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Útdráttur 
Markmið ritgerðarinnar er að bera gildandi bótareglur á sviði skaðabótaréttar og 
sakamálaréttarfars saman við ákvæði laga nr. 128/2019 um heimild til greiðslu bóta vegna 
dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017. Með samanburðinum verður leitast við að svara því 
hvort að ákvæði laga nr. 128/2019 gangi lengra en gildandi réttur gerir ráð fyrir hvað varðar 
bótarétt hlutaðeigandi aðila í svokölluðum Guðmundar- og Geirfinnsmálum. Þá miðar ritgerðin 
einnig að því að skýra frá því með hvaða hætti eftirlifandi maka og börnum er tryggður 
bótaréttur í lögum nr. 128/2019. Í byrjun ritgerðarinnar er ákvæðum 67. gr. stjórnarskrár 
lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og 5. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 gerð 
greinargóð skil. Þá eru ákvæði 246. gr. laga nr. 88/2008 og 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 
gerð að umfjöllunarefni jafnframt sem vikið er að samspili þessara tveggja ákvæða. Þá verður 
einnig gerð grein fyrir reglum er gilda um aðilaskipti og erfðir bótakrafna. Framangreind 
ákvæði eru síðan borin saman við ákvæði 1. gr. laga nr. 128/2019. Niðurstöður samanburðarins 
sýna fram á að ákvæði laga nr. 128/2019 ganga lengra en gildandi réttur gerir ráð fyrir t.d. hvað 
varðar eigin sök tjónþola og atriða sem litið er til við ákvörðun fjárhæð bóta. Þá virðist sem að 
með lögunum sé jafnframt vikið frá meginreglunni um að aðeins hinn eiginlegi tjónþoli skuli 
fá tjón sitt bætt. Varðandi með hvaða hætti afkomendum þeirra sem látnir voru, er sýknudómur 
Hæstaréttar var kveðinn upp, er tryggður bótaréttur í lögum nr. 128/2019, er komist að þeirri 
niðurstöðu að með lögunum hafi verið gerð undantekning frá þeirri meginreglu um að aðeins 
hinn eiginlegi tjónþoli skuli fá tjón sitt bætt. Með lögunum hafi eftirlifandi makar og börn verið 
sett í þá stöðu sem hinir látnu hefðu verið í, hefðu þeir lifað. Loks er reynt að varpa skýrara 
ljósi á það álitamál um hvort að lög nr. 128/2019 hafi verið nauðsynleg. Niðurstöður sýna fram 
á að lögin hafi að öllum líkindum verið nauðsynleg til þess að tryggja að hlutaðeigandi 
einstaklingum yrðu greiddar bætur.  
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Abstract 
The aim of this thesis is to compare existing compensation rules in the Icelandic compensation 
law no. 50/1993 and criminal procedure law no. 88/2008 to law no. 128/2019 about permission 
to pay compensation due to the judgement of the Supreme Court in case no. 521/2017. The 
comparison seeks to answer whether the provisions of law no. 128/2019 exceed current rules 
regarding the individuals involved in the so-called Guðmundar- and Geirfinnur case 
entitlement to compensation. The thesis also aims to explain how surviving spouses and 
children are guaranteed compensation in law no. 128/2019. At the beginning of the thesis, the 
provisions of the Icelandic constitution no. 33/1944 and article 5. in Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms are explained. Then, article 246 in 
law no. 88/2008 and article 26 in compensation law no. 50/1993 are explained as well as how 
these two articles collaborate. Furthermore, rules about subrogation and how claims for 
compensation are inherit will be explained. The above-mentioned provisions are then 
compared with article 1 in law no. 128/2019. The results of the comparison show that the 
provisions of law no. 128/2019 exceed current law, for example in regards of the claimant’s 
own fault and factors that are taken to consideration when determining the amount of 
compensation fee. It also appears that the law deviates from the principle that only the actual 
claimant can have their compensation compensated. In regards to how the descendants of the 
deceased individuals are guaranteed right to compensation in law no. 128/2019 it is concluded 
that the law made an exception from the principle that only the actual claimant can be entitled 
to compensation. With the law, surviving spouses and children were put in the position that the 
deceased would have been in, had they lived. Finally an attempt is made, to shed more light on 
the issue of whether law no. 128/2019 is necessary. It is concluded that the law was necessary 
to ensure that the persons concerned would be compensated. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er 15 eininga lokaritgerð til bakkalárgráðu í lögfræði við Háskólann í Reykjavík. 

Hún var unnin undir handleiðslu Þóru Hallgrímsdóttur, sérfræðings við lagadeild Háskólans í 

Reykjavík. Vil ég þakka henni fyrir góðar athugasemdir, skjót viðbrögð við spurningum mínum 

og það aðhald sem hún veitti mér við ritgerðarskrifin. Þá vil ég einnig þakka fjölskyldunni 

minni fyrir allan þann stuðning og aðstoð sem hún hefur veitt mér. Hann er mér ómetanlegur. 

 
Anna Sofía Rosdahl 

8. júní 2020 
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1. Inngangur 
Hinn 22. febrúar 1980 kvað Hæstiréttur upp dóm sinn í máli nr. 214/1978 en málið er betur 

þekkt sem Guðmundar- og Geirfinnsmálið. Niðurstaða réttarins var sú að þeir Kristján Viðar 

Júlíusson, Sævar Marinó Ciesielski og Tryggvi Rúnar Leifsson voru meðal annars sakfelldir 

fyrir alvarlega líkamsárás, sem leiddi til dauða Guðmundar Einarssonar sbr. 215. og 218. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940.1 Jafnframt var Albert Klahn Skaftason sakfelldur fyrir 

brot gegn 2. mgr. 112. gr. sömu laga með því að hafa tálmað rannsókn málsins með háttsemi 

sinni. Þá voru áðurnefndir Kristján Viðar Júlíusson og Sævar Marinó Ciesielski ásamt 

Guðjóni Skarphéðinssyni sakfelldir fyrir alvarlega líkamsárás sem leiddi til dauða Geirfinns 

Einarssonar og var háttsemi þeirra heimfærð undir sömu lagaákvæði og í fyrra tilvikinu.2 

Í júní 2014 óskaði dómfelldi, Guðjón Skarphéðinsson eftir því að Hæstaréttarmál nr. 

214/1978 yrði endurupptekið.3 Þá leitaði dómfelldi Albert Klahn Skaftason eftir endurupptöku 

í mars 2015.4 Á grundvelli laga nr. 134/20145 leituðu afkomendur Tryggva Rúnars Leifssonar 

og Sævars Marinós Ciesielski, sem létust árin 2009 og 2011 eftir endurupptöku í mars 2015.6 

Loks var í desember 2015 þess óskað, af hálfu setts ríkissaksóknara, að mál Kristjáns Viðars 

Júlíussonar yrði endurupptekið, Kristjáni til hagræðis.7  

Af hálfu endurupptökunefndar var fallist á endurupptöku á Hæstaréttarmáli nr. 214/1978 

þar sem þeir Tryggvi Rúnar Leifsson, Kristján Viðar Júlíusson og Sævar Marinó Ciesielski 

voru sakfelldir fyrir að hafa orðið Guðmundi Einarssyni að bana. Þá féllst nefndin á það að 

dómur yfir Alberti Klahn Skaftasyni, sem sakfelldur var fyrir hlutdeild að brotum 

þremenninganna, yrði tekinn upp aftur. Loks féllst nefndin á endurupptöku í málum Guðjóns, 

Sævars og Kristjáns sem sakfelldir voru fyrir að hafa orðið Geirfinni Einarssyni að bana.  

Að undanskildri sakfellingu Kristjáns, Sævars, Tryggva og Guðjóns fyrir líkamsárás sem 

leiddi til dauða sbr. 218. gr. og 215. gr. alm. hgl. og Alberts fyrir brot gegn 2. mgr. 112. gr. 

alm. hgl. voru fimmmenningarnir einnig sakfelldir fyrir ýmiss önnur brot með dómi 

Hæstaréttar í máli nr. 214/1978. Endurupptökunefnd hafnaði því að skilyrði væru fyrir 

hendi til endurupptöku vegna sakfellingar á þeim brotum. Því stendur niðurstaða dóms 

Hæstaréttar í máli nr. 214/1978 enn hvað varðar önnur brot en þau sem 

endurupptökunefnd féllst á að tekin yrðu upp.  

 
1 Hér eftir alm. hgl. eða hegningarlög. 
2 Þ.e. 215. og 218. gr. alm. hgl. 
3 Úrskurður endurupptökunefndar 24. febrúar 2017 í máli nr. 8/2014. 
4 Úrskurður endurupptökunefndar 24. febrúar 2017 í máli nr. 7/2015. 
5 Lög um heimild til endurupptöku vegna látinna dómþola í máli Hæstaréttar nr. 214/1978. 
6 Úrskurður endurupptökunefndar 24. febrúar 2017 í máli nr. 5/2015; Úrskurður endurupptökunefndar 24. 
febrúar 2017 í máli nr. 6/2015. 
7 Úrskurður endurupptökunefndar 24. febrúar 2017 í máli nr. 15/2015. 
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Með Hæstaréttarmáli nr. 521/2017 var mál fimmmenninganna endurupptekið. Af hálfu 

ákæruvaldsins var þess krafist að hinir dómfelldu yrðu sýknaðir af þeim sakargiftum sem 

endurupptaka málsins tók til. Krafan þótti helst til óvenjuleg8 jafnframt sem hún var gagnrýnd.9 

Var niðurstaða réttarins þess efnis að það leiddi af lögum að dómfelldu yrðu, á grundvelli 

kröfugerðar ákæruvaldsins, þegar sýknaðir af fyrrnefndum sakargiftum. Guðmundar- og 

Geirfinnsmálið er eitt sérstæðasta10 og umdeildasta11 sakamál íslenskrar réttarsögu. Þá er 

sýknudómurinn sem kveðinn var upp hinn 27. september 2018 í máli réttarins nr. 521/2017 

sérstæður atburður í íslenskri réttarsögu.12 

Í kjölfar sýknudóms Hæstaréttar bað forsætisráðherra, fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands, hina 

dómfelldu, aðstandendur þeirra og aðra hlutaðeigandi, afsökunar á því ranglæti sem þeir höfðu 

þurft að sæta vegna málsins.13 Þá samþykkti ríkisstjórn Íslands að skipuð yrði sáttanefnd til að 

leiða viðræður og sáttaumleitanir við hina sýknuðu og aðstandendur þeirra. Jafnframt skyldi 

hlutverk sáttanefndar vera að gera tillögu til forsætisráðherra og ríkisstjórnar um mögulega 

greiðslu skaða- og miskabóta eða eftir atvikum svokallaðra sanngirnisbóta til áðurnefndra 

aðila.14 Sáttarviðræður sáttanefndar báru ekki þann árangur sem lagt var upp með.15 Þann 30. 

september 2019 lagði forsætisráðherra Íslands því fram frumvarp16 til laga þess efnis um að 

honum yrði veitt heimild til að greiða bætur til hinna sýknuðu sem og til eftirlifandi maka og 

barna þeirra sýknuðu sem látnir væru. Samkvæmt frumvarpinu var bótunum ætlað að koma til 

móts við þá sem hlut áttu að málinu sökum þess fjártjóns og miska sem þeir höfðu þurft að 

þola að því leyti sem hægt væri.17 

4. desember 2019 voru lög nr. 128/2019 samþykkt á Alþingi undir heitinu „Lög um heimild 

til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017“. Lögunum var ætlað að 

tryggja að sérstök lagaheimild væri fyrir greiðslu bóta til hlutaðeigandi aðila.18 Efni frumvarps 

þess sem síðar varð að lögum nr. 128/2019 var þó gagnrýnt. Til að mynda komu fram 

 
8 Sólrún Lilja Ragnarsdóttir, „Ákæruvald og verjendur krefjast sýknu í Geirfinnsmáli“ mbl.is (Reykjavík, 13. 
september 2018) <https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/09/13/akaeruvald_og_verjendur_krefjast_syknu/> 
skoðað 24. maí 2020. 
9 Kjartan Kjartansson, „Telur Guðmundar- og Geirfinnsmálið byggjast á misskilningi“ visir.is (Reykjavík, 2. 
október 2019) <https://www.visir.is/g/2019191009668> skoðað 24. maí 2020. 
10 Starfshópur um Guðmundar- og Geirfinnsmál, Skýrsla starfshóps um Guðmundar- og Geirfinnsmál til 
innanríkisráðherra (Innanríkisráðuneytið, 2013) 474. 
11 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 184 – 183. mál, viðbrögð stjórnvalda. 
12 sama heimild, tilefni og nauðsyn lagasetningar. 
13 sama heimild, viðbrögð stjórnvalda.  
14 sama heimild.  
15 sama heimild, inngangur í greinargerð. 
16 sama heimild. 
17 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 184 – 183. mál, meginefni frumvarpsins. 
18 Alþt. 2019-2020, B-deild, 183. mál, 13. fundur (Katrín Jakobsdóttir) skoðað 6. mars. 2020. 
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spurningar19 um hvort nauðsynlegt væri að setja sérstök lög um bótarétt þar sem fyrir væri í 

löggjöfinni ákvæði 4. mgr. 246. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.20 Einnig var því 

velt upp hvaða fordæmi það myndi skapa að veita tilteknum aðstandendum sjálfstæðan rétt til 

bóta.21 

Markmið ritgerðarinnar er að bera gildandi bótareglur á sviði skaðabótaréttar og 

sakamálaréttarfars saman við ákvæði laga nr. 128/2019. Með samanburðinum verður leitast 

við að svara því hvort að ákvæði laga nr. 128/2019 gangi lengra en gildandi réttur gerir ráð 

fyrir hvað varðar bótarétt hlutaðeigandi aðila í Guðmundar- og Geirfinnsmálum. Þá verður 

einnig reynt að varpa skýrara ljósi á það með hvaða hætti afkomendum þeirra sem látnir voru 

þegar sýknudómurinn var kveðinn upp er tryggður bótaréttur í lögum nr. 128/2019 sem og 

hvort að um nauðsynlega lagasetningu hafi verið að ræða. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður vikið að eðli tjóns og þeim bótareglum sem einstaklingur 

er sætt hefur gæsluvarðhaldi að ósekju við rannsókn sakamála og/eða hlotið sakadóm en síðar 

sýknaður með endanlegum dómi, getur beitt, til þess að fá dæmdar bætur. Byrjað verður á að 

skýra frá því hvernig réttur til slíkra bóta er tryggður í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 

33/194422 og Mannréttindasáttmála Evrópu sem lögfestur var með lögum nr. 62/1994.23 Þá 

verður einnig gerð grein fyrir þeim íslensku reglum er gilda um bótagrundvöll. Þar á eftir 

verður gildandi bótareglum í sakamála- og skaðabótalögum gerð greinargóð skil sem og 

samspili þeirra reglna. Jafnframt verða lög nr. 47/2010 um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á 

stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/200724 gerð að umfjöllunarefni þar sem sú 

löggjöf svipar að einhverju leyti til laga nr. 128/2019. Í lok kaflans verður vikið að norrænni 

löggjöf um bætur vegna sakamáls. Í þriðja kafla verður reynt að varpa skýrara ljósi á það hvort 

og þá hvernig bótakrafa vegna sakamáls erfist. Í fjórða kafla verður ákvæði 1. gr. laga nr. 

128/2019 gert að umfjöllunarefni og það borið saman við gildandi bóta- og erfðareglur á sviði 

skaðabótaréttar og sakamálaréttarfars. Með samanburðinum verður reynt að svara því hvort og 

þá að hvaða leyti lög nr. 128/2019 gangi lengra en gildandi réttur gerir ráð fyrir og hvort að um 

nauðsynlega lagasetningu hafi verið að ræða. Að lokum er fimmti kafli ritgerðarinnar 

samantekt á helstu niðurstöðum. 

