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1 Inngangur 

Eitt helsta einkenni bandarísks réttarfars eru þær ógnarháu skaðabætur sem af og til eru 

dæmdar í dómsmálum þar. Eitt þekktasta dæmið er líklega mál frá árinu 1994 sem Stella 

Liebeck höfðaði gegn skyndibitakeðjunni McDonald´s.
1
 Stella þessi hafði keypt kaffi á 

veitingastað McDonald´s en hellt því yfir sig af eigin sök. Við það brenndist hún illa og í 

kjölfarið höfðaði hún umrætt skaðabótamál. Niðurstaða kviðdóms í málinu var sú að Stellu 

voru ákvarðaðar 2,9 milljónir dollara í skaðabætur. Þær bætur voru síðar lækkaðar niður í 640 

þúsund dollara af dómara en mörgum blöskraði engu að síður hin háa fjárhæð. Það sem fylgir 

þó yfirleitt ekki sögunni er að einungis fjórðungur hinna endanlegu dæmdu skaðabóta voru 

eiginlegar skaðabætur en afgangurinn var það sem ýmist eru nefndar „exemplary“ eða 

„punitive“ skaðabætur og verða hér nefndar refsikenndar skaðabætur. Tilgangur refsikenndra 

skaðabóta beinist frekar að því að refsa þeim sem veldur tjóni heldur en að bæta tjónþola 

eiginlegt tjón og hafa slíkar bætur verið umdeildar síðan þær komu fyrst fram.
2
 

Hér verður gerð grein fyrir því hvað felst nánar í hugtakinu refsikenndar skaðabætur og 

hvernig reglum um þær er háttað en sérstaklega verður litið til Bandaríkjanna. Þá verður gerð 

grein fyrir ákvæði b-liðar 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 (hér eftir skammstöfuð 

skbl.) og merking þess og innihald skoðað. Þessar tvær bótaheimildir verða svo bornar saman 

og gerð grein fyrir því hvort þau viðmið sem beitt er við ákvarðanir refsikenndra skaðabóta 

geti átt við þegar miskabætur samkvæmt 26. gr. skbl. eru ákvarðaðar.  

 

2 Refsikenndar skaðabætur 

2.1 Skilgreining 

Á meðan inntak hefðbundinna skaðabóta er að sá sem veldur tjóni á hagsmunum annars 

manns skuli inna af hendi peningagreiðslu, sem nægir til þess að rétta hlut hans og gera hann 

fjárhagslega eins settan, og ef tjónið hefði aldrei orðið
3
, þá er refsikenndum skaðabótum (e. 

punitive damages
4
) ekki ætlað að bæta slíkt tjón. Tilgangur þeirra er aftur á móti að refsa 

tjónvaldi þegar háttsemi hans í tengslum við tjónið hefur verið svo óforsvaranleg að talið er 

að refsing umfram greiðslu skaðabóta sé réttlætanleg.
5
 Refsikenndar skaðabætur eru því þær 

                                                

1 Dómstóll Nýju Mexíkó, Liebeck gegn McDonald´s, 17. ágúst 1994 (D-202 CV-93-02419). 
2 Henry Brooke: A Brief Introduction: The Origins of Punitive Damages, bls. 2. 
3 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 38. 
4 Í Bandaríkjunum er hugtakið „aggravated damages“ notað í sömu merkingu og „punitive damages“. Í Bretlandi 

eru „aggravated damages“ hins vegar skaðabætur sem ætlað er að bæta tjón sem tjónþoli verður fyrir vegna 

meiðandi hegðunar sakbornings. Hafa þarf þetta í huga þegar bornar eru saman bandarískar og breskar reglur um 

skaðabætur af þessu tagi. 
5 Henry Brooke: A Brief Introduction: The Origins of Punitive Damages, bls. 1. 
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bætur sem dæmdar eru umfram það sem nauðsynlegt er til að bæta tjónþola fjárhagslegt tjón 

sitt.
6
 

Til að fá skýra mynd af stöðu refsikenndra skaðabóta í dag, og þá sérstaklega í 

Bandaríkjunum, er nauðsynlegt að gera grein fyrir því hvernig þær hafa þróast frá því að þær 

komu fyrst fram á 18. öld. 

 

2.2 Þróun refsikenndra skaðabóta í Bandaríkjunum 

Þó dómar sem falla um refsikenndar skaðabætur í Bandaríkjum Norður-Ameríku veki hvað 

mesta athygli er hægt að rekja uppruna þeirra til bresks réttar frá árinu 1760.
7
 Þá voru þær 

úrræði sem helst var beitt í þeim tilfellum þegar hegðun sakborninga var talin sérstaklega 

meiðandi, án þess að það væri skilgreint nokkuð frekar.
8
 Hafði staða tjónvalds gagnvart 

brotaþola mikið að segja og var refsikenndum skaðabótum einna helst beitt þegar opinberir 

starfsmenn brutu gegn almennum borgurum eða yfirmenn brutu gegn undirmönnum sínum og 

brotin voru niðurlægjandi fyrir þolendur þeirra.
9
 

Reglan kom frá Bretlandi til Bandaríkjanna og skaut rótum í réttarkerfinu þar en beiting 

hennar hefur verið aðgreind í þrjú tímabil.
10

 Á fyrsta tímabilinu, sem náði yfir 18. og 19. öld, 

voru tengslin við hinn breska uppruna enn augljós og voru skilyrði þess að refsikenndar 

skaðabætur yrðu dæmdar þau að sakborningur hefði móðgað eða niðurlægt brotaþola og þá 

helst á opinberum vettvangi.
11

 Á öðru tímabilinu, í byrjun 20. aldar, var gerð ríkari krafa til 

þess að um misbeitingu valds hefði verið að ræða.
12

 Voru flest mála á þeim tíma, þar sem 

dæmdar voru refsikenndar skaðabætur, tengd lestarfélögum og niðurlægjandi hegðun 

starfsmanna þeirra gagnvart viðskiptavinum sínum.
13

 Í þessum málum voru fyrirtækin sjálf 

dæmd til að greiða refsikenndar skaðabætur þó að niðurlæging viðskiptavina þeirra hafi ekki 

verið markmið með starfsemi þeirra.
14

 Sú krafa var þó gerð að stjórnendur fyrirtækjanna 

hefðu vitað af hegðun starfsmanna sinna eða þeir reynt að réttlæta hana á einhvern hátt.
15

