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Útdráttur: Fjárhæð miskabóta 

 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að kanna hvaða þættir ákvarði fjárhæðir miskabóta sem 

dæmdar eru eftir 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. Ákvæðið samanstendur af tveimur 

málsgreinum en þeirri fyrri er skipt upp í tvo sjálfstæða stafliði. Gerð verður grein fyrir orðalagi 

og tilgangi allra þriggja efnisliða ákvæðisins og leitast verður við að kanna hvaða þættir stýri 

fjárhæð bóta eftir hverjum lið fyrir sig. 

 

Þá er markmið ritgerðarinnar einnig að kanna hvort þróun hafi átt sér stað á fjárhæðum sem 

dæmdar hafa verið eftir ákvæðum 26. gr. skaðabótalaga á tímabilinu frá 1. janúar 2011 og fram 

til 31. desember 2018 og hvort merkja megi almenna hækkun eða lækkun bótafjárhæða á því 

tímabili. 

 

Í ljósi þessara tveggja markmiða miðast þungi ritgerðarinnar að dómarannsókn sem nær til allra 

dóma Hæstaréttar Íslands og Landsréttar þar sem á ákvæði 26. gr. reyndi á framangreindu 

tímabili. Hvað fyrra markmið ritgerðarinnar varðar leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós 

að afleiðingum brota hvers einstaks máls sé veitt hvað mest vægi þegar bætur eru ákvarðaðar 

eftir 26. gr. en vægi einstakra þátta er mjög mismunandi á milli málaflokka. Þá sýndu 

niðurstöður rannsóknarinnar einnig að heildar samræmi virðast skorta í dómaframkvæmd þar 

sem miklu gat munað á fjárhæðum bóta í sambærilegum málum. Hvað síðara markmið 

ritgerðarinnar varðar benda niðurstöður rannsóknarinnar til nokkuð jafnrar þróunar á 

fjárhæðum á tímabilinu og að bætur samkvæmt 26. gr. hafi því hvorki farið hækkandi né 

lækkandi að meðaltali, heldur hafi nokkurn veginn staðið í stað síðastliðin átta ár. 
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Abstract: The amount of punitive damages 

 

The main objective of this dissertation is to examine what factors determine the amounts of 

punitive damages afforded under Article 26 of the Compensastion Act No. 50/1993. The article 

consists of two paragraphs whereas the first one is split into two seperate subsections. The 

wording and purpose of all three of those provisions will be examined and assessed as well as 

an attempt will be made to examine what factors determine the amounts of damages afforded 

under each provision. 

 

Another objective of this dissertation is to analyze whether any developments have occurred 

regarding compensation amounts which have been afforded under Article 26 in the period from 

1. January 2011 to 31. December 2018, and whether a general increase or decrease can be noted 

regarding compensation amounts during the period. 

 

In light of these two main objectives the primary focus of the dissertation is an analysis of all 

verdicts from the Supreme Court of Iceland and the Court of Appeal where the provisions of 

Article 26 were applied during the aforementioned time period. In regards to the former 

objective, the findings of the analysis revealed that the consequences of each case‘s violation 

are given the most consideration when punitive damages are afforded under Article 26 but the 

consideration of each individual factor varies considerably between different types of cases. 

The findings of the analysis also showed that overall consistency appears to be lacking, 

whereas notable differences in amounts can be seen in similar cases. In regards to the second 

objective of the dissertation, the findings of the analysis reveal a somewhat equal development 

of amounts during the period and average compensation under Article 26 has therefore neither 

been increasing nor decreasing, but has remained virtually unchanged for the past eight years.  
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1. Inngangur 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að komast að því hvaða þættir stýra ákvörðun á fjárhæð 

miskabóta sem dæmdar eru einstaklingi eftir 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 og hvort þeir 

þættir eru nægjanlega sýnilegir í dómaframkvæmd með tilliti til rökstuðningsskyldu dómara. 

Ákvæðið samanstendur af tveimur málsgreinum en sú fyrri inniheldur tvo sjálfstæða efnisliði.1 

Þá er markmið ritgerðarinnar einnig að kanna hvort merki megi þróun á fjárhæðum dæmdra 

bóta eftir ákvæðum 26. gr. skbl. frá ársbyrjun 2011 til ársloka 2018. 

 

Tilvik þar sem fallist er á greiðslu miskabóta samkvæmt 26. gr. skbl. eru talsvert algeng í 

dómaframkvæmd íslenskra dómstóla og kröfur um slíkar miskabætur enn algengari. Ákvörðun 

um fjárhæð þeirra bóta hefur því mikla hagsmunalega þýðingu sama hvort horft er frá 

sjónarhorni tjónþola viðkomandi máls eða þess bótaskylda. Í þeim efnum skiptir gagnsæi og 

rökstuðningur ákvörðunar sköpum. Frá lagalegu sjónarmiði er rökstuðningur bótafjárhæða 

einnig mikilvægur þar sem sú skylda hvílir á dómara hvers máls að rökstyðja niðurstöðu sína 

hverju sinni sbr. g. lið 2. mgr. 183. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 og einnig f. lið 

1. mgr. 114. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. 

 

Þrátt fyrir framangreint er rökstuðningur fyrir bótafjárhæðum miskabóta hjá íslenskum 

dómstólum mjög ólíkur á milli mála og mismikill að umfangi. Þannig finnast tilvik í 

dómaframkvæmd líkt og rakið verður í ritgerðinni, þar sem því er slegið föstu að tiltekin 

háttsemi hafi valdið tjónþola miska og því beri að dæma bætur að tiltekinni fjárhæð sem þyki 

hæfilega ákveðin. Hins vegar er látið ógert að geta forsendna fyrir ákvörðun viðkomandi 

bótafjárhæðar og hvers vegna hún hafi þótt hæfileg. 

 

Út frá þess háttar ákvörðunum kviknaði áhuginn á viðfangsefni ritgerðarinnar og þar með sú 

hugsun um hvaða þættir stýra ákvörðun bótafjárhæðar samkvæmt 26. gr. skbl. og þá hvort 

merkja megi samræmi á milli dóma sem eru efnislega sambærilegir í einstökum málaflokkum. 

 

Leitast verður við að varpa ljósi á efnislegt innihald ákvæðisins í heild sinni í öðrum kafla 

ritgerðarinnar ásamt því að rekinn verður tilgangur ákvæðisins. Þá verða könnuð skrif íslenskra 

fræðimanna á sviði skaðabótaréttar sem hafa fjallað um 26. gr. skbl. sem og skoðuð verður 

afstaða löggjafans í lögskýringargögnum Alþingis en ákvæði 26. gr. skbl. hefur sætt einni 

                                                 

1 Skaðabótalög nr. 50/1993. Hér eftir skammstöfuð skbl. 
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breytingu frá upprunalegri gildistöku í júlí 1993. Þá verður einnig rekinn samanburður við 

dönsku skaðabótalögin og danska réttarframkvæmd eftir því sem tilefni gefur til og að því 

gefnu að ákvæði íslensku skaðabótalaganna eigi sér samsvörun í þeim dönsku. Á sama hátt 

verður rekinn samanburður á milli ákvæða íslensku skaðabótalaganna við ákvæði norsku 

skaðabótalaganna. 

 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður ákvæði a. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. rakið í ljósi 

dómaframkvæmdar Hæstaréttar og Landsréttar. Sú umfjöllun mun annars vegar taka mið af 

tjóni sem valdið hefur verið af ásetningi og hins vegar tjóni vegna stórfellds gáleysis. Þá snýr 

fjórði kafli ritgerðarinnar að ákvæði b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. og verður það ákvæði skoðað 

með tilliti til nýlegrar dómaframkvæmdar. Sérstök áhersla verður lögð á að skoða svokölluð 

kynferðisbrotamál gegn börnum og ærumeiðingarmál en þó verður sú framkvæmd einnig borin 

saman við mál vinnuréttarlegs eðlis þar sem reynt getur á ákvæðið. Þá verður tölulegt yfirlit 

sett fram yfir málafjölda þessara þriggja málaflokka auk samanburðar á meðaltalsgildum 

framsettra bótakrafna og endanlega dæmdra bóta. 

 

Þá verður ákvæði 2. mgr. 26. gr. skbl. tekið til sjálfstæðrar skoðunar í fimmta kafla 

ritgerðarinnar til samanburðar. Þungi umfjöllunar þess kafla, auk þriðja og fjórða kafla, snýr 

að því markmiði að draga fram þá þætti sem stýra ákvörðun bótafjárhæða þegar dæmdar eru 

miskabætur skv. 26. gr. skbl. 

 

Rétt er að taka fram að markmið ritgerðarinnar er ekki að taka ítarlega til skoðunar þau skilyrði 

sem þurfa að vera uppfyllt til þess að dæma megi bætur eftir ákvæðum 26. gr. skbl., á borð við 

það hvort tiltekin háttsemi feli í sér ólögmæta meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu 

manns skv. b. lið 1. mgr. ákvæðisins, heldur er ætlunin að reyna að varpa ljósi á þá þætti sem 

stýra fjárhæð miskabóta í einstökum málum og hvernig ákvörðun er þannig tekin af hálfu 

dómara. 

 

Þar sem meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að varpa ljósi á ákvörðun fjárhæða miskabóta eftir 

ákvæði 26. gr. skbl. verður dómaframkvæmd frá ársbyrjun 2011 til ársloka 2018 tekin til 

skoðunar og þar með öll mál þar sem reynt hefur á ákvæði 26. gr. skbl. á því tímabili. Með 

tilkomu nýs millidómstigs sem tók til starfa í ársbyrjun 2018 mun dómarannsóknin ná yfir 

dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands frá árinu 2011 til ársins 2018 en einnig dómaframkvæmd 

Landsréttar árið 2018. 
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Þá verður fjöldi mála á tímabilinu kannaður og greindur niður í einkamál annars vegar og 

sakamál hins vegar, áður en sett verður fram tölulegt yfirlit yfir hversu oft fallist er á bótakröfur, 

hversu oft bótakröfur eru lækkaðar og hversu oft bótakröfum er alfarið hafnað. Tíðni beinna 

tilvísana til innbyrðis ákvæða 26. gr. skbl. verður einnig könnuð og sett fram á tölulegan hátt. 

 

Settur verður fram samanburður á meðaltalsfjárhæðum framsettra bótakrafna og 

meðaltalsfjárhæðum endanlega dæmdra bóta óháð málaflokki en sú umfjöllun mun þó 

takmarkast við dóma þar sem finna má beina tilvísun til einstakra ákvæða 26. gr. skbl. Loks 

verður sett fram yfirlit í því skyni að svara makmiði ritgerðarinnar um hvort merkja megi 

einhverja þróun á fjárhæðum miskabóta á þessu tímabili og hvort miskabætur sem dæmdar séu 

eftir ákvæðinu hafi þannig farið lækkandi eða hækkandi í gegnum árin eða hvort fjárhæðir 

slíkra bóta hafi ef til vill staðið í stað. 

 

Niðurstöður ritgerðarinnar verða svo teknar saman í sjöunda kafla og ályktanir dregnar út frá 

þeim niðurstöðum um hvort ástæða sé til þess, með hliðsjón af samanburði við önnur 

Norðurlönd sem og beitingu ákvæðanna í framkvæmd, að breyta núverandi regluverki eða 

hvort slíkar breytingar séu óþarfar. Gagnrýni verður sett fram á einstök atriði kalli niðurstöður 

á slíka gagnrýni en sömuleiðis verða hugmyndir einnig settar fram í tengslum við mögulegar 

umbætur til betrunar sama hver niðurstaðan reynist.  
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2. Miskabætur og núverandi réttarástand 

2.1. Skaðabætur eða miskabætur? 

Skaðabótaréttur er sú grein innan íslensks bótaréttar sem fjallar um hvenær tjón sé 

skaðabótaskylt. Til þess að hægt sé að fullyrða um hvort svo sé, þurfa hins vegar ákveðin 

frumskilyrði skaðabótaábyrgðar að vera til staðar, en séu þau það ekki getur ekki komið til 

bótaábyrgðar. Að frumskilyrðum skaðabótaábyrgðar uppfylltum er fyrst hægt að kanna við 

hvaða bótagrundvöll sé að styðjast í einstökum málum og þá líka hvort takmarkanir séu á 

bótaábyrgð. Að því undangengnu er hægt að spyrja spurningarinnar um hvað teljist vera tjón 

og hversu háa fjárhæð skuli ákvarða hinum bótaskylda að greiða þeim er orðið hefur fyrir tjóni. 

Þessi fjögur skref hafa með nokkurri einföldun verið nefnd aðferðafræði skaðabótaréttar.2 

 

Hið sameiginlega einkenni frumskilyrða skaðabótaábyrgðar er að þau eru hlutlæg, þ.e. hin 

huglæga afstaða tjónþola eða tjónvalds skiptir ekki meginmáli við ákvörðun á því hvort 

skilyrðin séu uppfyllt. Eitt þessara frumskilyrða er að tjón hafi átt sér stað í skilningi 

skaðabótaréttar og getur því ekki komið til greiðslu bóta nema að tjón hafi orðið.3 Hafi tjón átt 

sér stað er fyrst hægt að kanna hvaða bótagrundvelli beri að beita vegna hins tiltekna atviks og 

hvers eðlis það tjón er sem beri að bæta. Hugtakið „tjón“ skiptist að þessu leyti í annars vegar 

fjárhagslegt tjón og hins vegar ófjárhagslegt tjón. Hafa þessi hugtök einnig verið kennd við 

fjártjón og miska, þar sem miski er þá annað tjón heldur en hið fjárhagslega tjón og dregur 

hugtakið „miskabætur“ raunar nafn sitt af þessari aðgreiningu tjóna.4 

 

Í þessari flokkun liggur einn helsti munurinn á skaðabótum og miskabótum þar sem þeim 

síðarnefndu er ætlað það hlutverk að bæta hið ófjárhagslega tjón. Þar að auki er einungis heimilt 

að gera einstaklingi að greiða miskabætur standi til þess sérstök lagaheimild á borð við 26. gr. 

skbl. Almennt er ekki þörf á sambærilegri lagaheimild með jafn beinum hætti í tilviki 

fjárhagslegs tjóns þar sem meginreglan í skaðabótarétti er sú að bætur fáist greiddar fyrir 

fjártjón en hugtaksatriði slíks tjóns er að hægt sé að meta það til peninga eftir almennum og 

hlutlægum mælikvarða.5  

 

                                                 

2 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I (Bókaútgáfan Codex 2015) 25. 
3 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 55-56. 
4 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 53. 
5 Eiríkur Jónsson, „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“ (2007) 60 Úlfljótur – tímarit laganema 25, 26-27. 
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Ákvæði 26. gr. skbl. ber yfirskriftina „Bætur fyrir miska“ en hvorki í ákvæðinu sjálfu né annars 

staðar í lögunum er þó hugtakið „miski“ skýrt sérstaklega né hugtakið „miskabætur“. Þess í 

stað mælir ákvæðið fyrir um skilyrði fyrir greiðslu slíkra bóta. Ákvæðið er svohljóðandi: 

 

„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.“ 

 

Í báðum málsgreinum ákvæðisins er því að finna tilvísun í hugtakið miskabætur án þess að 

gerð sé grein fyrir þýðingu þess. Skilgreining hugtaksins kemur þó fram í lögskýringargögnum 

og hljóðar á þann hátt að um sé að ræða fégjald fyrir ófjárhagslegt tjón.6 Sú skilgreining helst 

í hendur við flokkun tjónshugtaksins í fjárhagslegt og ófjárhagslegt tjón þ.e. miska. Hins vegar 

er ekki einfalt mál að átta sig á um hvers konar tjón ræði í einstökum tilvikum, út frá 

skilgreiningunni einni saman. 

 

Hugtaksatriði fjártjóns er líkt og áður greinir, að hægt sé að meta slíkt tjón til peninga eftir 

almennum og hlutlægum mælikvarða. Í þessu felst að skerðing á eiginlegum fjárréttindum telst 

vera fjártjón, en að sama skapi felur skerðing eða röskun á andlegum gæðum í sér ófjárhagslegt 

tjón eða miska.7 Greinarmunurinn á þessum tjónsflokkum er ekki ætíð skýr en sú ályktun hefur 

verið dregin að miski sé tjón sem ekki verði metið til peninga á sama hátt og fjárhagslegt tjón. 

Hið ófjárhagslega tjón feli þannig í sér annað hvort skerðingu á hugrænum gæðum sem hafi 

ekki hlutlæga tilveru utan við sjálfan rétthafan eða þá að hin hugrænu gæði eru bundin við þann 

einstakling sem nýtur þeirra með þeim hætti að erfitt sé að meta þau til fjár.8 

 

Vegna þessa eðlismunar á milli fjárhagslegs tjóns annars vegar og ófjárhagslegs tjóns hins 

vegar leiðir að sönnunarstaðan er mjög mismunandi fyrir tjónþola eftir því í hvorn flokkinn 

tjón hans fellur þar sem ófjárhagslegt tjón er ekki sýnilegt með samskonar hætti og fjártjón 

getur í mörgum tilvikum verið. Þegar af þessari ástæðu geta sömu sönnunarreglur ekki átt við 

                                                 

6 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, almennar athugasemdir. 
7 Ólafur Jóhannesson, „Fjártjón og miski“ (1947) 1 Úlfljótur – tímarit laganema 3, 4. 
8 Ólafur Jóhannesson (n. 7) 11. 
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um fjártjón annars vegar og miska hins vegar.9 Í tilvikum miska þarf tjónþoli þó alltaf að sanna 

að forsendur séu fyrir hendi til þess að hægt sé að fallast á að bæta honum ófjárhagslegt tjón. 

Hins vegar eru sönnunarkröfur til tilvistar miskans yfirleitt ekki jafn ríkar og í tilviki fjártjóns. 

Þannig má með réttu segja að í tilviki tjónþola sem orðið hefur fyrir ófjárhagslegu tjóni, beri 

honum að sanna að skilyrði séu fyrir því að greiða honum miskabætur en hann þurfi ekki með 

beinum hætti að sanna hver miski hans er eða í hve miklu magni hann er.10 

 

Hið ólíka eðli skaðabóta og miskabóta er þannig þeirra helsti greinarmunur þ.e. að skaðabótum 

er ætlað að bæta fjárhagslegt tjón með fégreiðslu á meðan miskabætur geta í raun ekki með 

beinum hætti bætt tjón, enda er tjónið í þeim tilvikum ófjárhagslegt. Það leiðir af eðli málsins 

að tjón sem ekki hefur fjárgildi getur ekki verið bætt með fégreiðslu. Hins vegar er það hlutverk 

miskabóta, þ.e. fégreiðslunnar til tjónþola, að vera einskonar sárabót fyrir hið ófjárhagslega 

tjón.11 

 

2.2. Tegundir miska og mælikvarði miskabóta 

Skaðabótalögin frá árinu 1993 voru fyrstu heildstæðu lögin um skaðabætur utan samninga í 

íslenskum rétti og setning þeirra átti sér stað í kjölfar setningar sambærilegra laga á öðrum 

Norðurlöndum. Þannig var einna helst byggt á hinum dönsku skaðabótalögum þegar gerð voru 

drög að frumvarpi sem á endanum varð að íslensku skaðabótalögunum. Fram að setningu 

laganna hafði skaðabótaréttur verið að stærstum hluta ólögfest réttarsvið og var ætlunin með 

lögunum ekki að hverfa alfarið frá þeirri framkvæmd. Þörf þótti hins vegar á því að lögfesta 

reglur um ákvörðun bóta í líkamstjónamálum. Niðurstaðan varð því sú að stór hluti hinna 

lögfestu ákvæða náði til reglna um hvernig finna ætti fjárhæð bóta, á meðan reglur á borð við 

þær er gilda um bótagrundvöllinn eru enn ólögfestar.12 

 

Með setningu skaðabótalaganna voru lögfest nokkur ákvæði sem náðu til miskahugtaksins og 

gerði frumvarpið greinarmun á tvennskonar tegundum miska. Annars vegar er þar um að ræða 

3. gr. frumvarpsins um þjáningarbætur og 4. gr. frumvarpsins um bætur fyrir varanlegan miska 

vegna tjóns sem hefði hlotist af völdum líkamsspjalla en hins vegar ákvæði 26. gr. vegna tjóns 

sem hefði hlotist af ólögmætri meingerð gegn frelsi, friði, persónu eða æru annars manns. 

                                                 

9 Eiríkur Jónsson (n. 5) 29. 
10 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 211. 
11 Eiríkur Jónsson (n. 5) 29. 
12 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, almennar athugasemdir. 
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Ákvæði 26. gr. við setningu laganna speglaði þannig að miklu leyti orðalag b. liðar 1. mgr. 

ákvæðisins eins og það er í núverandi mynd.13 

 

Í fyrrnefndum ákvæðum 3. gr. og 4. gr. voru lögfestir mælikvarðar um hvernig bætur skyldu 

ákvarðaðar. Þannig kemur fram í 3. gr. núgildandi laga að greiða skuli þjáningabætur fyrir 

tímabil frá því að tjón á sér stað og þar til heilsufar tjónþola er orðið stöðugt og skal greiða 

1.300 kr. fyrir hvern dag sem viðkomandi tjónþoli hefur verið rúmfastur en 700 kr. fyrir hvern 

dag sem hann hefur verið veikur án þess að vera rúmfastur. Þá mælir niðurlag ákvæðisins fyrir 

um undantekningar frá þessari meginreglu að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Enga heimild 

er hins vegar að finna í lögunum um að hækka þessar fjárhæðir né lækka og eru þær því 

fastákveðnar í öllum tilvikum þar sem ákvæðið á við en þó með tilliti til 1. mgr. 15. gr. skbl. 

um hækkun bóta til samræmis við hækkun lánskjaravísitölu frá gildistöku laganna árið 1993. 

 

Á sama hátt er lögfestur mælikvarði í ákvæði 4. gr. laganna um varanlegan miska þar sem 

bætur fyrir slíkt tjón ákvarðast eftir miskastigi tjónþola sem metið er þegar heilsufar tjónþolans 

hefur náð stöðugleikapunkti. Miskastigið er ákvarðað út frá því hvers eðlis tjónið er og hversu 

miklar afleiðingar hafi hlotist af því út frá læknisfræðilegu sjónarmiði auk þess sem taka skal 

tillit til þeirra erfiðleika sem tjón hefur valdið og mun valda í lífi tjónþola. Í 2. mgr. ákvæðisins 

má svo finna töflu sem gefur tilteknar fjárhæðir upp sem miðast við aldur tjónþola og 

margfaldast því miskastig tjónþola sem hundraðshluti við fjárhæð í töflunni að teknu tilliti til 

aldurs tjónþola. Þannig mælir taflan fyrir um hver fjárhæðin skuli vera hafi tjónþoli hlotið 

algeran miska, þ.e. 100 miskastig. Þá er loks í 3. mgr. ákvæðisins heimild til þess að hækka 

bætur ef sérstaklega stendur á, og þá allt að 50% hærri bætur heldur en reiknaðar hafa verið út 

eftir töflunni. Rétt eins og á við um hinar lögmæltu fjárhæðir 3. gr. laganna taka fjárhæðir 

ákvæða 4. gr. breytingum í samræmi við hækkun lánskjaravísitölu frá gildistöku laganna árið 

1993 sbr. 1. mgr. 15. gr. skbl. 

 

Hvorki í tilviki 3. gr. né 4. gr. virðist mega ráða af lögskýringargögnum hvað hafi ráðið því að 

hinar tilteknu fjárhæðir í ákvæðunum hafi verið lögfestar. Þannig er enga útskýringu að finna 

fyrir því hvers vegna þjáningabætur fyrir hvern dag sem tjónþoli er rúmfastur skuli nema 1.300 

kr. en ekki einhverri annarri krónutölu. Hins vegar hefur sú ályktun verið dregin um 

fjárhæðirnar að þær hafi þótt hæfilegar bætur á sínum tíma fyrir annars vegar tímabundið 

                                                 

13 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 596 – 326. mál. 
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ófjárhagslegt tjón og hins vegar varanlegt ófjárhagslegt tjón þ.e. þjáningabætur og bætur fyrir 

varanlegan miska.14 

 

Komist hefur verið svo að orði að ef ekki er hægt að mæla tjón á neinum öðrum grundvelli 

heldur en einstaklingsbundnum hugmyndum manna um röskun á gæðum og þar með verðmæti 

þeirra gæða, sé um ófjárhagslegt tjón að ræða. Með lögfestingu framangreindra mælikvarða í 

3. gr. og 4. gr. var hins vegar orðið ljóst að ekki væri við hinar einstaklingsbundnu hugmyndir 

lengur að styðjast þar sem lögfestar væru nú reglur um ákvörðun bóta vegna ófjárhagslegs tjóns 

en ákvæðin snúa að miska sem orðið hefur vegna líkamstjóns. Strax við setningu laganna lá 

þannig fyrir hvernig bætur skyldu ákvarðaðar fyrir slíkt tjón en ef um ræddi miska sem tengdist 

ekki líkamstjóni, var ekki við neinn lögfestan mælikvarða að styðjast.15 

 

Fyrir setningu skaðabótalaganna hafði ákvæði 1. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/194016 náð yfir bætur fyrir ófjárhagslegt tjón og heimilt var samkvæmt ákvæðinu að dæma 

bætur fyrir þjáningar og óþægindi en um ákvörðun fjárhæðar þeirra bóta fór eftir mati 

dómara.17 Ákvæðið hljóðaði svo: 

 

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

manns, eða maður hefir reynzt 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 eða högum.“18 

 

Þannig gat sá sem átti skaðabótarétt fyrir setningu laganna vegna spjalla á líkama sínum krafist 

bóta fyrir ófjárhagslegt tjón auk þess sem hann gat krafist bóta fyrir fjártjón væri slíkt tjón fyrir 

hendi. Með setningu skaðabótalaganna var ekki frá þessu horfið en hins vegar var tekin alger 

stefnubreyting í tengslum við ákvarðanir á fjárhæðum bóta. Markmiðið með setningu 

skaðabótalaganna í tengslum við bætur fyrir ófjárhagslegt tjón var þannig að ná meiri festu og 

samræmi við ákvörðun slíkra bóta og væru bætur fyrir varanlegan miska sem og þjáningabætur 

vegna líkamstjóns nú gerðar staðlaðar. Þá hafði heldur ekki verið gerður greinarmunur í 

dómum á árum áður á milli bóta fyrir varanlegan miska og fyrir tímabundinn miska heldur voru 

                                                 

14 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 511 og 524. 
15 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 53. 
16 Almenn hegningarlög nr. 19/1940. Hér eftir skammstöfuð hgl. 
17 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, athugasemdir við 3. gr. 
18 Alþt. 1939-1940, Efri-deild, þskj. 43 – 29. mál. 
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bætur fyrir ófjárhagslegt tjón ákveðnar sem ein heild. Þungamiðja lagasetningar 

mælikvarðanna í 3. gr. og 4. gr. fól þannig í sér breytingu frá því að bætur skyldu ákvarðaðar 

eftir mati. Þess í stað skyldu bætur nú vera algerlega staðlaðar.19 

 

Þessi veigamikli munur er því á ákvæðum 3. gr. og 4. gr. annars vegar og 26. gr. skbl. hins 

vegar. Búið er að ákveða með lögunum hvernig bætur skuli ákvarðaðar með því að lögfesta 

tilteknar fjárhæðir sem hvorki skuli lækka né hækka nema samkvæmt fyrirmælum annarra 

ákvæða laganna. Af þessari ástæðu verður ekki vikið frekar að ákvörðun miskabóta eftir 3. gr. 

og 4. gr. skbl. í ritgerðinni. 

 

2.3. Tilgangur 26. gr. við setningu skaðabótalaga 

Þrátt fyrir að skaðabótaréttur hafi um árabil verið ólögfest réttarsvið áður en skaðabótalög nr. 

50/1993 tóku gildi, var að finna í lögum ákvæði sem tók að nokkru til þess efnis sem 26. gr. 

skbl. gerir nú. Það ákvæði var líkt og áður greinir að finna í 1. mgr. 264. gr. hgl. en ákvæðið 

féll brott við gildistöku skaðabótalaga og tóku 3. gr., 4. gr. og 26. gr. frumvarpsins í raun við 

hlutverki ákvæðisins. Þannig leysti 4. gr. laganna um varanlegan miska af hólmi ákvæði 1. 

mgr. 264. gr. hgl. um varanleg óþægindi, lýti og óprýði auk þess sem 3. gr. laganna fól í sér 

nýmæli um tímabundinn miska en ákvæði 1. mgr. 264. gr. hgl. hafði ekki gert greinarmun á 

tímabundnum og varanlegum miska. Þá tók 26. gr. laganna við hlutverki ákvæðis 1. mgr. 264. 

gr. hgl. sem sneri að brotum sem snertu á ólögmætan hátt frelsi, frið, æru eða persónu annars 

manns. Lögfesting 3. gr. og 4. gr. samrýmdist þannig einu aðal markmiði frumvarpsins um að 

mæta þörf á reglusetningu í tengslum við ákvörðun bóta fyrir líkamstjón. Búið var að taka af 

skarið með afgerandi hætti hvernig slíkar bætur skyldu ákvarðaðar fyrir tímabundinn miska 

sbr. 3. gr. og fyrir varanlegan miska sbr. 4. gr.20 

 

Við setningu skaðabótalaganna árið 1993 hafði ákvæði 26. gr. í þáverandi mynd litla tengingu 

við 3. gr. og 4. gr. hinna nýsettu laga. Ákvæðið tók þannig til annars ófjárhagslegs tjóns heldur 

en þess sem orsakast hafði vegna líkamstjóns. Þá innihélt ákvæðið ekki reglur um hvernig 

bætur skyldu ákvarðaðar fyrir þann miska sem ákvæðið tilgreindi. Ákvæði 26. gr. hafði þannig 

ákveðna sérstöðu þar sem meginmarkmiðið með setningu skaðabótalaganna var að lögfesta 

reglur um ákvörðun bóta fyrir líkamstjón. Ótækt er hins vegar að segja að ákvæði 26. gr. hafi 

                                                 

19 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, almennar athugasemdir. 
20 sama heimild. 
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farið gegn þessu markmiði enda nær ákvæði 26. gr. ekki til líkamstjóns. Þvert á móti virðist 

mega draga þá ályktun að ákvæðið hafi hreinlega fengið að fylgja með við smíði frumvarpsins 

til laganna þar sem ákvæðið hafi þótt eiga betur heima í lagabálki skaðabótalaganna heldur en 

hegningarlaganna. Ákvæðið var að endingu flokkað undir „Annan miska“ við gerð 

frumvarpsins þrátt fyrir að markmiðið með setningu þess hafi verið að vernda, með ríkari hætti, 

þau réttindi sem áður fólust í 1. mgr. 264. gr. hegningarlaga.21 

 

2.4. Lög um breytingar á skaðabótalögum nr. 37 frá árinu 1999 

Þann 1. maí 1999 tóku gildi lög um breytingar á skaðabótalögum en markmiðið með þeim 

lögum var í raun heildarendurskoðun á ákvæðum skaðabótalaga eins og þau höfðu verið 

samþykkt árið 1993 og var af því tilefni skipuð nefnd sem vann að gerð frumvarps til 

breytingarlaga.22 

 

Ein af þeim tillögum sem frumvarpið fól í sér og var samþykkt af Alþingi hinn 10. mars 1999 

var sú að rýmka gildissvið miskabótaákvæðis 26. gr. skbl. Í kjölfar breytingarinnar stóð 

ákvæðið eins og það stendur enn í dag og inniheldur tvo mismunandi stafliði. Þá var ákvæði 

bætt við í 2. mgr. 26. gr. um miskabætur fyrir missi framfæranda til maka, barna eða foreldra 

þess látna. Einnig var ákvæði 26. gr. skbl. breytt úr fyrri mynd þar sem mælt var fyrir um 

skyldu til greiðslu bóta yfir í núverandi mynd þar sem mælt er fyrir um heimild til greiðslu 

bóta.23 

 

Markmiðið að baki lagasetningu a. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. með áðurnefndum 

breytingarlögum er athyglisvert. Þannig mælir ákvæðið fyrir um sjálfstæða heimild til greiðslu 

bóta sem geta komið til viðbótar bótagreiðslum eftir ákvæðum 3. gr. og 4. gr. laganna. Ákvæði 

a. liðar tekur þannig einnig til líkamstjóns líkt og 3. gr. og 4. gr. gera, en þrátt fyrir það mælir 

ákvæðið ekki fyrir um reglur við ákvörðun fjárhæða slíkra bóta og samrýmist ákvæðið því ekki 

einu meginmarkmiði skaðabótalaganna sjálfra frá setningu þeirra árið 1993 sem var að 

regluvæða ákvörðun bótafjárhæða í málum þar sem líkamstjón hafði orðið. Þá var gildissvið 

ákvæðis 4. gr. skbl. einnig rýmkað með breytingarlögum nr. 37/1993 og þannig meðal annars 

                                                 

21 sama heimild. 
22 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 199 – 183. mál, almennar athugasemdir. 
23 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 199 – 183. mál, athugasemdir við 13. gr. 
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fellt niður ákvæði 4. gr. um að bætur fyrir varanlegan miska skyldu ekki greiðast ef miskastig 

næði ekki 5 stigum.24 

 

Líkt og rakið hefur verið hafði ákvæði 26. gr. skbl. litla tengingu við 3. gr. og 4. gr. laganna 

þegar lögin voru upprunalega lögfest árið 1993. Því var hins vegar breytt með tilkomu laga nr. 