 

 
19 Alþt. 2019-2020, B-deild, 183. mál, 13. fundur (Helga Vala Helgadóttir) skoðað 6. mars 2020. 
20 Hér eftir nefnd sml. eða sakamálalög. 
21 Alþt. 2019-2020, B-deild, 183. mál, 39. fundur (Helga Vala Helgadóttir) skoðað 20. janúar 2020. 
22 Hér eftir nefnd stjskr. eða stjórnarskrá. 
23 Hér eftir nefnd MSE. eða Mannréttindasáttmálinn. 
24 Hér eftir nefnd sagib. eða lög um sanngirnisbætur. 
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2. Um bætur vegna sakamála 

2.1 Eðli tjóns 

Lengst af hefur afstaða dómstóla og fræðimanna verið sú að einungis hinn eiginlegi tjónþoli 

fái tjón sitt bætt.25 Í íslenskum skaðabótarétti gildir því sú meginregla að:  

Einungis þeir, sem telja má hina eiginlegu tjónþola, þ.e. verða sjálfir fyrir tjóni á 
líkama eða eru eigendur muna sem skemmast eða eyðileggjast, geti átt rétt til 
skaðabóta, en ekki þeir, sem verða fyrir afleiddu tjóni, þ.e. verða fyrir tjóni við 
það, að annar maður (hinn eiginlegi tjónþoli) verður fyrir tjóni.26 

Í hinum víðtækasta skilningi felur tjónshugtak skaðabótaréttar í sér skerðingu á 

lögvörðum hagsmunum.27 Viðar Már Matthíasson hefur skilgreint tjón sem „skerðingu 

eða eyðileggingu lögvarinna hagsmuna, oftast fjárhagslegra, en í mörgum tilvikum 

ófjárhagslegra“.28  

Í skaðabótarétti gildir sú almenna regla að tjónþoli eigi einungis rétt á bótum fyrir 

fjártjón sitt. Sé um bætur fyrir ófjárhagslegt tjón að ræða þarf sérstök lagaheimild því að 

liggja fyrir.29 Fjártjón hefur verið skilgreint sem það tjón sem verður á fjármunum manna, 

þ.e. tjón sem metið er til fjár eftir almennum hlutlægum mælikvarða.30 Fjármunir geta 

verið verðmæti eða réttindi sem hafa fjárhagslegt gildi. Með fjártjóni er því átt við rýrnum 

að heild eða hluta á gildi þessara fjárhagslegu réttinda.31  

Með miskabótum er í rúmri merkingu átt við fégjald fyrir ófjárhagslegt tjón 

bótakrefjanda.32 Ólafur Jóhannesson skilgreindi miska á þann veg að hann væri: 

Tjón, sem ekki verður metið til peninga eftir almennum mælikvarða. Hann er því 
fólginn í skerðingu hugrænna gæða, sem ekki hafa hlutlæga tilveru utan rétthafans 
eða eru svo bundin við einstakling þann, er þeirra nýtur, að jafn erfitt er að meta 
þau til fjár sem hin fyrrnefndu.33 

Miski er því tjón sem ómögulegt er að styðjast við eftir öðrum mælikvarða en persónubundnum 

hugmyndum einstaklings um verðmæti þess.34  

 

 
25 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 392. 
26 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 329-330. 
27 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 25) 444. 
28 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (n. 26) 37. 
29 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: Kennslubók fyrir byrjendur (2. útg., Orator 1999) 157. 
30 sama heimild 23. 
31 Ólafur Jóhannesson, „Fjártjón og miski“ (1947) 1 Úlfljótur 3, 4. 
32 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, almennar athugasemdir, kafli 3. 
33 Ólafur Jóhannesson (n. 31) 11. 
34 Arnljótur Björnsson (n. 29) 23. 
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2.2 Ákvæði um bætur vegna sakamála í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 

Reglan um persónufrelsi er ein rótgrónasta og dýrmætasta mannréttindareglan35 en um hana er 

mælt fyrir í tveimur síðari málsgreinum 66. gr. og í 67. gr. stjskr. Samkvæmt 1. mgr. 67. gr. 

stjskr. má engan svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum. Í ákvæðinu felst sú regla að 

svo stjórnvöldum sé heimilt að skerða frelsi borgaranna, þá verður skýr og ótvíræð regla þess 

efnis að liggja fyrir í almennum lögum.36 Sem dæmi um slíka heimild í settum lögum má nefna 

frelsissviptingu í tengslum við rannsókn opinbers máls sbr. XIII. og XIV. kaflar sakamálalaga.  

Samkvæmt 5. mgr. 67. gr. stjskr. skal maður sem sviptur hefur verið frelsi að ósekju eiga 

rétt til skaðabóta. Í athugasemdum við 5. gr. í frumvarpi því er varð að lögum nr. 97/1995 um 

breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins er tekið fram að túlka verði 5. mgr. 67. gr. stjskr. á þann 

veg að þar sé vísað til þess að einstaklingur hafi verið sviptur frelsi saklaus eða án ástæðu. Þó 

er áréttað að hafi einstaklingur sjálfur átt sök á því að hafa verið frelsissviptur eða þá hitt, að 

hún hafi orðið svo löng sem raun ber vitni þá geti bótaréttur fallið niður.37  

Í umfjöllun um 5. mgr. 67. gr. stjskr. er vert að gera grein fyrir inntaki ákvæðisins og 

réttaráhrifum þess, þ.e. hvort skilja megi orðalag 5. mgr. 67. gr. stjskr. á þann veg að í henni 

felist sjálfstæð bótaregla sem sé háð túlkun dómstóla eða þá hvort að í ákvæðinu felist 

lagaáskilnaðarregla sem leggur skyldu á löggjafann til þess að setja almenn lög um bótaskyldu. 

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 32/1997 var staðfest að ákvæði 5. mgr. 67. gr. stjskr. yrði ekki 

skýrt á þann veg að með því sé sakborningi veittur ríkari réttur til bóta úr ríkissjóði en kveðið 

væri á um í XXI. kafla þágildandi laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991.38 Þá veitir 

ákvæðið heldur ekki ríkari rétt til greiðslu bóta en sem leiðir af almennum skaðabótareglum 

sbr. Hrd. 175/2000. Ákvæði 5. mgr. 67. gr. stjskr. felur því ekki í sér sjálfstæða bótareglu, 

heldur er um lagaáskilnaðarreglu að ræða, sem leggur þá skyldu á löggjafann, að setja almenn 

lög um bótaskyldu.  

 
2.3 Ákvæði um bætur vegna sakamála í Mannréttindasáttmála Evrópu  

Í 3. gr. 7. samningsviðauka Mannréttindasáttmála Evrópu er svo mælt:  

Nú hefur maður verið fundinn sekur um afbrot í lokadómi en síðar verið sýknaður 
eða náðaður vegna þess að ný eða nýupplýst staðreynd sýnir ótvírætt að 
réttarspjöll hafa orðið og skal sá sem hefur þolað refsingu vegna slíkrar 
sakfellingar fá bætur samkvæmt lögum eða réttarvenjum viðkomandi ríkis, nema 

 
35 Stjórnlaganefnd, Skýrsla stjórnlaganefndar 2011: 2. bindi (Guðrún Pétursdóttir ritstj., Stjórnlaganefnd 2011) 
173. 
36 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 136-137. 
37 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297. mál, athugasemdir við 5. gr. 
38 Hér eftir oml. 
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sannað sé að honum sjálfum var að öllu eða nokkru leyti um að kenna að hin 
óþekkta staðreynd var ekki látin upp í tíma. 

Þá er í 5. mgr. 5. gr. MSE. mælt fyrir um að hver sá sem tekinn hefur verið höndum eða settur 

í gæslu gagnstætt ákvæðum 1.-4. mgr. 5. gr. laganna skuli eiga rétt til bóta sem unnt sé að koma 

fram. Ákvæði 5. mgr. 5. gr. MSE. veitir einstaklingi því rétt til að höfða mál gegn aðildarríki 

fyrir Mannréttindadómstól Evrópu39 ef raunhæfur réttur til bóta vegna brots á ákvæði 5. gr. 

MSE. er ekki til staðar í því aðildarríki sem um ræðir.40 

Skilyrði þess að einstaklingur fái leyst úr kæru um brot aðildarríkis gegn 5. mgr. 5. gr. MSE. 

fyrir dómstólnum er að frelsissviptingin hafi brotið gegn einhverju þeirra skilyrða sem talin eru 

upp í 1.-4. mgr. 5. gr. MSE.41 Sé frelsissvipting í samræmi við landsrétt aðildarríkis, þar sem 

löggjöf aðildarríkisins heimilar ekki bætur vegna hennar fer slík framkvæmd gegn 5. mgr. 5. 

gr. MSE.42 sbr. Brogan o.fl. gegn Bretlandi 29. nóvember 1988 (sería A nr. 145-B):  

Fjórir menn lögðu fram kæru til Mannréttindadómstólsins í kjölfar þess að hafa 
verið frelsissviptir og haldið í yfirheyrslu, á grundvelli hryðjuverkarlöggjafar í 
Írlandi, en samkvæmt landsrétti höfðu þeir engin raunveruleg úrræði til þess að 
krefjast bóta. Töldu þeir framangreint brjóta gegn 5. mgr. 5. gr. MSE. Breska ríkið 
hélt því fram að frelsissviptingin hefði verið í samræmi við landsrétt. Þá yrði 
jafnframt skýra 5. mgr. 5. gr. MSE. þannig að ef frelsissviptingin væri lögleg og 
nægilegt tilefni verið til hennar, þá kæmi það ekki til álita um að frelsissviptingin 
væri ekki bótaskyld í aðildarríkinu. Mannréttindadómstóllinn taldi að þar sem 
brotið hefði verið gegn rétti fjórmenninganna samkvæmt 3. mgr. 5. gr. MSE. og 
þeir ekki haft tækifæri til að krefjast bóta fyrir dómstól aðildarríkisins, hefði 
breska ríkið brotið gegn 5. mgr. 5. gr. MSE. 

Þá hefur Mannréttindadómstóllinn staðfest að bótaheimild fyrir ólögmætri frelsissviptingu 

þurfi að vera raunverulegt úrræði sem íbúar aðildarríkis geti nýtt sér.43 Jafnframt þarf 

bótaheimild aðildarríkis vegna frelsissviptingar að vera þess eðlis að hún veiti einstaklingum 

ákveðinn fyrirsjáanleika varðandi þann möguleika að krefja ríkið um bætur fyrir dómstólum 

aðildarríkis.44  

Inntak 5. mgr. 5. gr. MSE. hefur verið túlkað á þann veg að kærandi, þ.e. sá sem krefst bóta 

vegna ólögmætrar frelsissviptingar fyrir dómstólum aðildarríkis, þurfi að sýna fram á það 

fjártjón eða ófjárhagslegt tjón sem af frelsissviptingunni hlaust sbr. Wassink gegn Hollandi 27. 

september 1990 (sería A nr. 185-A). Séu reglur aðildarríkis aftur á móti þess eðlis að of ríkar 

 
39 Hér eftir MDE eða Mannréttindadómstóllinn/dómstóllinn. 
40 Pieter van Dijk o.fl. (ritstj.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (4. útg., 
Intersentia 2006) 508. 
41 Sjá t.d. Lobanov gegn Rússlandi kæra nr. 16159/03 (ECHR, 16. október 2008) og Michalák gegn Slóvakíu 
kæra nr. 30157/03 (ECHR, 8. febrúar 2011). 
42 Dijk o.fl. (n. 40) 508. 
43 Sjá Dubovik gegn Úkraínu kæra nr. 33210/07 og 41866/08  (ECHR, 15. október 2009). 
44 Sjá Ciulla gegn Ítalíu (22. febrúar 1989) sería A nr. 148. 
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skyldur eru lagðar á einstakling til að sýna fram á ófjárhagslegt tjón vegna frelsissviptingar, fer 

slík framkvæmd gegn 5. mgr. 5. gr. MSE. sbr. Danev gegn Búlgaríu kæra nr. 9411/05 (ECHR, 

2. september 2010):  

Atvik máls voru þau að búlgverska ríkið hafði viðurkennt að hafa gerst brotlegt 
við 1. mgr. 5. gr. MSE. gegn D. Laut ágreiningurinn að því hvort búlgverska ríkið 
hefði gerst brotlegt gegn 5. mgr. 5. gr. MSE., þar sem að reglur búlgverska ríkisins 
og beiting dómstóla á þeim settu of ríka skyldu á D um að sýna fram á þann miska 
sem hlotist hefði af frelsissviptingunni. Samkvæmt þeim voru gerðar kröfur á D 
um að hann hefði sjáanleg merki á líkama eða önnur sönnunargögn er bentu til 
þess að hann hefði hlotið illa meðferð af hendi yfirvalda. Í niðurstöðu 
Mannréttindadómstólsins var kveðið á um að reglurnar væru of formlegar og að 
með þeim væru of ríkar skyldur settar á einstaklinga til að sýna fram á tjón sitt og 
þá sér í lagi þar sem sálræn áhrif frelsissviptingar gætu varað til langs tíma eftir 
lok frelsissviptingarinnar. Að auki taldi dómstóllinn að reglurnar væru þess eðlis 
að þeir einstaklingar sem þolað hefðu frelsissviptingu í skamman tíma og ekki 
hlotið nein varanleg ummerki á líkama gætu ekki fengið tjón sitt bætt. Var 
framangreint því talið brjóta gegn 5. mgr. 5. gr. MSE. og D dæmdar bætur að 
fjárhæð 1000 evrur með vísan til 41. gr. MSE.  

Ákveðin sjónarmið hafa mótast varðandi þá bótafjárhæð sem dæmdar eru af aðildarríki við 

mat Mannréttindadómstólsins á inntaki 5. mgr. 5. gr. MSE. Fyrir það fyrsta veitir 5. mgr. 5. gr. 

MSE. einstaklingi ekki rétt til ákveðinnar upphæðar bóta í tengslum við brot aðildarríkis á 

sáttmálanum.45 Í öðru lagi verður að líta til þess að séu bætur litlar sem engar, eða í algjöru 

ósamræmi við alvarleika brots, þá geti slík framkvæmd brotið gegn 5. mgr. 5. gr. MSE., enda 

myndi það leiða til þess að bótaskylda sem réttarúrræði hefði lítið gildi.46 Loks hefur 

dómstóllinn talið það óheimilt að dæma einstaklingi sem sviptur hefur verið frelsi sínu mun 

lægri bætur en tíðkast í sambærilegum málum.47 Þá er einnig vert að nefna að dæmi 

Mannréttindadómstóllinn einstaklingi bætur þá girðir slíkur dómur ekki fyrir þann möguleika 

á að tjónþola verði dæmdar frekari bætur fyrir landsdómstól aðildarríkis.48 

Samkvæmt íslenskum fræðiritum hefur sú ályktun verið dregin af dómum Hæstaréttar að 

hafi eftirfarandi skilyrðum ekki verið fullnægt þá stofnist bótaréttur fyrir hinn frelsissvipta.49 

Fyrir það fyrsta þarf lagaheimild fyrir frelsissviptingunni að liggja fyrir. Fyrir það annað þarf 

lagaheimildin að falla undir eitthvert þeirra tilfella sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 5. gr. MSE. 

Loks þarf mat að fara fram á því hvort skilyrði til beitingar á lagaheimildinni hafi verið 

uppfyllt.50 Þá hefur 5. mgr. 5. gr. MSE. verið skýrð svo af Hæstarétti Íslands að með 

 
45 Sjá Şahin Çağdaş gegn Tyrklandi kæra nr. 28137/02 (ECHR, 11. apríl 2006).  
46 Sjá Attard gegn Möltu kæra nr. 46750/99 (ECHR, 28. september 2000).  
47 Sjá Ganea gegn Moldavíu kæra nr. 2474/06 (ECHR, 17. maí 2011). 
48 Sjá niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur þann 25. nóvember 2015 í máli nr. E-823/2014. Framangreindum 
dómi var ekki áfrýjað. 
49 Stjórnlaganefnd (n. 35) 176. 
50 sama heimild. 
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ákvæðinu sé sakborningi ekki veittur ríkari réttur til skaðabóta en mælt er fyrir um í 

ákvæðum sakamálalaga sbr. Hrd. 11/2013. 