 

Á þriðja tímabilinu, sem hófst um 1960 og má segja að hafi staðið til 2003, var það 

viðmið ráðandi að ef um vísvitandi eða gáleysislegt sinnuleysi í garð tjónþola væri að ræða þá 

                                                

6 Vanessa Wilcox: Punitive Damages in England, bls. 7. 
7 Henry Brooke: A Brief Introduction: The Origins of Punitive Damages, bls. 1. 
8 Henry Brooke: A Brief Introduction: The Origins of Punitive Damages, bls. 1. 
9 Henry Brooke: A Brief Introduction: The Origins of Punitive Damages, bls. 1. 
10 Anthony J. Sebok: Punitive Damages in the United States, bls. 159-169. 
11 Anthony J. Sebok: Punitive Damages in the United States, bls. 159-163. 
12 Anthony J. Sebok: Punitive Damages in the United States, bls. 163-165. 
13 Anthony J. Sebok: Punitive Damages in the United States, bls. 163. 
14 Anthony J. Sebok: Punitive Damages in the United States, bls. 163. 
15 Anthony J. Sebok: Punitive Damages in the United States, bls. 163. 
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gæti það leitt til þess að tjónvaldi yrði gert að greiða tjónþola refsikenndar skaðabætur.
16

 

Útreikningur slíkra skaðabóta var ekki fastmótaður en miðaði yfirleitt að því að fæla 

stjórnendur fyrirtækja frá því að gera ráð fyrir kostnaði fyrirtækisins vegna væntanlegs tjóns 

viðskiptavina sinna vegna ófullnægjandi framleiðslu vöru og bera hann saman við kostnað af 

því að framleiða viðkomandi vöru á fullnægjandi hátt.
17

 Hefur þetta verið talið eiga við þegar 

það er látið liggja milli hluta þó nýframleidd vara sé ekki í því ástandi sem viðskiptavinir 

mega ætlast til.
18

 

Þetta viðhorf endurspeglast í áðurnefndum dómi þar sem McDonald´s skyndibitakeðjunni 

var gert að greiða refsikenndar skaðabætur þar sem það þótti sannað að fyrirsvarsmenn 

fyrirtækisins hefðu vitað af því að framreiðsla kaffis á þann máta sem raun bar vitni gæti 

skapað hættu fyrir viðskiptavini en samt sem áður hefði verið tekin meðvituð ákvörðun um að 

halda sömu framreiðsluháttum áfram.
19

 Voru fyrirsvarsmenn fyrirtækisins með þessu taldir 

hafa sýnt af sér vísvitandi sinnuleysi gagnvart hagsmunum viðskiptavina sinna og látið 

gróðasjónarmið skipta meira máli. Á þeim grundvelli voru taldar forsendur til staðar fyrir því 

að dæma keðjuna til greiðslu refsikenndra skaðabóta.
20

 

 

2.3 Útbreiðsla refsikenndra skaðabóta 

Þrátt fyrir að refsikenndar skaðabætur hafi verið til í einni eða annarri mynd í um 250 ár hafa, 

eins og áður segir, alla tíð verið uppi skiptar skoðanir meðal dómara, lögfræðinga, löggjafa og 

fræðimanna um ágæti þeirra.
21

 Hafa þeir skipast í andstæðar fylkingar sem annað hvort hafna 

því að refsikenndar skaðabætur eigi rétt á sér eða telja þær gegna mikilvægu hlutverki í 

réttargæslukerfinu. Refsikenndar skaðabætur hafa einna helst verið viðurkenndar af 

dómstólum ríkja sem áður tilheyrðu eða eru sprottin af Breska heimsveldinu, svo sem 

Englandi, Kanada, Ástralíu og Bandaríkjunum.
22

 

Þeim hefur hins vegar almennt verið hafnað á meginlandi Evrópu, þar á meðal í 

Frakklandi
23

, Spáni
24

, Ítalíu
25

, Þýskalandi
26

 og Skandinavíu
27

 og kom viðhorf dómstóla í 

                                                

16 Anthony J. Sebok: Punitive Damages in the United States, bls. 165. 
17 Anthony J. Sebok: Punitive Damages in the United States, bls. 166-167. 
18 Anthony J. Sebok: Punitive Damages in the United States, bls. 166. 
19 Dómstóll Nýju Mexíkó, Liebeck gegn McDonald´s, 17. ágúst 1994 (D-202 CV-93-02419). 
20 Dómstóll Nýju Mexíkó, Liebeck gegn McDonald´s, 17. ágúst 1994 (D-202 CV-93-02419). 
21 Henry Brooke: A Brief Introduction: The Origins of Punitive Damages, bls. 2. 
22 Vanessa Wilcox: Punitive Damages in England, bls. 8. 
23 Jean-Sébastien Borghetti: Punitive Damages in France, bls. 55. 
24 Pedro del Olmo: Punitive Damages in Spain, bls. 137. 
25 Alessandro P. Scarso: Punitive Damages in Italy, bls. 106-108. 
26 Nils Jansen and Lukas Rademacher: Punitive Damages in Germany, bls. 75-76.  
27 Bjarte Askeland: Punitive Damages in Scandinavia, bls. 116. 
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Þýskalandi og á Ítalíu bersýnilega fram í málum Hæstaréttar Þýskalands BGHZ 118, 312 og 

Hæstaréttar Ítalíu nr. 1183, GI 2007, 12, 2724. Í báðum tilvikum hafnaði viðkomandi 

hæstiréttur því að dómur bandarískra dómstóla um refsikenndar skaðabætur væri aðfararhæfur 

á þeim grundvelli að slíkt gengi gegn allsherjarreglu (ordre public). 