37/1999. Ákvæði 26. gr. í núverandi mynd stendur þannig í mun nánari tengslum við ákvæði 

3. gr. og 4. gr. með tilliti til a. liðar 1. mgr. sbr. 2. mgr. ákvæðisins þar sem þau síðarnefndu ná 

bæði til líkamstjóns. Hins vegar eru ákvæðin þó frábrugðin 3. gr. og 4. gr. að því leytinu til að 

þau mæla ekki fyrir um hvernig ákvarða beri bætur fyrir þann miska sem ákvæðin tilgreina þ.e. 

miska vegna líkamstjóns. Ákvæði 26. gr. skbl. hefur því haft þá sérstöðu frá árinu 1999 að það 

mælir að hluta til fyrir um bætur vegna líkamstjóns en ekki hvernig þær bætur skuli ákvarðaðar. 

Í núverandi mynd samrýmist ákvæði 26. gr. skbl. því ekki að öllu leyti hinu upprunalega 

markmiði með setningu skaðabótalaganna um að lögfesta reglur um ákvörðun bótafjárhæða í 

tilvikum líkamstjóna.  

 

2.5. Hvernig ber að ákvarða miskabætur eftir 26. gr. skaðabótalaganna? 

Fyrst ákvæði 26. gr. skbl. mælir ekki sjálft fyrir um tilhögun við ákvörðun bóta er ekki nema 

eðlilegt að spurningin vakni um hvernig ákvarða beri slíkar bætur. Ber dómara að líta til 

ákveðinna atriða eða hefur hann ef til vill alveg frjálsar hendur þegar hann leggur mat á fjárhæð 

miskabóta einstaks máls? 

 

Líkt og rakið hefur verið var ætlunin með setningu 26. gr. skbl. árið 1993 að taka við ákveðnu 

hlutverki eldra ákvæðis 1. mgr. 264. gr. hgl. en hugsunin með setningu ákvæðisins var ekki sú 

að breyta tilhögun um ákvarðanir fjárhæða slíkra bóta og átti það fyrirkomulag sem var við líði 

að halda sér.25 Að frátöldum þessum fyrirmælum um að haldið skyldi í fyrirkomulag eldra 

lagaástands var enga vísireglu að finna í lögunum um ákvörðun fjárhæða miskabóta eftir 

ákvæði 26. gr. skbl. Hins vegar hafði framkvæmdin verið með þeim hætti að bætur voru 

ákvarðaðar samkvæmt mati dómara í hverju einstöku máli fyrir sig.26 

 

Með tilkomu frumvarps til laga nr. 37/1999 fylgdu hins vegar nokkur fyrirmæli um hvernig 

ákvarða skuli bætur eftir ákvæði 26. gr. skbl. Þannig skal samkvæmt athugasemdum við 

                                                 

24 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 199 – 183. mál, almennar athugasemdir. 
25 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, athugasemdir við 26. gr. 
26 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, athugasemdir við 3. gr. 
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frumvarpið ákvarða bætur eftir því sem sanngjarnast þyki hverju sinni, en höfð skal hliðsjón af 

ákveðnum atriðum. Þau atriði eru meðal annars umfang tjónsins, sök tjónvalds og fjárhagsstaða 

hans ásamt því að mælt er fyrir um að sérstök atriði skulu höfð í huga þegar ákvarðaðar eru 

miskabætur í málum er varða kynferðisbrot gegn börnum.27 

 

Nokkur heildstæð rit hafa verið gefin út á sviði skaðabótaréttar frá því að ákvæði 26. gr. skbl. 

komst í núverandi mynd. Í riti Arnljóts Björnssonar frá árinu 1999 er þó ekki að finna neina 

umfjöllun um hvernig ákvarða beri fjárhæð bóta eftir ákvæðinu heldur látið við það sitja að 

vísa til þess að ákvæðið geymi almenna heimild til greiðslu bóta.28 Í nýlegra riti Viðars Más 

Matthíassonar er komist að þeirri niðurstöðu að fyrst ákvæði 26. gr. mæli ekki fyrir um 

fjárhæðir, séu bætur háðar mati dómstóla í einstökum málum.29 Það var svo árið 2015 sem nýtt 

heildstætt rit kom út á sviði skaðabótaréttar eftir Eirík Jónsson og Viðar Má Matthíasson en 

ritið var byggt upp á eldri riti Viðars frá árinu 2005.30 Nokkuð dýpra var þar farið í saumana á 

26. gr. skbl. heldur en áður hafði verið gert, en þó er þar lítið vikið að því hvernig ákvarða beri 

fjárhæðir miskabóta að öðru leyti en svo að áréttað var að ákvæði 26. gr. hafi ekki að geyma 

fyrirmæli um slíkar ákvarðanir og því hafi dómstólar ákvörðunarvaldið.31 

 

Af umfjöllun fræðimanna virðist því mega ráða að dómstólar hafi nokkuð frjálsar hendur um 

ákvörðun bóta en fylgja beri einhvers konar sanngirnismælikvarða þegar miskabætur eru 

metnar í einstökum tilvikum og ef til vill má sjá þennan sanngirnismælikvarða endurspeglast í 

orðalagi dóma á borð við „hæfilegar bætur“ eða „bætur að álitum“. Er þetta í samræmi við 

áðurnefnd sjónarmið er fram komu í athugasemdum við frumvarp það er varð að 

breytingarlögum nr. 37/1999, þ.e. að ákvarða beri bætur eftir því sem sanngjarnast telst hverju 

sinni. 

 

2.5.1. Miskabótaákvæði á Norðurlöndunum 

2.5.1.1. Danskur réttur 

Líkt og áður hefur fram komið byggðust íslensku skaðabótalögin að mestu leyti á 

skaðabótalögum Danmerkur og má finna mjög svipað orðalag ýmissa ákvæða í báðum 

                                                 

27 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 199 – 183. mál, athugasemdir við 13. gr. 
28 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur – Kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfa Orators 1999) 157. 
29 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 716. 
30 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 19. 
31 sama heimild 564. 
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lagabálkunum. Er því eðlilegt að líta til dönsku laganna þegar leitað er svara við spurningunni 

um hvernig beri að ákvarða fjárhæð miskabóta eftir 26. gr. skbl. 

 

Ákvæði íslensku laganna á sér hliðstæðu í 26. gr. dönsku skaðabótalaganna þó að nokkur 

greinarmunur sé á milli ákvæðanna. Þannig samsvarar 1. mgr. 26. gr. dönsku skaðbótalaganna 

b. lið 1. mgr. 26. gr. skbl. ásamt því að 2. mgr. 26. gr. skbl. á sér samsvörun í 26. gr. a. dönsku 

laganna. Hins vegar virðist a. liður 1. mgr. 26. gr. skbl. ekki eiga sér samsvörun í dönsku 

lögunum. Þá mælir danska ákvæðið sömuleiðis fyrir um skyldu einstaklings til greiðslu 

miskabóta á meðan 26. gr. skbl. er heimildarákvæði eftir lagabreytingarnar árið 1999. Ákvæðin 

tvö eru svohljóðandi: 

 

Godtgørelse for tort 

§ 26. Den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, 

ære eller person, skal betale den forurettede godtgørelse for tort. 

Stk. 2. Ved fastsættelsen af godtgørelsen kan det tillægges vægt, at krænkelsen er 

begået ved en forbrydelse, der har indebåret en overtrædelse af bestemmelser i 

straffelovens kapitel 23 eller 24, herunder at krænkelsen er begået over for en 

person under 18 år. Det samme gælder, hvis krænkelsen er begået ved en 

forbrydelse, der har indebåret en overtrædelse af bestemmelserne i straffelovens 

kapitel 27. Dette gælder dog ikke de overtrædelser, der er nævnt i straffelovens § 

266-226 b. 

Stk. 3. Selv om der ikke er lidt tort, skal den, der er ansvarlig for en retsstridig 

krænkelse af en anden, dog betale den forurettede en godtgørelse, såfremt 

krænkelsen er begået ved en forbrydelse, der har indebåret et særlig groft angreb 

mod en andens person eller frihed. 

Stk. 4. § 18, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse på godtgørelse efter stk. 1-3 og 

på godtgørelse efter § 26 a. 

Godtgørelse til efterladte 

 

§ 26 a. Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed forvolder en andens død, 

kan pålægges at betale en godtgørelse til efterlevende, der stod den afdøde særlig 

nær. 

Stk. 2. Ved vurderingen af, om der skal betales godtgørelse efter stk. 1, og ved 

fastsættelsen af godtgørelsens størrelse, skal der lægges særlig vægt på karakteren 

af skadevolderens handling og på den lidelse eller krænkelse, som må antages at 

være påført den eller de efterlevende.32 

 

Bæði framangreind ákvæði hafa að geyma ákveðnar leiðbeiningarreglur um hvernig ákvarða 

beri miskabætur ef á ákvæðin reynir. Þannig segir í 2. mgr. 26. gr. dönsku laganna að þegar 

miskabætur eru ákvarðaðar beri að hafa í huga hvort brotið hafi verið gegn tilteknum ákvæðum 

                                                 

32 Lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24.8.2018 om erstatningsansvar. 
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dönsku hegningarlaganna, nánar tiltekið 23. og 24. kafla þeirra laga en kaflarnir snúa að brotum 

í fjölskylduböndum og kynferðisbrotum.33 Hafi brotið snúið að ákvæðum áðurnefndra kafla, 

skal það einnig haft í huga hvort brotaþoli hafi verið yngri en 18 ára gamall. Þá segir einnig í 

niðurlagi sömu málsgreinar danska ákvæðisins að hið sama eigi við hafi brotið átt undir ákvæði 

27. kafla hegningarlaganna sem snýr að friði og æru að nánar tilteknum ákvæðum þess kafla 

undanskildnum.34 

 

Þrátt fyrir þessa tilgreiningu 2. mgr. 26. gr. dönsku skaðabótalaganna veitir ákvæðið ekki 

frekari vísbendingu um hvernig beri að ákvarða bótafjárhæðir og virðist ákvæðið fremur gera 

ráð fyrir því að eðlilegt sé að hærri bætur séu greiddar í tilteknum málum heldur en öðrum án 

þess að lagður sé grunnur að því hvað teljist eðlileg fjárhæð hverju sinni. 

 

Að þessu frátöldu mælir ákvæði 3. mgr. 26. gr. dönsku laganna fyrir um að jafnvel þó brot hafi 

valdið litlum skaða, megi engu að síður gera þeim aðila er ábyrgð ber á verknaði, að greiða 

brotaþola miskabætur hafi verknaðurinn falið í sér sérstaklega alvarlega árás á frelsi eða 

persónu manns. Virðist þannig vera heimilt þegar ákvæði 3. mgr. 26. gr. dönsku laganna á við, 

að líta að nokkru framhjá umfangi tjónsins og leggja þess í stað meiri áherslu á eðli 

verknaðarins sjálfs. 

 

Að endingu mælir 2. mgr. 26. gr. a. dönsku skaðabótalaganna, sem á sér samsvörun í 2. mgr. 

26. gr. skbl., fyrir um að þegar miskabætur skuli ákvarðaðar, beri að veita eðli verknaðarins 

sérstaka athygli sem og þeirri þjáningu sem ætla megi að eftirlifendur hafi orðið fyrir vegna 

verknaðar geranda. Í 1. mgr. 26. gr. a. dönsku laganna eru ekki tilgreindir einstaklingar líkt og 

gert er í 2. mgr. 26. gr. skbl. þar sem minnst er sérstaklega á börn, foreldra og maka þess látna, 

heldur er vísað til eftirlifenda sem hafi verið sérstaklega nánir hinum látna. Ætla verður þó að 

í flestum tilvikum eigi danska ákvæðið við um þá sem íslensku lögin tilgreina. 

 

Þann 1. október 1984 tóku gildi í Danmörku hin fyrstu skaðabótalög þess lands. Á þeim 

tímapunkti var 26. gr. þeirra laga ekki jafn efnismikil og hún er í núgildandi lögum en hins 

vegar má sjá að b. liður 1. mgr. 26. gr. skbl. virðist hafa verið sniðinn alfarið eftir því ákvæði. 

Hið upprunalega danska ákvæðið hljóðaði á eftirfarandi hátt við setningu laganna: 

                                                 

33 Lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20.9.2018 Straffeloven. 
34 sama heimild. 
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Godtgørelse for tort 

§ 26. Den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, 

ære eller person, skal betale den forurettede godtgørelse for tort. §18, stk. 1 og 2, 

finder tilsvarende anvendelse på godtgørelse for tort.35 

 

Fram kemur í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til laganna að ákvæðinu væri ætlað að 

koma í stað ákvæðis 15. gr. dönsku hegningarlaganna en ætlunin væri ekki að breyta þáverandi 

framkvæmd um hvernig miskabætur skyldi ákvarðaðar og skyldi ákvörðunarvaldið því áfram 

vera í höndum dómara.36 Af þessu er ljóst að ákvæði 26. gr. skbl. er nátengt ákvæðum 26. gr. 

dönsku laganna þar sem báðum ákvæðum var ætlað það hlutverk að leysa af hólmi tiltekið 

bótaákvæði hegningarlaga hvors lands fyrir sig, en þess utan voru ákvæðin alveg samhljóma 

þegar þau voru sett, annars vegar árið 1984 í Danmörku og hins vegar 1993 á Íslandi. 

 

Nokkrum árum eftir að íslensku skaðabótalögin tóku gildi áttu sér þó stað breytingar á 26. gr. 

dönsku laganna. Þær breytingar komu til með breytingarlögum nr. 144/1997 sem breyttu meðal 

annars bæði dönsku hegningarlögunum og skaðabótalögunum. Í 3. gr. breytingarlaganna var 

lagt til að bætast skyldi við 2. mgr. við 26. gr. dönsku skaðabótalaganna. Sú breyting var 

samþykkt en í núgildandi lögum hefur málsgreinin, vegna síðari breytinga á ákvæðinu, færst 

yfir í 3. mgr. 26. gr. laganna.37 

 

Með frumvarpi til laga nr. 144/1997 fylgdu athugasemdir við einstök ákvæði og í 

athugasemdum við 3. gr. frumvarpsins sem tók til breytinga á 26. gr. dönsku skaðabótalaganna 

kemur fram að mælt sé í ákvæðinu fyrir um greiðari aðgang að bótum vegna ófjárhagslegs 

tjóns sem orsakast hefur vegna refsiverðrar háttsemi. Að þessu leyti feli ákvæðið í sér breytingu 

þar sem þessi viðbætta heimild geti aðeins átt við hafi tjóni verið valdið með afbroti. Þá þyrfti 

einnig viðkomandi háttsemi að fela í sér árás og kæmi því ekki til álita að beita viðkomandi 

ákvæði vegna líkamsmeiðinga af gáleysi skv. 249. gr. dönsku hegningarlaganna. Þá nái 

ákvæðið sömuleiðis eingöngu til brota gegn frelsi eða persónu, en ekki gegn friði eða æru líkt 

og 1. mgr. 26. gr. laganna geri. Þá segir einnig í athugasemdunum að fjárhæð bótanna sé 

                                                 

35 Lov nr. 228 af 23.5.1984 om erstatningsansvar (brottfallin). 
36 Forslag til Lov om erstatningsansvar nr. 7 af 6.2.1984, athugasemdir við 26. gr. 
37 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og erstatningsansvarsloven nr. 144 af 22.1.1997. 
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yfirleitt talin vera í kringum DKK 10.000 en samskonar tilgreiningu fjárhæðar er ekki að finna 

í hinu lögfesta ákvæði.38 

 

Athyglisvert er í ljósi þess sem rakið hefur verið að taka til skoðunar dóm Hæstaréttar 

Danmerkur frá árinu 2016 þar sem farið var með skýrum hætti ofan í saumana á ákvörðun 

fjárhæða bóta eftir 26. gr. dönsku skaðabótalaganna. 

 

UfR 2016.3292 H: Í málinu var maður ákærður m.a. fyrir manndráp og tilraun til 

manndráps eftir að hafa skotið tvo brotaþola með skotvopni. Annar brotaþolanna 

lést á meðan hinn hlaut alvarlega áverka. Eiginkona hins látna brotaþola, ásamt 

börnum þeirra fór fram á bætur að fjárhæð tæplega DKK 3.000.000 en þar af var 

farið fram á DKK 130.000 fyrir hvert hinna þriggja barna auk eiginkonu hins látna, 

samtals DKK 520.000 í bætur skv. 26. gr. a. dönsku skaðabótalaganna. Brotaþolinn 

S, sem lifði af tilraun ákærða, fór fram á bætur á grundvelli 1. mgr. 26. gr. laganna 

að fjárhæð DKK 30.000 og vísaði S til þess í kröfugerð sinni að Hæstiréttur 

Danmerkur hefði áður komist að þeirri niðurstöðu árið 1999 að bætur í alvarlegum 

málum skyldu nema DKK 25.000. Fyrir héraðsdómi í Frederiksberg komst 

rétturinn að þeirri niðurstöðu að taka bæri til greina bótakröfu eiginkonu hins látna 

skv. 26. gr. a. dönsku skaðabótalaganna. Dómurinn tók fram að við ákvörðun sína 

um að taka til greina bótakröfuna hefði verið sérstök áhersla lögð á þær 

kringumstæður sem verknaðurinn hefði átt sér stað við. Sérstaklega hefði verið 

tekið tillit til þess að hinn látni hefði látist við framkvæmd vinnu sinnar sem 

lögmaður. Þá tók héraðsdómurinn einnig til greina bótakröfu brotaþolans S og 

vísaði til 3. mgr. 26. gr. laganna fyrir þeirri ákvörðun sinni um að þó afleiðingarnar 

hefðu getað verið verri í tilfelli S hefði árásin á hann verið sérstaklega alvarleg. 

Dómnum var áfrýjað til Eystri-Landsréttar og hafði ákærði þar gengist við 

ákvörðun héraðsdóms um bætur skv. 26. gr. a. en krafðist þess að bótaákvörðun til 

brotaþolans S væri lækkuð niður í DKK 10.000. Dómurinn endurskoðaði ekki 

ákvörðun bóta eftir 26. gr. a. enda hafði sú krafa verið samþykkt af hálfu ákærða 

en tekin var til greina krafa ákærða um lækkun á bótum til brotaþolans S án þess 

að vikið væri sérstaklega að forsendum fyrir þeirri niðurstöðu. Málinu var þá 

áfrýjað til Hæstaréttar Danmerkur og hafði brotaþolinn S þar hækkað kröfu sína 

upp í DKK 40.000. Hæstiréttur vísaði til þess að þegar ákvæði 3. mgr. sbr. 1. mgr. 

26. gr. skaðabótalaganna hefði verið lögfest, hafi verið tekið fram í gögnum er 

fylgdu frumvarpinu til laganna að bótagreiðslur eftir ákvæðinu skyldu vera um 

DKK 10.000 að staðaldri. Í einstökum málum væri þó heimilt að dæma hærri bætur 

að teknu tilliti til alvarleika viðkomandi máls og hættustigs verknaðar ásamt því ef 

alvarlegt tjón hefði hlotist af verknaðinum, þ.m.t. afleiðingar sem brotaþoli hefur 

hlotið hverju sinni. Þá sagði Hæstiréttur að í ljósi þess að næstum því 20 ár hefðu 

liðið frá því að lögin hefðu verið lögfest, ásamt því að tekið væri tillit til aðstæðna 

brotaþolans S og þess verknaðar sem hann hefði orðið fyrir, bæri að dæma honum 

miskabætur að fjárhæð DKK 30.000 eftir ákvæði 26. gr. skaðabótalaganna. 

 

                                                 

38 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og erstatningsansvarsloven nr. 144 af 22.1.1997, 

athugasemdir við 3. gr. 
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Margar ályktanir má draga af þessu máli sé það borið saman við réttarframkvæmdina hér á 

landi. Þannig virðist vera litið í mun meiri mæli á ákvæði 26. gr. dönsku skaðabótalaganna sem 

einhvers konar staðlað ákvæði í dönskum rétti þar sem gert er ráð fyrir að geranda beri að 

greiða bætur að tiltekinni fjárhæð séu skilyrði fyrir greiðslu bóta uppfyllt. Þá virðist jafnframt 

löggjafarvaldið í Danmörku hafa tekið af skarið í athugasemdum með frumvarpi til 

breytingarlaga nr. 144/1997 og ákvarðað fjárhæð bóta sem beri að greiða, séu atvik málsins 

ekki þeim mun alvarlegri. Þetta virðast lögmenn í Danmörku vera meðvitaðir um í ljósi þess 

að rökstuðningur brotaþolans S fyrir kröfugerð sinni í framangreindu máli var sá að árið 1999 

hefðu bætur í alvarlegu máli verið ákvarðaðar DKK 25.000. Einhvers konar kvarði bóta virðist 

þannig hafa myndast eftir alvarleikastigi og færast fjárhæðir í einstökum málum eftir þeim 

kvarða þar sem um ræðir refsiverða háttsemi og til greina kemur að beita 3. mgr. 26. gr. 

laganna. Kvarðinn færist þannig frá DKK 10.000 og allt upp í DKK 25.000. 

 

Með framangreindum dómi virðist Hæstiréttur Danmerkur jafnframt hafa tekið af skarið um 

að hækka bæri bætur eftir ákvæðinu í ljósi þess tíma sem liðið hefði frá setningu ákvæðisins 

og má réttilega ætla að sá upphafspunktur sem löggjafarvaldið í Danmörku ákvarðaði sem 

DKK 10.000 hafi nú verið hækkaður í um það bil DKK 15.000. Séu skilyrði ákvæðisins þannig 

uppfyllt þarf einungis að taka til skoðunar hvort atvik viðkomandi máls séu með alvarlegri 

hætti en eðlilegt megi teljast á viðkomandi brotasviði en séu slíkar aðstæður fyrir hendi ber að 

dæma hærri bætur. 

 

Samskonar vísbendingu um ákvörðun bótafjárhæða í dönskum rétti er ekki til staðar þegar 

kemur að ákvörðun fjárhæða í málum sem snúa ekki beint að refsiverðri háttsemi sem falið 

hefur í sér árás á frelsi eða persónu manns á borð við vinnuréttarmál eða ærumeiðingarmál 

svokölluð. 

 

Af framangreindu þykir þó mega fullyrða að danskir dómstólar virðast ekki eingöngu styðjast 

við sanngirnismælikvarða þegar kemur að ákvörðun bóta eftir ákvæði 26. gr. skaðabótalaga. 

Þá virðast hærri bætur einungis ákvarðaðar í einstökum tilvikum ef um ræðir háttsemi sem 

þykir alvarlegri en eðlilegt megi telja í einstökum málaflokkum. Það sé því alvarleiki málsins 

sem réttlæti hærri bætur hverju sinni í danskri réttarframkvæmd líkt og tekið er fram í dönsku 

skaðabótalögunum sbr. 3. mgr. 26. gr. laganna og ummælum í forsendum Hæstaréttar í 

áðurnefndum dóm. Með áðurnefndum breytingarlögum frá 1997 var að minnsta kosti stigið 
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skref í áttina að stöðluðum bótum í Danmörku og þar með tekið skref frá því að dómari leggi 

mat á bætur hverju sinni. Um algerlega staðlaðar bætur ræðir þó ekki. 

 

Þrátt fyrir sanngirnissjónarmið íslensku skaðabótalaganna, má ætla að samskonar mati sé beitt 

í íslenskri réttarframkvæmd þ.e. þeim mun alvarlegri sem atvik viðkomandi máls eru, þeim 

mun hærri bætur beri að dæma tjónþola. 

 

2.5.1.2. Norskur réttur 

Í norskum rétti er einnig að finna ákvæði sem tekur til ákvörðunar bóta fyrir ófjárhagslegt tjón 

og er það ákvæði greinar 3-5 í norsku skaðabótalögunum. Ákvæðið er þó frábrugðið íslensku 

og dönsku lögunum að talsverðu leyti. Ákvæðið er svohljóðandi: 

 

§ 3-5. Erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art. 

 

Den som forsettlig eller grovt aktløst har 

a) voldt skade på person eller 

b) tilføyd krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i § 3-3, 

kan – uansett om det ytes menerstatning etter § 3-2 eller standardisert erstatning 

etter § 3-2a – pålegges å betale den fornærmede en slik engangssum som retten 

finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte og for 

annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art. Ved krenking eller mislig atferd 

som nevnt i straffeloven §§ 299 eller 302, skal det ved utmålingen av oppreisning 

særlig legges vekt på handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om 

handlingen er et misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, 

avhengighetsforhold eller tillitsforhold, og om handlingen er begått på en særlig 

smertefull eller krenkende måte. 

 

Har flere i fellesskap voldt skade, tilføyd krenking eller utvist mislig atferd, kan det 

fastsettes separate krav om oppreisning for den enkelte ansvarlige. I vurderingen 

etter første punktum skal det særlig legges vekt på den økte belastningen for 

fornærmede av at flere handlet i fellesskap. 

 

Den som forsettlig eller grovt aktløst har voldt en annens død, kan pålegges å 

betale avdødes ektefelle, samboer, barn eller foreldre slik oppreisning som nevnt i 

første ledd.39 

 

Þrátt fyrir að ákvæðið sé talsvert efnismeira heldur en það íslenska má þó sjá að ákvæðin 

tengjast með ákveðnum hætti. Þannig mælir a. liður 1. mgr. norska ákvæðisins fyrir um að 

heimilt sé að dæma þann, sem með ásetningi eða stórfelldu gáleysi hefur valdið einstaklingi 

                                                 

39 Lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr. 26 §§ 3-5. 
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líkamstjóni, til að greiða miskabætur. Orðalag norska ákvæðisins er því keimlíkt orðalagi a. 

liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. Þá mælir 3. mgr. norska ákvæðisins fyrir um að heimilt sé að gera 

þeim, sem valdið hefur dauða annars manns af ásetningi eða stórfelldu gáleysi, að greiða 

miskabætur til maka þess látna, sambúðaraðila, barna eða foreldra. Samskonar orðalag er að 

finna í 2. mgr. 26. gr. skbl. en þó með þeim greinarmun að ekki er gert ráð fyrir miskabótum 

til sambúðaraðila í orðalagi hins íslenska ákvæðis. 

Tekið er af skarið í norsku lögunum um tilhögun við ákvörðun bóta á þann hátt að fram kemur 

í 1. mgr. ákvæðis 3-5 að séu dæmdar miskabætur skuli þær vera ákvarðaðar eftir mati dómsins 

þ.e. hvað dómstóllinn telur vera hæfilegar bætur hverju sinni fyrir skaðann og þjáningarnar 

sem valdið hefur verið eða fyrir hið ófjárhagslega tjón. Þetta sést af orðalagi ákvæðisins „som 

retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte og for annen 

krenking eller skade av ikke-økonomisk art”. Er því ótvírætt að löggjafarvaldið í Noregi hefur 

skapað ákveðið svigrúm til mats fyrir dómara þar í landi til þess að ákvarða fjárhæð miskabóta 

í einstökum málum. Þrátt fyrir að slíkt hið sama virðist eiga við um hið íslenska ákvæði og 

samsvarandi ákvæði dönsku skaðabótalaganna, þ.e. að ákvarða beri fjárhæð einstakra mála 

eftir mati dómara, hefur þetta svigrúm dómstólanna til mats ekki verið lögfest berum orðum 

líkt og gert hefur verið í hinu norska ákvæði. 

Við setningu norsku skaðabótalaganna sem tóku gildi þann 13. júní 1969 var ekki að finna neitt 

ákvæði sem tók til bóta fyrir ófjárhagslegt tjón en þá tóku lögin aðeins til vissra tilvika þar sem 

á bótarétt reyndi líkt og nafn laganna gaf til kynna.40 Það var svo 25. maí 1973 sem í gildi tóku 

breytingarlög sem innleiddu meðal annars þriðja kafla norsku skaðabótalaganna og var 

ákvæði 3-5 þá sett um bætur fyrir ófjárhagslegt tjón.41 Þrátt fyrir að ákvæðið hafi sætt nokkrum 

breytingum frá tilkomu þess má segja að einungis hafi verið byggt ofan á þær stoðir sem lagðar 

voru með hinu upprunalega ákvæði. Þetta sést ef orðalag ákvæðanna er borið saman þar sem 

einungis hefur verið bætt við fleiri málsliðum við hið upprunalega ákvæði. Hið upprunalega 

ákvæði hljóðaði svo við gildistöku: 

 

§ 3-5. Erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art. 

 

Den som forsettlig eller grovt aktløst har 

voldt skade på person eller 

tilføyd krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i § 3-3, 

                                                 

40 Lov om skadeserstatning i visse forhold 13. juni 1969 nr. 26. 
41 Lov om endringer i erstatningslovgivningen m.m. 25. mai 1973 nr. 26. 
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kan – uansett om det ytes menerstatning etter § 3-2 – pålegges å betale den 

fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning 

(oppreisning) for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av 

ikke-økonomisk art. 

 

Den som forsettlig eller grovt aktløst har voldt en annens død, kan pålegges å 

betale avdødes ektefelle, barn eller foreldre slik oppreisning som nevnt i første 

ledd.42 

 

Með breytingarlögum nr. 96/1987 var bætt stuttum málslið við 1. mgr. ákvæðis 3-5 sem enn er 

að finna í núverandi ákvæði þ.e. bætt var við orðalaginu „eller standardisert erstatning etter § 

3-2a”.43 Ákvæðinu var aftur breytt árið 1992 með breytingarlögum nr. 49/1992 og var þá bætt 

öðrum málslið við 1. mgr. ákvæðisins. Með þeirri breytingu tók gildi regla sem enn finnst í 

núverandi ákvæði norsku laganna þ.e. bætt var við reglunni um að hafi viðkomandi háttsemi 

sem valdið hefur ófjárhagslegu tjóni falið í sér brot gegn tilteknum ákvæðum norsku 

hegningarlaganna, skuli við mat á fjárhæð miskabóta vera lögð sérstök áhersla á tiltekna 

þætti.44 Frá því að breytingin átti sér stað hafa verið lögfest ný hegningarlög í Noregi svo að 

auðkenni viðkomandi hegningarlagaákvæða hefur breyst en þó er enn átt við efnislega sömu 

brot þrátt fyrir að númer þeirra hafi tekið breytingum. 

 

Í núgildandi ákvæði er þannig vísað til ákvæða  § 299 og § 302 norsku hegningarlaganna en 

það fyrrnefnda tekur til kynferðisbrots gegn barni undir 14 ára aldri en hið síðarnefnda snýr að 

kynferðisbroti gegn börnum á aldrinum 14-16 ára.45 Þeir þættir sem dómara ber að horfa til við 

ákvörðun miskabóta eru eðli verknaðarins, í hve langan tíma brotið hefur varað, hvort brotið 

hafi falið í sér misnotkun á persónulegu sambandi eða trausti eða því hvort brotaþoli hafi verið 

háður gerandanum, en einnig hvort viðkomandi brot hafi verið sérlega sársaukafullt fyrir 

brotaþola eða verið framið á móðgandi máta. 

 

Reglan um svigrúm til mats fyrir dómara við ákvörðun miskabóta hefur verið í gildi í hátt í 

fimmtíu ár í Noregi og sömuleiðis hefur ákvæðið mælt fyrir um tiltekna þætti sem líta beri til 

við ákvörðun bóta í ákveðnum málum um nær þrjátíu ára skeið. Árið 1994 var svo lögfest sú 

regla að ákvæði 3. mgr. greinar 3-5 skyldi einnig ná til sambúðaraðila en ekki einungis maka, 

                                                 

42 sama heimild. 
43 Lov om endringer i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeerstatning 18. desember 1987 nr. 96.  
44 Lov om endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven m.m. (seksuelle overgrep mot barn) 22. mai 1992 

nr. 49.  
45 Lov om straff 20. mai 2005 nr. 28. 
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barna eða foreldra þess látna.46 Árið 2000 var ákvæðinu aftur breytt en þá í því skyni til þess 

að bregðast við breytingum á norsku hegningarlögunum svo engar efnislegar breytingar áttu 

sér stað með breytingarlögum nr. 76/2000.47 Önnur slík aðlögunarbreyting vegna annarra 

breytinga á norsku hegningarlögunum átti sér stað árið 2015. Var ákvæði 3-5 þá látið ná til 

þeirra hegningarlagaákvæða sem ákvæðið gerir enn þann dag í dag.48 Ákvæðinu var síðast 

breytt árið 2017 með breytingarlögum nr. 91/2017 en þau lög kynntu til sögunnar 2. mgr. 

ákvæðisins eins og það ákvæði stendur í dag en ákvæðið er heimildarákvæði sem mælir fyrir 

um ákveðna tilhögun hafi fleiri en einn tjónþoli orðið fyrir ófjárhagslegu tjóni vegna háttsemi 

eins tjónvalds.49 

 

2.5.1.3. Samanburður við íslensku skaðabótalögin nr. 50/1993 

Líkt og áður hefur komið fram eiga íslensku skaðabótalögin rætur sínar að rekja til annarra 

skaðabótalaga á Norðurlöndunum, einna helst þeirra dönsku og þeirra norsku. Þannig má sjá 

af samanburði við ákvæði þau sem Danmörk og Noregur hafa sett um bætur fyrir ófjárhagslegt 

tjón að einstakir málsliðir hins íslenska ákvæðis gætu hafa verið teknir upp úr hinum erlendu 

lögum án nokkurrar efnislegrar breytingar. Þannig virðist mega rekja a. lið 1. mgr. 26. gr. skbl. 

til 1. liðar ákvæðis 3-5 í norsku skaðabótalögunum en að rekja megi b. lið 1. mgr. 26. gr. skbl. 

til 1. mgr. 26. gr. dönsku skaðabótalaganna. Þá má rekja ákvæði 2. mgr. 26. gr. skbl. ýmist til 

26. gr. a. dönsku skaðabótalaganna eða 3. liðar ákvæðis 3-5 í norsku skaðabótalögunum þar 

sem orðalag ákvæðanna er keimlíkt orðalagi þess íslenska. 