 
2.4 Íslenskar bótareglur 

2.4.1 Almennar reglur um grundvöll skaðabótaábyrgðar 

Með hugtakinu „bótagrundvöllur“ í íslensku réttarfari er átt við tiltekna reglu, sem eigi við um 

grundvöll eða skilyrði skaðabótaábyrgðar hverju sinni.51 Því getur ekki stofnast til 

skaðabótaábyrgðar nema orðið sé við þeim skilyrðum sem kveðið er á um í þeirri reglu er gildir 

um bótagrundvöll hverju sinni.52 Helstu reglur um bótagrundvöllinn eru fjórar ólögfestar 

reglur; sakarreglan, reglan um vinnuveitendaábyrgð, reglan um hlutlæga ábyrgð, og 

sakarlíkindareglan.53 Þá má einnig finna lögfest úrræði víða í íslenskri löggjöf, t.a.m. í lögum 

um meðferð sakamála. Verður nú vikið stuttlega að þremur fyrstnefndu reglunum um 

bótagrundvöll. 

Meginregla íslensks réttar um bótagrundvöll er sakarreglan en hún hefur verið skilgreind á 

eftirfarandi hátt: 

Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum (þ.e. af 
ásetningi eða gáleysi) og ólögmætum hætti, enda sé tjónið sennileg afleiðing af 
hegðun hans og raskar hagsmunum, sem verndaðir eru með skaðabótareglum. Það 
er og skilyrði, að sérstakar huglægar afsökunarástæður eigi ekki við um tjónvald, 
svo sem æska eða skortur á andlegu heilbrigði.54 

Sakarreglan gerir því ráð fyrir því að í fyrsta lagi þurfi að sýna fram á að tjón hafi orðið; í öðru 

lagi þarf að sýna fram á að orsakatengsl séu á milli tjónsins og saknæmrar háttsemi eða 

athafnaleysis; í þriðja lagi að huglægar afsökunarástæður eigi ekki við um tjónvald. Þá gildir 

sakarreglan nema lög mæli fyrir um annað eða sérstakar ástæður eru fyrir hendi.55 

Reglan um vinnuveitendaábyrgð er einnig þýðingarmikil regla um bótagrundvöll en í 

reglunni felst að vinnuveitandi ber almennt ábyrgð á skaðaverkum starfsmanna sinna.56 Í 

reglunni um vinnuveitendaábyrgð felast þrennskonar skilyrði sem öll þurfa að vera uppfyllt 

svo reglan geti átt við.57 Í fyrsta lagi þarf tjón að vera rakið til saknæmrar hegðunar 

 
51 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (n. 26) 137. 
52 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 25) 93. 
53 sama heimild.  
54 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (n. 26) 52. 
55 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 25) 93. 
56 sama heimild 262. 
57 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (n. 26) 257-259, 269-270. 
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starfsmanns.58 Í öðru lagi þarf tjóni að vera valdið í starfi eða í tengslum við starf.59 Í þriðja 

lagi þarf sá starfsmaður er tjóninu olli að vera undir boðvaldi vinnuveitanda.60 

Víðtækasta reglan um bótagrundvöllinn í skaðabótarétti er reglan um hlutlæga ábyrgð.61 Í 

hlutlægri ábyrgð felst sú regla að sök er ekki skilyrði bótaábyrgðar. Því getur skaðabótaskylda 

verið fyrir hendi án þess að saknæm háttsemi hafi átt sér stað.62 Með gildistöku laga nr. 27/1951 

um meðferð opinberra mála var í fyrsta skipti á Íslandi lögfest ákvæði um bætur handa 

sakborningi sem sætt hafði þvingunarráðstöfun. Fyrir gildistöku laganna var ekki að finna 

önnur fyrirmæli um slíkar bætur að frátöldum lögum nr. 28/1893 um skaðabætur fyrir 

gæsluvarðhald og afplánun refsingar að ósekju.63 Samkvæmt lögum nr. 28/1893 gat 

sakborningur þó aðeins gert kröfu til bóta á grundvelli sakarreglunnar og að öllum líkindum 

ekki á hendur landssjóði, heldur einungis gagnvart þeim rannsóknardómara sem hafði mál hans 

til meðhöndlunar.64 Því má segja að til langs tíma hafi lög mælt fyrir um skaðabótaábyrgð 

íslenska ríkisins vegna aðgerða yfirvalda, svo sem lögreglu, ákæruvalds eða dómara sem 

saklausir menn hafa þurft að þola í tengslum við rannsókn og/eða meðferð sakamáls eða vegna 

dóms í þess háttar málum.  

Í athugasemdum við XXXVII. kafla (nú XXXIX. kafli) í frumvarpi því er varð að 

sakamálalögum65 er kveðið á um hlutlæga skaðabótaábyrgð hins opinbera vegna tjóns sem 

einstaklingur hefur orðið fyrir vegna háttsemi yfirvalda, þ.e. lögreglu, ákæruvalds eða dómara, 

við rannsókn eða meðferð sakamáls, eða vegna dóms sakamáli, sem viðkomandi hefur þurft að 

þola saklaus. Vegna framangreinds er því ljóst að á ríkinu hvílir hlutlæg ábyrgð sé skilyrðum 

246. gr. sml. fullnægt enda tilheyrir ákvæði 246. gr. XXXIX. kafla sakamálalaga. 

 
2.4.2 246. gr. laga um meðferð sakamála 

Líkt og greint var frá í kafla 2.4.1 eru lögfest ákvæði um bætur handa sakborningi sem sætt 

hefur þvingunarráðstöfunum og/eða afplánað refsingu að ósekju ekki nýtt úrræði í íslenskri 

löggjöf. Deilt hefur verið um, hvort að um atvik sem gerðust fyrir gildistöku sakamálalaga, 

skuli fara eftir núgildandi lögum eða eftir þeim lögum sem í gildi voru þegar hið bótaskylda 

 
58 Arnljótur Björnsson (n. 29) 95. 
59 Viðar Már Matthíasson, „Vinnuveitandaábyrgð, ýmis álitaefni tengd vinnustaðahugtakinu“ (2009) 62 
Úlfljótur 297, 301. 
60 Arnljótur Björnsson, „Tengsl vinnuveitenda og starfsmanns sem skilyrði vinnuveitendaábyrgðar“ (1979) 29 
Tímarit lögfræðinga 51, 55. 
61 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (n. 26) 222. 
62 Arnljótur Björnsson (n. 29) 22. 
63 Einar Arnórsson, „Meðferð opinberra mála“ (1951) 1 Tímarit lögfræðinga 77, 157-158. 
64 Alþt. 1939-1940, A-deild, þskj. 27 – 24. mál, athugasemdir við VII. kafla. 
65 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 – 233. mál, athugasemdir við XXXVII. kafla. 
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atvik átti sér stað, og þá hvenær það átti sér stað í raun66 sbr. dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 

þann 25. nóvember 2015 í máli nr. E-823/2014 (sjá kafla 2.4.2.1) og dómur Héraðsdóms 

Reykjavíkur þann 26. mars 2020 í máli nr. E-3211/2019 (sjá kafla 4). Þar sem dómi 

Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3211/2019 hefur verið áfrýjað til Landsréttar með máli 

réttarins nr. 250/250, sbr. listi yfir áfrýjuð mál,67 er ljóst að endanleg niðurstaða liggur ekki 

fyrir í því máli. Þá hafa ákvæði um bætur vegna sakamáls sætt litlum breytingum í gegnum 

árin. Vegna framangreinds verður ákvæði 246. gr. sml. gert að umfjöllunarefni hér. 

Samkvæmt 1. mgr. 246. gr. sml. á maður sem borinn hefur verið sökum í sakamáli rétt 

til bóta samkvæmt 2. mgr. 246. gr. laganna, hafi mál hans verið fellt niður eða hann 

sýknaður með endanlegum dómi, án þess að það hafi verið gert vegna þess að hann var 

talinn ósakhæfur. Í framangreindu felst að hafi dómur gengið í sakamáli, getur sá, sem 

ákærður var, átt rétt til bóta hafi hann verið sýknaður með dómi héraðsdóms eða 

Landsréttar, sem ekki hefur verið áfrýjað, eða með dómi Hæstaréttar.68 Dæma skal bætur 

samkvæmt 2. mgr. ákvæðisins vegna aðgerða samkvæmt IX.–XIV. kafla laganna séu 

skilyrði 1. mgr. uppfyllt. Þó er heimilt að fella bætur niður eða lækka þær hafi 

sakborningur valdið eða stuðlað að þeim aðgerðum sem hann reisir kröfu sína á sbr. síðari 

málsl. 2. mgr. 246. gr. sml. Um tilvik þar sem krafist hefur verið bóta vegna setu í 

gæsluvarðhaldi eða einangrun að ósekju má t.d. nefna dóma Hæstaréttar Íslands 3. mars 1983 

í málum nr. 124, 125, 126 og 127/1980,69 og dóm Landsréttar í máli nr. 589/2018. 

Í 1. málsl. 3. mgr. 246. gr. sml. er mælt fyrir um bótarétt einstaklings sem ekki hefur 

verið borinn sökum í sakamáli hafi viðkomandi beðið tjóns vegna þeirra aðgerða sem kveðið 

er á um í IX.–XIV. kafla sakamálalaga. Þá er í 4. mgr. sama ákvæðis kveðið á um að hafi 

maður hlotið saklaus dóm í sakamáli, þolað refsingu eða refsikennd viðurlög þá skuli hann 

eiga rétt til bóta. Við athugun á dómsmálum virðist sem aðeins tvö mál hafi komið til kasta 

íslenskra dómstóla þar sem íslenska ríkinu hefur verið gert að greiða bætur á grundvelli 4. mgr. 

246. gr. sml. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 211/1999 krafði M íslenska ríkið um miskabætur á 

grundvelli XXI. kafla þágildandi laga um meðferð opinberra mála á grundvelli þess að hafa 

saklaus hlotið refsidóm og sætt ólögmætri frelsisskerðingu vegna brots á reglum um 

 
66 Þ.e. hvort að hið bótaskylda atvik eigi sér stað þegar: 1) dómur í upphaflega málinu er kveðinn upp um 
fangelsisvist og/eða aðra refsingu, 2) viðkomandi einstaklingur verður fyrir þvingunarráðstöfunum, 3) 
niðurstaða fæst um t.d. sýknu í endurupptökudómi eða upplýst er að þvingunarráðstafanirnar hafi ekki verið 
réttlætanlegar. 
67 „Áfrýjuð mál“ (Landsréttur) <https://landsrettur.is/afryjud-mal/> skoðað 24. maí 2020. 
68 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar: Rannsókn, þvingunarráðstafanir (Bókaútgáfan Codex 2012) 369. 
69 Í dómum Hæstaréttar í málum nr. 124, 125, 126 og 127/1980 voru fjórum mönnum greiddar miskabætur 
vegna setu í gæsluvarðhaldi af ósekju sökum þess að Erla Bolladóttir, Sævar Marinó og Kristján Viðar 
báru á þá rangar sakargiftir um að hafa m.a. átt hlut að dauða Geirfinns Einarssonar. 
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aðflutningsgjöld við innflutning á kartöflum. Þar sem álagning gjaldsins var ólögmæt hafði 

viðkomandi einstaklingur hlotið saklaus refsidóm jafnframt sem hann hafði sætt ólögmætri 

frelsisskerðingu sem rekja mætti til löglausrar reglugerðar. Voru M því dæmdar skaðabætur 

með vísan til þágildandi 177. gr. oml. (nú 4. mgr. 246. gr. sml.). Í síðara dómsmálinu, sem 

gjarnan er kennt við skemmtistaðinn Vegas, var einnig krafist bóta m.a. á grundvelli 4. mgr. 

246 gr. sml., en ítarlegri skil á atvikum þess máls verða gerð í kafla 2.4.2.1 hér á eftir. 

Loks er í 5. mgr. 246. gr. sml. mælt fyrir um að bæta skuli fjártjón og miska samkvæmt 

246. gr. ef því er að skipta. Þegar krafist er bóta vegna fjártjóns samkvæmt 5. mgr. 246. sml. 

er það iðurlega vegna tímabundins atvinnutjóns,70 þ.e. þann missi atvinnutekna sem tjónþoli 

hefði annars getað aflað sér á meðan frelsissvipting stóð yfir. Af sakamálalögum og forsögu 

þeirra verður hins vegar ekki ráðið hvaða atriði heyrir undir miska samkvæmt 5. mgr. 246. gr. 

sml. sbr. dóm Héraðsdóms Reykjavíkur þann 25. nóvember 2015 í máli nr. E-823/2014. 

Verði einstaklingur fyrir tjóni vegna annarra aðgerða en þeirra sem mælt er fyrir um í IX.–

XIV. kafla sakamálalaga getur sá hinn sami ekki krafist bóta á grundvelli 246. gr. sml. en 

framangreint var staðfest með dómi Hæstaréttar í máli nr. 27/2018.71 Frekari skilyrði fyrir 

hinni hlutlægu bótaábyrgð samkvæmt XXXIX. Kafla sakamálalaga eru ekki sett.72 Því er 

heimilt að dæma bætur vegna aðgerða sem kveðið er á um í IX.– XIV. kafla sakamálalaga 

hafi lögmæt skilyrði til slíkra aðgerða brostið, ef ekki hefur verið nægilegt tilefni til að 

grípa til þeirra, eða þær verið framkvæmdar á óþarflega særandi, móðgandi eða hættulegan 

hátt73 sbr. t.d. Hrd. 146/2015 og Hrd. 147/2015.  

 
2.4.2.1 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-823/2014 (Vegas) 

2.4.2.1.1 Forsaga máls 

S var árið 1997 ákærður ásamt öðrum manni, SÞ, fyrir stórfellda líkamsárás sem leiddi til dauða 

A. Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 19. september 1997 í máli nr. 530/1997 var S 

sýknaður fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. alm. hgl. en SÞ sakfelldur. Með dómi Hæstaréttar 

í máli nr. 390/1997 var niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur um sýknu S snúið við og hann 

sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. alm. hgl. og dæmdur til fangelsisvistar. S lauk 

tveimur þriðju hlutum dæmdrar refsingar í fangelsi en hlaut reynslulausn að þeim tíma 

 
70 Sjá t.d. dóm Hæstaréttar í máli nr. 11/2013 og dóm Hæstaréttar í máli nr. 61/2015. 
71 Í forsendum Héraðsdóms Reykjavíkur sem staðfestur var af Hæstarétti var kveðið á um að þar sem að A hefði 
ekki sætt þvingunarráðstöfunum samkvæmt IX. til XIV. kafla laganna sbr. 1. og 2. mgr. 228. gr. sml yrði krafa 
hennar um greiðslu miskabóta ekki reist á 228. gr. sml (nú 246. gr).  
72 Eiríkur Tómasson (n. 68) 369. 
73 sama heimild 369-370. 
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loknum. Hafði S þá setið 354 daga í fangelsi auk 123 dögum í gæsluvarðhaldi, alls 477 

dagar. 

Þann 10. nóvember 1998 lagði S fram kæru til Mannréttindadómstólsins þess efnis að 

Hæstiréttur hefði í sakfellingardómi sínum lagt munnlegar yfirheyrslur í Héraðsdómi til 

grundvallar án þess að hafa yfirheyrt S sjálfan eða vitni en slík málsmeðferð bryti gegn 1. 

mgr. 6. gr. MSE. Í dómi Mannréttindadómstólsins í máli Sigurþórs gegn Íslandi (kæra nr. 

44671/98) þann 15. júlí 2003 komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að málsmeðferð 

Hæstaréttar Íslands hefði brotið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE. um réttláta málsmeðferð. Var 

íslenska ríkið því dæmt til þess að greiða S 8.000 evrur í miskabætur.  

Í september 2011 óskaði S eftir endurupptöku á Hæstaréttarmáli nr. 390/1997. Með 

ákvörðun þann 13. júní 2012 féllst Hæstiréttur á endurupptöku málsins og var það tekið upp 

að nýju í máli nr. 512/2012 þar sem S var sýknaður af allri sök. 