Hvað varðar viðhorf íslenskra fræðimanna til refsikenndra skaðabóta er tekið fram í 

skýringu á hugtakinu í Lögfræðiorðabók Lagastofnunar Háskóla Íslands að þær hafi „ekki 

tíðkast í íslenskri lagaframkvæmd um alda skeið“.
28

 Má af þessu draga þá ályktun að 

refsikenndar skaðabætur hafi almennt ekki hljómgrunn hérlendis. 

 

2.4 Rök með og á móti refsikenndum skaðabótum 

Þegar refsikenndar skaðabætur eru skoðaðar er nauðsynlegt að hafa í huga að megin tilgangur 

skaðabóta er, eins og áður segir, að gera tjónþola eins settan og hann var áður en tjónsatburður 

átti sér stað.
29

 Í viðbót við þennan megin tilgang hefur það einnig verið talið hlutverk 

skaðabóta að hafa varnaðaráhrif, sérstök og almenn.
30

 Í sérstökum varnaðaráhrifum felst að sá 

bótaskyldi sem greiða þarf bætur breytir háttsemi sinni á þann veg að hann forðast að valda 

tjóni aftur
31

 en í almennum varnaðaráhrifum felst að almenningur í heild sinni forðast að 

valda tjóni þar sem honum er kunnugt um að það geti varðað skaðabótaábyrgð
32

. Eðli 

refsikenndra skaðabóta felur í sér að vikið er frá áherslunni á hið hefðbundna hlutverk 

skaðabóta og meiri áhersla er lögð á varnaðarhlutverk þeirra. Slík áherslubreyting beinist að 

kjarna skaðabóta og verður að telja nauðsynlegt að fyrir slíkri breytingu standi sterk rök. 

Meðal þess sem nefnt hefur verið sem rök fyrir refsikenndum skaðabótum er að þær leiða 

til þess að einkaréttarlegi hluti dómskerfisins er notaður til að létta álagi af 

sakamálaréttarhlutanum og stuðli það í heild sinni að almannaheill.
33

 Gegn þessari kenningu 

hefur verið teflt þeirri meginreglu réttarfars að markmið einkamálaréttarfars sé að leiða 

lagaleg deiluefni milli tveggja jafnsettra aðila til lykta en ekki að refsa öðrum hvorum 

aðilanna fyrir háttsemi sína, þar sem slíkt sé einungis á færi ríkisvaldsins.
34

 Sé því óeðlilegt að 

blanda þessum tveimur markmiðum saman á þann hátt sem gert er með refsikenndum 

skaðabótum.
35

 

                                                

28 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 336-337. 
29 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 38. 
30 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 63. 
31 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 63. 
32 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 64. 
33 Helmut Koziol: Punitive Damages: Admission into the Seventh Heaven or Eternal Damnation? Bls. 293. 
34 Helmut Koziol: Punitive Damages: Admission into the Seventh Heaven or Eternal Damnation? Bls. 294. 
35 Helmut Koziol: Punitive Damages: Admission into the Seventh Heaven or Eternal Damnation? Bls. 294. 
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Einnig hefur verið bent á að það veikir verulega kenninguna um refsikenndar skaðabætur 

að við útreikning þeirra hefur jafnan verið tekið tillit til tjóns allra þeirra aðila sem tjónvaldur 

hefur skaðað og þær greiddar einum aðila samanber dóm Hæstaréttar Alabama fylkis í máli 

BMW of North America, Inc. v. Gore, 517 U.S. 559 (1996). 

 

Málavextir voru þeir að Dr. Ira Gore keypti nýja BMW bifreið. Eftir að hann hafði átt hana í 

nokkra mánuði komst hann að því að bifreiðin hafði verið sprautuð aftur áður en hann hafði 
fengið hana í hendur. Krafðist Gore skaðabóta þar sem að bifreiðin hefði verið verðminni, þegar 

hann fékk hana, heldur en bifreið sem einungis hafði verði sprautuð einu sinni. Niðurstaðan var 

sú að 4.000 dollurum munaði á verðgildi nýrrar bifreiðar sem einungis hafði verið sprautuð einu 

sinni og bifreiðar sem sprautuð hafði verið tvisvar. Kviðdómur dæmdi Gore 4.000 dollara í 
skaðabætur vegna tjóns síns og 4.000.000 dollara í refsikenndar skaðabætur. Var upphæð 

refsikenndu skaðabótanna fundin út með því að tjón af háttsemi BMW var margfaldað með 

fjölda þeirra sem ætla mátti að hefðu orðið fyrir því. Var niðurstaðan úr því 4.000 dollarar 
margfaldaðir með 1.000. 

 

Þá vaknar sú spurning hvað verði um alla þá tjónþola sem fylgja í kjölfarið. Tvær 

meginaðferðir koma til greina, en þó báðar með sína galla. Hin fyrri felur það í sér að einungis 

þeim sem fyrst fer í mál eru dæmdar refsikenndar skaðabætur en þeim sem á eftir koma verða 

einungis dæmdar hefðbundnar skaðabætur. Í þessu tilviki er erfitt að sjá hvað réttlætir 

stórgróða fyrsta tjónþolans á kostnað annarra. Helmut Koziol tekur ágætt dæmi sem 

endurspeglar hversu öfugsnúin þessi útkoma er. Hann gefur sér að tjónvaldur valdi heilsutjóni 

fjölda aðila en þeir verði mis alvarlega veikir. Sá sem veikist minnst jafnar sig fyrst á 

veikindunum og höfðar fyrst skaðabótamál. Hann vinnur málið og honum eru dæmdar 

skaðabætur auk refsikenndra skaðabóta, sem girðir fyrir möguleika allra annarra tjónþola til 

að fá sér dæmdar refsikenndar skaðabætur. Útkoman verður því sú að sá sem skaðaðist minnst 

vegna athæfis tjónvalds fær mun hærri bætur en aðrir og er erfitt að sjá hvernig hægt er að 

réttlæta það.
36

 

Ef tjónvaldinum er hins vegar gert að greiða fleirum en einum tjónþola refsikenndar 

skaðabætur leiðir það til þess að í heild verða refsikenndu skaðabæturnar margfaldar það 

heildartjón sem þær voru upphaflega miðaðar við. Ef litið er aftur til máls BMW gegn Gore 

þá myndi í því tilviki málshöfðun 10 tjónþola sem öllum væru dæmdar refsikenndar 

skaðabætur hafa í för með sér að BMW yrði að greiða 40 milljónir dollara í refsikenndar 

skaðabætur þegar búið væri að komast að þeirri niðurstöðu að 4 milljónir dollara samsvöruðu 

                                                

36 Helmut Koziol: Punitive Damages: Admission into the Seventh Heaven or Eternal Damnation? Bls. 301. 
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því heildartjóni sem orðið hafði. Hefði það því í för með sér að refsing BMW yrði margföld 

sú sem eðlileg væri.
37

 

Þessi rök veiktu kenninguna um refsikenndar skaðabætur töluvert en hún styrktist aftur 

með dómi hæstaréttar Bandaríkjanna í máli Philip Morris USA gegn Williams, 549 U.S. 346 

(2007). 