 

Þrátt fyrir þessi líkindi á milli íslenska ákvæðisins við hið norska annars vegar og hið danska 

hins vegar er óhætt að segja að bæði í Danmörku og Noregi hafa verið stigin skref í áttina að 

því að lögfesta hvernig beri að ákvarða fjárhæðir miskabóta vegna ófjárhagslegt tjóns í hverju 

einstöku máli. Í Noregi er þannig tekið fram í ákvæðinu sjálfu að fjárhæðin sé háð mati 

dómarans en hins vegar beri að líta til ákveðinna þátta ef um tiltekin brot gegn norsku 

hegningarlögunum er að ræða. Þá gengur orðalag 3. liðar ákvæðis 3-5 í norsku lögunum einnig 

lengra heldur en 2. mgr. 26. gr. skbl. með því að mæla einnig fyrir um bótarétt sambúðaraðila 

en ekki einungis maka, barna og foreldra líkt og hið íslenska ákvæði gerir. Þrátt fyrir þessar 

                                                 

46 Lov om endringer i straffeprosessloven m.v. (styrking av kriminalitetsofres stilling) 1. juli 1994 nr. 50.  
47 Lov om endringer i straffeloven m.v. (seksuallovbrudd) 11. august 2000 nr. 76.  
48 Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 19. juni 2015 nr. 65.  
49 Lov om endringer i straffeloven m.m. (skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser og styrket 

oppreisningsvern ved krenkelser begått av flere I fellesskap) 21. juni 2017 nr. 91.  
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leiðbeiningar norsku laganna er þó ekki gefinn frekari leiðarvísir að því hverjar fjárhæðirnar 

skuli vera eða hversu háar heldur er sú ákvörðun látin í hendur dómara hvers máls fyrir sig. 

 

Í Danmörku hefur önnur leið verið farin þar sem í ákvæði 26. gr. dönsku skaðabótalaganna er 

ekki berum orðum mælt fyrir um heimild dómara til að ákvarða miskabætur eftir mati en hins 

vegar var ætlunin við setningu laganna ekki að hverfa frá eldra fyrirkomulagi sem fól í sér slíkt 

mat. Mælt er fyrir um í ákvæðinu að líta beri til tiltekinna þátta ef háttsemi þess sem valdið 

hefur ófjárhagslegu tjóni hefur falið í sér nánar skilgreint brot gegn dönsku hegningarlögunum. 

Að þessu leyti svipar hinu danska ákvæði til þess norska. Þá er einnig mælt fyrir um sérheimild 

til greiðslu hærri bóta hafi háttsemi tjónvalds falið í sér sérstaklega hættulega árás á frelsi eða 

persónu brotaþola og það jafnvel þó tjónið í viðkomandi tilviki sé ekki umfangsmikið þ.e. litið 

er frekar á eðli verknaðarins heldur en til þess tjóns sem verknaðurinn hefur valdið. 

 

Hið íslenska ákvæði er þó nokkuð frábrugðið þar sem ekki til að dreifa neinum fyrirmælum í 

orðalagi 26. gr. skbl. um hvernig bætur skuli ákvarðaðar vegna ófjárhagslegs tjóns. Þá er ekki 

heldur fyrir að fara frekari heimildum um hækkun né lækkun bóta við tilgreindar aðstæður né 

mælt fyrir um það í ákvæðinu sjálfu að líta beri til tiltekinna þátta þegar háttsemi tjónvalds 

hefur falið í sér nánar tilgreint brot. Líkt og fram hefur komið fylgdu nokkrar leiðbeiningar 

með athugasemdum við frumvarp til laga nr. 37/1999 um breytingar á skaðabótalögunum sem 

leiddu til þess að lögfest voru ákvæði a. liðar 1. mgr. sbr. einnig 2. mgr. 26. gr. skbl. Hins vegar 

voru þær leiðbeiningar ekki lögfestar innan orðalags ákvæða 26. gr. skbl. 
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3. Ákvæði a. liðar 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 

Með tilkomu frumvarps til laga um breytingar á skaðabótalögum nr. 37/1999 var lagt til í 13. 

gr. frumvarpsins að við ákvæði 1. mgr. 26. gr. skbl. skyldi bætast stafliður (hér eftir a. liður) er 

hljóðaði á þann hátt að heimilt væri að gera þeim sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi olli 

líkamstjóni að greiða miskabætur til þess sem misgert hefði verið við.50 

 

3.1. Sjálfstæð heimild eða viðbót við aðrar miskabætur? 

Ákvæði a. liðar var nýmæli og leysti ekki af hólmi annað fyrrum ákvæði sem tók til sama efnis. 

Þannig kom fram í athugasemdum við 13. gr. frumvarpsins til laga nr. 37/1999 að lagt væri til 

með ákvæðinu að heimild til ákvörðunar miskabóta skv. 26. gr. skyldi rýmkuð. Þá skyldi 

heimildarákvæði a. liðar vera sjálfstætt en hins vegar gætu bætur einnig komið til viðbótar 

bótum fyrir tímabundið ófjárhagslegt tjón og/eða bótum fyrir varanlegt ófjárhagslegt tjón. 

Þannig var gert ráð fyrir því við setningu ákvæðisins að hægt væri að beita því einu og sér, en 

einnig í tilvikum þar sem bætur hefðu verið greiddar eftir 3. gr. eða 4. gr. skbl. og til viðbótar 

gætu þá komið frekari bætur skv. a. lið. Krafa um miskabætur gæti þannig verið sett fram í 

sjálfstæðu máli til viðbótar áður uppgerðum bótum eða þá að krafist væri miskabóta eftir a. lið 

samhliða öðrum bótum.51 Hugsunin með þessari tilhögun var sú að bætur samkvæmt 3. gr. og 

4. gr. væru ekki nægilega háar með tilliti til þess að tjóni hafi verið valdið af stórfelldu gáleysi 

eða ásetningi.52 

 

Hrd. 26. mars 2013 í máli nr. 604/2012: Í málinu hafði maðurinn J lent í 

umferðarslysi í desember 2003. Slysið var bótaskylt og var gengið til uppgjörs á 

bótum vegna slyssins í apríl 2005 á grundvelli matsgerðar sem lá fyrir í málinu er 

aðilar höfðu aflað sameiginlega. Málið var gert upp með fyrirvara um mat á 

varanlegum afleiðingum, miska og örorku. Nokkrum árum síðar höfðaði J svo mál 

gagnvart ökumanni bifreiðar þeirrar er lent hafði einnig í árekstrinum ásamt 

tryggingarfélaginu sem bifreiðin var tryggð hjá. Gerði J kröfu um bætur vegna 

aukinnar örorku og aukins miska en einnig gerði J kröfu um kr. 1.000.000 í 

miskabætur á grundvelli a. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. Við hið upprunalega 

bótauppgjör hafði J ekki sett fram slíka kröfu og sömuleiðis hafði hann ekki gert 

ráð fyrir slíkum bótum í fyrirvara sínum við bótauppgjörið. Náði því fyrirvarinn 

ekki til miskabóta á grundvelli 26. gr. skbl. heldur takmarkaðist við miskabætur á 

grundvelli 4. gr. skbl. Hæstiréttur vísaði til þess í niðurstöðu sinni að J hefði verið 

það í lófa lagið á sínum tíma að geta slíkra bóta í fyrirvara sínum en þar sem hann 

hafði ekki gert það væri krafa hans um miskabætur á grundvelli a. liðar 1. mgr. 26. 

gr. skbl. nú fyrnd. 

                                                 

50 Lög um breytingar á skaðabótalögum nr. 50/1993, nr. 37/1999. 
51 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 199 – 183. mál, athugasemdir við 13. gr. 
52 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 561. 
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Hrd. 27. nóvember 2014 í máli nr. 531/2014: Í málinu var L ákærður fyrir tilraun 

til manndráps þar sem hann hafði stungið brotaþolann A með hnífi í brjóstið. Af 

hálfu A var gerð bótakrafa í málinu á grundvelli a. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. og 

nam sú krafa kr. 2.100.000. L játaði fyrir dómi að hafa ráðist á A með hnífi og var 

hann sakfelldur á grundvelli þeirrar játningar. Í héraði var L gert að greiða A kr. 

1.500.000 í miskabætur. Hæstiréttur lækkaði þó bæturnar og gerði L að greiða A 

kr. 1.000.000. 

 

Fyrrnefnda málið er dæmi um beitingu a. liðar þar sem þegar hafa fengist bætur greiddar og 

fól því hin framsetta krafa um miskabætur í sér dæmi um beitingu ákvæðisins þar sem því er 

beitt til viðbótar þegar greiddum bótum. Ekki má skýrlega ráða af dóminum hvaða bætur 

fengust greiddar með hinu upprunalega bótauppgjöri í málinu en hins vegar gerði kröfuhafi 

málsins kröfu um frekari bætur vegna varanlegs miska á grundvelli 4. gr. og varanlegrar örorku 

á grundvelli 5. gr. og kom því krafan um miskabætur á grundvelli a. liðar að minnsta kosti til 

viðbótar þeim kröfum. 

 

Síðarnefnda málið er hins vegar dæmi um beitingu ákvæðis a. liðar þar sem ákvæðinu er beitt 

á sjálfstæðan hátt þ.e. ákvæðið stendur eitt og sér til grundvallar bótakröfu brotaþolans án 

annarra ákvæða. Í slíkum tilvikum þarf þannig einungis að meta hvort að atvik máls uppfylli 

hugtaksskilyrði ákvæðis a. liðar og hvort háttsemi tjónvalds sem valdið hefur líkamstjóni hafi 

þannig falið í sér ýmist stórfellt gáleysi eða ásetning. 

 

3.2. Hugtaksskilyrði ákvæðisins 

Hugtaksskilyrði a. liðar eru að háttsemi tjónvalds sem valdið hefur líkamstjóni hafi falið í sér 

annað hvort stórfellt gáleysi eða ásetning og samkvæmt þeim athugasemdum sem fylgdu 

frumvarpinu er lögfesti ákvæðið ber að leggja til grundvallar strangan skilning á þessum 

huglægu skilyrðum.53 Um haustið 1996 skipaði þáverandi dómsmálaráðherra þrjá aðila í nefnd 

til að vinna að heildarendurskoðun skaðabótalaganna. Niðurstaða nefndarinnar klofnaði hins 

vegar í tvö álit og var meirihlutaálit tveggja nefndarmanna lagt til grundvallar við smíði 

frumvarpsins til laga nr. 37/1999 en einnig fylgdi minnihlutaálit Sigrúnar Guðmundsdóttur 

hæstaréttarlögmanns með sem fylgiskjal með frumvarpinu.54 Í áliti sínu setti minnihlutinn fram 

þá tillögu í 14. gr. að 26. gr. skbl. skyldi orðast með eftirfarandi hætti: 

 

                                                 

53 sama heimild. 
54 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 199 – 183. mál, almennar athugasemdir. 
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„Heimilt er að láta þann sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi veldur líkamstjóni 

eða ábyrgð ber á ólögmætri meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars 

manns greiða miskabætur til þess sem misgert var við. 

 

Þann sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi veldur dauða annars manns má dæma 

til þess að greiða maka, börnum eða foreldrum miskabætur.“ 

 

Líkt og sjá má var niðurstaða minnihlutans sú að greina ekki á milli annars vegar líkamstjóns 

og hins vegar ólögmætrar meingerðar og kom því ekki til uppskiptingar ákvæðisins í stafliði í 

tillögu minnihlutans.55 Þó sú tillaga minnihlutans hafi ekki náð fram að ganga má finna í 

athugasemdum sem fylgdu 14. gr. frumvarps minnihlutans sjónarmið sem telja má að eigi 

fullum fetum við um ákvæði a. liðar eins og ákvæðið stendur í dag. Þannig segir í 

athugasemdunum að megintilgangurinn með breytingum á ákvæði 26. gr. skbl. hafi verið sá að 

gera rétt tjónþola til bóta vegna ófjárhagslegs tjóns skýrari og að tjónþoli geti þannig átt rétt á 

miskabótum vegna líkamstjóns óháð því hvernig atvik viðkomandi tjóns hafi borið að. 

Skilyrðin sem sett væru fyrir bótaábyrgð væru hins vegar ströng. Í fyrsta lagi væri áskilið 

samkvæmt ákvæðinu að háttsemi sem valdið hafi líkamstjóni feli í sér ýmist stórfellt gáleysi 

eða ásetning. Ekki kæmi því til álita að greiða bætur vegna háttsemi sem fella mætti undir 

einfalt gáleysi. Þá gæti í öðru lagi tjónvaldur einn borið ábyrgðina og því útilokað að reisa 

kröfu um miskabætur á grundvelli 26. gr. skbl. á reglunni um vinnuveitendaábyrgð verði 

starfsmaður fyrir því að valda tjóni. Þá sé það einnig í þriðja lagi tjónþoli sjálfur sem eigi rétt 

til bótagreiðslunnar en andist tjónþoli geta börn hans, foreldrar, maki eða sambúðarmaki krafist 

bótanna eftir ákvæðinu.56 

 

3.2.1. Stórfellt gáleysi 

Í skilningi íslensks skaðabótaréttar hefur munurinn á stórfelldu gáleysi annars vegar og 

einföldu gáleysi hins vegar verið talinn felast í stigsmun. Þar sem gáleysi feli í sér frávik frá 

þeirri háttsemi sem viðhafa átti samkvæmt hátternisreglum eða öðrum hlutlægum 

mælikvörðum felur stórfellt gáleysi í sér enn meira frávik frá slíkum þáttum. Bæði stigin geta 

þá verið meðvituð eða ómeðvituð. Hið stórfellda gáleysi víkur með öðrum orðum meira frá 

þeirri háttsemi sem tjónvaldi bar að viðhafa eða þá að tjónvaldur viðhefur huglæga afstöðu sem 

felur í sér meira tillitsleysi heldur en á við í tilviki einfalds gáleysis.57 Um tilvik þar sem ákvæði 

a. liðar hefur verið beitt vegna háttsemi sem fól í sér stórfellt gáleysi má nefna eftirfarandi dóm. 

                                                 

55 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 199 – 183. mál, fylgiskjal nr. II. 
56 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 199 – 183. mál, fylgiskjal nr. II, athugasemdir við 14. gr. 
57 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 118. 
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Hrd. 12. maí 2010 í máli nr. 449/2009: Í málinu hafði S orðið fyrir líkamstjóni í 

umferðarslysi þegar ökumaðurinn B kom akandi á bifreið úr gagnstæðri átt og 

hafnaði á bifreið S. Óumdeilt var að bæði B sem ökumaður og H sem eigandi 

bifreiðarinnar báru fébótaábyrgð á tjóni S. Uppgjör á bótum átti sér stað síðar og 

tók S við greiðslu bóta með fyrirvara. Ágreiningur reis hins vegar síðar um tiltekin 

atriði sem leiddi til málshöfðunar þar sem S gerði fyrir dómi kröfu um greiðslu 

bóta á grundvelli a. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. Hljóðaði sú krafa upp á kr. 4.000.000 

og byggðist á því að ökumaðurinn B hefði sýnt af sér vítavert gáleysi er hann hefði 

ekið yfir gatnamótin þar sem áreksturinn átti sér stað, á rauði ljósi og á miklum 

hraða. Fyrir héraðsdómi var ekki talið að fram væri komin fullnægjandi sönnun 

fyrir því að B hafi sýnt af sér stórfellt gáleysi og var kröfu S um miskabætur því 

hafnað. Hæstiréttur sneri niðurstöðunni og féllst á að B hefði sýnt af sér stórfellt 

gáleysi. Voru S því dæmdar kr. 1.500.000 í miskabætur eftir a. lið 1. mgr. 26. gr. 

skbl. 

 

Líkt og sjá má af niðurstöðu héraðsdóms í framangreindu máli er skilyrðinu um stórfellt gáleysi 

beitt á mjög strangan máta og kröfum sem byggjast á grundvelli a. liðar oftar en ekki hafnað 

þar sem ekki er fallist á að skilyrðið hafi verið uppfyllt. Þetta má einnig sjá m.a. af Dómi 

Héraðsdóms Reykjavíkur 21. nóvember 2011 í máli nr. E-236/2011, Dómi Héraðsdóms 

Reykjavíkur 22. maí 2018 í máli nr. E-2719/2017 og eftirfarandi dómi. 

 

Dómur Landsréttar 1. febrúar 2019 í máli nr. 482/2018: Í málinu krafðist A 

miskabóta vegna umferðarslyss en ökumaðurinn B hafði ekið bifreið sinni yfir á 

rangan vegarhelming og hafnað á bifreið sem A hafði verið farþegi í. Deiluefni 

málsins snerist um hvort B hefði sýnt af sér stórfellt gáleysi í skilningi a. liðar 1. 

mgr. 26. gr. skbl. Krafa A hljóðaði upp á kr. 4.000.000. Í málinu lá fyrir matsgerð 

prófessors í vélaverkfræði sem komst að þeirri niðurstöðu að bifreið B hefði mjög 

líklega verið á hraðanum 67 km/klst við áreksturinn. Í dómi Héraðsdóms 

Reykjavíkur var vísað til þess að svo gáleysi teljist vera stórfellt þurfi það að vera 

á mjög háu stigi. Óumdeilt væri í málinu að eina orsök árekstursins hafi verið sú 

að bifreið B hafi sveigt yfir á rangan vegarhelming í veg fyrir bifreið A. 

Hámarkhraði á umræddri akbraut hafi verið 50 km/klst og var lagt til grundvallar, 

í ljósi matsgerðar þeirrar sem lá fyrir í málinu, að B hefði ekið of hratt. Hins vegar 

lágu einnig fyrir í málinu vitnaframburðir sem lýstu því að B hefði ekki ekið hratt 

heldur hefði verið á umferðarhraða og var hann talinn af vitnum hafa verið á 

hraðanum 50-60 km/klst. Því yrði ekki talið að ökuhraði B hafi falið í sér slíkt 

frávik frá því sem tíðkast svo að hann hafi sýnt af sér stórfellt gáleysi. Ósannað 

þótti einnig að B hefði verið að nota síma sinn við akstur þrátt fyrir að síminn hafi 

legið á gólfi bifreiðarinnar við bílstjórasætið eftir áreksturinn. Í ljósi alls þessa var 

ekki talið að B hefði sýnt af sér slíkt gáleysi að talist gæti stórfellt gáleysi í skilningi 

26. gr. skbl. Í dómi sínum vísaði Landsréttur til efnislega sömu röksemda og 

héraðsdómur hafði gert en tók auk þess fram að ekki hefði verið sýnt fram á að 

háttsemi B hafi með einhverjum hætti borið vott um skeytingarleysi um aðsteðjandi 

hættu eða það tjón sem háttsemi hans gat valdið. Héraðsdómur skyldi því 

óraskaður. Hins vegar skilaði einn dómenda í Landsrétti sératkvæði og taldi hann 
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að aksturslag B hefði falið í sér stórfellt gáleysi í skilningi a. liðar 1. mgr. 26. gr. 

skbl. 

 

Líkt og sjá má af ofangreindu máli þarf ansi mikið að koma til svo fallist verði á að tjónvaldur 

hafi sýnt af sér stórfellt gáleysi í skilningi a. liðar og að dæma megi bætur á þeim grundvelli. 

Rétt er þó að geta þess að framangreindu máli var skotið til Hæstaréttar og hefur áfrýjunarleyfi 

verið veitt með ákvörðun Hæstaréttar en á þeim tíma sem þetta er ritað liggur endanleg úrlausn 

réttarins ekki fyrir. Í forsendum ákvörðunarinnar tekur Hæstiréttur þó fram að rétturinn telji að 

úrslit málsins muni hafa verulegt almennt gildi um skilgreiningu á hugtakinu stórfellt gáleysi 

svo ef til vill mun rétturinn draga skýrari mörk um hugtakið þegar málið kemur til 

efnisúrlausnar.58 

 

3.2.2. Ásetningur 

Hugtaksskilgreining ásetnings í íslenski lögfræði er vandasöm þar sem innan refsiréttar er ekki 

við eina heildstæða skilgreiningu að styðjast. Það er sökum þess að ásetningshugtakið miðast 

við tegund brota og þannig er til dæmis ein skilgreining sem nær til tjónsbrota á meðan önnur 

nær til samhverfra brota. Í skaðabótarétti er staðan þó nokkuð önnur þar sem eitt frumskilyrði 

þess að um skaðabótaábyrgð geti verið að ræða er að tjón hafi átt sér stað. Því hefur 

skilgreiningin á hugtakinu ásetningur eins og hugtakið tekur til tjónsbrota langmesta þýðingu 

í skaðabótarétti.59 Sú skilgreining hefur verið orðuð á eftirfarandi hátt: 

 

„Það er ásetningur, ef hinn brotlegi vill koma því til vegar, sem refsiákvæði lýsir 

afbrot (tilgangur), ef hann álítur það óhjákvæmilega afleiðingu verknaðar síns 

(óhjákvæmileg afleiðing), eða hann álítur yfirgnæfandi líkur á því, að afleiðingin 

komi fram (líkingaásetningur), og loks ef hann álítur að afleiðing kunni að koma 

fram, en hann hefði engu að síður framið verknaðinn, þótt hann hefði talið víst, að 

afleiðingin kæmi fram (dolus eventualis: skilyrt afbrigði), eða þá hinn brotlegi 

lætur sér í léttu rúmi liggja, hvort afleiðingin kemur fram (dolus eventualis: jákvæð 

afstaða til brots).“60 

 

Af skilgreiningunni hefur ásetningshugtakinu verið skipt upp í fjögur mismunandi stig og eru 

þau orðuð innan skilgreiningarinnar sjálfrar þ.e. tilgangur, óhjákvæmileg afleiðing, 

líkingaásetningur og dolus eventualis en síðastnefnda ásetningsstiginu er skipt í tvenn afbrigði. 

                                                 

58 Ákvörðun Hæstaréttar 28. febrúar 2019 nr. 2019-71. 
59 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 124. 
60 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábrgyð II (Háskólaútgáfan 2002) 60. 
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Þá hafa fyrstu tvö ásetningsstigin einnig saman verið nefnd beinn ásetningur.61 Ásetningsstigið 

skiptir þó ekki lykilmáli í tengslum við skilyrði a. liðar þar sem öll ásetningsstigin uppfylla 

skilyrðið um að ásetningur teljist vera til staðar. 

 

Hrd. 29. janúar 2015 í máli nr. 67/2014: Í málinu var X sakfelldur fyrir 

sérstaklega hættulega líkamsárás eftir 2. mgr. 218. gr. hgl. með því að hafa kastað 

glerflösku í höfuð brotaþolans A sem olli tilgreindum afleiðingum. Þá var háttsemi 

ákærða metin til ásetnings með vísan til þess að honum gat ekki dulist hve 

stórhættuleg háttsemi hans var og líkleg til að valda líkamstjóni. Af hálfu A var 

krafist miskabóta eftir a. lið 1. mgr. 26. gr. skbl. að fjárhæð kr. 3.000.000. Í 

héraðsdómi var vísað til læknisfræðilegra gagna og framburða vitna fyrir ákvörðun 

bóta sem þættu hæfilega ákveðnar kr. 1.500.000. Hæstiréttur lækkaði hins vegar 

bætur með vísan til afleiðinga árásar ákærða en einnig til fordæma Hæstaréttar í 

sambærilegum málum. Væru miskabætur til brotaþola af þeim ástæðum ákveðnar 

kr. 1.000.000. 

 

Þegar beitt er orðalagi á borð við „ákærða hlaut eða vera ljóst“ eða „ákærða gat ekki dulist“ er 

átt við svokallaðan líkindaásetning. Á móti má sjá orðalag á borð við „einbeittan brotavilja“ 

eða „styrkan brotavilja“ þegar vísað er til beins ásetnings.62 Með þess háttar orðalagi er þannig 

hægt að ráða í ásetningsstig viðkomandi einstaklings án þess að heiti þess sé sérstaklega tekið 

fram. Sjá má dæmi um beinan ásetning í eftirfarandi máli. 

 

Hrd. 24. mars 2011 í máli nr. 493/2010: X var sakfelldur fyrir meiriháttar 

líkamsárás eftir 1. mgr. 218. gr. hgl. Brotaþolinn A krafðist kr. 500.000 í 

miskabætur vegna árásarinnar og voru honum dæmdar kr. 250.000 í héraði án 

sérstaks rökstuðnings en Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm. Á báðum dómstigum var 

hins vegar tekið fram að vegna aðdraganda árásar ákærða gagnvart brotaþola hefði 

mátt ráða að brotavilji X hefði verið einbeittur. 

 

3.3. Sá sem veldur líkamstjóni 

Utan þeirra hugtaksskilyrða að háttsemi tjónvalds feli í sér ýmist stórfellt gáleysi eða ásetning 

gerir ákvæði a. liðar áskilnað um að líkamstjóni hafi verið valdið. Einn algengasti 

málaflokkurinn að þessu leyti sem kemur inn á borð dómstóla eru svokölluð líkamsárásarmál 

þar sem maður hefur gengið í skrokk á öðrum manni með einum eða öðrum hætti. Beiting a. 

liðar er því hvað algengust þegar að þeim málaflokki kemur en einnig þegar um tilraun til 

manndráps er að ræða sbr. 211. gr. hgl. sbr. 20. gr. sömu laga. 

 

                                                 

61 sama heimild. 
62 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir, Ákvörðun refsingar (Bókaútgáfa Orators 2003) 123. 
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Dómur Landsréttar 4. maí 2018 í máli nr. 7/2018: Í málinu hafði R verið 

sakfelldur í héraði fyrir meiriháttar líkamsárás eftir 1. mgr. 218. gr. hgl. með því 

að hafa skallað brotaþolann A í andlitið þannig að hann nefbrotnaði. Landsréttur 

staðfesti sakfellingu héraðsdóms en taldi hins vegar ósannað að rekja mætti nefbrot 

brotaþolans til árásarinnar. Var háttsemi R því heimfærð undir minniháttar 

líkamsárás eftir 1. mrg. 217. gr. hgl. Miskabótakrafa lá fyrir í málinu af hálfu A 

sem hljóðaði upp á kr. 450.000. Héraðsdómur hafði dæmt bætur til A að fjárhæð 

kr. 150.000 en ákvörðunarástæða dómstólsins fyrir þeirri fjárhæð var sú að 

brotaþoli hefði átt nokkra sök á því sjálfur að til átaka hafði komið við ákærða 

ásamt því að hann hafi einnig áður brotnað á nefi svo nef hans var skakkt fyrir og 

öndun verri. Landsréttur vísaði til nýrrar heimfærslu til refsiákvæðis auk forsendna 

héraðsdóms en lækkaði þó bætur til brotþola niður í kr. 100.000. 

 

Um tilvik þar sem ákært hefur verið fyrir tilraun til manndráps má vísa til Hrd. í máli nr. 

531/2014 sem reifaður er í kafla 3.1. Hins vegar geta óljós tilvik komið upp að því er 

líkamsárásarmál snertir og má þar til að mynda nefna Dóm Héraðsdóms Suðurlands 18. 

janúar 2019 í máli nr. S-252/2017 en þar var um minniháttar líkamsárás að ræða. Hins vegar 

komst héraðsdómur að þeirri niðurstöðu að háttsemi ákærðu í því máli hafi ótvírætt falið í sér 

ólögmæta meingerð í skilningi 26. gr. skbl. Var því um beitingu b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. að 

ræða í því tilviki þrátt fyrir að líkamstjóni hafi verið valdið. 

 

Hrd. 15. nóvember 2007 í máli nr. 121/2007: Í málinu voru tveir menn, J og P, 

sakfelldir fyrir meiriháttar líkamsárás eftir 1. mgr. 218. gr. hgl. Brotaþolinn A 

krafðist í málinu kr. 700.000 í miskabætur eftir 26. gr. skbl. og rökstuddi kröfu sína 

á þann hátt að ákærðu hafi af ásetningi valdið sér líkamstjóni. Var þannig skýrlega 

byggt á a. lið 1. mgr. 26. gr. skbl. af hálfu brotaþola. Niðurstaða héraðsdóms var 

hins vegar á þá leið að með háttsemi sinni hefðu ákærðu gerst sekir um ólögmæta 

meingerð gegn persónu brotaþola og voru brotaþola því dæmdar bætur að fjárhæð 

kr. 200.000 eftir 26. gr. skbl. Ekki var sérstaklega vísað til stafliðar af hálfu 

héraðsdóms. Hæstiréttur hækkaði bætur til brotaþola og dæmdi honum kr. 400.000 

í miskabætur en ekki má ráða af orðalagi Hæstaréttar á hvaða staflið hafi verið 

byggt. 

 

Þó svo að um takmarkatilvik geti verið að ræða í tengslum við þessa tilteknu dóma er ljóst að 

beiting b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. í málum sem þessum er til þess fallin að auka réttaróvissu 

enda vaknar þá spurningin um hvaða tilgangi a. liður ákvæðisins þjóni ef hægt er að fella 

líkamstjón undir b. lið sama ákvæðis. Í þessu samhengi má einnig nefna Dóm Héraðsdóms 

Reykjavíkur 23. janúar 2019 í máli nr. S-808/2018 þar sem líkamsárás var einnig talin fela 

í sér ólögmæta meingerð. 
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3.4. Hvað stýrir fjárhæðinni? 

Fleiri hundruð dómar hafa gengið frá árinu 2011 og fram til ársloka 2018 þar sem reynt hefur 

á ákvæði 26. gr. skbl. Hins vegar má einungis finna 23 dóma á því tímabili fyrir 

áfrýjunardómstólum þar sem vitnað var til a. liðar með beinum hætti ýmist af hálfu kröfuhafa 

eða viðkomandi dómstóls. Liggur því beinast við að líta til forsendna þessara ákveðnu dóma 

enda þar ýmist byggt á ákvæði a. liðar eða vísað til liðarins í rökstuðningi fyrir dómsniðurstöðu. 

Í öllu falli ættu þessir tilteknu dómar að geta sagt að nokkru til um á hvaða forsendum fjárhæðir 

séu ákvarðaðar eftir ákvæðinu. Á árinu 2011 má einungis finna einn dóm í dómasafni 

Hæstaréttar það árið þar sem vísað var með beinum hætti til a. liðar og er það eftirfarandi 

dómur. 

 

Hrd. 19. apríl 2011 í máli nr. 492/2010: Í málinu hafði X verið gefin að sök 

líkamsárás eftir 1. mgr. 217. gr. hgl. og krafðist brotaþoli í málinu greiðslu 

miskabóta að fjárhæð kr. 500.000. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að 

brotaþoli ætti rétt til miskabóta úr hendi ákærða skv. a. lið 1. mgr. 26. gr. skbl. sem 

þættu hæfilega ákveðnar kr. 250.000. Hæstiréttur hins vegar sýknaði ákærða og 

vísaði einkaréttarkröfu brotaþola frá dómi þar sem brot ákærða hafði verið fyrnt er 

málið var höfðað gegn honum. 

 

Þar sem að ákærði var sýknaður fyrir Hæstarétti var ekki um beina tilvísun til a. liðar að ræða 

fyrir áfrýjunardómstól heldur hafði tilvísunin átt sér stað í rökstuðningi héraðsdóms. Engin 

tilvísun til a. liðar átti sér því stað í dómaframkvæmd fyrir áfrýjunardómstóli árið 2011 þrátt 

fyrir að alls hafi komið 46 mál fyrir Hæstarétt það árið þar sem á ákvæði 26. gr. skbl. reyndi. 

Svipaða sögu er að segja um dómaframkvæmd árin 2012 og 2013 þar sem einungis má finna 

einn dóm á hvoru árinu fyrir sig þar sem finna mátti beina tilvísun til a. liðar. Dómurinn frá 

árinu 2013, nánar tiltekið Hrd. nr. 604/2012 hefur áður verið reifaður og vísast um þann dóm 

til kafla 3.1. Hins vegar féll eftirfarandi dómur árið 2012. 

 

Hrd. 29. nóvember 2012 í máli nr. 298/2012: Í málinu var maðurinn K sakfelldur 

fyrir meiriháttar líkamsárás eftir 1. mgr. 218. gr. hgl. Gerð var krafa um greiðslu 

miskabóta að fjárhæð kr. 900.000 af hálfu brotaþola og komst héraðsdómur að 

þeirri niðurstöðu að brotaþoli ætti rétt á miskabótum. Hæstiréttur staðfesti ákvæði 

héraðsdóms um einkaréttarkröfu brotaþola en varðandi miskabótakröfuna sagði 

eftirfarandi í héraðsdómi. 