 
2.4.2.1.2 Bótakrafa S 

Í kjölfar sýknudómsins höfðaði S mál gegn íslenska ríkinu og krafðist bóta m.a. á grundvelli 

2. og 4. mgr. 228. gr. sml.74 og almennra skaðabótareglna. Tjón það sem S taldi sig hafa orðið 

fyrir var annars vegar fjárhagstjón vegna tapaðra launa og hins vegar ófjárhagslegt tjón vegna 

miska. Að því er snerti fyrri þátt kröfunnar taldi S að í ljósi þeirra sérstöku aðstæðna sem 

uppi voru í málinu ætti að miða tapaðar tekjur hans við meðaltekjur verkamanna þann tíma 

er hann var sviptur frelsi.  

Um miskabótakröfuna vísaði S til þess að hann hefði ranglega verið dæmdur fyrir að 

bera ábyrgð á dauða annars manns. Þá hefði hann, auk langvarandi frelsissviptingar, þurft 

að þola fordæmingu samfélagsins vegna málsins, jafnframt sem margir væru ekki tilbúnir 

til að endurskoða afstöðu sína til hans þrátt fyrir það að hann hefði verið sýknaður. Einnig 

taldi S að líf hans hefði verið eyðilagt með hinum ranga sakfellingardómi. Því yrði fjárhæð 

miskabóta að taka mið af því, jafnframt sem fjárhæðin yrði að vera „til þess fallin að hafa 

raunveruleg áhrif á líf hans og viðurkenningu á því að brotið hafi verið gegn helgustu 

mannréttindum hans“. 

 
2.4.2.1.3 Sýknukrafa íslenska ríkisins 

Íslenska ríkið krafðist sýknu, einkum á þeim grundvelli, að bótakrafa S væri fyrnd sbr. 181. gr. 

laga nr. 19/1991 auk þess sem að S hefði fyrirgert rétti sínum til bóta vegna eigin sakar. Þá 

taldi íslenska ríkið jafnframt að þar sem S krefðist bóta vegna atvika sem gerðust fyrir 

 
74 Nú 246. gr. sakamálalaga. 
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gildistöku sakamálalaga yrði að fara eftir þeim lögum sem giltu þegar hið bótaskylda atvik áttu 

sér stað sbr. 2. mgr. VI. bráðabirgðaákvæðis sakamálalaga. Þar sem S krefðist bóta vegna 

atvika sem gerðust í gildistíð laga nr. 19/1991 yrði að líta svo á að um bótarétt S færi eftir þeim 

lögum.  

 
2.4.2.1.4 Niðurstaða Héraðsdóms 

Héraðsdómur hafnaði því að leggja ætti ákvæði laga nr. 19/1991 til grundvallar með þeim 

röksemdum að þegar Hæstiréttur kvað upp dóm sinn þann 6. desember 2012 í máli nr. 

512/2012 voru lög nr. 88/2008 í gildi. Þar sem S hefði ekki getað átt tilkall til úrlausnar um 

skaðabótakröfu fyrr en við það tímamark er sýknudómurinn var kveðinn upp, yrði að leggja 

það til grundvallar að málsatvik hefðu átt sér stað eftir gildistöku laga nr. 88/2008 sbr. 2. mgr. 

VI. bráðabirgðaákvæðis laganna. Bótakrafa S væri því ekki fyrnd sbr. 1.mgr. 9. gr. laga nr. 

150/2007 um fyrningu. 

Varðandi bótakröfu S vegna fjártjóns var því hafnað að miðað skyldi við meðaltekjur 

verkamanna við ákvörðun bóta. Aftur á móti taldi dómurinn óhjákvæmilegt að líta til þess 

að frelsissvipting sú er S sætti, hefði eyðilagt nær alla raunhæfa möguleika hans til þess 

að afla sér tekna. Voru bætur vegna fjárhagslegs tjóns S því ákvarðaðar að álitum kr. 

2.400.000. 

Við mat á því hvað teldust vera hæfilegar miskabætur handa S kvað dómurinn á um að 

hvorki yrði ráðið af sakamálalögum, né forsögu þeirra um hvaða atriði gætu heyrt undir 

miska samkvæmt 5. mgr. 228. gr. sml. Með vísan til þeirra meginsjónarmiða er almennt 

gilda um miskabætur að íslenskum lögum sbr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/199375 yrði þó 

að leggja það til grundvallar að markmið 5. mgr. 228. gr. sml. væri að greiða bætur vegna 

tjóns sem ekki yrði metið til fjár eftir almennum mælikvarða. Við ákvörðun miskabóta 

yrði því að taka mið af þeirri meingerð gegn persónu og æru S sem hefði falist í afplánun 

óréttmæts refsidóms og heildarmati á þeim áhrifum sem afplánunin hefði haft á hann. 

Þá taldi dómurinn ekki unnt að fallast alfarið á þau rök S að líf hans hefði verið eyðilagt 

með hinum ranga sakfellingardómi og að fjárhæð miskabóta ætti að taka mið af því. Taldi 

dómurinn að við mat á fjárhæð miskabóta vegna afplánunar í fangelsi að ósekju yrði að 

leggja almenn og hlutlæg sjónarmið til grundvallar, enda væri með öðru móti ekki unnt að 

tryggja að sambærileg mál fengu sambærilega úrlausn sbr. jafnræðisreglu 65. gr. stjskr. 

Því yrði ákvörðun um fjárhæð miskabóta heldur ekki byggð á sjónarmiðum S um að 

fjárhæðin ætti að hafa raunveruleg áhrif á líf hans. Aftur á móti var það álit dómsins að 

 
75 Hér eftir skbl. eða skaðabótalög. 
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þeirri réttarvernd sem íslenskum lögum væri ætlað að tryggja um að einstaklingar yrðu 

ekki sakfelldir án þess að fram væri komin lögfull sönnun um sekt þeirra hefði algerlega 

brugðist í máli S. Þá yrði ákvörðun miskabóta til handa S að endurspegla afstöðu 

réttarríkisins til þeirra þungbæru og stórfelldu annmarka sem voru á meðferð máls hans í 

réttarkerfinu og urðu þess valdandi að hann afplánaði fangelsisdóm að ósekju. 

Loks taldi dómurinn að frelsissvipting sem ákveðin væri með sakfellingardómi í 

Hæstarétti fæli í sér opinberan áfellisdóm sem almennt mætti telja að væri þungbærari en 

gæsluvarðhaldsvist sem yfirleitt væri ákveðin í lokuðu þinghaldi og til skemmri tíma. Því 

væri rétt að miða ákvörðun bóta í málinu við hærri fjárhæð fyrir hvern dag en almennt 

þætti eðlileg með vísan til fyrri dómaframkvæmdar. Voru S því dæmdar miskabætur að 

fjárhæð 16.310.000 krónur.  

 
2.4.3 Miskabætur samkvæmt 26. gr. skaðabótalaga 

26. gr. skaðabótalaga felur í sér sjálfstæða heimild til greiðslu skaðabóta vegna miska í 

ákveðnum tilvikum.76 Í athugasemdum við 26. gr. í frumvarpi77 því er varð að skaðabótalögum 

er kveðið á um að ákvæði 26. gr. skbl. komi í stað reglu sem finna mátti í 264. gr. hegningarlaga 

sem mælti fyrir um bætur fyrir ófjárhagslegt tjón vegna meingerðar gegn frelsi, persónu, friði 

eða æru. Í nefndu frumvarpi er jafnframt kveðið á um að auk bóta fyrir ófjárhagslegt tjón eftir 

26. gr. skbl. sé heimilt að dæma bætur fyrir fjártjón af fyrrnefndum réttarbrotum samkvæmt 

almennum skaðabótareglum. 

1. mgr. 26. gr. skbl. felur í sér tvo stafliði. Í a-lið 1. mgr. 26. gr. er kveðið á um að heimilt 

sé að láta þann sem veldur líkamstjóni, annað hvort af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi, greiða 

miskabætur til þess sem misgert var við. Í b-lið sömu málsgreinar er hins vegar veitt heimild 

til þess að láta þann sem ábyrgð ber á ólögmætri meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu 

annars manns greiða miskabætur til þess sem misgert var við. Ólögmæti hefur verið skilgreint 

sem „mannleg háttsemi sem brýtur gegn réttarreglum“.78 Þá felst í ólögmætisskilyrðinu að 

ábyrgðarleysisástæður mega ekki eiga við um háttsemina.79 Á það hefur verið bent að ekki sé 

fullljóst um hver sjálfstæð þýðing skilyrðisins um ólögmæti í ákvæðinu sé. Þó megi ætla að í 

skaðabótalögum sé hugtakið notað til einhverskonar áhersluauka á saknæmisstig sem þó 

samrýmist illa við það að ólögmætisskilyrðið er venjulega talið hlutlægt skilyrði en ekki 

 
76 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (n. 26) 715. 
77 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, athugasemdir við 26. gr. 
78 Anders Vinding Kruse, Erstatningsretten (5. útg., Jurist- og Økonomforbundet 1989) 33. 
79 Eiríkur Jónsson, „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 
skaðabótalaga“ (2007) 60 Úlfljótur 25, 31. 
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huglægt.80 Þá kemur fram í greinargerð með 26. gr. skaðabótalaga að í skilyrðinu um ólögmæta 

meingerð felist að um saknæma háttsemi sé að ræða og að gáleysi þurfi að vera talsvert til þess 

að tjónsatvik verði talið ólögmæt meingerð. Þannig verður bóta eftir 26. gr. skbl. ekki krafist á 

grundvelli reglna um bótaskyldu án sakar þrátt fyrir að unnt sé að krefjast bóta fyrir 

ófjárhagslegt tjón á grundvelli vinnuveitendaábyrgðar eða hinnar almennu sakarreglu.81 

Að ofangreindu virtu er því ljóst að til þess að unnt sé að krefjast bóta á grundvelli 26. gr. 

skbl. þá þarf saknæm háttsemi að hafa átt sér stað. 

 
2.4.4 Samspil 26. gr. skaðabótalaga við 246. gr. laga um meðferð sakamála  

Líkt og áður hefur verið greint frá er í 246. gr. sakamálalaga kveðið á um víðtækan bótarétt 

handa hverjum þeim sem orðið hefur fyrir tjóni vegna aðgerða í þágu rannsóknar eða við 

meðferð sakamáls82 sbr. 1.-3. mgr. 246. gr. sml. Þá er í athugasemdum við frumvarp það er 

varð að sakamálalögum83 kveðið á um að hafi maður þolað refsikennd viðurlög samkvæmt 

dómi eða viðurlagaákvörðun dómara, þótt saklaus sé, þá skuli hann eiga rétt til bóta á sama 

hátt og sá sem sætt hefur refsingu að ósekju. Vegna þessa mætti ætla að ekki sé gerð krafa um 

að viðkomandi hafi sætt einhverra þeirra þvingunaraðgerða sem kveðið er á um í IX.–XIV. 

kafla laganna, krefjist sá hinn sami bóta á grundvelli 4. mgr. 246. gr. sml. 

Verði einstaklingur fyrir tjóni sem fellur utan gildissviðs 246. gr. sml. getur sá hinn sami átt 

rétt til bóta á grundvelli 26. gr. skbl. Það skilyrði er þó sett að lögreglumenn eða aðrir 

ríkisstarfsmenn hafi með ólögmætum og saknæmum hætti valdið viðkomandi tjóni sem ekki 

fellur undir gildissvið 246. gr. sml.84 Þá verða sökuðum manni aðeins dæmdar miskabætur á 

grundvelli 26. gr. skbl. hafi hann orðið fyrir líkamstjóni af ásetningi eða stórfelldu gáleysi þess 

sem varð valdur að því sbr. a-liður 1. mgr. 26. gr. skbl. eða ólögmætri meingerð sem beinst 

hefur gegn frelsi, friði, æru eða persónu hans sbr. b-liður sömu málsgreinar. Framangreint var 

staðfest í dómi Hæstaréttar í máli nr. 345/2016:  

G krafði íslenska ríkið um bætur á grundvelli þágildandi 2. mgr. sbr. 1. mgr. 228. 
gr. sml. vegna rannsóknaraðgerða sem hann taldi sig hafa sætt að ósekju. Að auki 
krafðist G miskabóta með vísan til 26. gr. skbl. vegna háttsemi lögreglu við 
rannsókn á meintu broti hans. Í niðurstöðu Hæstaréttar var talið að húsleit sú sem 
G sætti hefði verið heimil jafnframt sem G hefði gefið tilefni til handtöku og 
gæsluvarðhalds. Þá var viðurkennt að að réttur G hefði ekki verið að fullu virtur 
við skýrslutöku en í því fælist þó ekki ólögmæt meingerð gegn æru. Aftur á móti 
taldi Hæstiréttur ósannað að G hefði stuðlað að því að farsími hans var hleraður 

 
80 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (n. 26) 116. 
81 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, athugasemdir við 26. gr.  
82 Eiríkur Tómasson (n. 68) 368. 
83 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 – 233. mál, athugasemdir við 228. gr.  
84 Sjá dóm Hæstaréttar í máli nr. 345/2016. 
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og símtöl hljóðrituð. Voru G því dæmdar miskabætur á grundvelli 228. gr. sml. 
vegna þeirra þvingunarráðstafana sem hann hefði sætt að ósekju við rannsókn 
málsins, þ.á.m. að seta hans í gæsluvarðhaldi og einangrun hefði staðið mun 
lengur en tilefni var til. Þá taldi Hæstiréttur að lögregla hefði farið offari við 
handtöku G og að einangrunarvist sú sem G sætti, sem varði lengur en fjóra daga, 
við þær aðstæður sem honum voru búnar hefði verið „með öllu óverjandi“ sbr. 4. 
mgr. 17. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 15/2016 og teldist vanvirðandi í 
skilningi 68. gr. stjskr. Voru G því einnig dæmdar miskabætur á grundvelli 26. gr. 
skbl. með eftirfarandi rökstuðningi: „Maður sem sakaður hefur verið um 
refsiverða háttsemi á ekki aðeins rétt á bótum úr hendi gagnáfrýjanda á grundvelli 
hinnar hlutlægu bótareglu 2. mgr., sbr. 1. mgr. 228. gr. laga nr. 88/2008, heldur 
einnig samkvæmt sakarreglunni og reglunni um vinnuveitandaábyrgð. Skilyrði 
þess er að lögreglumenn eða aðrir ríkisstarfsmenn hafi með ólögmætum og 
saknæmum hætti valdið honum tjóni sem ekki fellur undir gildissvið 
fyrstnefndu reglunnar [leturbreyting höfundar]. Þó verða sökuðum manni því 
aðeins dæmdar miskabætur á þessum grunni að hann hafi orðið fyrir líkamstjóni 
af ásetningi eða stórfelldu gáleysi þess, sem varð valdur að því, sbr. a. lið 1. mgr. 
26. gr. skaðabótalaga, ellegar ólögmætri meingerð, sem beinst hefur gegn frelsi, 
friði, æru eða persónu hans, sbr. b. lið sömu málsgreinar.“  

Vegna niðurstöðu Hæstaréttar mætti ætla að hafi maður orðið fyrir tjóni sökum 

óforsvaranlegrar háttsemi stjórnvalda við framkvæmd þvingunarráðstafana geti hann átt 

sjálfstæðan rétt til miskabóta á grundvelli 26. gr. skbl. 

Þá virðast íslenskir dómstólar líta til þess hvort að málsmeðferð hafi tekið óhóflega 

langan tíma við mat á því hvort skilyrði b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. sé uppfyllt sbr. t.d. 

dómur Landsréttar í máli nr. 808/2018:  

A krafði íslenska ríkið um miskabætur vegna rannsóknaraðgerða sem hann taldi 
sig hafa sætt að ósekju. Byggði A bótakröfu sína á því að hann hefði orðið fyrir 
ólögmætri meingerð gegn frelsi, friði og æru við rannsókn og meðferð 
sakamálsins. Til stuðnings framangreinds vísaði A til þágildandi 228. gr. sml. auk 
b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. Þá krafðist A einnig miskabóta vegna óhæfilegs dráttar 
málsins auk þess sem að rannsókn málsins hefði verið tilhæfulaus. Í niðurstöðu 
Landsréttar var kveðið á um að A hefði sætt aðgerðum samkvæmt IX. til XII. kafla 
sml. í þágu rannsóknar á sakamáli, þar sem hann hefði verið sýknaður með 
endanlegum dómi. Því ætti A rétt til skaðabóta úr hendi íslenska ríkisins. Þá taldi 
rétturinn að óhæfilegur dráttur hefði orðið á málinu sem íslenska ríkinu hefði ekki 
tekist að skýra af hverju stafaði. Í ljósi málsatvika hefði framangreind 
málsmeðferð brotið gegn friði og æru A. Var íslenska ríkið því dæmt til að greiða 
A miskabætur vegna tafa á meðferð málsins. 