 
Eiginmaður Mayolu Williams hafði látist vegna lungnakrabbameins eftir að hafa reykt þrjá 

pakka af Marlboro vindlingum á dag mest alla sína ævi. Williams höfðaði mál á hendur Philip 

Morris USA, framleiðanda vindlinganna, á þeim forsendum að fyrirtækið hefði beitt 
blekkingum til að gera lítið úr skaðsemi vindlinga. Voru Williams dæmdar skaðabætur upp á 

rúmlega 800.000 dollara og refsikenndar skaðabætur upp á tæpar 80 milljónir dollara. Málið fór 

svo fyrir nokkur dómstig en að lokum endaði það fyrir hæstarétti Bandaríkjanna þar sem annars 

vegar var deilt um hvort um nægilega ámælisverða háttsemi hefði verið að ræða af hálfu Philip 
Morris USA til að réttlæta upphæð hinna refsikenndu skaðabóta og hins vegar hvort það bryti í 

bága við ákvæði bandarísku stjórnarskráarinnar um réttláta málsmeðferð að miða fjárhæð þeirra 

bóta við heildartjón allra tjónþola, jafnvel þó þeir væru ekki aðilar að skaðabótamálinu. Það var 
niðurstaða hæstaréttarins að ekki væri heimilt að miða fjárhæð bótanna við heildartjónið en hins 

vegar þá skyldi horfa til þess þegar verið var að meta hvort refsikenndar skaðabætur væru 

réttlætanlegar og hver upphæð þeirra skyldi vera, sem þó skyldi miðast við tjón tjónþola.  
 

Niðurstaðan í þessu máli hefur í för með sér að áðurnefnd vandamál hverfa að mestu leyti 

þar sem hverjum og einum tjónþola verða dæmdar refsikenndar skaðabætur sem eingöngu eru 

miðaðar við hans tjón en ekki tjón heildarinnar. 

 

2.5 Brot gegn hagsmunum samfélagsins og einstaklingsins 

Árið 2003 setti Thomas B. Colby fram kenningu um refsikenndar skaðabætur þar sem hann 

skilur á milli þess sem hann kallar brot gegn samfélaginu annars vegar og hins vegar brot 

gegn einstaklingum, og mismunandi áhrifa þeirra.
38

 Vísar hann til svo hljóðandi 

skilgreiningar Sir William Blackstone til frekari skýringar: 

 

private wrongs, or civil injuries, are an infringement … of the civil rights which belong to 

individuals, considered merely as individuals; public wrongs, or crimes and misdemeanors, are 
a breach and violation of the public rights and duties, due to the whole community, considered 

as a community, in it’s [sic] social aggregate capacity.
39

 

 

                                                

37 Thomas B. Colby: Beyond the multiple punishment problem: punitive damages as punishment for individual, 

private wrongs, bls. 593. 
38

 Thomas B. Colby: Beyond the multiple punishment problem: punitive damages as punishment for individual, 

private wrongs, bls. 583-643. 
39 Einstaklingsbundið brot eða borgaralegur skaði, er réttarskerðing … á borgaralegum réttindum sem tilheyra 

einstaklingum, þegar einungis er litið á þá sem einstaklinga; samfélagsleg brot, eða glæpir og afbrot, eru brot og 

rof á almennum réttindum og skyldum, gagnvart samfélaginu í heild, þegar litið er á það sem samfélag, í 

félagslegri heild þess. 
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Þau rök sem komið hafa fram gegn refsikenndum skaðabótum grundvallast á því að þær 

séu bætur eða refsing fyrir brot gegn samfélaginu (e. public wrongs) en ekki brot gegn 

einstaklingnum (e. private wrongs). Ef það er rétt að þetta sé skilningurinn í dag er eðlilegt að 

fræðimenn telji refsikenndar skaðabætur ekki eiga heima í einkamálum. Sérstaklega ef tekið 

er tillit til þess að í því felst að verið sé að refsa fyrir brot gegn samfélaginu, eins og í 

sakamálum, án þess að reglur sakamálaréttarfars, sem ætlað er að tryggja réttindi sakbornings 

gagnvart hinu opinbera, verði virkar.
40

 Enn fremur er einkennilegt að krafa sé gerð um að 

einstaklingur hafi orðið fyrir tjóni svo brotlegum aðila verði gerð refsing fyrir brot gegn 

samfélaginu.  

Colby heldur því fram að þessi skilningur sé í raun afleiðing seinni tíma breytinga á 

hugtakinu um refsikenndar skaðabætur sem upphaflega var ætlað að refsa fyrir brot gegn 

einstaklingnum.
41

 Því til stuðnings bendir hann á niðurstöðu hæstaréttar Iowa í dómi frá 

upphafstíma refsikenndra skaðabóta í máli Hendrickson v. Kingsbury, 21 Iowa 379, 391 

(1866). 