 

„Brotaþoli á rétt á miskabótum úr hendi ákærða vegna árásarinnar á grundvelli 

a. liðar 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga, sbr. lög nr. 37/1999, sem þykja eftir atvikum 

hæfilega ákveðnar 300.000 kr.“ 
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Rétt eins og árið 2011 er það héraðsdómur en ekki Hæstiréttur sem vísar til ákvæðis a. liðar 

með beinum hætti. Hins vegar má ekki ráða af þessum þremur dómum á hvaða forsendum 

ákvarðanir um fjárhæðir eru reistar. Einungis segir í síðastnefndum dómi að bætur hafi verið 

ákvarðaðar eftir atvikum án þess að gerð sé tilraun til þess að útskýra hvaða atvik málsins hafi 

ákvarðað bæturnar sem kr. 300.000. Tilvísun til ákvæðisins eykst nokkuð frá og með árinu 

2014 þar sem það ár falla alls fimm dómar þar sem vísað var til a. liðar með beinum hætti. 

 

Hrd. 13. mars 2014 í máli nr. 449/2013: Tveir menn voru sakfelldir fyrir 

líkamsárás þar sem þeir höfðu ráðist að manni og konu með því að taka annað 

þeirra hálstaki og sparka í þau bæði. Annar brotaþolinn í málinu gerði kröfu um 

miskabætur að fjárhæð kr. 1.000.000 og fékk hann dæmdar bætur kr. 500.000 fyrir 

héraðsdómi sem staðfestur var af hálfu Hæstaréttar. Um ákvörðun bóta fyrir 

héraðsdómi sagði eftirfarandi: 

 

„Brotaþoli á rétt á miskabótum samkvæmt a. lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 

50/1993. Þykja miskabætur hæfilega ákveðnar 500.000 kr.“ 

 

Hrd. 10. apríl 2014 í máli nr. 422/2013: Maður var sakfelldur fyrir meiriháttar 

líkamsárás skv. 1. mgr. 218. gr. hgl. Af hálfu brotaþola var gerð krafa um kr. 

1.200.000 í miskabætur. Héraðsdómur dæmdi brotaþola kr. 600.000 í miskabætur 

en hins vegar lækkaði Hæstiréttur bæturnar niður í kr. 400.000. Um ákvörðun bóta 

í héraði sagði eftirfarandi: 

 

„Brotaþoli á rétt á miskabótum samkvæmt a. lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 

50/1993. Þykja miskabætur hæfilega ákveðnar 600.000 kr.“ 

 

Um lækkun bóta til brotaþola sagði eftirfarandi af hálfu Hæstaréttar: 

 

„Miskabætur til handa brotaþola eru hæfilega ákveðnar 400.000 kr.“ 

 

Þessir dómar eiga það sameiginlegt að enginn rökstuðningur er veittur fyrir því hvers vegna 

fjárhæðir bótanna hafi verið ákvarðaðar líkt og gert var. Þá lækkar Hæstiréttur bæturnar til 

brotaþola í síðara málinu án rökstuðnings svo ekki má átta sig á hvers vegna mat héraðsdómara 

á bótafjárhæð hafi verið rangt. 

 

Í Hrd. nr. 531/2014 sem reifaður er í kafla 3.1. var maður ákærður og sakfelldur fyrir tilraun 

til manndráps. Ef réttlætanlegt er að ætla að rökstuðningur dómstóla eigi að vera umfangsmeiri 

og ítarlegri eftir því sem málin teljast alvarlegri má vart hugsa sér alvarlegra athæfi heldur en 

tilraun til manndráps að þeim málum undanskildum þar sem bani hefur hlotist af atlögu. Um 

ákvörðun bóta í nefndu máli sagði hins vegar eftirfarandi í héraðsdómi: 
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„Með vísan til 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50, 1993 ber að dæma ákærða til 

þess að greiða A 1.500.000 krónur í miskabætur ... .“ 

 

Hæstiréttur hins vegar lækkaði bæturnar um kr. 500.000 með eftirfarandi athugasemd: 

 

„Samkvæmt a. lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 verður ákærði 

dæmdur til að greiða brotaþola 1.000.000 kr. ... .“ 

 

Framangreindan dóm verður að telja algjörlega rökstuðningslausan að því er varðar ákvörðun 

bótafjárhæðar enda er ekki að sjá neina forsendu nefnda í rökstuðningi dómstólanna fyrir sitt 

hvorri fjárhæðinni. Sama hvort niðurstaðan um hina endanlegu fjárhæð sé réttlætanleg eða ekki 

verður að telja rökstuðningsleysið fremur bagalegt í ljósi alvarleika málsins og þá sérstaklega 

hjá hinu æðra dómstigi þar sem bætur voru lækkaðar enn frekar frá kröfugerð brotaþola án þess 

að átta megi sig á hvers vegna. 

 

Hugsanlega er hægt að draga þá ályktun að dómarar sjái frekar tilefni til þess að lækka bætur 

ef þeim finnst kröfugerð einkaréttarkröfuhafa fara talsvert fram úr þeim fjárhæðum sem 

dæmdar eru í viðkomandi málaflokki hverju sinni. En er þá ekki réttlætanlegt að ætla, ef 

kröfugerð er innan eðlilegra marka miðað fjárhæðir dæmdar í sambærilegum málum, að 

viðkomandi krafa verði tekin að fullu til greina? 

 

Dómur Héraðsdóms Austurlands 11. janúar 2019 í máli nr. S-34/2018: E var 

sakfelldur fyrir líkamsárás skv. 1. mgr. 217. gr. hgl. með því að hafa slegið 

brotaþola högg í líkama og hendi með skefti af álskóflu svo brotaþoli hlaut tilteknar 

afleiðingar. Í málinu gerði brotaþoli kröfu um greiðslu kr. 300.000 í miskabætur 

skv. 26. gr. skbl. Fyrir dómi féllst héraðsdómur á kröfu um greiðslu bóta en ákærði 

hafði sjálfur fallist á bótaskyldu sína fyrir dómi. Svo segir eftirfarandi í forsendum 

héraðsdóms: 

 

„Áverkum brotaþola er m.a. lýst í áður greindu læknisvottorði og er ekki vafi á að 

hann hefur um nokkra hríð verið hrjáður af verkjum vegna athæfis ákærða. Á hann 

rétt á miskabótum úr hendi ákærða vegna háttseminnar, sbr. ákvæði 26. gr. 

skaðabótalaga nr. 50/1993. Að þessu virtu og atvikum máls að öðru leyti þykja 

miskabæturnar hæfilega ákveðnar 275.000 krónur ... .“ 

 

Í þessu máli voru bætur til brotaþola lækkaðar um samtals kr. 25.000 þrátt fyrir að ákærði 

sjálfur hafi fallist á bótaskyldu sína fyrir dómi. Í forsendum dómsins er ekki að finna neinar 

röksemdir fyrir þessari lækkun að öðru leyti en því að litið hafi verið til verkja brotaþola og 



33 

 

atvika málsins en hins vegar lætur dómurinn því ósvarað hvað í atvikum málsins eða 

verkjalýsingu brotaþola hafi gefið tilefni til þess að lækka bætur til hans svo smávægilega. 

 

Að ofangreindum dómi Héraðsdóms Austurlands undanskildnum endurspegla framangreindir 

dómar bróðurpartinn af dómaframkvæmd árin 2011-2014 þar sem vísað var til ákvæðis a. liðar 

með beinum hætti og ætla mætti að innihéldu þannig vísbendingar um hvernig bótafjárhæð 

eftir ákvæðinu sé ákvörðuð. Þrátt fyrir rökstuðningsleysi þeirra dóma fyrirfinnast einnig dómar 

þar sem rökstuðningur er nokkuð ítarlegur. 

 

Dómur Landsréttar 15. júní 2018 í máli nr. 42/2018: Kona var sakfelld fyrir 

tilraun til manndráps og gert að greiða miskabætur til brotaþolans A. Brotaþoli 

hafði krafist greiðslu að fjárhæð kr. 3.000.000 en fyrir héraðsdómi voru honum 

dæmdar kr. 800.000 með eftirfarandi rökstuðningi: 

 

„Líkamlegar afleiðingar urðu ekki verulegar en ekki er ástæða til þess að draga í 

efa að þær hafi reynt andlega á brotaþola. Brotaþoli á rétt á miskabótum úr hendi 

ákærðu á grundvelli a. liðar 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. Að virtum 

þeim sjónarmiðum er varða eðli og alvarleika verknaðarins, sem rakin hafa verið 

í tengslum við refsiákvörðun verða miskabætur hæfilega ákveðnar 800.000 krónur 

en engin gögn hafa verið lögð fram í málinu sem sýna fram á aukinn miska 

brotaþola.“ 

 

Landsréttur vísaði einnig til þess að miskabótakrafa brotaþola væri ekki studd 

öðrum sönnunargögnum heldur en áverkavottorðum sem lægju fyrir í málinu en í 

þeim vottorðum væri ekki lýst varanlegum afleiðingum af atlögu ákærðu. Allt að 

einu væri ljóst að atlaga ákærða væri harkaleg og lífshættuleg og líkleg til þess að 

valda brotaþola miska. 

 

Dómur þessi gefur margt til kynna varðandi ákvörðun á fjárhæð miskabóta. Þannig virðist 

dómurinn líta til eðlis verknaðarins sem um ræði hverju sinni auk alvarleika viðkomandi 

verknaðar. Virðist þetta gert á báðum dómstigum. Hins vegar gera bæði dómstig athugasemd 

um að ekki liggi fyrir gögn um líkamlegar afleiðingar brotaþola en þrátt fyrir það hafi háttsemin 

verið svo alvarleg að óhjákvæmilegt sé að telja hana líklega til þess að valda brotaþola miska. 

Það má telja það nokkuð fróðlegt hversu mjög dómurinn lætur eðli og alvarleika verknaðarins 

vega þungt þegar ákvæði a. liðar mælir sérstaklega fyrir um að heimilt sé að gera þeim sem 

valdið hefur líkamstjóni að greiða bætur. Í framangreindum dómi lá hins vegar lítið fyrir um 

afleiðingar háttseminnar og þar með það líkamstjón sem ákvæðið áskilur. Dómurinn gerir 

athugasemd um það og er því rétt að draga ekki of víðtækar ályktanir. Ef til vill er raunhæfara 

að ætla að dómurinn hafi litið á það sem svo að ósanngjarnt yrði ef engar miskabætur yrðu 

dæmdar þrátt fyrir að skort hafi á upplýsingar um líkamstjón brotaþola. Slíkt samrýmist einnig 
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betur þeim sanngirnismælikvarða sem dómstólar skulu beita þegar miskabætur skv. 26. gr. 

skbl. eru ákvarðaðar. 

 

Hrd. 8. desember 2016 í máli nr. 502/2016: Maður var sakfelldur fyrir brot gegn 

219. gr. hgl. þar sem hann hefði orðið valdur að umferðarslysi er hann ók í veg 

fyrir aðra bifreið á of miklum hraða miðað við aðstæður. Var hann dæmdur til þess 

að greiða brotaþola miskabætur sem hafði krafist kr. 3.000.000 í bætur. 

Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að taka kröfu brotaþola til greina í ljósi 

þess að hún hafi slasast mjög mikið í slysinu og myndi ævilangt þurfa að glíma við 

afleiðingar þess. Hæstiréttur lækkaði hins vegar bætur til brotaþola niður í kr. 

2.000.000 með vísan til þeirra gagna sem lágu fyrir um afleiðingar brots ákærða. 

 

Dómur Hrd. nr. 67/2014 hefur áður verið reifaður í kafla 3.2. en þar var X sakfelldur fyrir 

sérstaklega hættulega líkamsárás. Gerð var krafa um greiðslu kr. 3.000.000 í miskabætur en 

brotaþola voru dæmdar kr. 1.500.000 fyrir héraðsdómi og vísaði dómurinn til þess að háttsemi 

ákærða hafi haft víðtækar og langvarandi afleiðingar fyrir brotaþola í málinu. Slíkt mætti ráða 

af læknisfræðilegum gögnum sem lægju fyrir. Þá hafi brotaþoli verið óvinnufær eftir atburðinn 

ásamt því að hann bæri greinilegt ör í andliti eftir áverkann sem ákærði hefði veitt honum. 

Hæstiréttur vísaði einnig til afleiðinga háttsemi ákærða en taldi í ljósi fordæma sinna í 

sambærilegum málum að ákvarða bæri þær sem kr. 1.000.000. 

 

Báðir framangreindir dómar eiga það sameiginlegt að þeir virðast leggja hvað mest upp úr 

líkamlegum afleiðingum brotaþola viðkomandi máls og hvernig þær afleiðingar hafa haft áhrif 

á brotaþola málsins. Fellur það einnig nokkuð vel að þeirri athugasemd sem bæði dómstig settu 

fram í Dómi Landsréttar nr. 42/2018 þar sem ekki lágu fyrir gögn um líkamlegar afleiðingar 

brotaþola. 

 

Virðist óhætt að draga þá ályktun að í flestum tilvikum þegar dæmdar eru bætur eftir ákvæði 

a. liðar sé fyrst og fremst litið til þeirra líkamlegu afleiðinga sem ollið hafi verið í viðkomandi 

máli. Samrýmist slíkt einnig orðalagi ákvæðisins. Komi til tilvik þar sem ekki er við 

fullnægjandi gögn að styðjast um slíkar líkamlegar afleiðingar má ráða að lagt sé aukið vægi á 

eðli verknaðarins og alvarleikastig hans. Hins vegar er fjarri lagi að ætla að afleiðingar 

verknaðar, eðli hans og alvarleikastig séu einu þættirnir sem geti haft áhrif á ákvörðun 

bótafjárhæðar eftir ákvæði a. liðar. Þannig hafa sannarlega komið upp tilvik þar sem dómstólar 

hafa nefnt önnur atriði sem haft hafa áhrif á ákvörðun bótafjárhæðar. 
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Hrd. 16. júní 2016 í máli nr. 29/2016: R var sakfelldur fyrir meiriháttar 

líkamsárás eftir ákvæði 1. mgr. 218. gr. hgl. Gerð var krafa um miskabætur af hálfu 

brotaþola að fjárhæð kr. 2.500.000. Fyrir héraðsdómi hafði ákærði verið dæmdur 

til greiðslu kr. 400.000 í bætur en Hæstiréttur hækkaði þær í kr. 500.000 með 

eftirfarandi athugasemd: 

 

„Við ákvörðun bótanna er þess að gæta að hann [ákærði] niðurlægði brotaþola 

með því að taka myndir af honum slösuðum í því skyni að miðla til annarra.“ 

 

Að þessum dómi undanskildum hefur Dómur Landsréttar nr. 7/2018 einnig áður verið 

reifaður í kafla 3.3. þar sem um var að ræða meiriháttar líkamsárás eftir 1. mgr. 218. gr. hgl. 

og hafði ákærði verið krafinn um greiðslu miskabóta að fjárhæð kr. 450.000. Háttsemi ákærða 

var þó heimfærð undir 1. mgr. 217. gr. þar sem ekki þótti sannað að hann hafi nefbrotið 

brotaþola eins og honum var gefið að sök. Héraðsdómur dæmdi ákærða til greiðslu bóta að 

fjárhæð kr. 150.000 með þeirri athugasemd að brotaþoli hefði sjálfur átt nokkra sök á því að til 

átaka hefði komið ásamt því að hann hefði áður nefbrotnað svo nef hans hefði áður verið skakkt 

og öndun hans verri. Líkt og þessir dómar sýna geta tilvik komið upp þar sem litið er til annarra 

og sértækari þátta við ákvörðun bóta heldur en einungis líkamlegra afleiðinga eða alvarleika 

verknaðar þó svo að telja megi að afleiðingar, eðli verknaðar og alvarleikastig háttseminnar 

séu þeir þættir sem lögð sé hve mest áhersla á.  
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4. Ákvæði b. liðar 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 

Ákvæði b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. (hér eftir b. liður) hefur sérstaka stöðu í réttarsögulegu 

samhengi þar sem með sanni má segja að orðalag ákvæðisins í núverandi mynd endurspegli 

hið upprunalega orðalag 26. gr. skbl. í heild sinni frá þeim tímapunkti er lögin voru sett árið 

1993. Þrátt fyrir að staðsetning ákvæðisins hafi þannig verið færð til innan skaðabótalaganna 

með breytingarlögum hefur efnislegt innihald ákvæðisins haldið sér allt frá setningu þess. 

Ákvæðið mælir þannig fyrir um heimild til þess að gera þeim er ábyrgð ber á ólögmætri 

meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars manns að greiða miskabætur til þess sem 

misgert hefur verið við. 

 

4.1. Ólögmæt meingerð 

Ólíkt a. lið sama ákvæðis sem afmarkast við hugtakið „líkamstjón“ inniheldur b. liður ekki 

fastmótuð hugtaksskilyrði. Þannig hefur ekki verið mótuð ákveðin og endanleg skýring á 

hugtakinu „ólögmæt meingerð“ í skilningi ákvæðisins og getur því hugtakið náð yfir margar 

tegundir tilvika sem eiga lítt sameiginlegt innbyrðis. Má þar til að mynda nefna kynferðisbrot 

annars vegar og ólögmæta uppsögn hins vegar. Til að auka skilning er því gagnlegt að brjóta 

hugtakið upp og skoða skilgreiningar á annars vegar „ólögmæti“ og hins vegar „meingerð“. 

 

4.1.1. Hugtakið ólögmæti 

Almennt skilyrði fyrir því að háttsemi teljist skaðabótaskyld er að sú háttsemin sé ólögmæt og 

mæla helstu bótagrundvellir íslensks skaðabótaréttar fyrir um það skilyrði. Þannig mælir reglan 

um vinnuveitandaábyrgð til að mynda fyrir um ólögmæti en einnig hin almenna skaðabótaregla 

íslensks bótaréttar þ.e. sakarreglan.63 Hins vegar hefur hugtakið ólögmæti ekki hlotið einhlíta 

skýringu eða verið skilgreint með fastmótuðum hætti í íslenskum skaðabótarétti, heldur hafa 

nokkrar útfærslur verið mótaðar af hugtakinu á borð við að háttsemi teljist ólögmæt stríði hún 

gegn réttarskipaninni eða að háttsemi teljist ólögmæt ef hún leiðir til viðbragða 

réttarvörslukerfisins vegna settra lagaákvæða eða reglna.64 Hin viðtekna skilgreining 

hugtaksins ólögmæti er hins vegar sett fram á neikvæðan hátt og felur í sér að háttsemi teljist 

ekki ólögmæt ef hún er réttlætt af hlutrænum ábyrgðarleysisástæðum. Tjóni sem er valdið af 

slíkri háttsemi er þannig ekki skaðabótaskylt. Hinar helstu hlutrænu ábyrgðarleysisástæður 

                                                 

63 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 69-70. 
64 sama heimild 70-71. 
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innan íslensks skaðabótaréttar eru neyðarvörn, neyðarréttur, óbeðinn erindisrekstur, samþykki 

og áhættutaka. Hins vegar er sú upptalning ekki tæmandi.65 

 

4.1.2. Hugtakið meingerð 

Hugtakið meingerð hefur ekki jafn mótaða skilgreiningu og ólögmæti. Þannig hefur hugtakið 

til að mynda verið skýrt á þá leið að það feli í sér „illan verknað“ án þess að frekara mat sé 

lagt á hvað felist í slíkum verknaði.66 Út frá þeirri skilgreiningu mætti þannig ætla að ólögmæt 

meingerð sé illur verknaður sem réttlætist ekki af hlutrænum ábyrðarleysisástæðum. Þó 

hugtakið meingerð sé þannig fremur óskýrt hefur því verið mörkuð nokkur umgjörð svo hægt 

sé að átta sig betur á hvað í því felst. Þannig getur meingerð til dæmis bæði falið í sér háttsemi 

sem birtist í orði eða athöfn.67 

 

Áður en 26. gr. skbl. tók gildi var í þágildandi ákvæði 264. gr. hgl. einnig minnst á hugtakið 

meingerð og þá í því samhengi að dæma mátti bætur fyrir spjöll á líkama eða frelsi manna, 

refsiverða meingerð gegn persónu, friði eða æru en einnig aðra meingerð sem telja mætti 

drýgða af illfýsi. Þá var í athugasemdum við frumvarpið sem varð að núgildandi 

skaðabótalögum tekið fram að með skilyrði 26. gr. um ólögmæta meingerð væri átt við 

saknæma hegðun. Hins vegar þyrfti gáleysi að vera verulegt svo að um ólögmæta meingerð 

gæti verið að ræða. Þannig gæti hugtakið til að mynda ekki náð yfir stríðni eða smávægilega 

hrekki.68 Samkvæmt þessu þarf ólögmæt meingerð í skilningi ákvæðisins að fela í sér háttsemi 

sem framin er af stórfelldu gáleysi eða af ásetningi en jafnframt þarf háttsemi að fela í sér 

tiltekinn grófleika. Hins vegar eru mörkin óljós á milli stríðni sem ákvæðið nær ekki til og 

háttsemi af því grófleikastigi sem hugtakið nær yfir.69 

 

Hrd. 7. maí 2015 í máli nr. 588/2014: Í málinu hafði I krafist bóta gagnvart A 

vegna ólögmætrar uppsagnar og eineltis í starfi sínu. Hæstiréttur komst að þeirri 

niðurstöðu að uppsögn I hefði verið ólögmæt af hálfu A og dæmdi I bætur að álitum 

vegna fjártjóns en hafnaði hins vegar miskabótakröfu I. Vísaði rétturinn til þess að 

í athugasemdum við frumvarp til skaðabótalaga hefði komið fram að gáleysi þyrfti 

að vera verulegt til þess að tjónsatvik yrði talið fela í sér ólögmæta meingerð. 

Lægsta stig gáleysis uppfylli þannig ekki áskilnað b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. um 

að teljast ólögmæt meingerð. Til þess væri að líta að I hefði ekki greint A frá því 

að hann hefði fastráðið sig hjá nýjum vinnuveitanda þegar aðilar hefðu átt í 

                                                 

65 sama heimild 71. 
66 „Meingerð“, Lögfræðiorðabók með skýringum (1. útgáfa, 2008). 
67 sama heimild. 
68 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, athugasemdir við 26. gr. 
69 Eiríkur Jónsson (n. 5) 32. 
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viðræðum um starfslok I. Því væri ekki hægt að telja fyrirvaralausa uppsögn I svo 

saknæma að réttur til miskabóta hefði stofnast. 

 

Þrátt fyrir framangreindar umgjarðir á hugtakinu meingerð virðast engin takmörk vera á því 

hvað geti talist meingerð í skilningi b. liðar eftir ákvæði 26. gr., frumvarpi til skaðabótalaga né 

dómaframkvæmd. Þar til annað kemur í ljós er því hvorki form né efni meingerðar sérstaklega 

takmarkað og verður að meta hvert einstakt tilvik fyrir sig.70 

 

4.2. Gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars manns 

Í ákvæði b. liðar er sérstaklega mælt fyrir um að hverju hin ólögmæta meingerð beinist. Er þar 

greint á milli fjögurra mismunandi tegunda andlaga þ.e. að ólögmæt meingerð geti beinst gegn 

frelsi, friði, æru eða persónu annars manns. Ekki kemur fram í athugasemdum við frumvarpið 

er varð að skaðabótalögum hvers konar háttsemi eigi undir hin fjögur andlög og af 

dómaframkvæmd að dæma er lítið lagt upp úr því að greina að hvaða andlagi hver einstök 

ólögmæt meingerð beinist hverju sinni. Þess í stað má sjá beitingu ákvæðisins á þann hátt að 

því sé slegið föstu að háttsemi hafi falið í sér ólögmæta meingerð og þess vegna skuli bætur 

fást greiddar.71 Finna má hins vegar dæmi í dómaframkvæmd þar sem vísað hefur verið til 

einstaks andlags ólögmætrar meingerðar. Þannig mætti fyrir það fyrsta nefna eftirfarandi tilvik 

þar sem krafist var miskabóta vegna ólögmætrar meingerðar gegn frelsi. 

 

Hrd. 17. október 2013 í máli nr. 191/2012: Í málinu krafði J íslenska ríkið um 

bætur vegna þess að honum hafði verið vísað frá Íslandi með ákvörðun 

Útlendingastofnunar þegar hann hugðist heimsækja landið. Fyrir lá í málinu að J 

var norskur ríkisborgari og meðlimur í vélhjólasamtökunum Vítisenglum. Þegar J 

kom til Íslands var hann færður af lögreglu til vistunar í fangaklefa en var svo gert 

að yfirgefa landið með flugi einum degi síðar. Í rökstuðningi fyrir miskabótakröfu 

sinni vísaði J til þess að hann hefði sætt frelsissviptingu að ósekju og að hún hafi 

falið í sér alvarlega meingerð gegn frelsi sínu og æru sbr. b. lið 1. mgr. 26. gr. skbl. 

Varðandi meingerð gegn æru sinni taldi J mikinn álitshnekki felast í því að vera 

vísað frá landi þar sem hann væri með hreinan sakaferil og sömuleiðis væri það 

einnig honum til álitshnekkis að vera vændur um ógnun við allsherjarreglu og 

almannaöryggi annars ríkis en fyrir lá að ákvörðun Útlendingastofnunar byggðist 

á þeim forsendum. Bótakröfu J var hins vegar hafnað af hálfu Hæstaréttar þar sem 

dómurinn taldi að ákvörðun um frávísun J frá Íslandi hefði haft næga lagastoð. 

 

Nokkuð má ef til vill ráða af orðalagi hvers andlags fyrir sig hvers konar háttsemi geti þar átt 

undir. Þannig má ráða að frelsissvipting að ósekju líkt og byggt var á í ofangreindu máli geti 

                                                 

70 Eiríkur Jónsson (n. 5) 35. 
71 Eiríkur Jónsson (n. 5) 30. 
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falið í sér ólögmæta meingerð gegn frelsi. Á sama hátt má ráða að ólögmæt meingerð gegn æru 

feli í sér einhvers konar saknæma háttsemi gegn sjálfsvirðingu manns eða virðingu annarra 

manna fyrir viðkomandi þ.e. mannorði hans. Í þessu sambandi getur þó verið erfitt að greina á 

milli ólögmætrar meingerðar gegn æru annars vegar og gegn persónu hins vegar enda er æra 

hvers einstaklings nátengd persónu viðkomandi. Hins vegar má álykta að í tilvikum þar sem 

um ræðir ólögmæta meingerð gegn æru sé einna helst átt við hin svokölluðu ærumeiðingarmál 

enda er æra andlag slíkra brota.72 

 

Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 239/2015: Konan Á og hundaræktarfélagið H 

kröfðust þess í málinu að ómerkt yrðu tiltekin ummæli sem höfðu birst um þau á 

bloggsvæði mannsins ÁS en auk þess kröfðust þau miskabóta vegna ummælanna. 

Umfjöllun ÁS á vefsvæði sínu beindist einkum að ætlaðri illri meðferð Á og H á 

hundum. Fyrir héraðsdómi hafði Á byggt á því til stuðnings miskabótakröfu sinni 

að ummæli Á hefðu falið í sér ólögmæta meingerð gegn persónu hennar. Æra 

hennar og virðing hefðu beðið hnekki vegna ummælanna enda hefði með 

ummælunum verið ráðist á persónu hennar. Héraðsdómur komst að þeirri 

niðurstöðu að ummæli ÁS hefðu falið í sér ólögmæta meingerð gegn æru og 

persónu Á og dæmdi henni kr. 200.000 í miskabætur. Hæstiréttur staðfesti þá 

niðurstöðu héraðsdóms. 

 

Framangreindur dómur er að nokkru leyti dæmi um þann óskýrleika sem virðist umlykja 

flokkun andlaga ólögmætrar meingerðar. Þannig var vísað til þess í málinu að hin ólögmæta 

meingerð hafi bæði beinst að æru og persónu tjónþola. Hins vegar geta önnur tilvik einnig fallið 

undir hugtakið ólögmæta meingerð gegn persónu líkt og átti til dæmis við um líkamsárás í 

málum Dóms Héraðsdóms Suðurlands nr. S-252/2017, Hrd. nr. 121/2007 og Dóms 

Héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-808/2018 sem getið er í kafla 3.3. 

 

Utan einstaka tilvika er óalgengt að sjá þess dæmi að greint sé niður í eitt tiltekið andlag 

meingerðar. Þannig er algengara að sjá tilvísun til fleiri en einstaks andlags hjá þeim er krefst 

miskabóta. 

 

Hrd. 17. febrúar 2005 í máli nr. 370/2004: Í málinu krafðist maðurinn M 

miskabóta gagnvart íslenska ríkinu en M hafði verið handtekinn í lok október árið 

1999 vegna gruns um refsiverða háttsemi. Síðar meir var gefin út ákæra gagnvart 

M en endanlegur sýknudómur féll undir lok maí 2002. Hæstiréttur taldi að 

drátturinn sem hefði orðið á rannsókn málsins væri ekki nægilega skýrður og taldi 

rétturinn að meta yrði þennan óhæfilega drátt sem ólögmæta meingerð gegn friði 

og æru M og voru honum dæmdar bætur að álitum. 

                                                 

72 Eiríkur Jónsson (n. 5) 30. 
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Erfitt er að afmarka andlag ólögmætrar meingerðar með skýrum hætti og fallast má á að ef til 

vill hefur slík aðgreining á milli frelsis, friðar, æru og persónu frekar fræðilega þýðingu heldur 

en hagnýta en hins vegar má spyrja hvaða þýðingu tilgreining ákvæðisins hefur á mismunandi 

andlögum ef áhrifa slíkrar tilgreiningar gætir ekki frekar en svo.73 

 

4.3. Hvað stýrir fjárhæðinni? 

Í ljósi þess að engin skýr mörk virðast hafa verið dregin um hvers konar tilvik geti talist 

ólögmæt meingerð í skilningi b. liðar er ótækt að draga ályktanir um hvaða þættir stýri 

ákvörðun á fjárhæð miskabóta heildstætt eftir ákvæðinu. Þrátt fyrir það eru tilteknir 

málaflokkar algengari en aðrir þegar kemur að beitingu b. liðar og miðast eftirfarandi umfjöllun 

við þrjá af fjórum algengustu málaflokkunum þar sem bætur eru ákvarðaðar samkvæmt b. lið 

þ.e. kynferðisbrot gegn barni, vinnuréttarmál og ærumeiðingarmál. Fjórði málaflokkurinn 

tekur til kynferðisbrota gagnvart öðrum brotaþolum heldur en börnum en sá málaflokkur er 

undanskilinn í eftirfarandi umfjöllun. Alls er um að ræða 147 mál sem dreifast með eftirfarandi 

hætti á milli áranna 2011-2018. 

 

 

Tafla 1: Skýringarmynd sem sýnir dreifingu á fjölda kynferðisbrota gegn börnum, 

vinnuréttarmála og ærumeiðingarmála fyrir áfrýjunardómstólum á árunum 2011-2018 þar 

sem reyndi á ákvæði b. liðar. 

 

                                                 

73 Eiríkur Jónsson (n. 5) 31. 
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4.3.1. Kynferðisbrot gegn barni 

Frá árinu 2011 hefur talsverður fjöldi dóma fallið fyrir áfrýjunardómstólum þar sem um 

kynferðisbrot gegn barni hefur verið að ræða. Í eftirfarandi umfjöllun er ekki gerður 

greinarmunur á tegundum kynferðisbrota og nær neðangreind dreifing málanna því yfir öll brot 

gegn XXII. kafla hgl. svo lengi sem um hefur verið að ræða brot gegn barni. Nánar tiltekið er 

um að ræða 63 dóma sem hafa dreifst niður á árin 2011-2018 með eftirfarandi hætti. 

 

 

Tafla 2: Skýringarmynd sem sýnir dreifingu á fjölda kynferðisbrota gegn börnum fyrir 

áfrýjunardómstólum á árunum 2011-2018. 

 

Í 14 málum af hinum 63 sem komu til kasta dómstóla á þessu tímabili var um að ræða sýknu, 

frávísun eða aðrar aðstæður er leiddu til þess að bætur voru ekki dæmdar þeim er krafðist 

þeirra. Í þeim 49 málum þar sem bætur fengust endanlega dæmdar var tilvísun til ákvæða b. 

liðar hagað á eftirfarandi hátt. 
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Tafla 3: Skýringarmynd sem sýnir fjölda tilvísana í ákvæði b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. í 

málum er varða kynferðisbrot gegn börnum á árunum 2011-2018. 

 

Í einungis 17 af þeim 49 málum þar sem bætur fengust endanlega greiddar eða í um þriðjungi 

tilvika var um að ræða beina tilvísun til ákvæða b. liðar. Í tveimur tilvikum var ekki vísað til 

26. gr. skbl. yfir höfuð þegar dæmdar voru miskabætur en í öllum öðrum tilvikum var einungis 

um einfalda tilvísun til 1. mgr. 26. gr. skbl. að ræða án þess að vísað væri til einstaks stafliðar. 

 

Þrátt fyrir að bætur hafi verið dæmdar í framangreindum 49 málum er fjarri lagi að fullyrða að 

í þeim hafi verið teknar til greina kröfur brotaþola að fullu. Þvert á móti má einungis sjá þess 

dæmi í níu málum yfir tímabilið 2011-2018 að krafa brotaþola hafi verið tekin að fullu til greina 

og í fimm tilvikum af þeim níu var um að ræða mál þar sem fleiri en einn brotaþoli höfðu sett 

fram bótakröfu. Í þeim fimm málum var því uppi sú staða að tekin var til greina tiltekin krafa 

á meðan öðrum kröfum í sama máli var hafnað eða þær lækkaðar. Í einungis fjórum málum var 

því um að ræða að tekin væri til greina krafa eða kröfur brotaþola að fullu þ.e. Hrd. 2. maí 

2013 í máli nr. 531/2012, Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 513/2014, Hrd. 10. desember 2015 

í máli nr. 312/2015 og Dómur Landsréttar 15. júní 2018 í máli nr. 56/2018. Sé meðaltal 

fjárhæða hinna framsettu bótakrafna í framangreindum 49 málum, að teknu tilliti til fjölda 

kröfuhafa, borin saman við endanlega dæmdar bætur á æðra dómstigi fæst eftirfarandi 

samanburður. 
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Tafla 4: Skýringarmynd sem sýnir mismun á meðaltalsfjárhæðum framsettra bótakrafna og 

meðaltalsfjárhæðum endanlega dæmdra bóta í málum er varða kynferðisbrot gegn börnum 

á árunum 2011-2018. 