Í ljósi ofangreinds mætti ætla að taki rannsókn lögreglu óhóflegan tíma, sem ekki tekst að 

skýra af hverju stafi, þá geti tjónþoli átt rétt til bóta á grundvelli b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. 

enda brjóti slík framkvæmd gegn friði og æru viðkomandi sbr. einnig Hrd. 52/2019 og  

Hrd. 370/2004. Einnig er heimilt að dæma sökuðum manni miskabætur á grundvelli b-liðar 

1. mgr. 26. gr. skbl. vegna yfirlýsinga ákæruvalds, hafi hinn sakaði orðið fyrir ólögmætri 

meingerð sem beinst hefur gegn frelsi, friði, æru eða persónu hans, við rannsókn og meðferð 
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málsins sbr. Hrd. 52/2019. Þó er gerður greinarmunur á ummælum þar sem staðhæft er að 

sökunautur sé sekur um tiltekinn verknað og ummælum þar sem gert er grein fyrir 

grunsemdum um að viðkomandi einstaklingur hafi framið meint brot. Séu ummælin af 

fyrrnefnda taginu getur tjónþoli átt rétt til bóta á grundvelli b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl., 

annars ekki.85 Þá hefur Mannréttindadómstóllinn jafnframt mælt fyrir um að á handhöfum 

ákæruvalds hvíli sérstaklega rík skylda til að gæta orða sinna, í yfirlýsingum sínum, við 

rannsókn og meðferð sakamála sbr. Garycki gegn Póllandi kæra nr. 14348/02 (ECHR, 6. 

febrúar 2007).  

Bótafjárhæð samkvæmt 246. gr. sml. er að venju metin heildstætt.86 Við matið er m.a. 

litið til þess hvort brotið hafi verið á friðhelgi einkalífs tjónþola87, líkamlegra og andlegra 

rauna viðkomandi og tegund afplánunar þ.e. einangrun, gæsluvarðhald almenn afplánun, 

reynslulausn o.frv.88 sbr. t.d. dóm Hæstaréttar í máli nr. 338/2002, þar sem við ákvörðun 

bótafjárhæðar var litið til þess að tjónþoli hefði sætt algjörri einangrun. Þá hefur dagafjöldi 

frelsissviptingar einnig verið hafður til hliðsjónar89 sem og tegund afbrots sem ranglega er 

sakfellt fyrir.90 Enn fremur virðist aðbúnaður sakbornings í gæsluvarðhaldi hafa áhrif við 

mat á ákvörðun um fjárhæð miskabóta sbr. Hrd. 601/2012 og Hrd. 345/2016. 

Í athugasemdum við 26. gr. í frumvarpi því er varð að lögum nr. 37/1999 um breytingu 

á skaðabótalögum er áhersla lögð á það að fjárhæðir bóta samkvæmt 26. gr. skbl. skuli vera 

ákveðnar eftir því sem sanngjarnt þykir hverju sinni. Við mat á fjárhæð bóta skuli meðal 

annars líta til umfang tjónsins, sök tjónvalds og fjárhagsstöðu hans.91 Að framangreindu 

leiðir að miskabætur eru samkvæmt 26. gr. skbl. ekki staðlaðar heldur ákveðnar á grundvelli 

matskenndrar ákvörðunar dómara.92 

2.4.5 Sanngirnisbætur 

Um löggjöf sem svipar að einhverju leyti til laga nr. 128/2019 má nefna lög nr. 47/2010 um 

sanngirnisbætur, en í báðum tilvikum hefur löggjafinn hlutast til um að greiddar séu bætur í 

kjölfar sérstakra mála sem komið hafa upp hér á landi. Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. sagib. mæla 

lögin fyrir um greiðslu sanngirnisbóta úr ríkissjóði til þeirra sem urðu fyrir varanlegum skaða 

af illri meðferð eða ofbeldi á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007. 

 
85 Sjá dóm Hæstaréttar í máli nr. 52/2019. 
86 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 184 – 183. mál, athugasemdir við 1. gr.  
87 sama heimild.  
88 sama heimild, umsögn Páls Rúnars M. Kristjánssonar um frumvarpið, erindi nr. Þ 150/2015. 
89 sama heimild, athugasemdir við 1. gr. 
90 sama heimild, umsögn Páls Rúnars M. Kristjánssonar um frumvarpið, erindi nr. Þ 150/2015. 
91 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 199 – 183. mál, athugasemdir við 14. gr. 
92 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (n. 26) 716. 



18  
 

Aðdraganda lagasetningarinnar má rekja til útkomu áfangaskýrslu vistheimilisnefndar um 

Breiðavíkurheimilið, Heyrnaleysingjarskólann, Kumbravog og Bjarg, þar sem greint var frá 

því að börn og unglingar, sem vistuð voru á fyrrnefndum heimilum, höfðu sætt illri 

meðferð og ofbeldi.93 Þar sem að umrædd heimili og stofnanir höfðu flest starfað fyrir 

áratugum síðan var óumdeilt að mögulegar bótakröfur væru fyrndar sbr. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 

150/2007 um fyrningu kröfuréttinda og 2. tl. 4. gr. laga nr. 14/1905 um fyrningu skulda og 

annarra kröfuréttinda. Jafnframt var ljóst að almenn sönnun tjóns yrði að meginstefnu til 

erfið.94 Þá eru bætur fyrir misgjörðir samkvæmt íslenskum skaðabótarétti tvíþættar; 

miskabætur fyrir ófjárhagslegt tjón og bætur fyrir líkamstjón, sem bæði geta verið fjárhagslegar 

og ófjárhagslegar. Óumdeilt var að erfitt yrði að fella tjón þolenda ofbeldis og illrar meðferðar 

á vistheimilum undir þessar tegundir bóta jafnframt sem torvelt yrði svo löngu síðar að meta 

líkamstjón þeirra og aflahæfi.95 

Vegna ofangreinds var ljóst að ýmiss vandkvæði yrðu við framkvæmd á uppgjöri bóta til 

hlutaðeigandi aðila þar sem ótækt var að fallast á að ríkið væri í reynd bótaskylt. Því yrði að 

fara aðra leið við uppgjör bótanna og að ríkið viðurkenndi bætur umfram skyldu sína.96 Bætur 

þar sem ríki viðurkennir bætur umfram skyldur eru gjarnan nefndar skaðabætur „ex gratia” 

eða „af greiðasemi”, en með framangreindu er átt við það að eiginleg bótaskylda er ekki til 

staðar heldur greiðir ríkið bætur umfram skyldu sína og er þá hvert tilfelli metið fyrir sig.97 Því 

var lagt fram frumvarp til laga sem síðar varð að lögum nr. 47/2010 um sanngirnisbætur. Í eðli 

sínu eru þær bætur sem lögin kveða á um miskabætur.98  Með lögunum var ekki stefnt að því 

að greiða fullar bætur líkt og dæmdar yrðu í dómsmáli um ófyrndar kröfur vegna líkamstjóns 

enda var, líkt og áður hefur komið fram, óhæft að heimfæra atvik til almennra reglna um 

fjártjón.99 Markmið laganna var því að greiða bætur til umræddra einstaklinga, sem 

samfélaginu þætti sanngjarnt að þeir skyldu fá, sökum þeirra misgjörða sem þeir þurftu að 

þola.100 

 

 
93 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 860 – 494. mál, forsaga málsins. 
94 sama heimild, nauðsyn lagasetningar- valkostir; forsaga málsins. 
95 Halldór Þormar Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, „Skýrsla um framkvæmd á greiðslu sanngirnisbóta á 
grundvelli laga nr. 47/2010“ (Dómsmálaráðuneytið, 14. desember 2018) 11 
<https://www.stjornarradid.is/library/04-
Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Skýrsla%20um%20framkvæmd%20á%20greiðslu%20sanngirnisbóta%20á%
20grundvelli%20laga%20nr.47-2010.pdf> skoðað 20. mars 2020. 
96 sama heimild 12. 
97 sama heimild 12. 
98 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 860 – 494. mál, nauðsyn lagasetningar- valkostir. 
99 sama heimild. 
100 sama heimild. 
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2.5 Bætur vegna sakamáls á Norðurlöndunum 

Í frumvarpi því sem síðar varð að sakamálalögum er víðsvegar skírskotað til þess að ákvæðin 

séu mörg hver efnislega sambærileg ákvæðum norskra- og danskra réttarfarslaga eða að þar 

megi finna fyrirmynd af þeim ákvæðum sem nefnd eru í frumvarpinu.101 Þykir því rétt að gera 

ákvæðum norskra og danskra réttarfarslaga er varða bætur vegna sakamáls nokkur skil og 

hvernig þau ákvæði samrýmast 246. gr. sakamálalaga.  

 
2.5.1 Danskur réttur 

Líkt og áður hefur komið fram eru sakamálalögin að miklu leyti byggð á dönskum og norskum 

réttarfarslögum. Í 93. kafla a. danskra réttarfarslaga (d. retsplejeloven)102 má finna ákvæði er 

lúta að bótum vegna þvingunarráðstafana í tengslum við meðferð sakamála. Ákvæðin eru 

eftirfarandi:  

§ 1018 a. Den, der har været anholdt eller varetægtsfængslet som led i en 
strafferetlig forfølgning, har krav på erstatning for den derved tilføjede 
skade, såfremt påtale opgives eller tiltalte frifindes, uden at dette er begrundet i, 
at han findes utilregnelig. Erstatning ydes for økonomisk skade samt for lidelse, 
tort, ulempe og forstyrrelse eller ødelæggelse af stilling og forhold. 

Stk. 2. Selv om betingelserne for at yde erstatning efter stk. 1 ikke er opfyldt, kan 
erstatning ydes, såfremt den under sagen anvendte frihedsberøvelse ikke står i 
rimeligt forhold til strafforfølgningens udfald eller det af andre særlige grunde 
findes rimeligt. 

Stk. 3. Erstatning kan nedsættes eller nægtes, såfremt den sigtede selv har givet 
anledning til foranstaltningerne.  

§ 1018 b. Efter samme regler som angivet i § 1018 a kan erstatning tillægges en 
sigtet, der som led i en strafferetlig forfølgning har været udsat for andre 
straffeprocessuelle indgreb.  

§ 1018 c. Har der over for en person, der ikke har været sigtet, været iværksat 
indgreb som led i en strafferetlig forfølgning, kan erstatning ydes, hvis det findes 
rimeligt.  

§ 1018 d. Der tilkommer den, der har udstået fængselsstraf eller været undergivet 
anden strafferetlig retsfølge, erstatning efter reglerne i § 1018 a, såfremt anke eller 
genoptagelse medfører bortfald af retsfølgen. I tilfælde af formildelse ydes der 
erstatning, såfremt den retsfølge, der er fuldbyrdet, er mere indgribende end den, 
der idømmes efter anke eller genoptagelse. 

Stk. 2. Erstatning kan nægtes eller nedsættes, hvis den dømte ved sit forhold under 
sagen har givet anledning til domfældelsen.  

 
101 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 – 233. mál, athugasemdir við t.d. 37., 59.,69.,74.,84.,97.,119. og 122. gr. 
102 Hér eftir nefnd rpl. eða dönsku réttarfarslögin. 
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Í ljósi ofangreinds má sjá að ákvæði danskra réttarfarslaga um bætur vegna sakamáls og 246. 

gr. sakamálalaga eru sambærileg. Þannig mælir 1. mgr. 1018. gr. a. rpl. fyrir um bótarétt 

einstaklings sem hefur verið handtekinn eða settur í gæsluvarðhald í tengslum við meðferð 

sakamáls, svo framarlega sem rannsóknin hafi verið felld niður eða hann sýknaður, án þess þó 

að það hafi verið gert sökum þess að hann var talinn ósakhæfur. Þá skal greiða bætur fyrir 

fjártjón og miska vegna ólögmætrar meingerðar gegn frelsi, æru eða persónu manns ásamt því 

ónæði og þeirri röskun eða eyðileggingu sem þvingunarráðstöfunin hefur ollið sakborningi. 

Orðalag 1. mgr. 1018. gr. a. rpl. er keimlíkt orðalagi 1. og 5. mgr. 246. gr. sml. Þó virðist 

sem að ákvæði 1. mgr. 1018. gr. a. rpl. sé þrengra að því leytinu til að þar er tekið fram 

hverskonar miska og fjártjón skuli bæta. Slíka upptalningu er aftur á móti ekki að finna í 246. 

gr. sml. Í 2. mgr. 1018. gr. a. rpl. er kveðið á um að jafnvel þótt skilyrði 1. mgr. sömu greinar 

séu ekki uppfyllt sé heimilt að greiða bætur svo fremi sem að ekki hafi verið nægilegt tilefni 

fyrir frelsissviptingunni og/eða að málefnaleg rök búi að baki bótakröfunni. Að þessu leytinu 

til virðist sem að bótaréttur vegna frelsissviptingar sé rýmri í Danmörku en hér á Íslandi enda 

ekki að finna samsvarandi heimild í íslenskum sakamálalögum. Þá er 3. mgr. 1018. gr. a. rpl. 

samhljóða síðari málsl. 2. mgr. 246. gr. sml. sem mælir fyrir um að fella megi niður bætur eða 

lækka þær hafi sakborningur valdið eða stuðlað að þeim aðgerðum sem hann reisir kröfu sína 

á. Í Danmörku er framangreindri reglu sérstaklega beitt þegar hinn ákærði hefur sýnt af sér 

grunsamlega háttsemi við meðferð málsins t.a.m. með fölskum játningum eða óstöðugum og 

ósannfærandi framburði eða færslum.103 

Í 1018. gr. b. rpl. er kveðið á um að, að sömu skilyrðum uppfylltum og í 1018. gr. a. rpl., sé 

heimilt að bæta sakborningi tjón sem kemur til vegna annarra þvingunarráðstafana yfirvalda í 

tengslum við rannsókn og meðferð sakamáls en þeirra sem mælt er fyrir um í 1018. gr. a. rpl. 

Samkvæmt ákvæðinu er ekki einungis um að ræða þvingunarráðstafanir sem nefndar eru í 

ákvæðum dönsku réttarfarslaganna heldur fellur hvers konar inngrip yfirvalda í líf einstaklings 

sem getur komið til við rannsókn sakamáls og saksóknar undir ákvæðið.104 Ákvæðið svipar því 

mjög til 2. mgr. 246. gr. sml. sem kveður á um að dæma skuli bætur vegna aðgerða samkvæmt 

IX.–XIV. kafla sakamálalaga. Þó virðist sem að 1018. gr. b. rpl. feli í sér víðtækari 

miskabótaheimild en 2. mgr. 246. gr. sml. enda nær gildissvið 2. mgr. 246. gr. sml. einungis til 

þvingunarráðstafana sem kveðið er á um í IX.–XIV. köflum sakamálalaga. 

Þá má einnig sjá að ákvæði 1018. gr. c. rpl. er svipað orðalagi 3. mgr. 246. gr. sml. sem 

kveður á um bótarétt einstaklings sem ekki hefur verið borinn sökum í sakamáli hafi 

 
103 Hans Gammeltoft-Hansen, Strafferetspleje III (1. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1996) 180. 
104 sama heimild 179.  
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viðkomandi beðið tjóns vegna þeirra aðgerða sem kveðið er á um í IX.–XIV. kafla 

sakamálalaga. 