 

…the damages allowed in a civil case by way of punishment … have no necessary relation to 
the penalty incurred for the wrong done to the public, [but rather are imposed] as a punishment 

for the wrong done to the individual.
42

 

 

Telur Colby að síðari tíma breytingar á refsikenndum skaðabótum, á þann veg að þær séu 

taldar beinast að broti gegn samfélaginu, geri það að verkum að þær standist ekki ákvæði 

bandarísku stjórnarskráarinnar. Því sé nauðsynlegt að halda sig við hinn upphaflega skilning 

um að þær feli í sér refsingu fyrir brot gegn einstaklingnum.
43

 

 

2.6 Viðbrögð við hinum mismunandi brotaþáttum 

Flest brot sem framin eru fela hvoru tveggja í sér brot gegn samfélaginu og tilteknum 

einstaklingi eða einstaklingum en viðbrögðin við þessari réttindaskerðingu eru afar ólík. Við 

broti gegn samfélaginu bregst ríkisvaldið með rannsókn, mögulegri ákæru á hendur 

brotamanni og, verði hann fundinn sekur, refsingu. Hvað varðar brotaþolann sjálfan koma 

skaðabætur til sögunnar og tjónvaldi verður mögulega gert að greiða honum bætur fyrir það 

                                                

40 Colby: Beyond the Multiple Punishment Problem: Punitive Damages as Punishment for Individual, Private 
Wrongs, bls. 604-605. 
41 Thomas B. Colby: Clearing the Smoke from Philip Morris v. Williams, bls. 415-416. 
42 Thomas B. Colby: Clearing the Smoke from Philip Morris v. Williams, bls. 414-415. Tilvitnuna má þýða sem 

svo: „… þær skaðabætur sem heimilaðar eru í einkamáli sem refsing … hafa engin nauðsynleg tengsl við 

refsingu vegna brots gegn samfélaginu, [heldur eru frekar dæmdar] sem refsing fyrir brot gegn einstaklingnum.“ 
43 Thomas B. Colby: Clearing the Smoke from Philip Morris v. Williams, bls. 420-421. 
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tjón sem hann varð fyrir. Eins og áður segir fer þó fjárhæð réttilega ákvarðaðra skaðabóta 

aldrei yfir upphæð þess fjárhagslega tjóns sem tjónþoli getur sannanlega sýnt fram á. 

Þá stendur brotið gegn einstaklingnum eftir án þess að við því sé brugðist en þessir 

hagsmunir eru það andlag sem refsikenndar skaðabætur samkvæmt kenningu Colby beinast 

að. Þar sem þessir hagsmunir falla utan hagsmuna samfélagsins í heild og fjárhagslegs tjóns 

tjónþola má draga þá ályktun að í þeim felist ófjárhagslegir hagsmunir viðkomandi tjónþola. 

Hérlendis kallast slíkir hagsmunir miski eins og nánar er skýrt síðar.
44

 Því vaknar sú spurning 

hvort þetta tjón gegn einstaklingnum sjálfum sé samkynja tjóni sem heimilt er að bæta 

samkvæmt ákvæðum b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl.  

Á Íslandi eru refsikenndar skaðabætur vegna tjóns af þessu tagi ekki viðurkenndar og má 

því velta þeirri hugmynd upp hvort til staðar sé óbætt tjón einstaklinga í öllum þeim 

sakamálum sem rekin eru fyrir dómstólum hérlendis og lýkur með því að kveðin er upp 

refsing og/eða eftir atvikum hefðbundnar skaðabætur ákvarðaðar. 

 

3 B-liður 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 

3.1 Tilurð 26. greinar skbl. 

B-liður 1. mgr. 26. gr. skbl. er svo hljóðandi:  

 

Heimilt er 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. 

 

Þetta ákvæði var lögfest við setningu skaðabótalaganna árið 1993 en á sama tíma var 264. 

gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir skammstöfuð hgl.) felld úr gildi, en hún 

hljóðaði svo: 

 

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

hefur reynzt sekur um refsiverða meingerð gegn persónu, friði eða æru annars manns eða aðra 

meingerð, sem telja má drýgða af illfýsi, og má þá dæma hann til að greiða þeim, sem misgert er 
við, auk bóta fyrir fjártjón, ef því er að skipta, fégjald fyrir þjáningar, hneisu, óþægindi, lýti og 

óprýði, svo og röskun á stöðu og högum. 

  

Í eldra ákvæðinu var veitt heimild til greiðslu bóta í hliðstæðum atvikum og nú greinir í b-

lið 1. mgr. 26. gr. skbl. en þar var þó enn fremur gerð krafa um að athöfnin væri refsiverð. 

Með hinu nýja ákvæði skaðabótalaga var slakað á þessu og sú krafa að athöfn væri refsiverð 

felld úr gildi en í stað þess sett skilyrði um ólögmæta meingerð. Einnig kvað nýja ákvæðið á 

um skyldu til greiðslu miskabóta í þessum tilvikum en ekki einungis heimild til slíkra 

                                                

44 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 57. 
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greiðslna og er sérstaklega vakin athygli á því í greinargerð með lagafrumvarpi því sem varð 

að skaðabótalögum nr. 50/1993.
45

 Með lögum nr. 37/1999 um breytingar á skaðabótalögum 

nr. 50/1993 var að lokum sá hluti ákvæðisins sem fól í sér skyldu til greiðslu bóta í þessum 

tilvikum felldur út og heimild til þess að dæma bætur tekin upp á nýjan leik. Ekki er að finna 

neinn rökstuðning fyrir þessari breytingu í greinargerðinni með frumvarpi til þeirra 

breytingalaga sem urðu að lögum nr. 37/1999 um breytingar á skaðabótalögum.
46

 

Segja má að með þessum breytingum hafi forræði á miskabótakröfum vegna atvika af 

þessu tagi verið flutt frá hinu opinbera og til þeirra einstaklinga sem fyrir tjóni verða. 

 

3.2 Hugtök 

Til að átta sig á inntaki ákvæðisins er nauðsynlegt að rýna dýpra í merkingu orða þess. Verður 

hér sérstaklega litið til hugtakanna „ólögmæt meingerð“, „frelsi, friður, æra eða persóna“ og 

„miskabætur“. 