 

Líkt og sjá má komast endanlega dæmdar bætur yfirleitt ekki í nánd við þær fjárhæðir sem 

krafist er en minnsti munurinn á meðaltalsfjárhæðunum átti sér stað árið 2016 þegar 

mismunurinn var um kr. 530.000 að meðaltali. Hins vegar var mesti munurinn á fjárhæðunum 

árið 2011 þegar mismunurinn nam kr. 1.275.000 að meðaltali. Mikill munur getur því verið á 

milli ára hversu mikið bætur eru lækkaðar að meðaltali. Meðaltal bótalækkanna yfir tímabilið 

2011-2018 nemur um kr. 725.000. Með sanni má því segja að bætur séu lækkaðar að meðaltali 

um kr. 725.000 frá hverri framsettri bótakröfu í málum er varða kynferðisbrot gegn börnum. 

 

Í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 37/1999 um breytingar á skaðabótalögunum var 

líkt og áður greinir sérstaklega tekið fram að líta bæri til ákveðinna þátta þegar bætur væru 

ákvarðaðar í málum er varða kynferðisbrot þar sem tjónþoli er barn. Nánar tiltekið skuli líta til 

þess hversu alvarlegar afleiðingar brots hafi verið fyrir tjónþola, eðlis verknaðar, hve lengi 

misnotkun hafi staðið og hvort um misnotkun á fjölskyldu- eða trúnaðartengslum hafi verið að 

ræða.74 

 

                                                 

74 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 199 – 183. mál, athugasemdir við 13. gr. 
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Út frá þessum sjónarmiðum má ætla að rökstuðningur fyrir ákvörðun bóta í málum er varða 

kynferðisbrot gegn börnum sé ítarlegur og umfangsmikill. Mælt er sérstaklega fyrir um atriði 

sem beri að líta til og ef bætur eru lækkaðar talsvert frá framsettri bótakröfu, líkt og virðist vera 

gert nema í undantekningartilvikum, má ætla að hægt sé að átta sig á því hvers vegna slíkt er 

gert. 

 

Dómur Landsréttar 19. október 2018 í máli nr. 229/2018: X var sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gagnvart dóttur sinni A sem var einungis fimm ára þegar brot X áttu 

sér stað. Í málinu lá fyrir einkaréttarkrafa þar sem krafist var kr. 3.000.000 í 

miskabætur. Héraðsdómur dæmdi ákærða bótaskyldan gagnvart brotaþola eftir 

ákvæði b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. og tók dómurinn því næst fram að bætur skyldu 

ákvarðast eftir því sem sanngjarnt þætti, en við mat á fjárhæð bótanna bæri að líta 

til ákveðinna þátta, einkum alvarleika brotsins, sakarstigs brotamanns, huglægrar 

upplifunar brotaþola og loks umfangs tjónsins. Þá væru fjölskyldutengsl á milli 

ákærða og brotaþola til þess fallin að auka miska brotaþola verulega. Rak dómurinn 

því næst niðurstöður úr vottorði sálfræðingsins G sem lá fyrir í málinu um andlegar 

afleiðingar sem brotaþoli hefði orðið fyrir vegna brotanna. Voru A þá dæmdar 

bætur að fjárhæð kr. 1.700.000. Landsréttur staðfesti í kjölfarið héraðsdóm með 

vísan til forsendna hans. 

 

Ekki verður annað sagt en að framangreindur dómur sé mjög ítarlega rökstuddur með tilliti til 

ákvörðunar miskabóta. Þrátt fyrir að héraðsdómur lækki þannig bætur til brotaþola um tæplega 

helming frá þeirri fjárhæð sem fram var sett í einkaréttarkröfu brotaþola má ráða að dómurinn 

lítur til allra þeirra atriða sem líta beri til þegar ákvarðaðar eru bætur til barns sem tjónþola í 

kynferðisbrotamáli, en þess utan tilgreinir héraðsdómur einnig að líta beri til huglægrar 

upplifunar brotaþola. Þá lítur dómurinn einnig til umfangs tjóns og sakarstigs tjónvalds líkt og 

athugasemdir með frumvarpi til laga nr. 37/1999 tilgreina að skuli gera óháð brotategund í 

viðkomandi máli. Hins vegar má ekki ráða af dóminum að litið hafi verið til fjárhagsstöðu 

tjónvalds líkt og athugasemdirnar mæla fyrir um að einnig skuli gert. 

 

Hrd. 20. mars 2014 í máli nr. 689/2013: X var sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn 

tveimur brotaþolum, A og B sem báðir voru 13 ára þegar brotin áttu sér stað. 

Krafist var fyrir hönd sitthvors brotaþola kr. 1.500.000 í miskabætur. Vegna 

brotaþolans A rak héraðsdómur niðurstöður vottorðs sálfræðings frá Barnahúsi um 

hvers konar andlegar afleiðingar brot X hefðu haft á A en auk þess var tekið fram 

að A hefði leiðst aftur út í neyslu fíkniefna og nú sterkari efni heldur en hún hefði 

áður neytt. Taldi héraðsdómur brot X fela í sér ólögmæta meingerð gegn persónu 

A og dæmdi henni bætur að fjárhæð kr. 800.000. Vegna brotaþolans B rak 

héraðsdómur niðurstöður vottorðs uppeldis- og afbrotafræðings sem einnig var 

forstöðumaður Barnahúss. Voru þar reknar afleiðingar brots X á andlega líðan B 

en auk þess tekið fram að brotaþoli hafi glímt við mikla hræðslu frá því brotið átti 

sér stað. Hún hafi þurft að skipta um skóla og sé nú í skóla fjarri heimili sínu sem 
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hafi leitt til vinslita á milli hennar og bestu vinkonu hennar. Þá forðist B einnig 

ákveðna staði tengda brotavettvangi og nágrenni hans. Mat héraðsdómur það svo 

að brot X gegn B hefði haft mikil áhrif á hana og dæmdi henni bætur að fjárhæð 

kr. 1.500.000. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um bótafjárhæðirnar en 

tók fram að við ákvörðun bóta til B væri tekið tillit til þess að hún hafi í framhaldi 

af broti X verið lögð inn á tiltekna deild Landspítalans þar sem hún hafi dvalið til 

meðferðar í rúman mánuð. 

 

Framangreindur dómur virðist leggja hvað mest upp úr afleiðingum þeirra brota sem til 

umfjöllunar voru og hvaða áhrif þau höfðu haft á líðan beggja brotaþola og aðstæður þeirra. 

Athugasemd Hæstaréttar vekur sérstaka athygli en rétturinn virðist telja þörf á 

viðbótarrökstuðningi við ákvörðun héraðsdóms. Þannig hreyfir Hæstiréttur ekki við ákvörðun 

héraðsdóms á bótafjárhæðinni en virðist réttlæta umrædda fjárhæð með frekari rökstuðningi. 

 

Rökstuðningur líkt og í ofangreindu máli er algengur, þ.e. að vísað sé til sérfræðigagna um 

áhrif viðkomandi brots á brotaþola, sér í lagi á hina andlegu líðan. Í mörgum slíkum tilvikum 

er hins vegar látið ógert að vísa til annarra þátta á borð við eðli verknaðarins eða sakarstig 

tjónvalds líkt og ætlast var til með athugasemdum við lög nr. 37/1999. Þess háttar rökstuðning 

má til að mynda finna í áðurnefndum Dómi Landsréttar nr. 56/2018 en héraðsdómur hafði 

ekki vísað til neinna forsendna fyrir ákvörðun sinni á bótafjárhæðum í málinu. Rökstuðning af 

sama meiði má einnig sjá í Dómi Landsréttar 15. júní 2018 í máli nr. 86/2018 og Dómi 

Landsréttar 22. júní 2018 í máli nr. 87/2018 en í því síðarnefnda var að vísu einnig vísað til 

þess að trúnaðarsamband hefði verið á milli tjónvalds og tjónþola. Af öðrum dómum þar sem 

lögð var einna mest áhersla á sérfræðigögn og andlegar afleiðingar brotaþola við ákvörðun 

bótafjárhæðar má nefna Dóm Landsréttar 14. desember 2018 í máli nr. 43/2018, 

áðurnefndan dóm Hrd. nr. 312/2015, Hrd. 27. nóvember 2014 í máli nr. 538/2014 og Hrd. 

24. október 2013 í máli nr. 271/2013. Þá virðist einnig vera gerð við það athugasemd af hálfu 

dómstóla ef ekki liggja fyrir sérfræðileg gögn sem gefi vísbendingu um andlegar afleiðingar 

brotaþola. Þetta má ráða af rökstuðningi héraðsdóms sem staðfestur var af Hæstarétti í Hrd. 

16. október 2014 í máli nr. 191/2014 og Hrd. 6. febrúar 2014 í máli nr. 712/2013 en í því 

síðarnefnda tilgreindi Hæstiréttur sérstaklega að engin gögn lægju fyrir í málinu um miska 

brotaþola. Þá mætti ekki ráða af framburði brotaþola að atferli ákærða hafi valdið honum 

verulegum sálrænum erfiðleikum. Voru bætur ákveðnar með hliðsjón af því. 

 

Álykta má af framangreindu að veigamesti þátturinn þegar kemur að ákvörðun fjárhæðar 

miskabóta í málum er varða kynferðisbrot gegn börnum, séu afleiðingar brotsins og hvaða gögn 
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liggi fyrir sem staðfesti þær afleiðingar. Sú afstaða dómstóla er eðlileg enda felur hið 

ófjárhagslega tjón í sér röskun eða skerðingu á andlegum gæðum líkt og fram kom í kafla 2.1.75 

Hins vegar hafa dómstólar litið til mun fleiri þátta heldur en einungis afleiðinga brots og þá 

einnig þátta sem ekki var mælt fyrir um í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 37/1999. 

 

Hrd. 27. nóvember 2014 í máli nr. 634/2013: Maðurinn R var sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn brotaþolanum A sem þá var 14 ára gamall en í málinu var fyrir 

hönd A krafist kr. 800.000 í miskabætur. Í héraðsdómi sem staðfestur var af 

Hæstarétti var vísað til þess að við ákvörðun bóta væri litið til frásagnar móður 

brotaþola, vottorðs sálfræðings en einnig þess að brotið hafi átt sér stað í sundlaug 

þar sem brotaþoli hafi stundað sundæfingar daglega. Voru bætur með vísan til 

þessa og andlegra afleiðinga brotaþola ákveðnar kr. 600.000. 

 

Líkt og sjá má af framangreindum dómi getur það skipt máli við ákvörðun miskabóta hvar brot 

hefur átt sér stað. Virðist verknaðarstaður þannig auka á miska brotaþola ef brotið hefur átt sér 

stað þar sem brotaþoli má reikna með að hann verði einskis ills njótandi. Þurfi brotaþoli að 

koma reglulega á verknaðarstað í kjölfar brots virðist slíkt einnig geta haft áhrif við mat á miska 

hans. 

 

Hrd. 14. júní 2012 í máli nr. 31/2012: X var sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn 

brotaþolanum A með því að hafa farið með hana gegn hennar vilja á afvikinn stað 

í húsasundi og brotið þar gegn henni. Höfð var uppi bótakrafa í málinu fyrir hönd 

A þar sem krafist var kr. 2.000.000 í miskabætur. Í héraðsdómi sem staðfestur var 

af Hæstarétti var tekið fram að bætur væru ákveðnar meðal annars með hliðsjón af 

því hvernig X hefði hagað atlögu sinni að brotaþola og komið fram vilja sínum 

gegn henni á afviknum og ógeðfelldum stað. Voru bætur ákvarðaðar kr. 1.200.000. 

 

Af framangreindum dómi virðist mega ráða að ógeðfelldni svæðisins þar sem brot hafi átt sér 

stað geti einnig verið til þess fallið að auka á miska brotaþola. Í ljósi fyrrnefnds dóms Hrd. í 

máli nr. 634/2013 virðist ekki ótækt að álykta að verknaðarstaður geti spilað stóran þátt við 

ákvörðun miskabóta þrátt fyrir að hann sé ekki tiltekinn sem einn af þeim þáttum er líta beri til 

samkvæmt athugasemdum við lög nr. 37/1999. Erfitt er að ímynda sér mörkin á milli svæða 

þar sem brotaþoli má vænta þess að ekkert illt henti sig og svæða sem eru til þess fallin að vera 

drungaleg eða vekja upp ótta brotaþola vegna ógeðfelldni. Ef slík mörk eru til er jafnframt 

óraunhæft að álykta að slíkur verknaðarstaður geti verið þess valdandi að draga úr miska 

brotaþola. 

                                                 

75 Ólafur Jóhannesson (n. 7) 4. 
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Að þessu frátöldu virðast einnig fleiri þættir geta komið til álita við ákvörðun bóta, á borð við 

hvort brotaþoli hafi tekið upp fíkniefnaneyslu eða hvort brotaþoli hafi byrjað að sækja í sterkari 

fíkniefni heldur en hann hafi áður gert sbr. áðurnefndan dóm Hrd. í máli nr. 689/2013. Þá 

getur það einnig skipt máli hvort brotaþoli hafi áður orðið fyrir sambærilegu broti. 

 

Hrd. 6. mars 2014 í máli nr. 329/2013: X var sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn 

brotaþolanum A sem þá var 14 ára. Krafist var kr. 1.600.000 í miskabætur fyrir 

hönd A og í rökstuðningi Hæstaréttar fyrir ákvörðun miskabóta að fjárhæð kr. 

600.000 var eftirfarandi tekið fram: 

 

„Við ákvörðun miskabóta verður tekið tillit til þess að miski brotaþola, eins og 

honum er lýst í gögnum málsins, á rætur að rekja til fleiri en ákærða. Auk þess 

leiðir af gögnunum að háttsemin, sem ákærði er sakfelldur fyrir í máli þessu, hafi 

vegið minna en háttsemi annarra. Að þessu virtu verður staðfest ákvörðun 

héraðsdóms um miskabætur.“ 

 

Þessi dómur sýnir að ekki geti einungis skipt máli hvort að brotaþoli hafi áður orðið fyrir broti 

sem hafi valdið honum miska heldur geti þurft að fara fram einhvers konar mat á því hvort hið 

eldra brot hafi á einhvern hátt verið alvarlegra og valdið brotaþola meiri miska heldur en hið 

yngra brot eða öfugt. 

 

Þrátt fyrir að finna megi dóma þar sem fallast má á að rökstuðningur fyrir ákvörðun 

bótafjárhæðar sé ítarlegur fyrirfinnast einnig dæmi þar sem rökstuðningi er verulega ábótavant 

og gagnsæi fyrir ákvörðun bótafjárhæðar lítið sem ekkert. 

 

Dómur Landsréttar 21. september 2018 í máli nr. 52/2018: E var sakfelldur 

fyrir kynferðislega áreitni gagnvart brotaþolanum A en í málinu krafðist A kr. 

400.000 í miskabætur. Héraðsdómur, sem staðfestur var af Landsrétti með vísan til 

forsendna hvað þetta varðar, vísaði til þess að þó svo ekki lægju fyrir nein 

sérfræðileg gögn í málinu um áhrif brots ákærða á brotaþola yrði því slegið föstu 

að háttsemi hans hafi verið til þess fallin að valda brotaþola miska. Væru því 

miskabætur ákveðnar kr. 300.000. 

 

Rökstuðningur þessa dóms er fátæklegur og verður ekki með góðu móti ráðið af honum hvernig 

ákvörðun um fjárhæð miskabóta hafi verið tekin. Þvert á móti tekur héraðsdómur fram að ekki 

hafi legið nægilega mikið fyrir af gögnum um afleiðingar brotsins og má því ráða að sá þáttur 

hafi hlotið minna vægi en aðrir. Hin framsetta bótakrafa var þrátt fyrir allt lækkuð um fjórðung 

án þess að ráða megi af dóminum á hverju hin ákveðna fjárhæð byggðist. 



48 

 

 

Hrd. 17. nóvember 2016 í máli nr. 230/2016: X var sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn A þegar hún var 13 og 15 ára. Fyrir lá í málinu bótakrafa af hálfu A þar sem 

krafist var miskabóta að fjárhæð kr. 1.500.000. Í héraðsdómi sem staðfestur var af 

Hæstarétti var tekið fram að brotaþoli ætti rétt á miskabótum sem með hliðsjón af 

málavöxtum öllum væru hæfilega ákveðnar kr. 1.200.000. 

 

Hrd. 30. apríl 2015 í máli nr. 624/2014: X var sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn 

tveimur dætrum sínum A og B. Af hálfu A var gerð krafa um miskabætur að 

fjárhæð kr. 2.000.000 en B gerði kröfu um miskabætur að fjárhæð kr. 1.500.000. Í 

héraðsdómi sem staðfestur var af Hæstarétti var tekið fram að með brotum sínum 

hefði ákærði valdið brotaþolum miska sem þær ættu rétt á að fá bættan og þættu 

þær bætur hæfilega ákveðnar kr. 900.000 til A en kr. 600.000 til B. 

 

Hrd. 27. febrúar 2014 í máli nr. 495/2014: Í málinu var J sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot gegn A sem þá var 15 ára. Krafist var miskabóta að fjárhæð kr. 

1.000.000 fyrir hönd A og fyrir héraðsdómi sem staðfestur var af Hæstarétti var 

eftirfarandi tekið fram um ákvörðun miskabóta til A: 

 

„Samkvæmt 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 eru miskabætur brotaþola til handa 

hæfilega ákveðnar 800.000 krónur ásamt vöxtum eins og í dómsorði greinir.“ 

 

Allir framangreindir dómar eiga það sameiginlegt að ekki er með góðu móti hægt að átta sig á 

hvernig fjárhæð miskabóta hafi verið ákvörðuð þar sem ekki er vísað til neinna forsendna né 

annarra þátta sem hafi haft áhrif á fjárhæðina. Sérstaka athugasemd má gera við Hrd. nr. 

624/2014 enda var þar um fjölskyldutengsl að ræða og því full ástæða til þess að taka fram 

hvort litið hafi verið til þeirra tengsla og þá hvort þau hafi aukið bætur til brotaþolanna. Af 

öðrum dómum þar sem gagnsæi er lítið sem ekkert og fjárhæðir rökstuðningslausar má nefna 

Hrd. 5. júní 2014 í máli nr. 53/2014, Hrd. 8. maí 2014 í máli nr. 54/2014, Hrd. 23. maí 

2013 í máli nr. 111/2013, Hrd. 25. október 2012 í máli nr. 257/2012 og Hrd. 27. október 

2011 í máli nr. 255/2011. Að þessum dómum frátöldum fyrirfinnast einnig þess dæmi að 

dómstigin hafi ekki verið sammála um ákvörðun bótafjárhæðar og hafi því bætur ýmist verið 

lækkaðar eða hækkaðar á æðra dómstigi en hins vegar án rökstuðnings. Þetta má til að mynda 

sjá af áðurnefndum Hrd. nr. 513/2014 og Hrd. 9. júní 2016 í máli nr. 192/2016. Telja verður 

slíka órökstudda breytingu bagalega, sérstaklega í tilfellum þar sem ákvörðun héraðsdóms á 

bótafjárhæð er í raun rökstudd líkt og átti við í báðum framangreindum málum. Ómögulegt er 

þannig að átta sig á hvað hafi amað að mati héraðsdóms á bótafjárhæðinni og hvers vegna efni 

hafi þannig staðið til þess að hækka bæturnar eða lækka þær. 
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4.3.2. Vinnuréttur 

Á tímabilinu 2011-2018 komu framan af ekki mörg mál til kasta dómstóla sem fella má undir 

hugtakið vinnuréttarmál. Undir hugtakið eru hér felld mál þar sem krafist hefur verið bóta eftir 

ákvæði b. liðar vegna ágreinings vinnuréttarlegs eðlis óháð því hver nákvæmlega 

ágreiningurinn hefur verið. Er þar um að ræða mál þar sem reynt hefur á lögmæti uppsagnar á 

ráðningarsamningi, álitamál um réttmæti áminningar, eineltismál, mál þar sem staða hefur 

verið lögð niður, breyting hefur átt sér stað á starfsskyldum og þar sem skipað hefur verið 

ranglega í embætti auk mála vegna vangoldinna launa. Á síðari hluta tímabilsins jókst 

málafjöldi vinnuréttarmála þó nokkuð og frá árinu 2011 hafa 45 mál vinnuréttarlegs eðlis 

komið til kasta dómstóla á áfrýjunarstigi þar sem krafist hefur verið miskabóta. 

 

Í samræmi við þá staðreynd að ólögmæt meingerð er hvorki bundin að formi né efni til eru 

framangreind tilvik ekki tæmandi talin um hvað geti flokkast sem vinnuréttarmál þar sem 

reynir á ákvæði b. liðar. Þau 45 mál sem hér eru til umfjöllunar má hins vegar öll fella undir 

einhvern af áður tilgreindum undirflokkum vinnuréttarmála. Málafjöldinn hefur dreifst niður á 

árin með eftirfarandi hætti. 

 

 

Tafla 5: Skýringarmynd sem sýnir dreifingu á fjölda vinnuréttarmála þar sem reynt hefur á 

ákvæði b. liðar fyrir áfrýjunardómstólum á árunum 2011-2018. 

 

Þrátt fyrir þennan málafjölda eru miskabætur sjaldan dæmdar í viðkomandi málum. Í einungis 

16 af ofangreindum 45 málum var fallist á að ólögmæt meingerð hefði átt sér stað og bætur 
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fengust dæmdar. Í hinum 29 málunum var því ýmist um að ræða sýknu, frávísun eða aðrar 

ástæður sem leiddu til þess að ekki var fallist á miskabótakröfur. Í þeim 16 málum þar sem 

fallist var á miskabótakröfu tjónþola var tilvísun til ákvæða b. liðar algeng og hagað á 

eftirfarandi hátt. 

 

 

Tafla 6: Skýringarmynd sem sýnir fjölda tilvísana í ákvæði b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. í 

vinnuréttarmálum á árunum 2011-2018. 

 

Í einungis þremur tilvikum var ekki vísað til viðkomandi stafliðar 26. gr. skbl. en í öllum öðrum 

tilvikum var hins vegar vísað með beinum hætti til ákvæða b. liðar. Í þeim 16 málum þar sem 

fallist var á greiðslu miskabóta var hins vegar aldrei fallist á framsetta kröfu tjónþola heldur 

voru bætur lækkaðar í öllum málum frá framsettri kröfugerð. 
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Tafla 7: Skýringarmynd sem sýnir mismun á meðaltalsfjárhæðum framsettra bótakrafna og 

meðaltalsfjárhæðum endanlega dæmdra bóta í vinnuréttarmálum á árunum 2011-2018. 

 

Sé meðaltal fjárhæða í hinum framsettum kröfum í framangreindum 16 málum borin saman 

við endanlega dæmdar bætur á æðra dómstigi fæst ofangreindur samanburður. Samanburðurinn 

litast hins vegar nokkuð af þeirri staðreynd að ekki er um mörg mál að ræða og þannig féllu til 

að mynda engin mál vinnuréttarlegs eðlis á árunum 2012 og 2016 þar sem miskabætur voru 

dæmdar. Auk þess var einungis um að ræða eitt mál árið 2013 en tvö mál árið 2011 þar sem 

bætur fengust dæmdar. Á hinum árunum þ.e. 2014, 2015, 2017 og 2018 var hins vegar um að 

ræða þrjú mál eða fleiri. 

 

Í öllu falli má sjá að meðaltalsfjárhæð hinna endanlega dæmdu bóta kemst hvergi nærri 

meðaltalsfjárhæð framsettra bótakrafna. Þannig var mismunurinn minnstur árið 2017 þegar 

hann nam um kr. 865.000 en mestur árin 2011 og 2014 þegar hann nam yfir kr. 2.000.000. 

Meðaltalsmismunur á milli fjárhæðanna á tímabilinu 2011-2018 nemur um kr. 1.140.000 svo 

það má segja að yfirleitt séu endanlega dæmdar bætur í vinnuréttarmálum þar sem reynt hefur 

á ákvæði b. liðar lækkaðar sem nemur tæpum kr. 1.140.000 að meðaltali frá framsettri kröfu. 

Slík lækkun er talsvert hærri heldur en á við í málum þar sem um ræðir kynferðisbrot gegn 

börnum. Eðli málaflokkanna spilar þar eflaust stóran þátt í ákvörðun dómara en fyrst lækkunin 

er svo umtalsverð, hlýtur að vera réttlætanlegt að áætla að hún sé ítarlega rökstudd. 
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Hrd. 11. október 2018 í máli nr. 816/2017: Lögreglumanninum S var með 

ákvörðun veitt lausn frá störfum um stundarsakir vegna ætlaðra brota í starfi. S 

kærði þá ákvörðun til innanríkisráðuneytisins sem felldi ákvörðunina úr gildi. 

Héraðssaksóknari hafði annast rannsókn hinna ætluðu brota S í starfi og komist að 

þeirri niðurstöðu áður en ákvörðunin var felld úr gildi að ekkert benti til þess að S 

hafi gerst brotlegur í starfi. Bæði Hæstiréttur og héraðsdómur féllust á með S að 

gengið hefði verið lengra en efni stóðu til við ákvörðun um að veita S lausn frá 

störfum og hefði ákvörðunin því brotið í bága við meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar 

sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Í málinu krafðist S miskabóta að fjárhæð 

kr. 4.000.000. Héraðsdómur vísaði til þess að ákvörðun um lausn S frá störfum hafi 

án nokkurs vafa verið til þess fallin að gefa ásökunum samstarfsmanna S á hendur 

honum byr undir báða vængi, og valdið honum þar með miklum álitshnekki og 

andlegri vanlíðan. Við ákvörðun fjárhæðar bóta bæri því að líta til þess hversu 

alvarlegar ásakanirnar á hendur S hefðu verið og að ekki hafi reynst fótur fyrir 

þeim. Fram hafi komið fyrir dómi að samstarfsmenn S og yfirmenn hans hafi metið 

S sem heiðarlegan mann sem tæki störf sín alvarlega. Hann væri metnaðarfullur og 

hefði átt vaxandi velgengni að fagna innan lögreglunnar og ætlað sér að ná enn 

frekari árangri. Ákvörðunin hafi því verið S þungbær en auk þess hafi hann þurft 

að þola gríðarlega mikla umfjöllun fjölmiðla um málið sem hafi reynst S erfið. S 

hafi einnig verið kynnt formlega hver hin meintu brot hans í starfi hafi átt að vera 

sem hafi ekki verið til þess fallið að bæta líðan hans auk þess sem ákvörðunin hafi 

skert möguleika S mjög til framgangs í starfi innan lögreglunnar og jafnvel víðar. 

Þá þótti það ekki óvarlegt að álykta að það tæki S langan tíma að hreinsa að fullu 

af sér orðróm um spillingu innan raða lögreglunnar þrátt fyrir að sá orðrómur hafi 

reynst innihaldslaus. Með vísan til þess ákvað héraðsdómur miskabætur til S að 

fjárhæð kr. 2.200.000. Hæstiréttur vísaði til þess að S hafi verið metnaðarfullur og 

farsæll í störfum sínum og að með ákvörðun lögreglustjóra hafi verið vegið mjög 

að starfsheiðri hans og æru. Voru S því dæmdar kr. 1.500.000 í miskabætur fyrir 

Hæstarétti. 

 

Í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 37/1999 er ekki vísað til ákveðinna þátta sem líta 

beri til þegar ákvarða ber miskabætur vegna ágreinings vinnuréttarlegs eðlis líkt og gert er með 

sérstökum hætti í tengslum við mál þar sem um ræðir kynferðisbrot gegn barni. Hins vegar 

verður vart annað sagt en að ofangreindur dómur snerti á flestum þeim þáttum sem kunni að 

koma til álita við slíka ákvörðun bótafjárhæðar. Þannig lítur dómurinn til þess hver ákvörðun 

málsins hafi verið og eðli hennar, alvarleika viðkomandi kringumstæðna, áhrif 

ákvörðunarinnar á tjónþola og hver staða hans var í starfi auk þess hvert hafi verið viðhorf 

annarra til hans í starfi sínu. Einnig var tekið tillit til möguleika tjónþola á því að verða sér út 

um frekari starfsmöguleika eða annað starf ásamt því að litið var til þess að tjónþoli hefði þurft 

að sæta fjölmiðlaumfjöllun og að líklegt væri að ásakanirnar á hendur honum gætu loðið við 

hann til nokkurs tíma þrátt fyrir að niðurstaðan hefði reynst sú, að ásakanirnar væru ekki á 

rökum reistar. Þá tekur Hæstiréttur einnig fram svipuð sjónarmið en þó ekki að jafn miklu 

umfangi og nokkuð verður að telja það bagalegt að sjá hversu mikið Hæstiréttur lækkar bætur 



53 

 

til tjónþola um alls kr. 700.000 án þess að tilgreina hvað hafi verið rangt við mat héraðsdómara 

á fjárhæð bóta þar sem rökstuðningur héraðsdóms er eins ítarlegur og hægt var að óska eftir. 

Þar sem slíkt er ekki gert er þó varla við aðra ályktun að styðjast en þá að Hæstiréttur hafi verið 

sammála röksemdum héraðsdóms en hafi metið hina ákvörðuðu fjárhæð of háa í ljósi þess 

sanngirnismælikvarða sem dómstólum beri að styðjast við þegar miskabætur eru ákvarðaðar 

eftir 26. gr. skbl. Allt að einu má þó segja að umfang rökstuðnings Hæstaréttar hefði mátt vera 

meira. 

 

Hrd. 26. júní 2018 í máli nr. 637/2017: B hafði verið vikið úr starfi 

stuðningsfulltrúa á sambýli sem sveitarfélagið Ö rak. Mátti brottreksturinn rekja til 

atviks sem hafði átt sér stað á milli B og eins íbúa sambýlisins en B hafði verið 

gefið að sök að ráðast á íbúann. Í kjölfarið var deilt um hvort brottvikning B hefði 

verið lögmæt og hvort hann ætti rétt á miskabótum vegna hennar. Bæði 

héraðsdómur og Hæstiréttur komust að þeirri niðurstöðu að málsmeðferð Ö hefði 

verið í andstöðu við 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og meðalhófsreglu 

stjórnsýsluréttar. B krafðist í kjölfarið miskabóta að fjárhæð kr. 1.500.000. 

Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að þar sem B hefði verið sýknaður með 

dómi af þeirri háttsemi sem honum var gefin að sök hefði hann mátt hafa væntingar 

til þess að halda starfi sínu og þá sérstaklega í ljósi athugasemda sem hann hefði 

sett fram í andmælabréfi sínu um réttmæti atvikalýsingar tiltekins vitnis. Mat 

héraðsdómur það svo að brottvikningin hafi verið til þess fallin að valda B miklum 

álitshnekki og andlegri vanlíðan og dæmdi B miskabætur að fjárhæð kr. 800.000. 

Hæstiréttur vísaði til þess að B hefði um árabil gengt starfi sínu hjá Ö þar til honum 

hefði verið vikið úr starfi. Ávirðingarnar sem á hann voru bornar og lágu til 

grundvallar brottvikningu hans hefðu verið alvarlegar og meiðandi í hans garð og 

til þess fallnar að valda honum álitshnekki. Ætti B því rétt á bótum að fjárhæð kr. 

500.000. 

 

Þrátt fyrir að þessi dómur geymi ekki rökstuðning að jafn miklu umfangi og dómur Hrd. 

816/2017 koma fram í honum áhugaverð sjónarmið og þá aðallega að Hæstiréttur vísar til 

starfstíma B hjá Ö. Virðist því starfsaldur tjónþola hjá tjónvaldi í tilviki brottvikningar geta 

skipt máli við mat á miska og fjárhæð bóta. Auk þess vísar Hæstiréttur til undirliggjandi 

alvarleika þess máls sem leitt hafði til brottvikningar B. Með sama móti má þá álykta að ef 

tjónþola sé sagt upp á ólögmætan hátt án þess að ásakanir um alvarlega háttsemi sé uppi, líkt 

og átt hefur við í báðum framangreindum málum, geti miski viðkomandi tjónþola verið metinn 

minni en ella. En hvað þá í tilvikum þar sem ávirðingar eða ásakanir gagnvart tjónþola eiga við 

rök að styðjast? 