Í 1. mgr. 1018. gr. d. rpl. er kveðið á um bætur fyrir þann sem afplánað hefur fangelsisvist 

eða þolað önnur refsikennd viðurlög, hafi sá hinn sami síðar verið sýknaður með annaðhvort 

áfrýjunardómi eða í endurupptökudómi. Sé um refsimildun að ræða eru jafnframt greiddar 

bætur, svo fremi sem að refsiviðurlög sem viðkomandi hefur þegar fullnustað séu meira 

íþyngjandi en þau sem kveðin eru upp í áfrýjunar- eða endurupptökudómi. Þá er í 2. mgr. sama 

ákvæðis veitt heimild til að lækka eða fella bætur niður hafi viðkomandi einstaklingur haft áhrif 

á sakfellingu með framferði sínu. Framangreint ákvæði er í samræmi við 4. mgr. 246. gr. sml. 

þrátt fyrir að í 4. mgr. 246. gr. sml. sé ekki að finna heimild til greiðslu bóta á sama grundvelli 

og síðari málsl. 1. mgr. 1018. gr. d. rpl. kveður á um. 

Loks má benda á að fyrirkomulag um ákvörðun á fjárhæð bóta fyrir ófjárhagslegt tjón vegna 

rannsóknar eða meðferð sakamáls í Danmörku er frábrugðið því kerfi sem er hér á landi. Á 

hverju ári gefur ríkislögmaður Danmerkur (d. rigsadvokat i Danmark) út reglur sem nefnast 

„bætur í tengslum við 93. kafla a réttarfarslaganna“ (d. erstatning i henhold til retsplejelovens 

kapitel 93 a). Reglurnar, sem gilda aðeins um ófjárhagslegt tjón, kveða á um fyrirfram 

ákveðnar fjárhæðir miskabóta sem greiða skal til bótakrefjanda vegna þvingunarráðstafana sem 

þeir hafa þurft að sæta í tengslum við rannsókn eða meðferð sakamáls það ár. Til að mynda 

ræðst fjárhæð bóta fyrir frelsissviptingu af því hversu langan tíma frelsissviptingin stendur yfir 

sbr. mynd 1. í viðauka I. Um staðlaðar bætur er að ræða og því þurfa sérstakar aðstæður að 

vera fyrir hendi svo heimilt sé að víkja frá þeim og greiða hærri bætur vegna 

þvingunarráðstafana.105 

2.5.2 Norskur réttur 

Í 31. kafla norskra réttarfarslaga (n. straffeprosessloven)106 er að finna ákvæði um bætur vegna 

sakamáls. Í 444. gr. laganna segir til að mynda eftirfarandi:  

§ 444. Med mindre noe annet følger av § 446, har en siktet rett til erstatning av 
staten for økonomisk tap som forfølgningen har påført ham 

a) dersom han blir frifunnet, 
b) dersom forfølgningen mot ham blir innstilt, eller 
c) for så vidt han har vært pågrepet eller fengslet i strid med Den europeiske 

menneskerettskonvensjon artikkel 5 eller FNs konvensjon om sivile og 
politiske rettigheter artikkel 9. 

 
105 Eva Smith, Straffeproces: Grundlæggende regler og principper (7. útg., Karnov Group 2013) 104. 
106 Hér eftir stpl. eða norsku réttarfarslögin. 
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En domfelt har også rett til erstatning for økonomisk tap som skyldes fullbyrdet 
straff som overstiger den straff som idømmes etter gjenåpning. 

Í a- og b-lið ákvæðisins er mælt fyrir um bótarétt einstaklings sem sætt hefur 

þvingunaraðgerðum í tengslum við rannsókn sakamáls, svo framarlega sem mál gegn honum 

hafi verið fellt niður eða hann sýknaður með endanlegum dómi. Í c-lið sömu greinar er kveðið 

á um bótarétt einstaklings sem hefur verið frelsissviptur eða sætt þvingunarráðstöfunum sem 

fara gegn 5. gr. MSE eða 9. gr. alþjóðasamningsins um borgara- og stjórnmálaleg réttindi. Þá 

er í 2. mgr. 444. gr. stpl. kveðið á um rétt sakfellds manns til skaðabóta vegna fjárhagslegs 

tjóns sé refsing sú sem hann hefur þegar sætt umfram þá refsingu sem hann er dæmdur til með 

endurupptökudómi. Þá er í 445. gr. stpl. kveðið á um að bótaréttur kunni að skapast þrátt fyrir 

að skilyrðum 444. gr. sömu laga sé ófullnægt, hafi tjónþoli orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna 

lögsóknarinnar. Ákvæðið hljóðar svo:  

§ 445. Selv om vilkårene for erstatning etter § 444 ikke er oppfylt, skal siktede 
såfremt det fremstår som rimelig tilkjennes erstatning for økonomisk tap som 
følge av særlig eller uforholdsmessig skade som forfølgningen har påført ham. 

Þá ber að nefna 446. gr. stpl. en í 1. mgr. ákvæðisins er veitt heimild til þess að lækka bætur 

eða fella þær niður hafi tjónþoli stuðlað að því tjóni sem krafa hans er reist á. Þá eru í ákvæðinu 

taldar upp þær ástæður sem heimila lækkun eða niðurfellingu bóta. Í 2. mgr. er þó tekið fram 

að ekki sé heimilt að lækka bætur til tjónþola með vísan til þess að viðkomandi einstaklingur 

hafi þótt líklegur til sektar við rannsókn málsins. Ákvæði 246. gr. stpl. hljóðar svo:  

§ 446. Erstatningen etter §§ 444 til 445 skal settes ned eller falle bort dersom 
siktede uten rimelig grunn 

a) har benyttet sin rett til å nekte å forklare seg eller har motvirket opplysning 
av saken, 

b) har gitt foranledning til etterforskningstiltak eller den fellende dommen, 
eller 

c) har latt være etter evne å begrense skaden av forfølgningen eller dommen 
Erstatningen kan ikke settes ned eller falle bort med den begrunnelse at det er 
mistanke om at siktede har utvist straffeskyld. 
Erstatningen etter §§ 444 til 445 kan settes ned eller falle bort i saker der 
forfølgningen er innstilt etter § 72 første ledd annet punktum annet alternativ. 

Loks ber að nefna 447. gr. stpl. en ákvæðið er svohljóðandi: 

§ 447. En siktet har rett til oppreisning etter satser fastsatt av Kongen for krenkelse 
eller annen skade av ikke-økonomisk art som følge av pågripelse eller 
varetektsfengsling, dersom han blir frifunnet eller forfølgningen mot ham blir 
innstilt. 
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Når det fremstår som rimelig, skal siktede tilkjennes et passende beløp i 
oppreisning selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt. Kongen kan gi forskrift 
med retningslinjer om når slik oppreisning må anses som rimelig, samt for hva 
som normalt vil være et passende beløp. 

Den som blir frifunnet etter fullbyrdet frihetsstraff, har rett til oppreisning for 
krenkelse eller annen skade av ikke-økonomisk art. Beløpet fastsettes etter 
forholdene i den enkelte sak. 

Oppreisningen kan settes ned eller falle bort av de grunner som nevnt i § 446. 

Í 1. mgr. 447. gr. stpl. er kveðið á um rétt einstaklings, sem handtekinn hefur verið eða settur í 

gæsluvarðhald, til miskabóta, hafi mál hans verið fellt niður eða hann sýknaður með 

endanlegum dómi. Samkvæmt 2. mgr. ákvæðisins er þó heimilt að greiða miskabætur þrátt 

fyrir að skilyrðum 1. mgr. sé ekki fullnægt. Þá er í 3. mgr. 447. gr. stpl. kveðið á um rétt 

einstaklings sem afplánað hefur refsingu að ósekju til miskabóta en framangreint ákvæði er í 

samræmi við 4. mgr. 246. gr. sml. Loks er í 4. mgr. 447. gr. stpl. kveðið á um að heimilt sé að 

lækka eða fella niður bætur á sama grundvelli og mælt er fyrir um í 446. gr. laganna.  

Með vísan til ofangreindrar umfjöllunar er ljóst að ákvæði norsku réttarfarslaganna svipa til 

íslenskra sakamálalaga. Þó er ákvæði 444. gr. stpl. ekki tæmandi talið sbr. 445. gr. laganna, en 

í 246. gr. sml. er aftur á móti mælt fyrir um þau skilyrði sem þarf að uppfylla svo einstaklingur 

geti átt rétt til bóta samkvæmt ákvæðinu. Séu aðrar aðstæður en þær sem 246. gr. kveður á um 

fyrir hendi getur einstaklingur því ekki átt rétt til bóta samkvæmt ákvæðinu.107 Enn fremur er 

í 446. gr. stpl. kveðið nánar á um hvenær sé heimilt að lækka bætur eða fella þær niður og 

hvenær ekki. Í 246. gr. sml. fer engin slík upptalning fram. Því er ákvörðun um lækkun eða 

niðurfellingu bóta háð mati íslenskra dómstóla hverju sinni. 

 
3. Aðilaskipti og erfðir  
Eitt af meginmarkmiðum ritgerðarinnar er að skoða hvort að lög nr. 128/2019 séu nauðsynleg 

til þess að tryggja bótarétt maka og barna fyrrum sakborninga sem látnir voru þegar 

sýknudómur Hæstaréttar í máli nr. 521/2017 var kveðinn upp. Af þeim sökum verður byrjað á 

að gera grein fyrir gildandi reglum um aðilaskipti og erfðir bótakrafna í sakamála- og 

skaðabótalögum. 

Að meginstefnu til ganga skaðabótakröfur í arf.108 Reglan er þó ekki án undantekninga en í 

18. gr. skbl. er fjallað um aðilaskipti að bótakröfu. Í frumvarpinu sem varð að skaðabótalögum 

segir meðal annars um 18. gr. að ákvæðið fjalli um „að hve miklu leyti aðrir en tjónþoli sjálfur 

 
107 Sjá t.d. dóm Hæstaréttar í máli nr. 27/2018. 
108 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur: Yfirlit um meginefni erfðareglna (Háskólaútgáfan 1998) 59. 
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geti eignast skaðabótakröfu fyrir líkamstjón með samningi eða að arfi“.109 Í 1. mgr. 18. gr. skbl. 

er mælt fyrir um að óheimilt sé að framselja kröfu um bætur fyrir líkamstjón nema hún hafi 

verið viðurkennd eða dæmd en undir gildissvið ákvæðisins fellur bæði fjártjón og ófjárhagslegt 

tjón.110 Þá segir í 2. mgr. sama ákvæðis að krafa um bætur fyrir þjáningar eða varanlegan miska 

erfist hafi hún verið viðurkennd, einkamál verið höfðað til heimtu hennar eða viðurkenningar, 

eða hún gerð fyrir dómi í sakamáli. Í athugasemdum við 2. mgr. 18. gr. í frumvarpi því er varð 

að skaðabótalögum segir að ákvæðið taki „aðeins til skilyrða þess að krafa um þjáningabætur 

eða bætur fyrir varanlegan miska gangi í arf“. 111 Það er því skilyrði að til þess að erfingjar geti 

erft bótakröfu að krafan hafi verið viðurkennd, einkamál höfðað til heimtu hennar eða hún gerð 

fyrir dómi í sakamáli.112 Var framangreint staðfest í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur þann 16. 

apríl 2019 í máli nr. E-901/2018113 þar sem niðurstaða réttarins var þess efnis að til þess að 

krafa vegna þjáninga og varanlegs miska gæti erfst þá þyrfti hún að minnsta kosti að hafa verið 

viðurkennd. Auk framangreinds virðist, samkvæmt dómum sem fallið hafa í Hæstarétti að krafa 

um bætur fyrir fjártjón vegna líkamsspjalla erfist, hafi hún verið höfð uppi fyrir dómi áður en 

hinn slasaði lést sbr. t.d. Hrd. 216/1960 og Hrd. 238/1987. Þá reyndi á skýringu 18. gr. skbl. í 

Hrd. 192/2012:  

Ágreiningur var uppi um hvort krafa um bætur fyrir annað fjártjón og varanlega 
örorku manns, sem slasast hafði í vinnuslysi en látist af ótengdum orsökum áður 
en krafan var viðurkennd eða mál höfðað, hefði erfst. Ekki er fjallað um 
framangreindar kröfur í ákvæðinu og var því uppi álitamál um það hvað sú þögn 
fæli í sér, þ.e. hvort kröfurnar erfðust þá ekki eða hvort að í ákvæðinu fælist 
undantekningarregla frá meginreglunni um erfðir. Hæstiréttur taldi síðari 
skýringarkostinn eiga við og kvað 2. mgr. 18. gr. skbl. vera undantekningarreglu 
sem ekki yrði túlkuð rýmra en orð hennar gæfu til kynna. Téðar kröfur hefðu því 
erfst.  

Vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 192/2012 má ætla að krafa um bætur fyrir annað fjártjón 

og/eða varanlega örorku geti erfst án þess að hún hafi verið viðurkennd eða mál höfðað til 

heimtu hennar fyrir andlát tjónþola. 

Samkvæmt 247. gr. sml. gilda sömu reglur um aðilaskipti að bótakröfu samkvæmt 246. gr. 

sömu laga og um kröfu um bætur fyrir líkamstjón samkvæmt skaðabótalögum. Í lögum um 

meðferð sakamála er aftur á móti hvergi vikið beinum orðum að því hvaða reglur skulu gilda 

um erfðir bótakrafna vegna sakamála. Aftur á móti ber ákvæði 18. gr. skbl. heitið „Aðilaskipti 

að bótakröfu“. Því má ætla að bótakröfur vegna sakamáls gangi í erfðir eftir skilyrðum 2. mgr. 

 
109 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, athugasemdir við 18. gr. 
110 sama heimild. 
111 sama heimild. 
112 sama heimild. 
113 Dómnum var ekki áfrýjað. 
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18. gr. skbl. Ekki hefur á það reynt fyrir Hæstarétti hvort bótakrafa vegna miska og/eða fjártjóns 

á grundvelli 5. mgr. 246. gr. sml. erfist, hafi tjónþoli andast áður en krafan var viðurkennd eða 

mál höfðað til heimtu hennar. Með vísan til niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 192/2012 mætti 

þó álykta um að krafa um bætur vegna fjártjóns og/eða miska samkvæmt 5. mgr. 246. gr. sml. 

erfist óháð því hvort hún hafi verið viðurkennd eða mál höfðað til heimtu hennar fyrir andlát 

tjónþola, enda verður ákvæði 2. mgr. 18. gr. skbl. ekki túlkað rýmra en orð ákvæðisins gefa til 

kynna. 

Í athugasemdum við 26. gr. skbl. í frumvarpi því er varð að skaðabótalögum er mælt fyrir 

um að ákvæði þágildandi 2. málsl. 1. mgr. 26 gr. skbl.114 sé sett svo skýrlega komi fram að 

ákvæði 1. og 2. mgr. 18. gr. skbl. um aðilaskipti að kröfum um bætur fyrir líkamstjón eigi 

jafnframt við um bótakröfur vegna þeirra meingerða er b-liður 1. mgr. 26. gr. skbl. mælir fyrir 

um. Að framangreindu virtu erfist bótakrafa á grundvelli b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. því ekki 

nema hún hafi verið viðurkennd eða mál höfðað til heimtu hennar fyrir andlát hins eiginlega 

tjónþola.  