 

3.2.1 Ólögmæt meingerð 

Í áðurnefndri greinargerð er tekið fram að með ólögmætri meingerð sé átt við saknæma 

háttsemi en gáleysi þurfi þó að vera verulegt til að háttsemi sé talin ólögmæt meingerð en 

hugtakið nái ekki til smávægilegra hrekkja eða stríðni.
47

 Af orðanna hljóðan verður að draga 

þá ályktun að hér sé saknæmi skilið í hefðbundinni merkingu og feli í sér ásetning eða 

gáleysi. Viðar Már Matthíasson skilgreinir þau hugtök á þann hátt að ásetningur sé talinn fyrir 

hendi þegar tjóni er valdið viljandi eða tjónvaldi er ljóst að tjón er óhjákvæmileg afleiðing af 

hegðun hans eða yfirgnæfandi líkur eru til þess að tjón verði. Það sé hins vegar gáleysi þegar 

ekki er gætt þeirrar varkárni sem ætlast má til.
48

 

Ekki er gerð nein takmörkun á því í hverju hin ólögmæta meingerð felst og verður því að 

telja að hún geti verið í hvaða formi sem er svo lengi sem hún beinist að frelsi, friði, æru eða 

persónu.
49

 Norrænir fræðimenn hafa þó talið það hafa mikil áhrif hvort í háttsemi tjónvalds 

felist niðurlæging fyrir tjónþola og sé það eitt megin einkenni ólögmætrar meingerðar.
50

 

                                                

45 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3668. 
46 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 1365. 
47 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3669. 
48 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 53. 
49 Eiríkur Jónsson: Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga, bls. 32. 
50 Eiríkur Jónsson: Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga, bls. 36. 
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3.2.2 Frelsi, friður, æra eða persóna 

Í greinargerðinni með frumvarpinu sem varð að skaðabótalögum nr. 50/1993 eru hugtökin 

frelsi, friður, æra og persóna hvorki skilgreind né útskýrð. Verður því að leita annað til að 

afmarka merkingu þeirra í ákvæðinu. Samkvæmt íslenskri orðabók er inntak orðanna 

eftirfarandi: 

 
Frelsi: Sjálfstæði eða frjálsræði.

51
 

Friður: Ró eða næði.
52

 

Æra: Heiður, sómi, sómatilfinning, virðing eða álit.
53

 
Persóna: Einstakur maður, mannleg vera, mannvera eða persónuleiki.

54
 

 

Hugtakið frelsi veldur ekki miklum vandkvæðum og er auðskilið í sinni hefðbundnu 

merkingu en telja má að í ákvæðinu sé átt við höft á sjálfstæði eða frjálsræði eða hvers konar 

frelsissvipting. Friður skýrist lítið af því sem skráð er um hann í orðabók en skerðing á honum 

hefur meðal annars verið talin eiga við um brot á friðhelgi einkalífs og heimilis.
55

 

Hugtakið æra er óskýrara, en Eiríkur Jónsson hefur gert því góð skil og telur að skipta 

megi því í tvær mismunandi hugmyndir. Annars vegar huglæga æru sem táknar manngildi, 

eiginleika, hegðun og breytni manns og hins vegar hlutlæga æru sem er sú hugmynd, dómur 

eða álit sem aðrir hafa á gildi tiltekins manns.
56

 Telur Eiríkur að í stuttu máli sé hægt að tala 

um fyrri hugmyndina sem sjálfsvirðingu en þá síðari sem mannorð og hafi íslenskir 

fræðimenn frekar verið tilbúnir að taka til greina að um ærumeiðingar sé að ræða þegar ráðist 

er gegn mannorði, þó ekki sé slíka takmörkun að finna í ákvæðinu sjálfu.
57

  

Ekki virðist hafa komið fram skýr aðgreining á því hvað telst æra og hvað persóna. Það 

virðist þó að í málum sem snerta framkomu vinnuveitenda gagnvart starfsmönnum þá komi 

helst til álita hjá dómstólum að telja að um meingerð gegn persónu sé að ræða samanber Hrd. 

2003, bls. 4366 (145/2003) og Hrd. 2000, bls. 869 (374/1999) sem reifaðir eru nánar síðar. 

 

3.2.3 Miskabætur 

Miskabætur eru þær bætur sem koma fyrir miska en hann hefur almennt verið skilgreindur 

neikvætt sem það tjón sem ekki telst til fjártjóns. Fjártjón hefur verið talið það tjón sem metið 

                                                

51 Mörður Árnason: Íslensk orðabók, bls. 389. 
52 Mörður Árnason: Íslensk orðabók, bls. 391. 
53 Mörður Árnason: Íslensk orðabók, bls. 1858. 
54 Mörður Árnason: Íslensk orðabók, bls. 1128. 
55 Viðar Már Matthíasson: „Skaðabótaréttur“, bls. 338. 
56 Eiríkur Jónsson: Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

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

skaðabótalaga, bls. 36. 
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verður til peninga eftir almennum hlutlægum mælikvarða en miski sem annað, ófjárhagslegt, 

tjón og hefur það því verið talið ófjárhagslegt tjón ef ekki er hægt að beita hlutlægum 

mælikvarða við mat á því.
58

 

Þessi skilgreining miska er ekki mjög efnisrík en Ólafur Jóhannesson gerði honum nánari 

skil og taldi hann vera „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.“
59

  

Af þessu má sjá að eðli skaðabóta og miskabóta er ekki hið sama. Skaðabótum er ætlað að 

bæta fjárhagslegt tjón með fégreiðslu en miskabótum er ætlað að bæta ófjárhagslegt tjón.
60

 

Má því mögulega líta á miskabætur sem aðferð til að rétta persónu eða æru tjónþolans við. 

 

3.3 Meðferð dómstóla  

Í ljósi þess að áðurnefnd hugtök eru ekki skilgreind í ákvæðinu sjálfu, afar stuttlega í 

greinargerðinni með frumvarpinu sem varð að skaðabótalögum nr. 50/1993 og á takmarkaðan 

hátt af fræðimönnum er nauðsynlegt að kanna hvernig íslenskir dómstólar hafa beitt 

miskabótaheimild ákvæðisins og hvernig rökstuðningi fyrir dæmdum miskabótum hefur verið 

háttað. 