 

Hrd. 26. janúar 2017 í máli nr. 278/2016: G hafði starfað í tæp fimm ár hjá 

embætti umboðsmanns skuldara þegar ráðningarsamningi hennar var rift. Var 

tilefni riftunarinnar ávirðingar gagnvart G um að hún hefði haft afskipti af málum 
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fyrrverandi eiginmanns síns sem verið hefðu til meðferðar hjá embættinu. Krafðist 

G í kjölfarið miskabóta að fjárhæð kr. 2.500.000 vegna riftunarinnar og komst 

Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að ávirðingar þær sem G voru gefnar að sök hefðu 

ekki getað haft í för með sér fyrirvaralausan brottrekstur þrátt fyrir að þær hafi átt 

við nokkur rök að styðjast þar sem G hafði sannarlega haft afskipti af málunum en 

ekki tekið í þeim beina ákvörðun. Var riftun ráðningarsamnings G því metin 

ólögmæt. Við ákvörðun bóta fyrir héraðsdómi vísaði dómurinn til þess að G hafði 

ekki fengið áminningu og tækifæri til þess að bæta ráð sitt. Þvert á móti hafði henni 

verið gert að taka saman og yfirgefa vinnustað sinn fyrirvaralaust og að 

viðstöddum samstarfsmönnum sínum og þurfti hún að leita sér hjálpar hjá 

sálfræðingi í kjölfarið. Hæstiréttur vísaði til sömu sjónarmiða en á báðum 

dómstigum voru G dæmdar kr. 500.000 í miskabætur. 

 

Líkt og ráða má af þessum dómi, getur sú staðreynd að tjónþoli þurfi á sérfræðiaðstoð að halda 

í kjölfar brottrekstrar, á borð við aðstoð sálfræðings, valdið því að miski verði metinn meiri en 

ella og bætur þannig ákvarðaðar hærri í slíku tilviki. Einnig geta kringumstæður uppsagnar, 

riftunar ráðningarsamnings eða brottrekstrar skipt miklu við mat á ákvörðun miskabóta og þá 

einnig hvernig staðið er að ákvörðuninni. Þetta má einnig ráða af dómi Hrd. 13. júní 2013 í 

máli nr. 121/2013 þar sem vísað var til þess, við mat á miskabótum, að framganga 

vinnuveitanda við slit á ráðningu tjónþola hafi verið til þess fallin að vera meiðandi fyrir 

tjónþola. Hins vegar getur framganga tjónþola sjálfs einnig skipt máli og verið til þess fallin að 

miski sé metinn minni en ella. 

 

Hrd. 18. september 2014 í máli nr. 64/2014: Í málinu hafði grunnskólakennarinn 

PE höfðað mál á hendur bæjarfélaginu G og krafðist miskabóta vegna ætlaðs 

eineltis sem hann hafi orðið fyrir af hendi skólastjóra viðkomandi grunnskóla þar 

sem PE starfaði. Fyrir dómstólum voru PE dæmdar bætur vegna tiltekinnar 

háttsemi skólastjórans PJ sem talin var svo tengd starfi hans að vinnuveitandinn G 

bæri ábyrgð á henni. Við mat á fjárhæð bóta vísaði héraðsdómur til þess að í skýrslu 

sem lá fyrir í málinu og PE grundvallaði kröfur sínar á, væri komist að þeirri 

niðurstöðu að PE hafi að nokkru leyti gert skólastjóranum erfitt fyrir að bæta 

ástandið á vinnustað þeirra beggja. Sömuleiðis kæmi fram í skýrslunni að 

framkoma PE hafi að ýmsu leyti verið aðfinnsluverð og honum ekki til framdráttar. 

Þóttu bætur til PE því hæfilega metnar kr. 400.000 en PE hafði krafist kr. 700.000 

í bætur. Hæstiréttur staðfesti ákvörðun héraðsdóms um að PE ætti rétt á 

miskabótum og vísaði til þess að upplýst væri að PE hefði brugðist illa við 

aðgerðum PJ sem fólu í sér niðurskurð á yfirvinnu hans og aukastörfum. PE hafi 

svarað fyrir sig og ekkert verið að liggja á skoðunum sínum um að hann teldi 

ráðstafanir PJ ómálefnalegar. Hann hafi því ekki sinnt þeirri skyldu sem á honum 

hvíldi skv. lögum nr. 91/2008 um grunnskóla um að gæta kurteisi og lipurðar 

gagnvart samstarfsfólki. Þvert á móti hafi PE alið á flokkadráttum sem risið höfðu 

í málinu. Voru PE því dæmar kr. 200.000 í bætur fyrir Hæstarétti. 
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Framganga tjónþola getur því skipt verulegu máli við mat á miska líkt og ráða má af 

framangreindu máli og þá ekki einungis hvernig viðkomandi hagar sér í samskiptum við 

samstarfsfólk heldur einnig hvort tjónþoli fari eftir þeim starfsskyldum sem á honum hvíli, sér 

í lagi ef mælt er fyrir um þær skyldur í lögum eða reglugerðarákvæðum. 

 

Líkt og á við í tilviki mála þar sem um ræðir kynferðisbrot gegn börnum fyrirfinnast einnig 

dæmi á sviði vinnuréttarmála þar sem rökstuðningi er verulega ábótavant og gagnsæi 

ákvörðunar um bótafjárhæð svo gott sem ekkert. 

 

Hrd. 5. nóvember 2015 í máli nr. 370/2015: I sem hafði starfað á veitingastað í 

eigu V ehf. krafðist greiðslu miskabóta vegna ásakana V ehf. um að hann hefði 

misnotað greiðslukort í eigu félagsins og tekið í heimildarleysi peninga úr sjóðsvél 

félagsins. Meint brot höfðu verið kærð til lögreglu en rannsókninni í kjölfarið hætt. 

I hafði áður verið sagt upp fyrirvaralaust vegna hinna meintu brota en Hæstiréttur 

taldi uppsögnina ekki réttlætanlega. Þá voru sakirnar sem V ehf. hafði borið á I um 

refsiverða háttsemi, taldar fela í sér ólögmæta meingerð gegn persónu I og æru. I 

krafðist kr. 500.000 í miskabætur en héraðsdómur taldi bæturnar hæfilega 

ákveðnar kr. 200.000 og vísaði til þess að lögreglukæra V ehf. hafi verið illa 

grunduð og fallist væri á að sakir þær sem á I höfðu verið bornar hefðu falið í sér 

ólögmæta meingerð. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms. 

 

Það sem vekur sérstaka athygli við ákvörðun héraðsdóms í ofangreindu máli er sú staðreynd 

að héraðsdómur ákvarðar hvernig háttsemi V ehf. hafi falið í sér ólögmæta meingerð en 

rökstyður fjárhæð miskabóta ekki sérstaklega. Ekki er því hægt að ráða af dóminum á hverju 

ákvörðun fjárhæðarinnar byggðist og staðfestir Hæstiréttur ákvörðunina án þess að veita frekari 

innsýn í þá ákvörðun. Ofangreindur dómur er einnig skýrt dæmi um augljósa beitingu b. liðar 

án þess að vísað sé til hans með beinum hætti. Nokkuð algengt er einnig í málum á sviði 

vinnuréttar þar sem á b. lið reynir að dómstólar lýsi ákveðinni háttsemi sem ólögmætri 

meingerð og dæmi tilteknar bætur án þess að fjárhæðin sjálf sér sérstaklega rökstudd. 

 

Hrd. 15. janúar 2015 í máli nr. 389/2014: B hafði verið sagt upp starfi sínu og 

krafðist í kjölfarið miskabóta vegna ætlaðrar ólögmætrar uppsagnar en komist var 

að þeirri niðurstöðu að ekki hafi verið sýnt fram á að gætt hafi verið málefnalegra 

sjónarmiða við uppsögn B af hálfu vinnuveitanda hennar. Staðfesti Hæstiréttur því 

niðurstöðu héraðsdóms um ákvörðun miskabóta til B en héraðsdómur hafði metið 

bætur til B hæfilegar kr. 500.000 þar sem háttsemi vinnuveitanda hennar hafi verið 

meiðandi í hennar garð og falið í sér ólögmæta meingerð gagnvart henni. 

 

Hrd. 22. desember 2014 í máli nr. 326/2014: Tekin var til greina krafa S um 

miskabætur vegna uppsagnar hans hjá I ohf. Hæstiréttur vísaði til þess að lagt yrði 
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til grundvallar hvernig að uppsögninni hafi verið staðið og að í ljósi afleiðinga 

hennar hafi S orðið fyrir miska sem veiti honum rétt til bóta. Yrðu honum því 

ákvarðaðar miskabætur að fjárhæð kr. 500.000. 

 

Að þessum málum frátöldum má einnig nefna Hrd. 19. desember 2017 í máli nr. 591/2017 

og Hrd. 19. desember 2017 í máli nr. 592/2017 en í báðum málum var krafist bóta af hálfu 

stefnenda sem báðir voru umsækjendur um embætti dómara við Landsrétt. Hæstiréttur rak í 

báðum tilvikum hvað hafi amað að háttsemi ráðherra er annaðist skipun í embættin og hvernig 

sú háttsemi hafi falið í sér ólögmæta meingerð gegn stefnendum og komst loks að því að 

skilyrðum b. liðar væri fullnægt. Í kjölfarið dæmdi Hæstiréttur báðum stefnendum bætur að 

fjárhæð kr. 700.000 án frekari forsendna. 

 

4.3.3. Ærumeiðingar og meiðyrði 

Á sviði einkamálaréttar eru svokölluð ærumeiðingarmál einna algengust þar sem reynir á 

ákvæði b. liðar og hafa alls 39 mál komið til kasta áfrýjunardómstóla íslensks réttar sem flokka 

má sem ærumeiðingar- eða meiðyrðamál á tímabilinu frá 2011-2018. Er þá átt við öll mál sem 

eiga undir XXV. kafla hgl. um ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs. Ofangreindur 

málafjöldi miðast því ekki einungis við atvik sem eiga undir ákvæði 234. gr. og 235. gr. hgl. 

um ærumeiðingar og aðdróttanir heldur einnig önnur ákvæði kaflans á borð við brot gegn 

bréfleynd sbr. 228. gr. hgl. Hins vegar tekur ofangreindur fjöldi ekki tillit til þeirra mála þar 

sem brot gegn XXV. kafla hgl. hafa átt sér stað í brotasamsteypu með öðrum brotum á borð 

við kynferðisbrot eða líkamsárásir. Slík mál eru því undanskilin í umfjölluninni. Málafjöldi 

ærumeiðingarmála dreifðist með eftirfarandi hætti á tímabilinu 2011-2018. 
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Tafla 8: Skýringarmynd sem sýnir dreifingu á fjölda ærumeiðingarmála þar sem reynt hefur 

á ákvæði b. liðar fyrir áfrýjunardómstólum á árunum 2011-2018. 
 

Í tveimur af hverjum þremur málum var hins vegar um að ræða sýknu, frávísun, höfnun kröfu 

eða aðrar ástæður er leiddu til þess að endanlegar bætur fengust ekki dæmdar. Í einungis 13 

tilvikum á tímabilinu 2011-2018 fengust því bætur endanlega dæmdar. Flest af þeim málum 

áttu sér einnig stað á fyrri hluta tímabilsins þar sem á árunum 2014-2018 var einungis fallist á 

greiðslu miskabóta í þremur tilvikum. Bein tilvísun til ákvæða b. liðar er algeng í 

ærumeiðingarmálum og í þeim 13 málum þar sem fallist var á greiðslu bóta á tímabilinu var til 

að mynda vísað til b. liðar í hverju einasta máli. 

 

 

Tafla 9: Skýringarmynd sem sýnir fjölda tilvísana í ákvæði b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. í 

ærumeiðingarmálum á árunum 2011-2018. 
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Í þeim 13 tilvikum þar sem bætur fengust dæmdar var hins vegar aldrei um að ræða tilvik þar 

sem bótakrafa var að fullu tekin til greina og eru lækkanir á framsettum bótakröfum mjög 

algengar í málaflokknum sé fallist á bótaskyldu. Þetta sést af eftirfarandi samanburði á 

meðaltalsfjárhæð framsettra krafna og meðaltalsfjárhæð hinna endanlega dæmdu bóta. 

 

 

Tafla 10: Skýringarmynd sem sýnir mismun á meðaltalsfjárhæðum framsettra bótakrafna 

og meðaltalsfjárhæðum endanlega dæmdra bóta í ærumeiðingarmálum á árunum 2011-2018. 

 

Framangreindur samanburður fjárhæðanna litast af nokkrum staðreyndum. Þannig var til að 

mynda einungis um að ræða fleiri en eitt mál á árunum 2011-2013 en á árunum 2014, 2015 og 

2018 var einungis um eitt mál að ræða. Þá var um að ræða einungis tvo kröfuhafa árið 2018 

sem gerðu hvor fyrir sig kröfu á hendur fjórum aðilum að samtölu kr. 12.500.000. Út frá því 

skýrist hið háa meðaltal árið 2018. Fróðlegt er hins vegar að bera saman fjárhæðirnar á árunum 

2011-2013. Þannig ná endanlega dæmdar bætur árið 2011 ekki að nema 10% af hinni framsettu 

kröfugerð sé miðað við meðaltalsfjárhæðir og mismunurinn á þeim tveimur gildum nemur yfir 

kr. 4.000.000. Munurinn er ekki jafn mikill á árinu 2012 þegar hann nam tæpum kr. 2.900.000 

og enn minni árið 2013 þegar hann nam kr. 1.300.000. Meðaltalsmismunur þessara þriggja ára 

nemur því um kr. 2.740.000. Líkt og áður kom fram varðandi vinnuréttarmál og 

kynferðisbrotamál gegn börnum er þar um að ræða tölu sem má með sanni segja að sé sú 

lækkun sem kröfugerðir í einstökum ærumeiðingarmálum sæti að meðaltali. Bætur eru því 

yfirleitt lækkaðar að meðaltali um hér um bil kr. 2.740.000 í ærumeiðingarmálum. Þar sem um 
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einungis þrjú mál ræðir á árunum 2014-2018 var þeim vísvitandi haldið út fyrir þennan 

samanburð enda um mikinn skekkjuvald að ræða árið 2018. Séu málaflokkarnir þrír bornir 

saman fást eftirfarandi gildi. 

 

Málaflokkur 

Meðaltalsfjárhæð 

framsettra 

bótakrafna 

Meðaltalsfjárhæð 

endanlega dæmdra 

bóta 

Mismunur að 

meðaltali 

Kynferðisbrot gegn 

börnum 2011-2018 
Tæpar kr. 1.900.000 Tæpar kr. 1.175.000 Tæpar kr. 725.000 

Vinnuréttarmál 

2011-2018 
Tæpar kr. 1.585.000 Tæpar kr. 445.000 Tæpar kr. 1.140.000 

Ærumeiðingarmál 

2011-2013 
kr. 3.000.000 Tæpar kr. 260.000 Rúmar kr. 2.740.000 

 

Tafla 11: Skýringarmynd sem sýnir mismun á meðaltalsfjárhæðum framsettra bótakrafna 

og meðaltalsfjárhæðum endanlega dæmdra bóta í þremur málaflokkum á árunum 2011-

2018. 

 

Nokkuð athugunarvert er að sjá að hæstu kröfurnar séu settar fram í þeim málum þar sem 

lægstu bæturnar fást greiddar. Þessi niðurstaða er fróðleg sérstaklega í ljósi þess að ummæli 

hafa átt sér stað af hálfu dómstóla í málum er varða kynferðisbrot gegn börnum þar sem gerð 

er athugasemd við of háa kröfugerð en slíka athugasemd er ekki að finna í ærumeiðingarmálum 

á tímabilinu 2011-2018. 

 

Hrd. 24. janúar 2013 í máli nr. 335/2012: V var ákærður og sakfelldur fyrir að 

hafa tekið ljósmyndir af tveimur fjórtán ára stúlkum án þeirra vitneskju er þær lágu 

naktar í ljósabekk á sólbaðsstofu. Af hálfu hvorrar stúlkunnar fyrir sig var krafist 

kr. 1.000.000 í miskabætur og við ákvörðun bóta fyrir héraðsdómi sagði dómurinn 

eftirfarandi: 

 

„Að mati dómsins er fjárhæð bótakrafna ekki í samræmi við dómafordæmi.“ 

 

Hrd. 7. júní 2012 í máli nr. 666/2011: X hafði verið sýknaður af broti gegn 

barnaverndarlögum fyrir Hæstarétti en X hafði verið sakaður um kynferðisleg 

samskipti við 15 ára brotaþola og sakfelldur fyrir þá háttsemi fyrir héraðsdómi. 

Fyrir hönd brotaþolans A hafði verið sett fram miskabótakrafa í málinu að fjárhæð 

kr. 1.800.000 vegna brotsins og við ákvörðun bóta sagði héraðsdómur eftirfarandi: 

 

„Ljóst er að dómafordæmum athuguðum að umkrafin bótafjárhæð er úr hófi, enda 

tekur hún samkvæmt framansögðu ekki mið af þeirri refsiverðu háttsemi sem 

ákærða er gefin að sök í málinu og hann hefur nú verið sakfelldur fyrir.“ 

 

Vel má vera að í framangreindum tveimur málum hafi kröfugerð verið úr hófi og ekki í 

samræmi við dómafordæmi fyrri tíðar en hins vegar er athyglisvert að sambærilegar 
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athugasemdir hafi ekki átt sér stað í ærumeiðingarmálum þegar endanlega dæmdar bætur nema 

að meðaltali ekki 10% af meðaltalsfjárhæð framsettra kröfugerða. Fyrst bætur vegna 

ærumeiðinga eru yfirleitt lækkaðar um fjárhæð sem nemur um 90% af framsettri kröfu hlýtur 

að mega reikna með því að umfangsmikill rökstuðningur liggi þar að baki. 

 

Hrd. 26. júní 2018 í máli nr. 729/2017: A og B gerðu kröfu um miskabætur á 

hendur fjórum fréttamönnum vegna ummæla sem fréttamennirnir hefðu viðhaft í 

starfi sínu vegna ætlaðra kynferðisbrota A og B sem voru til rannsóknar hjá 

lögreglu en mál þeirra voru síðar felld niður. Kröfur beggja stefnenda numu kr. 

12.500.000 svo samtals gerðu A og B kröfu um greiðslu kr. 25.000.000 í 

miskabætur. Við ákvörðun bóta fyrir héraðsdómi vísaði dómurinn til þess þunga 

sem hefði verið í fjölmiðlaumfjöllun þar sem stefnendur hefðu ítrekað verið bornir 

þungum sökum og að yfir 30 fréttir hafi verið fluttar af málinu á rúmlega viku. Þá 

þætti einnig sýnt fram á að umfjöllun fréttamannanna hefði haft víðtæk áhrif á 

stefnendur sem hefðu hrökklast af landi brott í kjölfarið og flosnað bæði upp úr 

vinnu og námi. Þó svo að A og B hafi aldrei verið nafngreindir í umfjöllun 

fréttamannanna þætti með framsetningu ummælanna hvorki hafa verið sýnd 

nægjanleg hófsemi né ábyrgð af hálfu fréttamannanna. Væru þannig ekki 

uppfylltar þær kröfur sem gera mætti til fréttamanna um vandaðan og hlutlausan 

fréttaflutning. Lýðræðishlutverk fjölmiðlaveitu eða upplýsingaréttur almennings 

gæti ekki hafa krafist þeirrar framsetningar sem hefði verið viðhöfð þrátt fyrir 

mikilvægi þess að fjalla um rannsókn sakamála almennt. Gengið hefði verið allt of 

nærri stefnendum og friðhelgi einkalífs þeirra ekki verið virt. Voru A dæmdar kr. 

900.000 en B kr. 1.000.000 í miskabætur. Hæstiréttur staðfesti ákvörðun 

héraðsdóms og vísaði til þess að málið hefði haft mikil áhrif á A og B og þó játa 

yrði fjölmiðlum frelsi til umfjöllunar um einstök mál yrði að taka tillit til þess að 

fréttamennirnir kusu að veita upplýsingar um stefndu sem nægðu þeim sem hefðu 

áhuga á að afla upplýsinga um hverjir þeir væru. Umfjöllunin hafi vakið mikla reiði 

á samfélagsmiðlum sem hafi beinst að persónum stefndu með harkalegum hætti. 

 

Af framangreindum dómi má ráða að áhrif viðkomandi ummæla á þann sem þau beinast skipta 

veigumiklu máli við mat á ákvörðun miskabóta. Var þannig litið til atvinnu- og námsstöðu A 

og B en einnig til þeirrar staðreyndar að þeir hafi hrökklast af landi brott. Staða tjónþola er 

þannig mikilvægur þáttur en einnig staða tjónvalds þar sem dómurinn tekur einnig tillit til 

þeirra krafna sem gera mátti til fréttamannanna í ljósi stöðu þeirra. Eðli ummælanna og 

framsetning þeirra er einnig áhrifavaldur þar sem átta mátti sig á um hverja ræddi án þess að A 

og B væru sérstaklega nafngreindir líkt og fram kemur í forsendum Hæstaréttar. 

 

Hrd. 15. nóvember 2012 í máli nr. 69/2012: J höfðaði mál og krafðist ómerkingar 

á tilteknum ummælum auk miskabóta en J taldi S hafa farið út fyrir mörk 

tjáningarfrelsis síns með því að blanda J í frétt um tiltekið fyrirtæki og ákveðnar 

aðgerðir þess fyrirtækis. Hæstiréttur taldi ummæli S skiljast á þann veg að verið 

væri að bera J á brýn háttsemi sem væri refsiverð. Var því fallist á kröfu um 



61 

 

ómerkingu og greiðslu miskabóta. J hafði krafðist kr. 3.000.000 í miskabætur en 

við ákvörðun bóta fyrir Hæstarétti sagði dómurinn að líta bæri til þess að með dómi 

um ómerkingu ummælanna væri hlutur J verulega réttur. Þá þætti það ekki heldur 

draga úr miska J að hann hefði áður látið yfir sig ganga ýmis ummæli og þá jafnvel 

samskonar ummæli og væru til umfjöllunar í viðkomandi máli. Voru J því dæmdar 

kr. 300.000 í bætur. 

 

Athugasemd Hæstaréttar um ómerkingu er nokkuð fróðleg. Þannig virðist mega líta svo á að 

ef fallist sé á ómerkingu tiltekinna ummæla sé réttlætanlegt að miskabætur séu lægri en ella. 

Ef ummæli fá hins vegar að standa óhögguð geti hærri bætur fengist greiddar hafi ummælin 

valdið miska. En hvað þá með aðra málaflokka? Er réttlætanlegt að fullyrða að þar sem 

uppsögn hafi verið lýst ólögmæt af dómstólum sé miski þess sem sagt hafi verið upp minni? 

Ef sá einstaklingur sem brotið hefur á kynferðislegan hátt gegn barni þarf að sæta refsingu, er 

þá réttlætanlegt að dæma lægri bætur til brotaþola? Ekki verður fullyrt um slíkt en ljóst er að 

Hæstiréttur lítur á ómerkingu sem réttlætingarástæðu fyrir lægri bótum í ofangreindu máli. 

 

Hrd. 14. júní 2012 í máli nr. 671/2011: M krafðist ómerkingar tiltekinna ummæla 

sem blaðamaðurinn J hafði viðhaft auk miskabóta. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 

héraðsdóms um að ómerkja bæri tiltekin ummæli sem hefðu talist ærumeiðandi 

aðdróttanir í garð M. Af hálfu M var krafist kr. 2.000.000 í miskabætur og við 

ákvörðun bóta fyrir héraðsdómi var litið til þess að J virtist hafa tvíeflst í 

fréttaflutningi sínum eftir að M og fjölskylda hennar hefðu krafist afsökunar og 

leiðréttingar á ummælum J í helgarblaði DV og á vefsvæði DV.is í júlí 2010. Voru 

M því dæmdar kr. 700.000 en þær bætur voru lækkaðar niður í kr. 300.000 af hálfu 

Hæstaréttar án frekari forsendna. 

 

Af ummælum héraðsdóms í ofangreindu máli virðist mega ráða að frekari fréttaflutningur 

fréttamanns, eftir að hafa orðið kunnugt um að þeim sem umfjöllunin beinist að mislíki við 

hana, geti orðið til þess að miski viðkomandi teljist meiri en ella. Samskonar ummæli má einnig 

finna í rökstuðningi Hæstaréttar fyrir ákvörðun miskabóta í Hrd. 24. nóvember 2011 í máli 

nr. 179/2011. 

 

Hrd. 15. desember 2011 í máli nr. 158/2011: A höfðaði mál gegn G vegna 

ummæla sem birst höfðu í tímaritinu Vikunni. Krafðist hún ómerkingar 

ummælanna auk miskabóta en fallist var að á brotið hefði verið gegn friðhelgi 

einkalífs A með ummælunum. Krafa A um miskabætur nam kr. 5.000.000 en við 

ákvörðun miskabóta fyrir héraðsdómi var vísað til þess að birtar hafi verið myndir 

af A en með því hafi verið vegið enn frekar að friðhelgi einkalífs hennar. Voru 

bætur til A ákveðnar kr. 800.000 en Hæstiréttur lækkaði þær niður í kr. 400.000 án 

frekari forsendna. 
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Hrd. 31. maí 2012 í máli nr. 591/2011: K höfðaði mál gegn blaðamanninum J og 

krafðist ómerkingar tiltekinna ummæla auk miskabóta að fjárhæð kr. 1.000.000 en 

fyrir lá í málinu að J hafnaði því ekki að í ummælunum hafi falist ærumeiðandi 

aðdróttanir. Fyrir héraðsdómi var vísað til þess við ákvörðun bóta til K að 

umfjöllun J hefði birst í víðlesnu blaði sem gefið væri út í hagnaðarskyni. Voru 

bætur því ákveðnar kr. 500.000 fyrir héraðsdómi en lækkaðar í kr. 250.000 fyrir 

Hæstarétti. 

 

Báðir framangreindir dómar veita frekari upplýsingar um þætti sem geta haft áhrif á fjárhæð 

miskabóta í ærumeiðingarmálum. Þannig virðist mega álykta að ef myndbirting eigi sér stað 

samhliða textaumfjöllun geti slíkt verið til þess fallið að auka á miska þess sem umfjöllunin 

beinist að. Einnig virðist lesenda- eða áhorfsfjöldi geta skipt máli og hvort sá er ummæli 

viðhefur starfi fyrir fyrirtæki sem rekið er í hagnaðarskyni. 

 

Fræðimenn hafa að nokkru látið sig ærumeiðingarmál meira varða heldur en aðra málaflokka 

þegar kemur að ákvörðun miskabóta.76 Þó ekki sé loku fyrir það skotið að fleiri þættir geti 

spilað inn í ákvörðun bóta heldur en þeir sem raktir hafa verið, virðist litið á nokkra þætti sem 

hina helstu áhrifavalda. Þannig séu það aðstæður tjónþola og tjónvalds sem skipti máli auk 

tilgangs þess sem viðhefur háttsemi og eftirfarandi háttsemi hans. Þá getur einnig skipt máli 

hvort ummæli teljist framlag til opinberrar umræðu sbr. athugsemdir Hæstaréttar um frelsi 

fjölmiðla í Hrd. nr. 729/2017 og hversu víðtæk dreifingin er á viðkomandi umfjöllun eða 

ummælum sbr. ummæli héraðsdómi um „víðlesið blað“ í Hrd. nr. 591/2011. Nafngreining 

skiptir einnig máli eða hvort hana má ráða af umfjöllun og helst hún í hendur við myndbirtingu 

af viðkomandi líkt og ráða má af Hrd. nr. 729/2017 annars vegar og Hrd. nr. 158/2011 hins 

vegar.77  

                                                 

76 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir, Fjölmiðlaréttur (Fons Juris 2017) 272; Eiríkur Jónsson (n. 5) 90. 
77 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir (n. 76) 272. 
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5. Ákvæði 2. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 

Með tilkomu laga nr. 37/1999 var bætt við nýrri málsgrein við 26. gr. skbl. Nánar er þar um að 

ræða 2. mgr. ákvæðisins (hér eftir 2. mgr.) sem veitir heimild til þess að gera þeim sem af 

ásetningi eða stórfelldu gáleysi veldur dauða annars manns að greiða maka, börnum eða 

foreldrum þess látna miskabætur. Slíkri heimild var ekki áður fyrir að fara í íslenskum 

skaðabótarétti og í þeim tilvikum þar sem krafist hafði verið miskabóta vegna atvika sem fella 

mætti nú undir hið lögfesta ákvæði var kröfum hafnað þar sem ekki voru talin vera fyrir hendi 

lagaskilyrði til greiðslu slíkra bóta sbr. Hrd. 18. júní 1971 í máli nr. 23/1971. 

 

Í athugasemdum með frumvarpinu sem varð að lögum nr. 37/1999 kemur fram að um 

matskennda reglu sé að ræða og að tilgangur hennar sé sá að dómstólar hafi heimild til þess að 

ákvarða miskabætur til þeirra sem hafi verið nánastir hinum látna. Í því sambandi eigi orðið 

maki einnig að ná til sambúðarmaka og orðið barn til fósturbarns.78 Að því leytinu til er 

ákvæðið efnislega samhljóma hinu norska ákvæði sem fjallað var um í kafla 2.5.1.2. og má því 

telja að íslenska ákvæðið nái til sömu aðila og hið norska ákvæði tilgreinir þrátt fyrir að það 

síðarnefnda tilgreini fleiri aðila. 

 

Það er í höndum dómstóla líkt og á við um ákvæði 1. mgr. 26. gr. skbl. að ákvarða bætur eftir 

2. mgr. og skulu þær vera hæfilegar eftir því sem sanngjarnast þykir hverju sinni svo lengi sem 

uppfyllt eru hin efnislegu skilyrði ákvæðisins ýmist um stórfellt gáleysi eða ásetning. Þá er það 

einnig í höndum dómstólanna að ákvarða hverjir af þeim er ákvæðið tilgreini eigi rétt til bóta 

en það skal fara eftir aðstæðum hverju sinni. Líkt og á við um ákvæði 1. mgr. ákvæðisins skulu 

fjárhæðir eftir 2. mgr. ákvarðaðar með tilliti til umfangs tjónsins, sakarstigs tjónvalds og 

fjárhagsstöðu hans.79 Að nokkru hefur verið fjallað um efnisinnihald ásetnings og stórfellds 

gáleysis í tengslum við umfjöllun um a. lið og vísast því til kafla 3.2.1. og 3.2.2. hvað þau 

hugtök varðar. 

 

Almennt má telja það jákvæða staðreynd að lítið reynir á ákvæði 2. mgr. þar sem þau mál eru 

sjaldgæf þar sem einstaklingur hefur látist vegna atlögu eða háttsemi annars manns. Þó koma 

þau tilvik fyrir og í ljósi þess að vart er hægt að ímynda sér alvarlegri mál heldur en slík tilvik 

má ætla að undir þeim kringumstæðum séu miskabætur ítarlega rökstuddar af hálfu dómstóla 

                                                 

78 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 199 – 183. mál, athugasemdir við 13. gr. 
79 sama heimild. 
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sé fallist á að dæma bætur. Þannig ber til að mynda að líta til umfangs tjónsins líkt og áður 

hefur komið fram sbr. einnig 2. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. hvað ákvörðun refsingar varðar en vart 

má telja að umfangið geti orðið meira heldur en mannfall, að undanskildum tilvikum þar sem 

um fleiri látna einstaklinga er að ræða heldur en einn.80 

 

Dómur Landsréttar 23. nóvember 2018 í máli nr. 51/2018: T var sakfelldur fyrir 

manndráp eftir að hafa veist að brotaþola með ofbeldi og í kjölfarið varpað henni í 

sjó sem leiddi til dauða brotaþola. Tvær bótakröfur lágu fyrir í málinu þar sem B 

og C kröfðust bæði kr. 10.550.000 vegna andláts dóttur sinnar. Við mat á fjárhæð 

miskabóta til B og C leit héraðsdómur til þess að dóttir þeirra hefði verið hrifin frá 

þeim fyrirvaralaust, einungis 20 ára að aldri. Þá var einnig litið til þess langa tíma 

sem hefði liðið frá því að brotaþoli hafði horfið og þar til hún hefði fundist látin og 

var sérstaklega litið til þess að lík brotaþola hafði fundist rúmum þremur 

sólarhringum eftir að ákærði hafði verið kominn í hald lögreglu og að hann hefði 

ekkert aðhafst til þess að stuðla að líkfundi brotaþola. Þá taldi héraðsdómur einnig 

að sú mikla athygli og umfjöllun sem málið hafði fengið meðal fjölmiðla og 

annarra landsmanna hefði verið til þess fallin að auka á miska B og C. Voru þeim 

báðum ákvarðaðar kr. 3.500.000 í miskabætur og staðfesti Landsréttur þá ákvörðun 

með vísan til forsendna. 

 

Framangreinda ákvörðun héraðsdómara má telja ítarlega rökstudda og rökstuðningurinn vel til 

þess fallinn að auka á gagnsæi ákvörðunarinnar. Hins vegar eru allar röksemdir héraðsdóms 

bundnar við hið tiltekna tilvik. Ekki er getið sérstaklega umfangs tjónsins, sakarstigs tjónvalds 

né fjárhagsstöðu hans. Hins vegar má telja í ljósi eðlis tjónsins að vart sé þörf á að geta umfangs 

þess þar sem slíkt sé svo sjálfsagður þáttur í þessum tiltekna málaflokki líkt og á við um 

ákvörðun refsingar.81 Aftur á móti er ótækt að ætla að líta beri til sömu þátta í öðrum málum 

þar sem engin tvö tilvik eru nákvæmlega eins. 