Í lögum um sanngirnisbætur kemur fram að vikið er frá þeirri almennu reglu um að einungis 

miskabótakröfur sem viðurkenndar hafa verið eða mál höfðað til heimtu þeirra fyrir dómstólum 

geti erfst. Samkvæmt 2. mgr. 11. gr. laga nr. 47/2010 erfist krafa um bætur samkvæmt lögunum 

í samræmi við erfðalög nr. 8/1962 hafi tjónþoli lýst kröfu fyrir andlát sitt. Með þessu er átt við 

að hafi tjónþoli sett fram kröfu um sanngirnisbætur en látist áður en krafa hans var tekin til 

greina þá fari um kröfuna eftir erfðalögum og geta lögerfingjar viðkomandi því haldið kröfunni 

uppi. Með lögerfingjum er átt við börn viðkomandi eða aðra ættingja. Hafi tjónþoli aftur á móti 

fallið frá fyrir gildistöku laganna eða áður en honum var unnt að lýsa slíkri kröfu erfist krafan 

til eftirlifandi barna sem geta hvert um sig eða sameiginlega fylgt henni eftir.115 Er framangreint 

því bundið við börn hins látna og geta aðrir afkomendur, maki, foreldri eða systkini því ekki 

gert tilkall til sanngirnisbóta sem hinn látni hefði annars átt rétt á.116 Röksemdirnar fyrir því að 

rýmka erfðarétt miðað við almennar reglur um miskabætur voru meðal annars þær að sökum 

þess hve langan tíma það tók ríkisvaldið að bjóða fram bætur þá voru margir þeir sem kynnu 

að hafa uppfyllt bótaskilyrði laganna fallnir frá við gildistöku þeirra. Þá var það einnig talið 

fela í sér ákveðna virðingu við þá vistmenn sem látnir voru að kveða á um erfðarétt barna 

þeirra, en með því var minningu þeirra talin sýnd hæfileg virðing.117  

 
114 Núgildandi b-liður. 1. mgr. 26. gr. skbl. 
115 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 860 – 494. mál, athugasemdir við 11. gr. 
116 Halldór Þormar Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir (n. 95) 16. 
117 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 860 – 494. mál, athugasemdir við 11. gr. 
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4. Bætur vegna Guðmundar- og Geirfinnsmála  
Hinn 29. janúar 2020 greiddi íslenska ríkið, á grundvelli laga nr. 128/2019, hinum sýknuðu í 

Guðmundar- og Geirfinnsmálinu og aðstandendum þeirra bætur.118 Var fjárhæð bótanna í heild 

815 miljónir króna sem sundurliðaðist með eftirfarandi hætti; Albert Klahn Skaftason fékk 

greiddar 15 milljónir króna, Guðjón Skarphéðinsson 145 milljónir króna, Kristján Viðar 

Júlíusson 204 milljónir króna, aðstandendur Tryggva Rúnars Leifssonar 171 milljónir króna, 

og aðstandendur Sævars Marinós Ciesielski alls 239 milljónir króna.119 

Líkt og áður hefur verið greint frá voru lögin sett sérstaklega í þeim tilgangi að bregðast við 

sýknudómi Hæstaréttar í máli nr. 521/2017. Í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum 

nr. 128/2019 segir að þrátt fyrir að fjármunir geti aldrei ráðið bót á því tjóni sem hinn rangláti 

dómur olli hinum sýknuðu og aðstandendum þeirra sé nauðsynlegt að ríkisvaldið „greiði bætur 

sem hluta af uppgjöri og viðurkenningu á rangindum“.120 Þannig sé bótunum ætlað að koma til 

móts við það fjártjón og miska er þeir aðilar sem hlut eiga að máli hafa þurft að þola, að því 

leyti sem hægt er.121 Þá segir jafnframt í greinargerðinni að lagasetningin sé nauðsynleg vegna 

þeirrar sérstöku réttarstöðu sem reis vegna sýknudómsins. Með frumvarpinu sé kveðið á um 

sérstæða leið sem henti þessu ákveðna máli vegna einstakrar stöðu þess t.a.m. vegna þess langa 

tíma sem liðinn er og þeirri fordæmingu sem hinir sýknuðu hafa sætt. Eins sé lagasetningunni 

ætlað að tryggja að gætt verði að jafnræði og sanngirni gagnvart hinum sýknuðu og fjölskyldum 

þeirra.122 

26. mars 2020 féll dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur í máli nr. E-3211/2019 en Guðjón 

Skarphéðinsson hafði, fyrir gildistöku laga nr. 128/2019, höfðað mál gegn íslenska ríkinu til 

greiðslu bóta vegna þess tjóns sem hann taldi sig hafa orðið vegna Guðmundar- og 

Geirfinnsmálanna. Krafðist Guðjón bóta m.a. á grundvelli 2. og 4. mgr. 246. gr. sml. og 

almennra skaðabótareglna. Íslenska ríkið krafðist sýknu einkum á þeim grundvelli að 

dómkröfur Guðjóns væru fyrndar auk þess sem hann hefði fyrirgert rétti sínum til bóta vegna 

eigin sakar. Þá taldi íslenska ríkið jafnframt að þar sem Guðjón krefðist bóta vegna atvika sem 

áttu sér stað fyrir gildistöku sakamálalaga yrði að fara eftir þeim lögum sem giltu þegar hin 

meintu bótaskyldu atvik áttu sér stað sbr. 2. mgr. VI. bráðabirgðaákvæðis í sakamálalögum. 

Þar sem Guðjón krefðist bóta vegna atvika sem gerðust í gildistíð laga nr. 74/1974 um meðferð 

 
118 Aðalheiður Ámundadóttir, „Ríkið hefur greitt út bætur vegna Guðmundar- og Geirfinnsmála“ frettabladid.is 
(Reykjavík, 30. janúar 2020) <https://www.frettabladid.is/frettir/rikid-hefur-greitt-ut-baetur-vegna-gudmundar-
og-geirfinnsmala/> skoðað 5. maí 2020. 
119 sama heimild. 
120 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 184 – 183. mál, inngangur.  
121 sama heimild, meginefni frumvarpsins. 
122 sama heimild, tilefni og nauðsyn lagasetningar. 
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opinberra mála yrði að líta svo á að um rétt hans til bóta færi eftir þeim lögum. Í XVIII. kafla 

þeirra laga væri kveðið á um bætur handa sökuðum mönnum. Með vísan til 2. mgr. VI. 

bráðabirgðaákvæðis í sakamálalögum féllst Héraðsdómur á að um bótagrundvöll Guðjóns færi 

eftir XVIII. kafla laga nr. 74/1974, enda bæri við ákvörðun lagaskila að miða við það tímabil 

sem hin meintu bótaskyldu atvik höfðu sér stað sbr. Hrd. 496/2010 og Hrd. 445/2012. Þá var 

íslenska ríkið jafnframt sýknað af kröfum Guðjóns með vísan til þess að þær væru fyrndar, 

gagnstætt þeirri niðurstöðu sem komist var að í fyrrnefndum dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í 

máli nr. E-823/2014. 

 
4.1 Ákvæði 1. gr. laga nr. 128/2019  

Í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 128/2019 er kveðið á um heimild ráðherra til að greiða bætur í kjölfar 

dóms Hæstaréttar Íslands þann 27. september 2018 í máli nr. 521/2017. Þá er í 2. mgr. sama 

ákvæðis svo mælt: 

Bætur skulu greiðast til þeirra sýknuðu sem eru á lífi og á sama grundvelli til 
eftirlifandi maka og barna þeirra sem látnir eru. Fjárhæð bóta skal meðal annars 
miðast við lengd frelsissviptingar. 

Um 1. gr. segir í frumvarpi því er varð að lögum nr. 128/2019 m.a. að þrátt fyrir að lagt sé til 

þess að sami grundvöllur liggi að baki greiðslum til þeirra þriggja einstaklinga sem enn væru 

á lífi og maka og barna þeirra tveggja sem látnir væru þyrfti þó að vera svigrúm til þess að unnt 

væri að taka tillit til einstaklingsbundinna aðstæðna. Þá segir jafnframt að hliðsjón hafi verið 

höfð af því að bætt yrði fjárhagslegt sem og ófjárhagslegt tjón. Eðli málsins samkvæmt yrði 

stærsti hluti fjárhæðarinnar þó miskabætur, þ.e. bætur fyrir ófjárhagslegt tjón. Þar sem erfitt 

yrði að meta slíkt tjón til fjár eftir almennum hlutlægum mælikvarða væri óhjákvæmilegt að 

slíkar bætur yrðu að einhverju leyti ákvarðaðar af álitum. 

 
4.2 Gengur ákvæði 2. mgr. 1. gr. laga nr. 128/2019 lengra en gildandi réttur á sviði 

skaðabótaréttar og sakamálaréttarfars gerir ráð fyrir?  

4.2.1 Varðandi þá sem enn eru á lífi 

Í 4. mgr. 246. gr. sml. er kveðið á um rétt einstaklings til bóta hafi hann hlotið saklaus dóm í 

sakamáli, þolað refsingu eða refsikennd viðurlög. Þó er heimilt að lækka bætur hafi hann átt 

sök á því að hafa verið ranglega dæmdur sbr. 2. málsl. 4. mgr. sama ákvæðis. Þá er í 2. mgr. 

246. gr. sömu laga kveðið á um að dæma skuli bætur vegna aðgerða skv. IX.–XIV. kafla 

laganna hafi viðkomandi verið sýknaður með endanlegum dómi. Í niðurlagi 2. mgr. segir 

jafnframt að heimilt sé að fella niður bætur eða lækka þær hafi sakborningur valdið eða stuðlað 

að þeim aðgerðum sem hann reisir kröfu sína á. Í lögum nr. 128/2019 er aftur á móti hvergi 
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vikið að því að heimilt sé að lækka bætur eða fella þær niður vegna eigin sakar tjónþola. Með 

vísan til dóms Hæstaréttar í máli nr. 214/1978 má velta því upp hvort að fimmmenningarnir 

hafi að einhverju leyti átt sök á því að hafa verið ranglega dæmdir. Til að mynda játuðu þeir að 

hafa átt aðild hvarfi Guðmundar og/eða Geirfinns, þrátt fyrir að hafa síðar dregið játningu sína 

til baka.123 Slík háttsemi, að játa á sig brot og gefa rangan framburð, er til þess fallin að 

afvegaleiða rannsókn lögreglu sem og að rangur dómur verður kveðinn upp sbr. dómur 

Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3211/2019.  

Vegna ofangreinds mætti álykta um að skilyrði hafi verið til þess að lækka eða fella 

niður bætur til þeirra á grundvelli 2. málsl. 2. mgr. 246. gr. og 2. málsl. 4. mgr. 246. gr. 

sml. Þar sem ekki er kveðið á slíka heimild í lögum nr. 128/2019 má ætla að löggjöfin gangi 

lengra en gildandi réttur á sviði sakamálaréttarfars gerir ráð fyrir – í það minnsta hvað þetta 

varðar.  

 
4.2.2 Varðandi ákvörðun um fjárhæð bóta 

Við mat á ákvörðun fjárhæðar bóta til hlutaðeigandi einstaklinga í Guðmundar- og 

Geirfinnsmálum segir í 2. mgr. 1. gr. laga nr. 128/2019 að meðal annars skuli miða við lengd 

frelsissviptingar. Þá segir í athugasemdum við 1. gr. í frumvarpi því er varð að lögum nr. 

128/2019 að einnig hafi verið litið til þeirrar löngu og harðneskjulegu einangrunarvistar sem 

fimmmenningarnir máttu þola, vísbendinga um óviðunandi meðferð er þeir sættu í 

gæsluvarðhaldi, og að brotið hafi verið gegn rétti þeirra til réttlátrar málsmeðferðar. Þá segir 

jafnframt að horft hafi verið til þeirrar miklu og óvægu umfjöllunar sem Guðmundar- og 

Geirfinnsmálin málin fengu auk myndbirtinga af fimmmenningunum. Samkvæmt 

dómaframkvæmd er litið til lengdar frelsissviptingar, óviðunandi meðferðar í gæsluvarðhaldi 

og brotum gegn réttlátri málsmeðferð við mat á ákvörðun um fjárhæð bóta á grundvelli 246. 

gr. sml. og b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. sbr. t.d. dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-

823/2014, Hrd. 345/2016, Hrd. 601/2012, og Hrd. 338/2002. Aftur á móti virðist sem að 

opinber og óvæg umfjöllun falli almennt ekki undir b-lið 1. mgr. 26. gr. skbl. þegar ákvæðinu 

hefur verið beitt samhliða 246. gr. sml. sbr. Hrd. 169/2003. Þá hefur ríkið ekki verið talið bera 

ábyrgð á fréttaflutningi fjölmiðla af sakamáli sbr. Hrd. 11/2016. 

Líkt og greint var frá í kafla 2.4.4 þá getur einstaklingur sem verður fyrir tjóni sem fellur 

utan gildissviðs 246. gr. sml. átt rétt til bóta á grundvelli 26. gr. skbl. Það skilyrði er þó sett að 

lögreglumenn eða aðrir ríkisstarfsmenn hafi með ólögmætum og saknæmum hætti ollið 

 
123 Sjá dóm Hæstaréttar í máli nr. 214/1978. 
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viðkomandi tjóni og að háttsemin falli ekki undir gildissvið 246. gr. sml.124 Með vísan til 

lögskýringargagna með 1. gr. laga nr. 128/2019 þurfa þeir einstaklingar sem falla undir 

gildissvið laganna hins vegar ekki að sýna fram á saknæma og ólögmæta háttsemi lögreglunnar 

til þess að geta fengið greiddar bætur vegna tjóns sem fellur utan gildissviðs 246. gr. sml. 

Auk ofangreinds er vert að nefna að við ákvörðun á fjárhæð bóta er litið framhjá þeirri 

staðreynd að sumir þeirra sýknuðu voru einnig sakfelldir fyrir önnur brot með dómi 

Hæstaréttar í máli nr. 214/1978 en þau sem endurupptakan tók til. Í greinargerð með frumvarpi 

því er varð að lögum nr. 128/2019 kemur fram að ákveðið hafi verið að fara „ekki ofan í 

saumana á þessum atriðum, enda væru bætur boðnar fram á öðrum og almennari forsendum 

heldur en í bótamáli fyrir dómi“.125 Vegna framangreinds má leiða líkum að því að sumir 

þessara einstaklinga hafi fengið hærri bætur en ætla má að þeir hefðu fengið ef litið hefði verið 

til þess að þeir voru einnig sakfelldir fyrir önnur brot. Er framangreind ályktun dregin þar sem 

að við ákvörðun á fjárhæð bóta var litið til lengd allrar frelsissviptingarinnar er 

fimmmenningarnir sættu sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 128/2019, en ekki einungis til þeirrar 

frelsissviptingar sem þeir sættu vegna þeirra brota sem þeir voru síðar sýknaðir af. Því mætti, 

að einhverju leyti, telja að sumir þessara einstaklinga hafi fengið greiddar bætur vegna 

afplánunar og þvingunarráðstafana sem þeir sættu vegna annarra brota en þeirra sem þeir voru 

sýknaðir af með dómi Hæstaréttar í máli nr. 521/2017. 

 
4.2.3 Varðandi eftirlifandi maka og börn  

Líkt og áður hefur verið vikið að þá mælir 2. mgr. 1. gr. laga nr. 128/2019 fyrir um heimild til 

greiðslu bóta til hinna sýknuðu sem enn eru á lífi og á sama grundvelli til eftirlifandi maka og 

barna þeirra sem látnir eru. Við lestur á lögunum vaknar upp sú spurning hvað löggjafinn eigi 

við með orðunum „á sama grundvelli“. Hafi meiningin með lagaákvæðinu verið að líta á 

eftirlifandi maka og börn hinna látnu sem sjálfstæða brotaþola má benda á að afkomendum 

þeirra, sem enn eru á lífi, er ekki tryggður bótaréttur með lögunum. Hvergi í 

lögskýringargögnum er að finna útskýringu á því hvernig miski eftirlifandi maka og barna 

þeirra einstaklinga sem látnir eru sé meiri eða frábrugðinn þeim miska sem makar og börn 

þeirra einstaklinga sem enn eru á lífi hafa hlotið. 

Hafi meiningin með löggjöfinni aftur á móti verið sú að að greiða eftirlifandi mökum og 

börnum bætur vegna þess fjártjóns og miska sem hinir látnu hefðu orðið fyrir vegna 

Guðmundar- og Geirfinnsmálanna þá fer slík framkvæmd gegn meginreglunni um að einungis 

 
124 Dómur Hæstaréttar í máli nr. 345/2016. 
125 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 184 – 183. mál, samráð. 
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sá sem verður fyrir frumtjóni geti krafist skaðabóta sbr. kafla 2.3 hér að framan. Aðrir þeir sem 

tengjast tjónsatburðinum óbeint t.a.m. fjölskylda tjónþola getur aftur á móti ekki krafist bóta. 