Við slíka skoðun kemur hins vegar í ljós að það sem einna helst einkennir dóma þar sem 

bætur samkvæmt ákvæðinu hafa verið dæmdar er að lítill sem enginn rökstuðningur er fyrir 

því að um ólögmæta meingerð hafi verið að ræða og erfitt er að finna raunverulegan 

rökstuðning fyrir þeim fjárhæðum sem dæmdar eru. Má sem dæmi um þetta nefna niðurstöðu 

Hæstaréttar í Hrd. 11. mars 2010 (370/2009). 

 

Málsatvik voru þau að Davor Davíð Purušić sótti um að fá að þreyta inntökupróf í 
Lögregluskóla ríkisins vorið 2005. Var honum neitað um það á grundvelli skilyrða um 

hámarksaldur. Á sama tíma var gerð undanþága hvað varðaði aldur annars umsækjanda og 

honum heimilað að þreyta inntökuprófið þrátt fyrir að viðkomandi væri yfir hámarksaldri. 

Krafðist Davor miskabóta að fjárhæð 2.500.000 kr. vegna hneisu og smánar. Héraðsdómur taldi 
að þrátt fyrir að Davor hefði ekki stutt miskabótakröfu sína skýrlega við ákveðna lagaheimild þá 

mætti telja, af lýsingu málsástæðna, að komin væri fram skýrskotun til þess að unnin hafi verið 

meingerð gegn æru og persónu [feitletrun mín] Davors, svo sem um ræðir í b-lið 1. mgr. 26. 
gr. skbl. Væri því óhjákvæmilegt að dæma honum miskabætur, sem þó voru ákvarðaðar mun 

lægri heldur en Davor fór fram á eða 500.000 kr. Hæstiréttur lækkaði miskabótafjárhæðina en 

staðfesti niðurstöðu héraðsdóms með orðunum „skilyrðum 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 til 

                                                

58 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 57. 
59 Ólafur Jóhannesson: Fjártjón og miski, bls. 11. 
60 Eiríkur Jónsson: Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga, bls. 29. 
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greiðslu miskabóta til handa gagnáfrýjanda er fullnægt og eru þær hæfilega ákveðnar 300.000 

krónur“. 

 

Hér gerir héraðsdómur engan skýran mun á æru og persónu og ekki er tekið fram hvað 

það er sem hefur í för með sér að dómstóllinn telur að um ólögmæta meingerð sé að ræða. 

Hæstiréttur gerir ekki heldur neina tilraun í dómi sínum til að afmarka eða rökstyðja að neinu 

leyti þá niðurstöðu sína að skilyrðum fyrir greiðslu miskabóta hafi verið fullnægt. Er því erfitt 

að fullyrða í hverju meingerð hafi verið fólgin í þessu tilviki. Dómstólar virðast þó gera 

einhvern greinarmun á hugtökum ákvæðisins samanber forsendur héraðsdóms og Hæstaréttar 

í Hrd. 17. september 2009 (18/2009). 

 

Eiginkona Hannesar Ragnarssonar seldi einkahlutafélagi í eigu Einars Guðlaugssonar og 

eiginkonu hans, einkahlutafélag í sinni eigu. Var eina eign einkahlutafélagsins gistiheimili. Átti 
Hannes eftir að ganga frá endurgreiðslu trygginga til leigutaka og hafði þess vegna mælt sér mót 

við Einar á gistiheimilinu. Þegar Hannes kom á gistiheimilið ræddust þeir Einar við. Einar varð 

þess áskynja að Hannes hafði ekki það fé meðferðis sem þurfti til að greiða leigutökum og 
upphófust stympingar milli þeirra. Enduðu þær með því að Einar „kastaði“ Hannesi út og hlaut 

hann meiðsl af. Höfðaði Hannes mál á hendur Einari, meðal annars til greiðslu miskabóta vegna 

meingerðar gagnvart frelsi, friði, æru og persónu sinni. Féllst héraðsdómur á þá kröfu með 

orðunum: „stefndi veittist af tilefnislausu að stefnanda og veitti honum áverka. Gerðist hann 
með því sekur um ólögmæta meingerð gegn persónu hans [feitletrun mín]“ og hafi því verið 

fullnægt skilyrðum 26. gr. skbl. Staðfesti Hæstiréttur þessa niðurstöðu héraðsdóms og vísaði til 

þess að H hefði fyrst og fremst reynt að verja sig og komast undan. 
 

Það sem vekur athygli í þessu máli er að lögmaður Hannesar vísar til þess að um 

ólögmæta meingerð gegn friði, frelsi, æru og persónu hafi verið að ræða en í forsendum 

sínum tiltekur héraðsdómur einungis að þetta hafi verið meingerð gagnvart persónu H. Í 

þessum dómi virðast héraðsdómur og Hæstiréttur leggja þá merkingu í hugtakið meingerð 

gagnvart persónu að það feli í sér árás á mann sem tekur ekki til varna, þó ekki verði talið að 

slíkt sé tæmandi eða jafnvel fullnægjandi skýring. Dómstólar hafa einnig talið að í niðrandi 

framkomu vinnuveitanda gagnvart starfsmanni sínum geti falist meingerð gegn persónu 

starfsmannsins eins og sjá má í forsendum héraðsdóms og Hæstaréttar í Hrd. 2003, bls. 4366 

(145/2003) og Hrd. 2000, bls. 869 (374/1999). 

 

Hrd. 2003, bls. 4366 

Halldóra Guðmundsdóttir starfaði hjá sjúkrastofnun á vegum ríkisins og hélt því fram að fram 
hjá henni hefði verið gengið við úthlutun yfirvinnu í kjölfar málaferla hennar gegn 

sjúkrastofnuninni vegna áminningar sem henni var veitt af hálfu yfirmanna sinna.Var talið að 

sýnt hefði verið fram á að þegar fleiri hafi verið tiltækir til að vinna aukavaktir hafi þeir frekar 
verið valdir heldur en Halldóra, þrátt fyrir minni reynslu, og að frekar hafi verið látið vanta 

starfsfólk á vaktir heldur en að kalla Halldóru til starfa. Taldi héraðsdómur að þetta hefði verið 

gróf mismunun sem ekki hefðu legið málefnalegar forsendur fyrir og hefðu yfirmenn Halldóru 

brotið gegn henni með saknæmum hætti. Taldi dómurinn að með hliðsjón af því að áminning sú 
sem Halldóru var veitt taldist bæði ólögmæt að efni og formi til og að Halldóra neyddist til að 

taka að sér verr launuð störf til að bæta tekjur sínar vegna aukavinnutaps, þá væri framkoma 
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yfirmanna Halldóru gagnvart henni í heild sinni mjög niðrandi. Fæli hún því í sér ólögmætt 

brot gegn persónu [feitletrun mín] Halldóru og væru skilyrði 26. gr. skbl. uppfyllt og skyldi 

greiða henni 100.000 kr. í miskabætur. Á þessa niðurstöðu féllst Hæstiréttur án frekari 

rökstuðnings en hækkaði miskabæturnar í 300.000 kr. 
 