 

Hrd. 10. maí 2007 í máli nr. 429/2006: J var sakfelldur fyrir manndráp af gáleysi 

fyrir að hafa sem skipstjóri á siglingu báts með farþega, verið undir áhrifum áfengis 

við stjórn bátsins og með stórfelldri vanrækslu orsakað að báturinn steytti á skeri 

sem olli því að X lést og Y hlaut alvarlega áverka en báðir voru farþegar um borð 

í bátnum. J var dæmdur til greiðslu miskabóta til foreldra og barna bæði X og Z en 

J var einnig sakfelldur fyrir að hafa ekki gert ráðstafanir til að bjarga farþegum í 

kjölfar þess að báturinn steytti á skeri. Bátnum hafði hvolft skömmu síðar sem 

leiddi til þess að Z, sem einnig var farþegi um borð, drukknaði. Við ákvörðun 

miskabóta fyrir héraðsdómi hafði dómurinn litið til þess að annars vegar væri um 

að ræða börn þeirra látnu og hins vegar eftirlifandi foreldra. Aldur barnanna skipti 

máli en þau væru 7, 25 og 28 ára gömul. Þá þyrfti einnig að hafa hliðsjón af sök 

ákærða sem taldist stórfelld og einnig umfangi miskans en ákærði hefði lamað fleiri 

                                                 

80 Sigurður Tómas og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 62) 118. 
81 sama heimild. 
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en eina fjölskyldu. Þá taldi dómurinn ekki tækt, þrátt fyrir nokkur sanngirnisrök, 

að lækka bæturnar að einhverju leyti vegna fjárhagsstöðu ákærða þar sem hann 

hefði ekki lagt nein gögn fyrir dóminn um þá stöðu. 

 

Framangreint mál er sérstakt fyrir þær sakir að um ræðir eitt af fáum málum í íslenskri 

réttarframkvæmd þar sem krafist hefur verið miskabóta og vikið hefur verið sérstaklega að 

fjárhagsstöðu tjónvalds við ákvörðun fjárhæðar bótanna líkt og ber ætíð að gera við ákvörðun 

slíkra bóta. Þá virðist dómurinn líta svo á að sönnunarbyrðin um fjárhagsstöðu tjónvalds hvíli 

hjá honum sjálfum og beri honum að leggja fram gögn um bága stöðu sína ef til greina eigi að 

koma að lækka bætur af slíkum ástæðum. Af öðru máli þar sem vísað var til fjárhagsstöðu 

tjónþola má einnig nefna áðurnefndan Dóm Héraðsdóms Reyjavíkur í máli nr. E-236/2011 

en um sýknudóm var að ræða. 

 

Hrd. 6. apríl 2006 í máli nr. 524/2005: P var sakfelldur fyrir manndráp þar sem 

hann hafði veist að brotaþolanum A með hnífi með þeim afleiðingum að A lést 

skömmu síðar. Af hálfu eiginkonu og dóttur A lágu fyrir tvær kröfur um 

miskabætur í málinu. Við ákvörðun bóta fyrir héraðsdómi leit dómurinn til þess í 

tilviki eiginkonu A að hún hefði orðið fyrir ólýsanlega þungu andlegu áfalli en hún 

hefði orðið vitni að dauða eiginmanns síns á hörmulegan hátt. Þá vísaði dómurinn 

einnig til þess að dóttir A hafði verið þriggja ára þegar A lést og hefði ekki enn náð 

þeim þroska til að skilja það sem hafði gerst. Hins vegar taldi héraðsdómur þá 

staðreynd að hún hafi misst föður sinn á svo voveiflegan hátt vafalaust til þess 

fallna að valda henni miska síðar á lífsleiðinni. 

 

Hrd. 10. mars 2011 í máli nr. 341/2010: A, C og D kröfðu íslenska ríkið um 

skaða- og miskabætur vegna andláts B sem hafði orðið þunguð eftir tæknifrjóvgun 

en látist vegna meðgöngueitrunar. Ekki var ágreiningur um að saknæm háttsemi 

hefði átt sér stað og að A, C og D ættu rétt til bóta en deilt var um fjárhæðir. 

Héraðsdómur leit til þess við ákvörðun bóta að um væri að ræða eftirlifandi 

eiginmann og börn hinnar látnu. Aldur barnanna skipti máli en um ræddi 8 ára 

gamla stúlku og 21 árs gamlan dreng. Þá hefði móðurmissirinn verið D sérstaklega 

sár en hann hefði verið á viðkvæmu aldursskeiði þegar hún lést, 13 ára gamall. 

Stúlkan C hefði einnig hlotið mikinn missi en hún hefði fæðst langt fyrir tímann 

og þyrfti umönnun og reglulega þjálfun meðal annars vegna helftarlömunar. Þá 

hafi A, sem eiginmaður hinnar látnu, misst lífsförunaut sinn og móður barna sinna. 

Straumhvörf hafi því orðið í lífi hans og hann staðið einn uppi með unglingsdreng, 

sem þyrfti mikla umönnun vegna einhverfu og sálrænna erfiðleika og kornabarn, 

mikinn fyrirbura sem glímdi við margvíslega örðugleika vegna þess hversu langt 

fyrir tímann hún hefði fæðst. Vegna þessa bæri að ákvarða miskabætur hærri til A 

heldur en C og D. Voru bætur ákveðnar kr. 2.600.000 til A en kr. 2.000.000 til 

bæði C og D. 

 

 Í flestum tilvikum frá því að ákvæði 2. mgr. var sett árið 1999 hafa dómstólar litið til þeirra 

sjónarmiða sem athugasemdirnar með frumvarpinu til laga nr. 37/1999 gerðu ráð fyrir en einnig 
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hefur verið litið til fleiri sjónarmiða líkt og fram hefur komið og virðist af framanröktum 

dómum útilokað að setja fram einhverskonar ályktun um til hvaða þátta skuli líta við ákvörðun 

miskabóta á grundvelli 2. mgr. Þvert á móti eru forsendur allra framangreindra mála nokkuð 

ítarlega rökstuddar en þó miðast forsendur hvers máls við hið einstaka tilvik. Þó sker Hrd. 

429/2006 sig nokkuð úr þar sem sannarlega er þar minnst á umfang tjóns, sakarstig og 

fjárhagsstöðu tjónvalds. 

 

Að þessum málum frátöldum fyrirfinnast þó einnig mál þar sem bætur hafa verið ákvarðaðar 

út frá ákvæði 2. mgr. en ekki má ráða á hvaða forsendum bótafjárhæð byggist eða þá að 

rökstuðningur er lítill að umfangi. 

 

Hrd. 3. desember 2015 í máli nr. 524/2015: X var sakfelld fyrir manndráp þar 

sem hún hefði veist að sambúðarmanni sínum með hnífi svo hann hlaut bana af. 

Foreldrar brotaþola gerðu sitt hvora kröfuna í málinu um miskabætur sem námu 

kr. 3.000.000 hvor. Við mat héraðsdóms á ákvörðun fjárhæða miskabóta sem 

Hæstiréttur staðfesti sagði eftirfarandi: 

 

„Samkvæmt 2. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 verður ákærðu gert að 

greiða miskabætur til foreldra hins látna, er hæfilega þykja ákveðnar 1.100.000 

krónur til hvors þeirra um sig ... .“ 

 

Hrd. 26. apríl 2012 í máli nr. 701/2011: R var ákærður og sakfelldur fyrir 

manndráp þar sem hann hefði stungið brotaþolann A með hnífi svo A hlaut 

banamein af. Dóttir brotaþola gerði í málinu kröfu um kr. 4.000.000 í miskabætur 

og við ákvörðun héraðsdóms um fjárhæð miskabóta vísaði dómurinn til þess að 

enginn vafi væri á því að stúlkan hefði orðið fyrir gríðarlegum miska. Hún hefði 

misst föður sinn með voveiflegum hætti, en fram væri komið í málinu að móðir 

hennar væri einnig látin. Þóttu bætur því hæfilega ákveðnar kr. 2.000.000 og 

staðfesti Hæstiréttur þá ákvörðun. 

 

Ólíkt erfiðara er að átta sig á ákvörðun héraðsdóms í hinu fyrrnefnda máli á meðan gefinn er 

smávægilegur rökstuðningur í því síðara. Bæði málin eiga það þó sammerkt að erfitt er að átta 

sig á hvaða forsendur búi að baki ákvörðun fjárhæðar miskabótanna sem telja verður bagalegt 

í ljósi eðlis málanna og þeirra hagsmuna sem þeir aðilar er 2. mgr. tekur til geta átt undir 

ákvörðun miskabóta. 
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6. Málafjöldi og þróun fjárhæða á árunum 2011-2018 

Beiting ákvæða 26. gr. skbl. er mjög algeng í dómaframkvæmd og á tímabilinu 2011-2018 féllu 

alls 381 mál fyrir áfrýjunardómstólum óháð sérstökum málaflokki þar sem á ákvæðin reyndi 

og á sama tímabili reyndi á ákvæðin að meðaltali um 47-48 sinnum á hverju ári. Á síðum 

viðauka I má finna upplistun á öllum málunum skiptum upp á milli ára en dreifingu 

málafjöldans á tímabilinu má setja upp á eftirfarandi máta. 

 

 

Tafla 12: Skýringarmynd sem sýnir dreifingu málafjölda óháð málaflokki á tímabilinu 2011-

2018 þar sem reyndi á ákvæði 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. 

 

Samkvæmt upplýsingum úr ársskýrslu Hæstaréttar fyrir árið 2017 var fjöldi niðurstaðna í 

áfrýjuðum málum alls 256 sem er nokkuð lægri fjöldi en á fyrri árum. Er þar átt við 

heildarmálafjölda þess árs óháð því hvort reyndi á 26. gr. skbl. eða ekki. Þannig var 

heildarfjöldi niðurstaðna í áfrýjuðum málum á tímabilinu 2013-2016 í kringum 300-350 

niðurstöður á hverju ári, sem skýrir ef til vill hinn lækkaða málafjölda árið 2017, þar sem 

niðurstöður fyrir Hæstarétti hafi hreinlega verið færri það árið heldur en á fyrri árum. 82 

 

Þá má enn lægri fjölda niðurstaðna fyrir Hæstarétti árið 2018 án efa rekja til tilkomu 

Landsréttar sem nýs millidómsstigs enda nemur samanlagður fjöldi mála fyrir Landsrétti og 

                                                 

82 Hæstiréttur Íslands, „Ársskýrsla Hæstaréttar Íslands 2017“ (Hæstiréttur 2018) 3 

<https://www.haestirettur.is/library/Files/arsskyrslur/%C3%81rssk%C3%BDrsla%202017.pdf> skoðað 1. mars 

2019. 
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Hæstarétti árið 2018 alls 63 niðurstöðum. Hvað þau 381 mál varðar þar sem reyndi á ákvæði 

26. gr. skbl. má með eftirfarandi hætti sjá dreifingu málafjöldans annars vegar í einkamál og 

hins vegar sakamál. 

 

 

Tafla 13: Skýringarmynd sem sýnir samanburð á fjölda einkamála annars vegar og sakamála 

hins vegar fyrir áfrýjunardómstólum á árunum 2011-2018 þar sem reyndi á ákvæði 26. gr. 

skaðabótalaga nr. 50/1993. 
 

Fjöldi sakamála fyrir Hæstarétti er hér um bil í öllum tilvikum umtalsvert hærri heldur en fjöldi 

einkamála að árunum 2017 og 2018 undanskildum sem má að nokkru skýra með áðurnefndum 

ástæðum þ.e. að málafjöldinn fyrir Hæstarétti árið 2017 var hreinlega lægri heldur en fyrri ár 

og lágan málafjölda árið 2018 má að nokkru skýra með tilkomu Landsréttar. Öll eftirfarandi 

töluleg framsetning litast að nokkru af þessum staðreyndum og er því erfiðara að draga skýrar 

ályktanir af málafjölda þessara tveggja ára. 

 

Í talsverðum fjölda framangreindra mála varð niðurstaðan hins vegar ekki sú að bætur fengust 

greiddar. Eftirfarandi flokkun málafjöldans á tímabilinu 2011-2018 miðast við niðurstöður 

málanna og þá eftir því hvort um einhverjar aðstæður hafi verið að ræða sem leiddu til þess að 

miskabætur fengust ekki dæmdar, hvort krafa um miskabætur hafi verið lækkuð eða hvort hún 

hafi verið tekin til greina. 
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Tafla 14: Flokkun allra mála þar sem reyndi á ákvæði 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 á 

tímabilinu 2011-2018 fyrir áfrýjunardómstólum eftir niðurstöðu viðkomandi máls. 

 

Það má ráða af ofangreindri flokkun að í langflestum tilvikum er um að ræða lækkun á 

framsettri kröfu eða kröfum. Af öllum 381 málunum sem féllu á tímabilinu 2011-2018 var 

einungis um 24 tilvik að ræða þar sem hinar framsettu kröfur voru teknar til greina. Í 227 

tilvikum voru kröfur lækkaðar og í 130 tilvikum var kröfum hafnað og bætur því ekki dæmdar. 

Hvað þau tilvik varðar þar sem kröfur voru teknar til greina er dreifingin nokkuð jöfn þar sem 

bæði var um að ræða tólf tilvik á árunum 2011-2014 annars vegar og 2015-2018 hins vegar. 

Ekki er þannig hægt að merkja sérstaka breytingu á tímabilinu í þá átt að dómstólar séu frekar 

farnir að fallast á framsettar kröfur né heldur að dómstólar séu að fallast á færri kröfur en áður.  

 

Í eftirfarandi umfjöllun verður einungis tekið mið af þeim 251 málum þar sem um endanlega 

dæmdar bætur var að ræða þ.e. þeim 24 tilvikum þar sem fallist var á kröfur og þeim 227 

tilvikum þar sem bætur voru lækkaðar frá framsettri bótakröfu. Sé tíðni beinnar tilvísunar til 

viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í þessum tilvikum skoðuð fæst eftirfarandi yfirlit. 
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Tafla 15: Skýringarmynd sem sýnir fjölda tilvísana til viðeiganda ákvæðis 26. gr. skbl. í 

málum fyrir áfrýjunardómstólum á árunum 2011-2018. 

 

Líkt og sjá má var algengast á árunum 2011-2018 að um einfalda tilvísun til 26. gr. skbl. væri 

að ræða eða þá tilvísunar til 1. mgr. 26. gr. án þess að viðeigandi stafliðar væri getið. Tilvísanir 

til b. liðar eru nokkuð algengar en fjöldi þeirri nemur þó ekki nema helmingi einfaldra tilvísana 

til 1. mgr. 26. gr. skbl. Þá eru tilvísanir til a. liðar mjög óalgengar og nemur sá málafjöldi þar 

sem vísað var með beinum hætti til stafliðarins ekki 10% af heildarmálafjöldanum á tímabilinu. 

 

Í viðauka II má finna skýringarmyndir sem sýna fjölda tilvísana á hverju ári fyrir sig auk 

skýringarmyndar sem sýnir dreifingu málafjöldans á milli áranna. Líkt og þar má sjá er fyrst á 

árunum 2017-2018 vísað oftar með beinni tilvísun til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. heldur 

en ekki og verður að telja þetta jákvæða þróun. Haldi sú þróun áfram má reikna með enn meiri 

nákvæmni í tilvísun til lagaákvæða í náinni framtíð en ljóst er að heilt yfir hefur tilvísun til 

viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. verið dræm síðastliðin átta ár. 

 

Séu annars vegar meðaltalsfjárhæðir framsettra bótakrafna og hins vegar meðaltalsfjárhæðir 

endanlega dæmdra miskabóta í 1öllum málum óháð málaflokki bornar saman, að teknu tilliti 

til fjölda kröfuhafa í hverju máli, fæst eftirfarandi yfirlit. 

 

16

64

2

8

129

32

Tilvísun til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 
áfrýjunardómstólum á árunum 2011-2018

Tilvísun til a. liðar

Tilvísun til b. liðar

Tilvísun til a. liðar og b. liðar

Tilvísun til 2. mgr.

Ekki vísað í viðeigandi
staflið/málsgrein

Ekki vísað í 26. gr.



71 

 

 

Tafla 16: Skýringarmynd sem sýnir mismun á meðaltalsfjárhæðum framsettra bótakrafna 

og meðaltalsfjárhæðum endanlega dæmdra bóta í málum fyrir áfrýjunardómstólum á 

árunum 2011-2018 óháð málaflokki. 

 

Líkt og má sjá af ofangreindum samanburði nær meðaltalsfjárhæð endanlega dæmdra bóta 

yfirleitt ekki að nema helmingi meðaltalsfjárhæð framsettra bótakrafna. Mismunurinn er 

minnstur árið 2016 þegar hann nam um kr. 675.000. Sérstakan fyrirvara verður þó að gera við 

árin 2017 og 2018 í ofangreindu yfirliti þar sem árið 2017 átti sér stað mál Hrd. 11. apríl 2017 

í máli nr. 544/2016 en þar var gerð krafa um kr. 35.000.000 í miskabætur svo það mál skekkir 

að verulegu leyti gildi framsettra bótakrafna fyrir árið 2017. Sé það tiltekna mál ekki haft með 

í samanburðinum fellur meðaltalsfjárhæð framsettra bótakrafna úr rúmum kr. 3.425.000 niður 

í rúmar kr. 1.670.000 og svipar þá til ársins 2014 í ofangreindum samanburði. Árið 2018 er 

einnig nokkuð sérstakt þar sem sjö framsettar kröfur það árið námu fjárhæðum umfram kr. 

10.000.000. 

 

Þrátt fyrir áðurnefnda fyrirvara sýnir ofangreindur samanburður vel þær lækkanir sem eiga sér 

stað á framsettum bótakröfum fyrir dómstólum og nemur meðaltalsmismunur á framsettum 

kröfum annars vegar og endanlega dæmdum bótum hins vegar tæplega kr. 1.350.000. Sé aftur 

tekið tillit til Hrd. nr. 544/2016 lækkar gildi þeirrar fjárhæðar niður í tæplega kr. 1.240.000. 

Með sanni má því segja að á árunum 2011-2018 hafi framsettar bótakröfur, í málum þar sem 

reyndi á ákvæði 26. gr. skbl. og fallist var á greiðslu bóta, verið lækkaðar um kr. 1.240.000 að 

meðaltali. 
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Í framangreindum samanburði var meðaltalsfjárhæð endanlega dæmdra bóta í öllum málum á 

árunum 2011-2018 um kr. 875.000. en meðaltalsfjárhæð allra framsettra bótakrafna um kr. 

2.223.000. Mismunur þessara tveggja gilda gefur áðurnefndan mun þ.e. tæplega kr. 1.350.000. 

Setja má gildin fyrir hvert ár fyrir sig fram á eftirfarandi hátt. 

 

 

Tafla 17: Skýringarmynd sem sýnir þróun á meðaltalsgildum framsettra bótakrafna og 

endanlega dæmdra bóta í málum fyrir áfrýjunardómstólum á árunum 2011-2018 óháð 

málaflokki auk mismunar meðaltalsgildanna. 

 

Skurðpunktar annars vegar hinna endanlega dæmdu bóta og hins vegar mismunarins á 

meðaltalsgildunum á árunum 2014 og 2016 eru sérstakir fyrir þá staðreynd að um er að ræða 

einu tilvikin á árunum 2011-2018 þar sem bætur voru ekki lækkaðar um að minnsta kosti 

helming frá framsettum bótakröfum. Á öllum hinum árunum nemur mismunur 

meðaltalsgildanna hærri fjárhæð heldur en fjárhæð hinna endanlega dæmdu bóta. Því má með 

sanni segja að á sex af síðastliðnum átta árum hafa bætur verið að meðaltali lækkaðar um 

helming eða meira frá framsettri bótakröfu. 

 

Annað sem vekur athygli af ofangreindum samanburði er sú staðreynd að frá árinu 2011 hefur 

meðaltalsgildi dæmdra bóta haldist nokkurn veginn í stað þ.e. frá um kr. 700.000 og upp í kr. 

1.000.000. Það er fyrst árið 2018 sem bætur virðast hafa hækkað nokkuð en ef til vill má setja 

fyrirvara við þá fullyrðingu þar sem um óvenjulega mörg mál var þar að ræða þar sem krafist 
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var hárra bóta vegna kringumstæðna hvers máls fyrir sig sbr. meðal annars áðurnefndan dóm 

Hrd. nr. 729/2017 sem vikið var að í kafla 4.3.3. 

 

Þrátt fyrir þessa nokkuð jöfnu þróun dæmdra bóta á árunum 2011-2018 hafa bótakröfur og 

bótalækkanir fylgst nokkuð að í ójafnri þróun. Vegna hinnar jöfnu þróunar dæmdra bóta á 

tímabilinu er ótækt að fullyrða um að bætur séu almennt að hækka eða lækka þrátt fyrir að 

mismunandi bótafjárhæðir séu vitaskuld greiddar innbyrðis eftir málaflokkum. 
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7. Niðurstöður 

Líkt og fram kom í kafla 2.1. eru sönnunarkröfur ólíkar til annars vegar fjárhagslegs tjóns og 

hins vegar ófjárhagslegs tjóns. Sá sem hefur orðið fyrir ófjárhagslegu tjóni þarf þannig ekki að 

sýna fram á með beinum hætti hver miski hans er eða í hve miklu magni, heldur hvílir það á 

dómara hvers máls fyrir sig að ákvarða miskann og hversu mikill hann skuli vera. Í ljósi 

þessarar stöðu er ekki nema eðlilegt að gera þá kröfu til dómara að þegar ákvarðanir eru teknar 

um fjárhæðir miskabóta, skuli þær vera ítarlegar og vel rökstuddar. Þá er enn fremur 

réttlætanlegt að gera þá kröfu að rökstuðningurinn skuli vera enn ítarlegri eftir því sem meiri 

hagsmunir séu í húfi. 

 

Af þeirri dómaframkvæmd sem rakin hefur verið í gegnum ritgerðina er ekki að sjá að 

dómstólar hafi vikið frá fyrri framkvæmd og fyrirmælum athugasemdna við frumvarp til laga 

nr. 37/1999 um að bætur skuli ákvarðaðar eftir mati sem skuli byggjast á því sem sanngjarnast 

þyki hverju sinni. Hins vegar er samræmið á milli einstakra dóma ekki eins heildstætt og vera 

mætti. Í hverjum málaflokki þar sem á ákvæði 26. gr. skbl. reynir er þannig bæði að finna 

einstök mál þar sem rökstuðning má telja ítarlegan og umfangsmikinn, svo auðvelt er að átta 

sig á hvaða þáttum ákvörðun á fjárhæð miskabóta byggist, en einnig má finna mál þar sem 

rökstuðningurinn er lítill að umfangi eða jafnvel enginn svo gagnsæi fyrir ákvörðun 

bótafjárhæðar er þar ekki til staðar. 

 

Þá virðast engin höld sett á hvers konar þættir geti verið til þess fallnir að auka eða draga úr 

miska brotaþola einstakra mála eða málaflokka heldur eru þær forsendur sem gefnar eru fyrir 

bótafjárhæðum eins mismunandi og þær eru margar. Allt frá fyrirmælum athugasemda við lög 

nr. 37/1999 um umfang tjóns, sakarstig tjónvalds og fjárhagstöðu hans yfir í huglæga upplifun 

brotaþola, starfsaldur hans og nafngreiningu. Í þessu ljósi er tæpast hægt að setja upp tæmandi 

lista yfir þá þætti sem geta haft áhrif við ákvörðun á fjárhæð miskabóta en hins vegar má ráða 

af dómaframkvæmd að einstakir þættir geta vegið þyngra en aðrir í tilviki einstakra málaflokka. 

Þannig má ráða af umfjöllun í kafla 4.3.1. að lagt er mikið upp úr afleiðingum brots og áhrifa 

þess á brotaþola þegar um ræðir kynferðisbrotamál gegn börnum. Auk þess má ráða af kafla 

3.4. að afleiðingar brots, eðli þess og alvarleikastig vegi þyngst við ákvörðun bóta eftir 

ákvæðum a. liðar. 

 

Í ljósi þess að orðalag a. liðar áskilur að líkamstjón hafi átt sér stað er ekki nema eðlilegt að 

afleiðingar viðkomandi verknaðar hverju sinni hljóti veigamikið vægi við ákvörðun miskabóta 
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eftir stafliðnum líkt og raunin virðist vera. Miski viðkomandi tjónþola mælist því að verulegu 

leyti út frá því líkamstjóni sem hann hefur orðið fyrir. Hins vegar er einnig réttmætt að spyrja 

hversu mikið vægi afleiðingar verknaðar ættu að hafa við heildarmat á miska tjónþola vegna 

tilvistar ákvæða 3. gr. og 4. gr. skbl. og þeirrar staðreyndar að heimilt er að dæma bætur eftir 

a. lið til viðbótar framangreindum ákvæðum. Þó ógerlegt sé að líta nokkurn tímann fram hjá 

vægi afleiðinga verknaðar hverju sinni mætti veita öðrum og fleiri þáttum meira vægi við 

ákvörðun bóta eftir a. lið þannig að slíkt endurspeglist í dómaframkvæmd sem telja má fremur 

einsleita að þessu leyti. 

 

Heilt yfir má segja að dómaframkvæmd íslenskra dómstóla á árunum 2011-2018 skorti 

heildstætt samræmi þegar kemur að ákvörðun miskabóta samkvæmt 26. gr. skbl., þannig að 

hægt sé að átta sig á hvers vegna hærri bætur hafi verið dæmdar í ákveðnu máli en ekki öðru, 

sér í lagi ef um ræðir samskonar mál innan sama málaflokks. Ráða má af dómaframkvæmd að 

bætur eru ákveðnar eftir aðstæðum hverju sinni en í ljósi þess að munur á fjárhæðum miskabóta 

í sambærilegum málum getur hlaupið á hundruðum þúsunda króna er rétt að kalla eftir frekara 

heildarsamræmi við ákvörðun miskabóta svo að brotaþoli geti ekki þurft að sæta því að vera 

ýmist heppinn eða óheppinn þar sem dómari máls hans sé til þess fallinn að dæma ýmist hærri 

eða lægri bætur. 

 

Þá má álykta af niðurstöðum í sjötta kafla ritgerðarinnar, að tíðni beinnar tilvísunar til stafliða 

26. gr. skbl. sé lág og er í langflestum tilvikum um að ræða einfalda tilvísun til 26. gr. skbl. að 

ræða án tilgreiningar á viðkomandi staflið eða málsgrein. Hins vegar má merkja af yfirlitum í 

viðauka II að nákvæmni í tilvísun til innbyrðis ákvæða 26. gr. skbl. sé að aukast og haldi sú 

þróun áfram er slíkt jákvætt skref fyrir gagnsæi dómaframkvæmdar svo auðveldara geti verið 

að átta sig á hvaðan ákvörðun bóta er tilkomin þrátt fyrir að gagnsæi fjárhæðarinnar ef til vill 

skorti. 

 

Áhugavert er í þessu samhengi að minnast þess að árið 1996 var kallað eftir 

heildarendurskoðun íslensku skaðabótalaganna og kom minnihluti þeirrar nefndar sem skipuð 

var til að annast endurskoðunina með þá tillögu að greina ekki á milli einstakra stafliða fyrir 1. 

mgr. 26. gr. skbl. Um staka málsgrein væri þannig að ræða þó svo að efnislegt innihald þeirrar 

málsgreinar hefði samsvarað bæði ákvæðum a. liðar og b. liðar núgildandi laga. Þá má finna 

dæmi úr nýlegri dómaframkvæmd þar sem líkamsárásir hafa verið taldar fela í sér ólögmæta 

meingerð í skilningi b. liðar í stað a. liðar sem tekur beinlínis til líkamstjóns. Komi til fleiri 
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slíkra mála er ljóst að a. liður þjónar takmörkuðum tilgangi þar sem ætíð væri þá hægt að dæma 

bætur eftir b. lið. 

 

Dómaframkvæmd síðastliðinna ára hefur að þessu leyti talsvert endurspeglað niðurstöðu 

minnihluta nefndarinnar frá árinu 1996 þar sem í langflestum tilvikum er ekki greint frá því á 

hvaða staflið bótaákvörðun er reist. Nú fyrst á nýliðnum árum má þannig merkja aukna 

nákvæmni í tilvísun til viðeigandi stafliða 26. gr. skbl. en í ljósi þess að tæp 20 ár eru liðin frá 

því að lög nr. 37/1999 tóku gildi má fullyrða að niðurstaða minnihluta nefndarinnar frá árinu 

1996 hefði ef til vill átt betur við á sínum tíma hvað 26. gr. skbl. varðar.  

 

Að öllu þessu frátöldu virðist mega ráða af lögskýringargögnum að ákvæði a. liðar hafi verið 

tekið upp í íslensk lög af þeirri ástæðu að sambærilegt ákvæði má finna í norsku 

skaðabótalögunum. Þannig var frá árinu 1993 og fram til breytinganna árið 1999 einungis að 

finna óaðgreint ákvæði 26. gr. í hinum íslensku skaðabótalögum sem samsvaraði ákvæði b. 

liðar núgildandi laga og orðalagi þágildandi 26. gr. dönsku skaðabótalaganna. Hið upprunalega 

markmið skaðabótalaganna frá árinu 1993 var, líkt og fram kom í öðrum kafla ritgerðarinnar, 

að regluvæða ákvarðanir um fjáhæðir bóta vegna líkamstjóna. Með tilkomu a. liðar árið 1999 

var hins vegar lögfest ákvæði um líkamstjón sem veitti engar leiðbeiningar um ákvörðun 

fjárhæðar. Efni og orðalag a. liðar samrýmist því ekki hinu upprunalega markmiði íslensku 

skaðabótalaganna. 

 

Hvað ákvæði b. liðar varðar má einna helst geta þess skorts sem virðist vera fyrir hendi á 

tilgreiningu viðeigandi andlags ólögmætrar meingerðar og þar með hvort brotið hafi verið gegn 

frelsi, friði, æru eða persónu viðkomandi brotaþola hverju sinni. Slík tilgreining hefur ef til vill 

takmarkaða þýðingu fyrir brotaþola sjálfan en ljóst er að tilgreining ákvæðis b. liðar á 

mismunandi andlögum þjónar takmörkuðum tilgangi sé ekki farið eftir henni með nákvæmari 

hætti en virðist vera. Hins vegar má einnig fallast á að of mikil afmörkun einstakra andlaga 

gæti verið bagaleg. Kæmi þannig upp tilvik sem ekki væri hægt að fella undir einstakt andlag 

gæti slíkt leitt til þeirrar niðurstöðu að miskabætur fengjust ekki dæmdar í viðkomandi tilviki. 

Millivegurinn er því vandfarinn að þessu leyti. Heppilegra hefði ef til vill verið árið 1993 að 

lögfesta einungis heimild til greiðslu miskabóta vegna „ólögmætrar meingerðar gagnvart 

öðrum manni“ og greina þar með ekki á milli einstakra andlaga. 
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Það má telja það fróðlegt að ekki hafi verið lögfest tiltekin sjónarmið um ákvörðun 

bótafjárhæða miskabóta þegar lög nr. 37/1999 tóku gildi líkt og þegar hefur verið gert í bæði 

Danmörku og Noregi sbr. umfjöllun í kafla 2.5.1.1. og 2.5.1.2. Fullt tilefni hefði verið til þess 

að veita einhvers konar vísireglu um ákvörðun bótafjárhæða eða mæla fyrir um að eðlilegt 

skyldi teljast að bætur séu hærri í tilteknum málaflokkum heldur en öðrum. 

 

Þessari hugsun hefur áður verið velt upp og komist að þeirri niðurstöðu að ákvæði 1. mgr. 26. 

gr. skbl. sé víðtækt á þann hátt að það rými fyllilega sjónarmið sem þegar hafi verið lögfest í 

Danmörku þ.e. að það hafi þýðingu við ákvörðun bóta, hvort viðkomandi brot hafi átt undir 

tiltekna kafla dönsku hegningarlaganna. Hefur tilefni fyrir slíkri lagasetningu hérlendis ekki 

verið talið aðkallandi þó svo að löggjafinn gæti með slíku ákvæði sent skýr skilaboð um í hvaða 

málaflokkum bætur skuli vera hærri.83 Verður þessu sjónarmiði ekki andmælt enda má sjá í 

kafla 4.3.3. að bætur virðast til að mynda hærri í kynferðisbrotamálum gegn börnum heldur en 

í vinnuréttarmálum og ærumeiðingarmálum. 

 

Þrátt fyrir framangreindar niðurstöður er hægt að fullyrða, í ljósi þess að dönsku lögin mæla 

fyrir um skyldu til greiðslu bóta en veita ekki heimild til þess líkt og íslensku lögin gera, að 

íslensku lögin séu matskenndari heldur en hin dönsku og því sé ef til vill eðlilegra að dönsku 

ákvæðin geymi frekari fyrirmæli heldur en hin íslensku. Á hinn bóginn má einnig fallast á að 

slíkar leiðbeiningarreglur um ákvörðun bótafjárhæða gætu komið að góðum notum í íslenskum 

rétti, sér í lagi með vísan til þess hve mörg mál fyrirfinnast í íslenskri dómaframkvæmd þar 

sem greinargóðan rökstuðning skortir fyrir ákvörðun á fjárhæð miskabóta. 

 

Þá má álykta að lögfesting vísireglu um ákvörðun bótafjárhæðar eftir 2. mgr. 26. gr. skbl. líkt 

og gert hefur verið með 2. mgr. 26. gr. a. dönsku skaðabótalaganna sé ekki aðkallandi þar sem 

af dómaframkvæmd íslenskra dómstóla virðist mega ráða að litið sé ítarlega til einstakra þátta 

hvers máls fyrir sig þegar á ákvæði 2. mgr. 26. gr. skbl. reynir. 