Reglan hefur verið rökstudd á þann veg að slíkir hagsmunir verði ekki verndaðir af reglum 

skaðabótaréttarins enda yrði skaðabótaréttur þá þeim mun víðtækari væru slíkar kröfur almennt 

viðurkenndar.126 Aftur á móti hafa verið gerðar undantekningar frá meginreglunni127 sbr. t.d. 

12. gr. skbl. og 2. mgr. 26. gr. skbl. Ástæða þess að talið hefur verið rétt að gera undantekningu 

í framangreindum tilvikum er vegna náinna tengsla viðkomandi aðila og tjónið því talið vera 

fyrirsjáanlegt.128  

Af lögskýringargögnum að ráða verður að telja að líklegasta skýringin fyrir orðalagi 2. mgr. 

1. gr. sé að vegna sérstaks eðlis Guðmundar- og Geirfinnsmálanna hafi verið ákveðið að gera 

öllum hlutaðeigandi einstaklingum jafnt undir höfði. Slíkt hafi ekki verið hægt að gera öðruvísi 

en með því að veita eftirlifandi maka og börnum þeirra sem látnir eru sambærilegan rétt og 

þeim sem enn eru á lífi var fenginn með lagasetningunni.129 Því hafi með lögunum verið gerð 

undantekning frá þeirri meginreglu um að aðeins hinn eiginlegi tjónþoli skuli fá tjón sitt bætt 

og eftirlifandi makar og börn verið sett í þá stöðu sem hinir látnu hefðu verið í, hefðu þeir lifað. 

Má telja framangreinda skýringu líklegri en að líta hafi átt á eftirlifandi maka og börn hinna 

látnu sem sjálfstæða brotaþola enda er, eins og áður hefur verið greint frá, hvergi að finna 

röksemdir fyrir því að miski þeirra sé meiri en hjá mökum og börnum þeirra einstaklinga sem 

enn eru á lífi.  

Óháð því hver meiningin að baki orðunum „á sama grundvelli“ sé er þó ljóst að með 

lögunum hefur löggjafinn gengið lengra en gildandi réttur gerir ráð fyrir. Hvorki er í skaðabóta- 

né sakamálalögum að finna ákvæði sem kveður á um sjálfstæðan bótarétt maka og barna 

einstaklinga sem sviptir hafa verið frelsi að ósekju eða hlotið saklaus fangelsisdóm vegna eigin 

miska og/eða fjártjóns. Þá má einnig benda á að í lögum nr. 47/2010 um sanngirnisbætur er 

ekki að finna heimild til sanngirnisbóta handa eftirlifandi mökum eða börnum þeirra 

einstaklinga er létust áður en lögin tóku gildi. Einungis er í 2. mgr. 11. gr. laganna kveðið á um 

að hafi tjónþoli fallið frá áður en honum var unnt að lýsa slíkri kröfu erfist krafan til eftirlifandi 

barna sem geta hvert um sig eða sameiginlega fylgt henni eftir. 

 
126 Þorsteinn Hjaltason, „Samsömun“ [2012] Lögfræðingur <http://logfraedingur.unak.is/pistlar.asp?fid=72> 
skoðað 7. maí 2020. 
127 Viðar Már Matthíasson, „Um orsakatengsl og reglur um takmörkun á umfangi skaðabótaábyrgðar“ (2002) 52 
Tímarit lögfræðinga 311, 344-346. 
128 Þorsteinn Hjaltason (n. 126). 
129 Alþt. 2019-2020, B-deild, 183. mál, 13. fundur (Katrín Jakobsdóttir) skoðað 6. maí 2020.; Alþt. 2019-2020, 
B-deild, 183. mál, 39. fundur (Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir) skoðað 7. maí 2020. 
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Þrátt fyrir að spurningunni um hvað löggjafinn hafi átt við með orðunum „á sama 

grundvelli“ sé enn ósvarað má þó, með vísan til ofangreindrar umfjöllunar, telja ljóst að 

löggjafinn hafi, með lagasetningunni, gengið lengra en gildandi réttur á sviði skaðabótaréttar 

og sakamálaréttarfars gerir ráð fyrir.  

 
4.3 Var lagasetningin nauðsynleg?  

Í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 128/2019 er kveðið á um að umrædd 

lagasetning sé „eðlileg og nauðsynleg“ gjörð af hálfu Alþingis til þess að skapa skýlausan 

bótagrundvöll sem næði til allra hlutaðeigandi einstaklinga.130 Þá sagði Katrín Jakobsdóttir í 

þingumræðu131 að lögin væru nauðsynleg til þess að tryggja rétt aðstandenda hinna látnu, þ.e. 

að þeir væru jafnsettir þegar kæmi að bótum rétt eins og hinir sem enn væru á lífi. Framangreint 

væri ein af grundvallarástæðum þess að frumvarpið var lagt fram.  

Þar sem dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3211/2019 hefur verið áfrýjað til 

Landsréttar er sá möguleiki fyrir hendi að niðurstaðan verði ekki staðfest og Landsréttur telji 

að beita skuli ákvæðum sakamálalaga sbr. dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-

823/2014. Vegna framangreinds kemur til skoðunar hvort að löggjöfin hafi í reynd verið 

nauðsynleg með hliðsjón af gildandi rétti og með hliðsjón af ákvæðum laga nr. 74/1974 til þess 

að tryggja bótarétt eftirlifandi maka og barna þeirra einstaklinga sem látnir eru. 

Þar sem ákvæði um bætur vegna sakamála í lögum nr. 74/1974 og í sakamálalögum eru 

mjög sambærileg skiptir litlu máli, hvað varðar bótakröfu bótakrefjanda, hvort farið sé eftir 

sakamálalögum eða lögum nr. 74/1974 við mat á því hvort hann eigi rétt til bóta eða ekki, nema 

hvað varðar fyrningu bótakrafna. Samkvæmt 157. gr. laga nr. 74/1974 fyrnist bótakrafa á sex 

mánuðum frá uppkvaðningu sýknudóms. Þar sem dómur Hæstaréttar í máli nr. 521/2017 var 

kveðinn upp hinn 27. september 2018 mætti ætla að bótakröfur á grundvelli laga nr. 74/1974 

séu fyrndar. Aftur á móti fyrnast skaðabótakröfur á grundvelli sakamálalaga á fjórum árum sbr. 

1. mgr. 9. gr. fyrningarlaga nr. 150/2007 og ætti því krafa á grundvelli sakamálalaga að vera 

ófyrnd.  

Þá hafa ákvæði um erfðir bótakrafna vegna sakamáls tekið breytingum. Í 247. gr. sml. er 

kveðið á um að sömu reglur gildi um aðilaskipti að bótakröfu samkvæmt 246. gr. sml. og um 

kröfu um bætur fyrir líkamstjón samkvæmt skaðabótalögum. Samkvæmt 2. mgr. 18. gr. skbl. 

erfist krafa um bætur fyrir þjáningar eða varanlegan miska hafi hún verið viðurkennd, einkamál 

verið höfðað til heimtu hennar eða viðurkenningar eða hún gerð fyrir dómi í sakamáli. Með 

 
130 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 184 – 183. mál, tilefni og nauðsyn lagasetningar. 
131 Alþt. 2019-2020, B-deild, 183. mál, 13. fundur (Katrín Jakobsdóttir) skoðað 6. maí 2020. 
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vísan til niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 192/2012132 og þeirrar meginreglu um að 

skaðabótakröfur erfist,133 má ætla að krafa vegna fjártjóns og/eða miska á grundvelli 246. gr. 

sml. erfist, án þess að eitthvert þeirra skilyrða sem kveðið er á um í 2. mgr. 18. gr. skbl. sé 

uppfyllt. Því verður ekki talið að lagasetningin hafi verið nauðsynleg til þess að tryggja það að 

makar og börn hinna látnu yrðu jafnsett og eftirlifandi einstaklingar varðandi bætur á grundvelli 

246. gr. sml., enda ætti bótakrafan að hafa erfst til þeirra sbr. 247. gr. sml.  

Hvað varðar lög nr. 74/1974 þá er í XVIII. kafla laganna kveðið á um bætur handa sökuðum 

mönnum. Þá segir í 156. gr. laganna að um aðskilaskipti að bótakröfu samkvæmt kaflanum fari 

eftir 3. mgr. 264. gr. alm. hgl. Í þágildandi 1. málsl. 3. mgr. 264. gr. alm. hgl. er svo mælt:  

Krafa um bætur fyrir annað tjón en fjártjón gengur í erfð, hafi hún verið 
viðurkennd, einkamál verið höfðað til heimtu hennar eða viðurkenningar eða hún 
hefur verið gerð fyrir dómi í opinberu máli eða komið fram í málshöfðunarskipun 
eða stefnu.  

Ljóst er ofangreindum skilyrðum var ekki fullnægt fyrir andlát tvímenninganna. Því má ætla 

að lög nr. 128/2019 hafi verið nauðsynleg til þess að tryggja mögulegan bótarétt afkomenda 

þeirra látnu sé farið eftir lögum nr. 74/1974, enda gengur miskabótakrafa samkvæmt lögunum 

ekki í arf hafi skilyrðum þágildandi 3. mgr. 264. gr. ekki verið fullnægt. 

Um mögulega miskabótakröfu á grundvelli b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. gilda aðrar reglur. Í 

athugasemdum við 26. gr. skbl. í frumvarpi því er varð að skaðabótalögum er mælt fyrir um að 

ákvæði þágildandi 2. málsl. 1. mgr. 26 gr. skbl.134 sé sett svo skýrlega komi fram að ákvæði 1. 

og 2. mgr. 18. gr. skbl. um aðilaskipti að kröfum um bætur fyrir líkamstjón eigi jafnframt við 

um bótakröfur vegna þeirra meingerða er b-liður 1. mgr. 26. gr. skbl. mælir fyrir um. Því erfist 

bótakrafa á grundvelli b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. ekki nema hún hafi verið viðurkennd eða 

mál höfðað til heimtu hennar fyrir andlát hins eiginlega tjónþola. Vegna framangreinds geta 

eftirlifandi maki og börn hinna látnu ekki erft mögulega miskabótakröfu á grundvelli b-liðar 1. 

mgr. 26. gr. skbl. enda ljóst að slík krafa var hvorki viðurkennd né mál höfðað til heimtu hennar 

fyrir andlát tvímenninganna.  

 
5. Samantekt 
Í ritgerðinni var lagt upp með að skoða hvort ákvæði laga nr. 128/2019 gengu lengra en gildandi 

réttur á sviði skaðabótaréttar og sakamálaréttarfars gerir ráð fyrir.  

 
132 Ákvæði 2. mgr. 18. gr. skbl. var skýrt á þann veg að ákvæðið yrði ekki túlkað rýmra en orð þess gæfu til 
kynna. 
133 Páll Sigurðsson (n. 108) 59. 
134 Núgildandi b-liður 1. mgr. 26. gr. skbl. 
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Líkt og umfjöllun í 2.-4. kafla ber með sér er ljóst að með gildistöku laga nr. 128/2019 gekk 

löggjafinn lengra en gildandi réttur á sviði skaðabótaréttar og sakamálaréttarfars gerir ráð fyrir. 

Til að mynda er í 1. gr. laga nr. 128/2019 ekki vikið að eigin sök tjónþola en eigin sök tjónþola 

getur haft áhrif á bótafjárhæð þegar krafist er bóta á grundvelli 246. gr. sml. Þá er með ákvæði 

1. gr. laga nr. 128/2019 litið framhjá skilyrðum um saknæmi og ólögmæti sem verða að vera 

uppfyllt þegar krafist er bóta á grundvelli b-liðar 26. gr. skbl. Loks ber að nefna að með lögum 

nr. 128/2019 er eftirlifandi maka og börnum þeirra fyrrum sakborninga sem látnir eru, tryggður 

bótaréttur. Þar sem hvorki er í skaðabóta- né sakamálalögum að finna ákvæði sem kveður á um 

sjálfstæðan rétt maka og barna einstaklinga til bóta líkt og mökum og börnum hinna látnu er 

tryggður í 2. mgr. 1. gr. laga nr. 128/2019 má slá því á föstu að með lögunum hafi þeim verið 

veittur ríkari réttur til bóta en sem leiðir af sakamála- og skaðabótalögum.  

Um nauðsyn löggjafarinnar var komist að þeirri niðurstöðu að bótakröfur vegna fjártjóns og 

miska samkvæmt 5. mgr. 246. gr. sml. ganga í erfðir þrátt fyrir að hafa hvorki verið 

viðurkenndar, einkamál höfðað til heimtu þeirra eða viðurkenningar né þær gerðar fyrir dómi 

í sakamáli. Framangreind skilyrði þurfa aftur á móti að vera uppfyllt hvað varðar bótakröfu á 

grundvelli b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. Fari aftur á móti svo að Landsréttur staðfesti dóm 

Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3211/2019 verður að telja það ljóst að um mögulegar 

bótakröfur hlutaðeigandi einstaklinga í Guðmundar- og Geirfinnsmálum fari eftir XVIII. kafla 

laga nr. 74/1974. Skilyrði síðastnefndra laga, um erfðir bótakrafna fyrir annað tjón en fjártjón, 

höfðu hins vegar ekki verið uppfyllt fyrir andlát tvímenninganna. Því má ætla að lög nr. 

128/2019 hafi verið nauðsynleg, til þess að tryggja það að eftirlifandi makar og börn hinna 

látnu, gætu yfir höfuð átt möguleika á að fá greiddar bætur fyrir annað tjón en fjártjón, verði 

niðurstaða héraðsdóms staðfest af Landsrétti.  

Ómögulegt er að svara því, hvort lagasetningin hafi verið nauðsynleg til þess að sporna við 

því að kröfur hluteigandi aðila væru fallnar niður fyrir fyrningu, fyrr en niðurstaða Landsréttar 

um álitaefnið liggur fyrir, enda hefur dómaframkvæmd héraðsdóma, um hvenær skuli miða við 

að hið bótaskylda atvik hafi átt sér stað, verið misvísandi sbr. dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 

í máli nr. E-3211/2019 og dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-823/2014.  

Í ljósi alls framangreinds verður  talið að löggjöfin hafi verið nauðsynleg til þess að tryggja 

öllum hlutaðeigandi einstaklingum bætur, enda þarf bótaúrræði vegna ólögmætrar 

frelsissviptingar að vera raunverulegt úrræði sem hinn frelsissvipti getur nýtt sér sbr. 5. mgr. 

67. gr. stjskr. og 5. mgr. 5. gr. MSE. Þá má einnig benda á það að í lögskýringargögnum 135 við 

lög nr. 128/2019 segir að lögin skapi ótvíræðan bótagrundvöll sem nái til allra hlutaðeigandi. 

 
135 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 184 – 183. mál, tilefni og nauðsyn lagasetningar. 
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Líkt og áður hefur verið greint frá, hafa bætur verið greiddar, en ekki er ljóst hvort einhver 

bótakrefjanda hafi höfðað mál þar sem byggt er á þeim bótagrundvelli laganna sjálfra. Hvort 

það sé hægt og hvaða áhrif 3. gr. laganna hafi, varðandi tímasetninguna 30. júní 2020, verður 

þó ekki fjallað frekar um hér.  

Þrátt fyrir að óumdeilt sé að Guðmundar- og Geirfinnsmálin séu sérstaks eðlis og að þeir 

sem hlut eiga að málunum hafi þjáðst vegna þeirra er ljóst að ákvæði laga nr. 128/2019 ganga 

lengra varðandi bótarétt aðstandenda hins eiginlega tjónþola. Með lögunum er sett fordæmi um 

vilja ríkisvaldsins til að veita aðstandendum þann rétt sem hinn látni hefði átt, hefði hann lifað 

óháð gildandi reglum. Vonandi mun viðlíka mál og Guðmundar- og Geirfinnsmálin aldrei 

endurtaka sig hér á landi. Þó er ekki hægt að alhæfa um að slíkt muni ekki gerast. Hvort 

löggjafinn muni fylgja því fordæmi er hann setti með lögum nr. 128/2019 komi sambærilegt 

mál upp hér á landi getur framtíðin ein leitt í ljós. 
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