 

Þá hafa íslensku skaðabótalögin nýlega náð aldarfjórðungi í aldri en auk þess markar árið 2019 

tuttugu ár frá því að ákvæði 26. gr. skbl. var síðast breytt og hefur því ákvæðið staðið óbreytt í 

lengri tíma. Í ljósi þessa má spyrja hvort tímabært sé að ákvæðið þarfnist einhverskonar 

                                                 

83 Eiríkur Jónsson, „Er breytinga þörf á skaðabótalögum?“ í Hans Gammeltoft-Hansen (formaður), Afmælisrit: 

Tryggvi Gunnarsson sextugur 10. júní 2015 (Bókaútgáfan Codex 2015) 138. 
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endurskoðunar. Árið 2016 féll dómur fyrir Hæstarétti Danmerkur sem getið er í kafla 2.5.1.1. 

þar sem rétturinn vísaði til þess að næstum því 20 ár hefðu liðið frá lögfestingu ákvæðis 3. mgr. 

26. gr. dönsku skaðabótalaganna. Í lögskýringargögnum sem fylgdu frumvarpi því er leitt hafði 

til lögfestingar ákvæðisins var tilgreint ákveðið viðmið fyrir fjárhæð bóta eftir ákvæðinu og 

taldi rétturinn í ljósi þess tíma sem liðið hefði verið setningu laganna að hækka bæri fjárhæðir 

bóta eftir ákvæðinu. Dómurinn markaði að þessu leyti ákveðna stefnubreytingu fyrir danskt 

réttarkerfi sem fól í sér bótahækkun fyrir komandi tíma í Danmörku í málum sem falla undir 

3. mgr. 26. gr. dönsku skaðabótalaganna. 

 

Af því yfirliti sem sett var fram í sjötta kafla ritgerðarinnar má ráða að fjárhæðir miskabóta 

hafa staðið nokkurn veginn í stað hérlendis frá árinu 2011 og fram til ársloka 2018 þrátt fyrir 

ársbundnar breytingar á vísitölum. Telja má tímabært og fullt tilefni til, í ljósi hins áðurnefnda 

danska dóms og þess tíma sem liðið hefur frá því að ákvæði 26. gr. skbl. sætti síðast breytingu, 

að hækka miskabætur frá þeirri jöfnu þróun sem hefur viðgengist síðastliðin ár. 
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Viðauki I 

Íslenskir Hæstaréttardómar sem notaðir voru í dómarannsókn 

2011 

Hrd. 3. febrúar 2011 í máli nr. 385/2010 

Hrd. 17. febrúar 2011 í máli nr. 479/2010 

Hrd. 3. mars 2011 í máli nr. 472/2010 

Hrd. 10. mars 2011 í máli nr. 329/2010 

Hrd. 10. mars 2011 í máli nr. 330/2010 

Hrd. 10. mars 2011 í máli nr. 341/2010 

Hrd. 24. mars 2011 í máli nr. 333/2010 

Hrd. 24. mars 2011 í máli nr. 493/2010 

Hrd. 7. apríl 2011 í máli nr. 504/2010 

Hrd. 7. apríl 2011 í máli nr. 570/2010 

Hrd. 14. apríl 2011 í máli nr. 412/2010 

Hrd. 14. apríl 2011 í máli nr. 446/2010 

Hrd. 14. apríl 2011 í máli nr. 643/2010 

Hrd. 19. apríl 2011 í máli nr. 492/2010 

Hrd. 12. maí 2011 í máli nr. 543/2010 

Hrd. 19. maí 2011 í máli nr. 571/2010 

Hrd. 19. maí 2011 í máli nr. 694/2010 

Hrd. 19. maí 2011 í máli nr. 74/2011 

Hrd. 1. júní 2011 í máli nr. 231/2011 

Hrd. 9. júní 2011 í máli nr. 18/2011 

Hrd. 16. júní 2011 í máli nr. 602/2010 

Hrd. 22. september 2011 í máli nr. 724/2010 

Hrd. 29. september 2011 í máli nr. 280/2011 

Hrd. 6. október 2011 í máli nr. 95/2011 

Hrd. 6. október 2011 í máli nr. 278/2011 

Hrd. 13. október 2011 í máli nr. 654/2010 

Hrd. 13. október 2011 í máli nr. 198/2011 

Hrd. 20. október 2011 í máli nr. 706/2010 

Hrd. 20. október 2011 í máli nr. 243/2011 

Hrd. 20. október 2011 í máli nr. 256/2011 

Hrd. 27. október 2011 í máli nr. 670/2010 
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Hrd. 27. október 2011 í máli nr. 126/2011 

Hrd. 27. október 2011 í máli nr. 255/2011 

Hrd. 3. nóvember 2011 í máli nr. 693/2010 

Hrd. 3. nóvember 2011 í máli nr. 368/2011 

Hrd. 10. nóvember 2011 í máli nr. 65/2011 

Hrd. 24. nóvember 2011 í máli nr. 100/2011 

Hrd. 24. nóvember 2011 í máli nr. 162/2011 

Hrd. 24. nóvember 2011 í máli nr. 179/2011 

Hrd. 24. nóvember 2011 í máli nr. 299/2011 

Hrd. 1. desember 2011 í máli nr. 138/2011 

Hrd. 8. desember 2011 í máli nr. 258/2011 

Hrd. 15. desember 2011 í máli nr. 158/2011 

Hrd. 15. desember 2011 í máli nr. 291/2011 

Hrd. 20. desember 2011 í máli nr. 229/2011 

Hrd. 20. desember 2011 í máli nr. 292/2011 

 

2012 

Hrd. 19. janúar 2012 í máli nr. 248/2011 

Hrd. 19. janúar 2012 í máli nr. 562/2011 

Hrd. 26. janúar 2012 í máli nr. 331/2011 

Hrd. 26. janúar 2012 í máli nr. 460/2011 

Hrd. 2. febrúar 2012 í máli nr. 324/2011 

Hrd. 9. febrúar 2012 í máli nr. 234/2011 

Hrd. 16. febrúar 2012 í máli nr. 267/2011 

Hrd. 16. febrúar 2012 í máli nr. 624/2011 

Hrd. 8. mars 2012 í máli nr. 505/2011 

Hrd. 29. mars 2012 í máli 540/2011 

Hrd. 26. apríl 2012 í máli nr. 626/2011 

Hrd. 26. apríl 2012 í máli nr. 701/2011 

Hrd. 10. maí 2012 í máli nr. 650/2011 

Hrd. 10. maí 2012 í máli nr. 672/2011 

Hrd. 16. maí 2012 í máli nr. 527/2011 

Hrd. 16. maí 2012 í máli nr. 572/2011 

Hrd. 24. maí 2012 í máli nr. 469/2011 
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Hrd. 24. maí 2012 í máli nr. 649/2011 

Hrd. 31. maí 2012 í máli nr. 591/2011 

Hrd. 7. júní 2012 í máli nr. 666/2011 

Hrd. 7. júní 2012 í máli nr. 202/2012 

Hrd. 14. júní 2012 í máli nr. 671/2011 

Hrd. 14. júní 2012 í máli nr. 31/2012 

Hrd. 20. september 2012 í máli nr. 200/2012 

Hrd. 20. september 2012 í máli nr. 297/2012 

Hrd. 4. október 2012 í máli nr. 94/2012 

Hrd. 4. október 2012 í máli nr. 259/2012 

Hrd. 11. október 2012 í máli nr. 121/2012 

Hrd. 18. október 2012 í máli nr. 673/2011 

Hrd. 25. október 2012 í máli nr. 6/2012 

Hrd. 25. október 2012 í máli nr. 257/2012 

Hrd. 25. október 2012 í máli nr. 345/2012 

Hrd. 1. nóvember 2012 í máli nr. 35/2012 

Hrd. 1. nóvember 2012 í máli nr. 354/2012 

Hrd. 8. nóvember 2012 í máli nr. 309/2012 

Hrd. 15. nóvember 2012 í máli nr. 69/2012 

Hrd. 15. nóvember 2012 í máli nr. 201/2012 

Hrd. 29. nóvember 2012 í máli nr. 278/2012 

Hrd. 29. nóvember 2012 í máli nr. 298/2012 

Hrd. 29. nóvember 2012 í máli nr. 429/2012 

Hrd. 6. desember 2012 í máli nr. 314/2012 

Hrd. 13. desember 2012 í máli nr. 549/2012 

Hrd. 19. desember 2012 í máli nr. 236/2012 

 

2013 

Hrd. 17. janúar 2013 í máli nr. 566/2012 

Hrd. 17. janúar 2013 í máli nr. 573/2012 

Hrd. 24. janúar 2013 í máli nr. 335/2012 

Hrd. 24. janúar 2013 í máli nr. 383/2012 

Hrd. 31. janúar 2013 í máli nr. 361/2012 

Hrd. 31. janúar 2013 í máli nr. 363/2012 
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Hrd. 31. janúar 2013 í máli nr. 521/2012 

Hrd. 7. febrúar 2013 í máli nr. 279/2012 

Hrd. 7. febrúar 2013 í máli nr. 384/2012 

Hrd. 21. febrúar 2013 í máli nr. 525/2012 

Hrd. 14. mars 2013 í máli nr. 223/2012 

Hrd. 14. mars 2013 í máli nr. 556/2012 

Hrd. 21. mars 2013 í máli nr. 311/2012 

Hrd. 26. mars 2013 í máli nr. 604/2012 

Hrd. 24. apríl 2012 í máli nr. 398/2012 

Hrd. 24. apríl 2012 í máli nr. 682/2012 

Hrd. 2. maí 2013 í máli nr. 531/2012 

Hrd. 2. maí 2013 í máli nr. 681/2012 

Hrd. 8. maí 2013 í máli nr. 565/2012 

Hrd. 16. maí 2013 í máli nr. 666/2012 

Hrd. 16. maí 2013 í máli nr. 737/2012 

Hrd. 16. maí 2013 í máli nr. 22/2013 

Hrd. 23. maí 2013 í máli nr. 750/2012 

Hrd. 23. maí 2013 í máli nr. 49/2013 

Hrd. 23. maí 2013 í máli nr. 93/2013 

Hrd. 23. maí 2013 í máli nr. 111/2013 

Hrd. 30. maí 2013 í máli nr. 373/2012 

Hrd. 30. maí 2013 í máli nr. 197/2013 

Hrd. 6. júní 2013 í máli nr. 147/2013 

Hrd. 13. júní 2013 í máli nr. 657/2012 

Hrd. 13. júní 2013 í máli nr. 121/2013 

Hrd. 19. júní 2013 í máli nr. 215/2013 

Hrd. 12. september 2013 í máli nr. 716/2012 

Hrd. 12. september 2013 í máli nr. 241/2013 

Hrd. 19. september 2013 í máli nr. 129/2013 

Hrd. 3. október 2013 í máli nr. 148/2013 

Hrd. 3. október 2013 í máli nr. 266/2013 

Hrd. 17. október 2013 í máli nr. 191/2012 

Hrd. 24. október 2013 í máli nr. 586/2012 

Hrd. 24. október 2013 í máli nr. 271/2013 
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Hrd. 24. október 2013 í máli nr. 316/2013 

Hrd. 31. október 2013 í máli nr. 526/2013 

Hrd. 7. nóvember 2013 í máli nr. 200/2013 

Hrd. 14. nóvember 2013 í máli nr. 389/2013 

Hrd. 21. nóvember 2013 í máli nr. 548/2013 

Hrd. 28. nóvember 2013 í máli nr. 293/2013 

Hrd. 5. desember 2013 í máli nr. 385/2013 

Hrd. 12. desember 2013 í máli nr. 423/2013 

Hrd. 17. desember 2013 í máli nr. 420/2013 

Hrd. 17. desember 2013 í máli nr. 421/2013 

 

2014 

Hrd. 16. janúar 2014 í máli nr. 528/2013 

Hrd. 16. janúar 2014 í máli nr. 619/2013 

Hrd. 30. janúar 2014 í máli nr. 439/2013 

Hrd. 6. febrúar 2014 í máli nr. 233/2013 

Hrd. 6. febrúar 2014 í máli nr. 712/2013 

Hrd. 13. febrúar 2014 í máli nr. 582/2013 

Hrd. 13. febrúar 2014 í máli nr. 604/2013 

Hrd. 27. febrúar 2014 í máli nr. 495/2013 

Hrd. 6. mars 2014 í máli nr. 329/2013 

Hrd. 13. mars 2014 í máli nr. 312/2013 

Hrd. 13. mars 2014 í máli nr. 449/2013 

Hrd. 20. mars 2014 í máli nr. 689/2013 

Hrd. 3. apríl 2014 í máli nr. 547/2013 

Hrd. 10. apríl 2014 í máli nr. 422/2013 

Hrd. 8. maí 2014 í máli nr. 451/2013 

Hrd. 8. maí 2014 í máli nr. 502/2013 

Hrd. 8. maí 2014 í máli nr. 54/2014 

Hrd. 8. maí 2014 í máli nr. 147/2014 

Hrd. 15. maí 2014 í máli nr. 407/2013 

Hrd. 15. maí 2014 í máli nr. 790/2013 

Hrd. 15. maí 2014 í máli nr. 17/2014 

Hrd. 22. maí 2014 í máli nr. 727/2013 
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Hrd. 22. maí 2014 í máli nr. 68/2014 

Hrd. 5. júní 2014 í máli nr. 470/2013 

Hrd. 5. júní 2014 í máli nr. 53/2014 

Hrd. 12. júní 2014 í máli nr. 668/2013 

Hrd. 12. júní 2014 í máli nr. 756/2013 

Hrd. 18. júní 2014 í máli nr. 201/2014 

Hrd. 18. september 2014 í máli nr. 64/2014 

Hrd. 25. september 2014 í máli nr. 51/2014 

Hrd. 25. september 2014 í máli nr. 75/2014 

Hrd. 25. september 2014 í máli nr. 103/2014 

Hrd. 9. október 2014 í máli nr. 46/2014 

Hrd. 16. október 2014 í máli nr. 191/2014 

Hrd. 23. október 2014 í máli nr. 172/2014 

Hrd. 23. október 2014 í máli nr. 388/2014 

Hrd. 30. október 2014 í máli nr. 745/2013 

Hrd. 30. október 2014 í máli nr. 757/2013 

Hrd. 13. nóvember 2014 í máli nr. 66/2014 

Hrd. 13. nóvember 2014 í máli nr. 355/2014 

Hrd. 20. nóvember 2014 í máli nr. 214/2014 

Hrd. 27. nóvember 2014 í máli nr. 634/2013 

Hrd. 27. nóvember 2014 í máli nr. 297/2014 

Hrd. 27. nóvember 2014 í máli nr. 531/2014 

Hrd. 27. nóvember 2014 í máli nr. 538/2014 

Hrd. 4. desember 2014 í máli nr. 476/2014 

Hrd. 11. desember 2014 í máli nr. 102/2014 

Hrd. 11. desember 2014 í máli nr. 183/2014 

Hrd. 11. desember 2014 í máli nr. 184/2014 

Hrd. 11. desember 2014 í máli nr. 299/2014 

Hrd. 11. desember 2014 í máli nr. 335/2014 

Hrd. 18. desember 2014 í máli nr. 158/2014 

Hrd. 18. desember 2014 í máli nr. 215/2014 

Hrd. 18. desember 2014 í máli nr. 275/2014 

Hrd. 18. desember 2014 í máli nr. 317/2014 

Hrd. 22. desember 2014 í máli nr. 326/2014 
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2015 

Hrd. 15. janúar 2015 í máli nr. 377/2014 

Hrd. 15. janúar 2015 í máli nr. 389/2014 

Hrd. 22. janúar 2015 í máli nr. 508/2014 

Hrd. 22. janúar 2015 í máli nr. 564/2014 

Hrd. 29. janúar 2015 í máli nr. 67/2014 

Hrd. 29. janúar 2015 í máli nr. 336/2014 

Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 294/2014 

Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 397/2014 

Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 513/2014 

Hrd. 12. febrúar 2015 í máli nr. 404/2014 

Hrd. 12. febrúar 2015 í máli nr. 688/2014 

Hrd. 5. mars 2015 í máli nr. 488/2014 

Hrd. 12. mars 2015 í máli nr. 431/2014 

Hrd. 19. mars 2015 í máli nr. 565/2014 

Hrd. 31. mars 2015 í máli nr. 421/2014 

Hrd. 22. apríl 2015 í máli nr. 512/2014 

Hrd. 22. apríl 2015 í máli nr. 514/2014 

Hrd. 30. apríl 2015 í máli nr. 624/2014 

Hrd. 30. apríl 2015 í máli nr. 843/2014 

Hrd. 7. maí 2015 í máli nr. 587/2014 

Hrd. 7. maí 2015 í máli nr. 588/2014 

Hrd. 13. maí 2015 í máli nr. 678/2014 

Hrd. 13. maí 2015 í máli nr. 65/2015 

Hrd. 21. maí 2015 í máli nr. 494/2014 

Hrd. 28. maí 2015 í máli nr. 619/2014 

Hrd. 4. júní 2015 í máli nr. 16/2015 

Hrd. 4. júní 2015 í máli nr. 124/2015 

Hrd. 11. júní 2015 í máli nr. 126/2015 

Hrd. 18. júní 2015 í máli nr. 795/2014 

Hrd. 18. júní 2015 í máli nr. 822/2014 

Hrd. 10. september 2015 í máli nr. 330/2014 

Hrd. 17. september 2015 í máli nr. 18/2015 
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Hrd. 24. september 2015 í máli nr. 68/2015 

Hrd. 24. september 2015 í máli nr. 81/2015 

Hrd. 24. september 2015 í máli nr. 204/2015 

Hrd. 1. október 2015 í máli nr. 846/2014 

Hrd. 1. október 2015 í máli nr. 170/2015 

Hrd. 15. október 2015 í máli nr. 116/2015 

Hrd. 22. október 2015 í máli nr. 101/2015 

Hrd. 5. nóvember 2015 í máli nr. 704/2014 

Hrd. 5. nóvember 2015 í máli nr. 370/2015 

Hrd. 12. nóvember 2015 í máli nr. 458/2014 

Hrd. 19. nóvember 2015 í máli nr. 125/2015 

Hrd. 26. nóvember 2015 í máli nr. 152/2015 

Hrd. 26. nóvember 2015 í máli nr. 280/2015 

Hrd. 3. desember 2015 í máli nr. 60/2015 

Hrd. 3. desember 2015 í máli nr. 524/2015 

Hrd. 10. desember 2015 í máli nr. 238/2015 

Hrd. 10. desember 2015 í máli nr. 261/2015 

Hrd. 10. desember 2015 í máli nr. 312/2015 

Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 48/2015 

Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 239/2015 

Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 287/2015 

 

2016 

Hrd. 14. janúar 2016 í máli nr. 93/2015 

Hrd. 21. janúar 2016 í máli nr. 88/2015 

Hrd. 28. janúar 2016 í máli nr. 300/2015 

Hrd. 28. janúar 2016 í máli nr. 452/2015 

Hrd. 4. febrúar 2016 í máli nr. 190/2015 

Hrd. 25. febrúar 2016 í máli nr. 832/2014 

Hrd. 3. mars 2016 í máli nnr. 475/2015 

Hrd. 10. mars 2016 í máli nr. 450/2015 

Hrd. 17. mars 2016 í máli nr. 221/2015 

Hrd. 17. mars 2016 í máli nr. 399/2015 

Hrd. 17. mars 2016 í máli nr. 464/2015 
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Hrd. 14. apríl 2016 í máli nr. 249/2015 

Hrd. 20. apríl 2016 í máli nr. 103/2015 

Hrd. 28. apríl 2016 í máli nr. 113/2015 

Hrd. 28. apríl 2016 í máli nr. 223/2015 

Hrd. 28. apríl 2016 í máli nr. 748/2015 

Hrd. 4. maí 2016 í máli nr. 797/2015 

Hrd. 12. maí 2016 í máli nr. 463/2015 

Hrd. 19. maí 2016 í máli nr. 36/2016 

Hrd. 26. maí 2016 í máli nr. 573/2015 

Hrd. 26. maí 2016 í máli nr. 581/2015 

Hrd. 26. maí 2016 í máli nr. 778/2015 

Hrd. 2. júní 2016 í máli nr. 705/2015 

Hrd. 9. júní 2016 í máli nr. 192/2016 

Hrd. 16. júní 2016 í máli nr. 29/2016 

Hrd. 15. september 2016 í máli nr. 508/2015 

Hrd. 15. september 2016 í máli nr. 644/2015 

Hrd. 15. september 2016 í máli nr. 66/2016 

Hrd. 22. september 2016 í máli nr. 166/2016 

Hrd. 29. september 2016 í máli nr. 35/2016 

Hrd. 20. október 2016 í máli nr. 152/2016 

Hrd. 20. október 2016 í máli nr. 154/2016 

Hrd. 27. október 2016 í máli nr. 400/2016 

Hrd. 10. nóvember 2016 í máli nr. 558/2015 

Hrd. 17. nóvember 2016 í máli nr. 496/2015 

Hrd. 17. nóvember 2016 í máli nr. 230/2016 

Hrd. 24. nóvember 2016 í máli nr. 75/2016 

Hrd. 24. nóvember 2016 í máli nr. 167/2016 

Hrd. 24. nóvember 2016 í máli nr. 178/2016 

Hrd. 8. desember 2016 í máli nr. 282/2016 

Hrd. 8. desember 2016 í máli nr. 502/2016 

Hrd. 15. desember 2016 í máli nr. 596/2015 

Hrd. 15. desember 2016 í máli nr. 18/2016 

Hrd. 15. desember 2016 í máli nr. 440/2016 

Hrd. 15. desember 2016 í máli nr. 441/2016 
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Hrd. 20. desember 2016 í máli nr. 229/2016 

 

2017 

Hrd. 26. janúar 2017 í máli nr. 278/2016 

Hrd. 26. janúar 2017 í máli nr. 331/2016 

Hrd. 16. febrúar 2017 í máli nr. 376/2016 

Hrd. 23. febrúar 2017 í máli nr. 301/2016 

Hrd. 2. mars 2017 í máli nr. 252/2016 

Hrd. 11. apríl 2017 í máli nr. 544/2016 

Hrd. 18. maí 2017 í máli nr. 52/2017 

Hrd. 24. maí 2017 í máli nr. 281/2016 

Hrd. 1. júní 2017 í máli nr. 768/2016 

Hrd. 1. júní 2017 í máli nr. 80/2017 

Hrd. 1. júní 2017 í máli nr. 129/2017 

Hrd. 8. júní 2017 í máli nr. 733/2016 

Hrd. 15. júní 2017 í máli nr. 433/2016 

Hrd. 15. júní 2017 í máli nr. 176/2017 

Hrd. 20. júní 2017 í máli nr. 486/2016 

Hrd. 20. júní 2017 í máli nr. 254/2017 

Hrd. 21. september 2017 í máli nr. 650/2016 

Hrd. 9. nóvember 2017 í máli nr. 51/2017 

Hrd. 9. nóvember 2017 í máli nr. 464/2017 

Hrd. 7. desember 2017 í máli nr. 310/2017 

Hrd. 7. desember 2017 í máli nr. 363/2017 

Hrd. 14. desember 2017 í máli nr. 715/2017 

Hrd. 19. desember 2017 í máli nr. 591/2017 

Hrd. 19. desember 2017 í máli nr. 592/2017 

 

2018 

Hrd. 25. janúar 2018 í máli nr. 347/2016 

Hrd. 8. febrúar 2018 í máli nr. 77/2017 

Hrd. 8. mars 2018 í máli nr. 149/2017 

Hrd. 8. mars 2018 í máli nr. 191/2017 

Hrd. 15. mars 2018 í máli nr. 218/2017 
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Hrd. 20. apríl 2018 í máli nr. 493/2017 

Hrd. 3. maí 2018 í máli nr. 404/2017 

Hrd. 3. maí 2018 í máli nr. 405/2017 

Hrd. 17. maí 2018 í máli nr. 494/2017 

Hrd. 7. júní 2018 í máli nr. 557/2017 

Hrd. 7. júní 2018 í máli nr. 578/2017 

Hrd. 7. júní 2018 í máli nr. 631/2017 

Hrd. 21. júní 2018 í máli nr. 617/2017 

Hrd. 26. júní 2018 í máli nr. 637/2017 

Hrd. 26. júní 2018 í máli nr. 729/2017 

Hrd. 4. október 2018 í máli nr. 656/2017 

Hrd. 11. október 2018 í máli nr. 816/2017 

Hrd. 11. október 2018 í máli nr. 827/2017 

Hrd. 25. október 2018 í máli nr. 106/2017 

Hrd. 11. nóvember 2018 í máli nr. 851/2017 

Hrd. 15. nóvember 2018 í máli nr. 828/2017 

Hrd. 6. desember 2018 í máli nr. 843/2017 

 

Íslenskir Landsréttardómar sem notaðir voru í dómarannsókn 

2018 

Dómur Landsréttar 4. maí 2018 í máli nr. 7/2018 

Dómur Landsréttar 4. maí 2018 í máli nr. 16/2018 

Dómur Landsréttar 4. maí 2018 í máli nr. 23/2018 

Dómur Landsréttar 18. maí 2018 í máli nr. 15/2018 

Dómur Landsréttar 25. maí 2018 í máli nr. 3/2018 

Dómur Landsréttar 1. júní 2018 í máli nr. 12/2018 

Dómur Landsréttar 1. júní 2018 í máli nr. 84/2018 

Dómur Landsréttar 8. júní 2018 í máli nr. 93/2018 

Dómur Landsréttar 15. júní 2018 í máli nr. 8/2018 

Dómur Landsréttar 15. júní 2018 í máli nr. 42/2018 

Dómur Landsréttar 15. júní 2018 í máli nr. 56/2018 

Dómur Landsréttar 15. júní 2018 í máli nr. 86/2018 

Dómur Landsréttar 22. júní 2018 í máli nr. 5/2018 

Dómur Landsréttar 22. júní 2018 í máli nr. 79/2018 
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Dómur Landsréttar 22. júní 2018 í máli nr. 83/2018 

Dómur Landsréttar 22. júní 2018 í máli nr. 87/2018 

Dómur Landsréttar 26. júní 2018 í máli nr. 26/2018 

Dómur Landsréttar 14. september 2018 í máli nr. 151/2018 

Dómur Landsréttar 21. september 2018 í máli nr. 52/2018 

Dómur Landsréttar 21. september 2018 í máli nr. 54/2018 

Dómur Landsréttar 21. september 2018 í máli nr. 63/2018 

Dómur Landsréttar 28. september 2018 í máli nr. 75/2018 

Dómur Landsréttar 28. september 2018 í máli nr. 220/2018 

Dómur Landsréttar 5. október 2018 í máli nr. 92/2018 

Dómur Landsréttar 12. október 2018 í máli nr. 25/2018 

Dómur Landsréttar 12. október 2018 í máli nr. 210/2018 

Dómur Landsréttar 12. október 2018 í máli nr. 218/2018 

Dómur Landsréttar 19. október 2018 í máli nr. 152/2018 

Dómur Landsréttar 19. október 2018 í máli nr. 229/2018 

Dómur Landsréttar 19. október 2018 í máli nr. 364/2018 

Dómur Landsréttar 2. nóvember 2018 í máli nr. 114/2018 

Dómur Landsréttar 16. nóvember 2018 í máli nr. 165/2018 

Dómur Landsréttar 23. nóvember 2018 í máli nr. 51/2018 

Dómur Landsréttar 23. nóvember 2018 í máli nr. 164/2018 

Dómur Landsréttar 23. nóvember 2018 í máli nr. 351/2018 

Dómur Landsréttar 23. nóvember 2018 í máli nr. 352/2018 

Dómur Landsréttar 30. nóvember 2018 í máli nr. 117/2018 

Dómur Landsréttar 30. nóvember 2018 í máli nr. 163/2018 

Dómur Landsréttar 14. desember 2018 í máli nr. 43/2018 

Dómur Landsréttar 14. desember 2018 í máli nr. 49/2018 

Dómur Landsréttar 19. desember 2018 í máli nr. 58/2018 
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Viðauki II 

 

Dómstóll og ár 
Málafjöldi þar sem fallist 

var á greiðslu bóta 

Hæstiréttur 2011 27 

Hæstiréttur 2012 28 

Hæstiréttur 2013 33 

Hæstiréttur 2014 41 

Hæstiréttur 2015 33 

Hæstiréttur 2016 37 

Hæstiréttur 2017 16 

Hæstiréttur 2018 5 

Landsréttur 2018 31 

 Samtals: 251 

 

Skýringarmynd sem sýnir dreifingu málafjölda á árunum 2011-2018 þar sem reyndi á ákvæði 

26. gr. skbl. fyrir áfrýjunardómstólum óháð málaflokki. 

 

 

 

Skýringarmynd sem sýnir fjölda tilvísana til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 

áfrýjunardómstólum árið 2011. 

 

0
6

2

16

3

Tilvísun til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 
áfrýjunardómstólum árið 2011

Tilvísun til a. liðar

Tilvísun til b. liðar

Tilvísun til 2. mgr.

Ekki vísað í viðeigandi
staflið/málsgrein

Ekki vísað í 26. gr.
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Skýringarmynd sem sýnir fjölda tilvísana til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 

áfrýjunardómstólum árið 2012. 

 

 

Skýringarmynd sem sýnir fjölda tilvísana til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 

áfrýjunardómstólum árið 2013. 

 

1

8

0
18

1

Tilvísun til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 
áfrýjunardómstólum árið 2012

Tilvísun til a. liðar

Tilvísun til b. liðar

Tilvísun til 2. mgr.

Ekki vísað í viðeigandi
staflið/málsgrein

Ekki vísað í 26. gr.

0 4

1

23

5

Tilvísun til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 
áfrýjunardómstólum árið 2013

Tilvísun til a. liðar

Tilvísun til b. liðar

Tilvísun til 2. mgr.

Ekki vísað í viðeigandi
staflið/málsgrein

Ekki vísað í 26. gr.
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Skýringarmynd sem sýnir fjölda tilvísana til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 

áfrýjunardómstólum árið 2014. 

 

 

Skýringarmynd sem sýnir fjölda tilvísana til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 

áfrýjunardómstólum árið 2015. 
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12

1

0

19

5

Tilvísun til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 
áfrýjunardómstólum árið 2014

Tilvísun til a. liðar

Tilvísun til b. liðar

Tiilvísun til a. og b. liðar

Tilvísun til 2. mgr.

Ekki vísað í viðeigandi
staflið/málsgrein

Ekki vísað í 26. gr.

2

11

1
15

4

Tilvísun til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 
áfrýjunardómstólum árið 2015

Tilvísun til a. liðar

Tilvísun til b. liðar

Tilvísun til 2. mgr.

Ekki vísað í viðeigandi
staflið/málsgrein

Ekki vísað í 26. gr.
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Skýringarmynd sem sýnir fjölda tilvísana til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 

áfrýjunardómstólum árið 2016. 

 

 

Skýringarmynd sem sýnir fjölda tilvísana til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 

áfrýjunardómstólum árið 2017. 

 

4

4

1

18

10

Tilvísun til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 
áfrýjunardómstólum árið 2016

Tilvísun til a. liðar

Tilvísun til b. liðar

Tilvísun til 2. mgr.

Ekki vísað í viðeigandi
staflið/málsgrein

Ekki vísað í 26. gr.

2

7

0

6

1

Tilvísun til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 
áfrýjunardómstólum árið 2017

Tilvísun til a. liðar

Tilvísun til b. liðar

Tilvísun til 2. mgr.

Ekki vísað í viðeigandi
staflið/málsgrein

Ekki vísað í 26. gr.
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Skýringarmynd sem sýnir fjölda tilvísana til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 

áfrýjunardómstólum árið 2018. 

 

  

3

12

13

14

3

Tilvísun til viðeigandi ákvæðis 26. gr. skbl. í málum fyrir 
áfrýjunardómstólum árið 2018

Tilvísun til a. liðar

Tilvísun til b. liðar

Tilvísun til a. liðar og b. liðar

Tilvísun til 2. mgr.

Ekki vísað í viðeigandi
staflið/málsgrein

Ekki vísað í 26. gr.
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Heimildaskrá 

Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur – Kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfa Orators 1999) 

 

Eiríkur Jónsson, „Er breytinga þörf á skaðabótalögum?“ í Hans Gammeltoft-Hansen (formaður 

ritnefndar), Afmælisrit: Tryggvi Gunnarsson sextugur 10. júní 2015 (Bókaútgáfan Codex 2015) 

 

— — „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“ (2007) 60 Úlfljótur – tímarit laganema 

 

— — og Halldóra Þorsteinsdóttir, Fjölmiðlaréttur (Fons Juris 2017) 

 

— — og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I (Bókaútgáfan Codex 2015) 

 

Hæstiréttur Íslands, „Ársskýrsla Hæstaréttar Íslands 2017“ (Hæstiréttur 2018) 

<https://www.haestirettur.is/library/Files/arsskyrslur/%C3%81rssk%C3%BDrsla%202017.pd

f> skoðað 1. mars 2019 

 

Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (Háskólaútgáfan 2002) 

 

Lögfræðiorðabók með skýringum (1. útgáfa,  2008) 

 

Ólafur Jóhannesson, „Fjártjón og miski“ (1947) 1 Úlfljótur – tímarit laganema 

 

Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir, Ákvörðun refsingar (Bókaútgáfa 

Orators 2003) 

 

Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 

https://www.haestirettur.is/library/Files/arsskyrslur/%C3%81rssk%C3%BDrsla%202017.pdf
https://www.haestirettur.is/library/Files/arsskyrslur/%C3%81rssk%C3%BDrsla%202017.pdf