Hrd. 2000, bls. 869 

Jóhannes R. Guðnason starfaði hjá Flugafgreiðslunni ehf. við fermingu og affermingu flugvéla 
og voru Sigurbjörn Björnsson og Hilmar R. Sölvason framkvæmdastjórar og helstu hluthafar 

Flugafgreiðslunnar. Jóhannesi var vikið fyrirvaralaust úr starfi í kjölfar þess að honum var gefið 

að sök að hafa tekið vörur úr farmi flugvéla ófrjálsri hendi. Samhliða því að Jóhannesi var sagt 
upp afhentu Sigurbjörn og Hilmar lögreglunni beiðni um rannsókn á meintum þjófnaði hans. 

Jóhannes krafðist þess að fá greidd laun í uppsagnarfresti sínum og eftir að rannsókn lögreglu 

var felld niður tókust samningar milli Jóhannesar og Flugafgreiðslunnar um greiðslu í 

uppsagnarfrestinum með smávægilegri lækkun. Jóhannes höfðaði mál á hendur Sigurbirni og 
Hilmari þar sem hann krafðist meðal annars miskabóta á grundvelli 26. gr. skbl. vegna 

uppsagnarinnar og tengdra aðgerða af hálfu Flugafgreiðslunnar. Taldi Hæstiréttur að aðgerðir 

Flugafgreiðslunnar, Sigurbjörns og Hilmars hefðu verið illa ígrundaðar og aðallega byggðar á 
óstaðfestum sögusögnum. Hefði uppsögnin verið óréttmæt og gengið hefði verið fram af 

stórfelldu gáleysi. Fælist í uppsögn Jóhannesar og þeim ósönnuðu sakargiftum sem á hann voru 

bornar ólögmæt meingerð gegn persónu hans og æru (feitletrun mín) samkvæmt 26. gr. skbl. 
og var Sigurbirni og Hilmari gert að greiða Jóhannesi 400.000 kr. í miskabætur. 

 

Í þessum dómum telur Hæstiréttur að um sé að ræða meingerð gegn persónu málsaðila en 

í Hrd. 2000, bls. 869 (374/1999) gerir hann ekki skýran greinarmun á broti gegn persónu og 

broti gegn æru. Ekki er að sjá að annað sé sameiginlegt með þessum málum og Hrd. 17. 

september 2009 (18/2009) en að brotið beinist gegn einstaklingi og vekur það spurningar um 

hvort það eitt og sér sé fullnægjandi skilyrði. 

Oftar en ekki eru miskabætur þó dæmdar á grundvelli 26. gr. skbl. án þess að dómstólar 

tiltaki á nokkurn hátt um hverskonar meingerð er að ræða, eða gegn hvers konar réttindum er 

brotið, og láta sér duga að telja að sýnt hafi verið fram á að einhvers konar miski sé til staðar. 

Að sama skapi er fjárhæð miskabóta sjaldan eða aldrei rökstudd. Sem dæmi um þetta má 

nefna Hrd. 3. febrúar 2010 (385/2010), Hrd. 9. desember 2010 (555/2010), Hrd. 21. júní 

2010 (636/2009) og Hrd. 11. mars 2010 (370/2009). 

 

Hrd. 3. febrúar 2010 (385/2010) 

Hilmir Freyr Sigurðsson tældi til sín 17 ára stúlku, A, með áfengi og fíkniefnum. Fór hann með 

hana í sumarbústað þar sem hann neytti yfirburða sinna vegna aldurs og þroska og fékk hana til 
ýmissa kynferðisathafna og var hann talinn hafa brotið gegn 3. mgr. 202. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940. Lögð voru fram ýmis sálfræðileg vottorð sem kváðu á um að A hefði 

verið í mikilli sjálfsvígshættu eftir brotin og hafi verið með áfallastreituröskun til lengri tíma. 
Auk þess hefðu atburðirnir sem áttu sér stað eyðilagt árangur rúms árs á meðferðarheimili. A 

gerði kröfu um greiðslu miskabóta á þeim forsendum að Hilmir hefði narrað A í sumarbústaðinn 

þar sem hann hefði nýtt sér veikleika hennar gagnvart fíkniefnum og misnotað hana á grófan og 

ófyrirleitinn hátt. Hefði hún orðið fyrir miklum andlegum skaða og væri enn að vinna úr honum. 
Héraðsdómur taldi að þó A hefði orðið fyrir áfalli áður en þessi atburðir hefðu átt sér stað hefði 

hún verið á batavegi og hafði brot Hilmis haft mjög alvarleg áhrif á heilsu hennar. Þetta taldi 

héraðsdómur fullnægjandi og í niðurstöðum hans var að finna eftirfarandi rökfærslu: „Er því 
sannað að brotaþoli hafi orðið fyrir miska af völdum ákærða.  Með hliðsjón af öllu framansögðu 
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og með vísan til 26. gr. skaðabótalaga þykja miskabætur hæfilega ákveðnar 800.000 krónur…“ 

Þessa niðurstöðu héraðsdóms staðfesti Hæstiréttur án frekari röksemda. 

 

Hrd. 9. desember 2010 (555/2010) 
Málavextir voru þeir að A fór heim með Tomasz Burdzan síðla nætur í þeim tilgangi að fá að 

nota síma. Endaði sú heimsókn með því að Tomasz nauðgaði A sem síðan náði að forða sér út 

úr húsnæði hans. Réttargæslumaður A krafðist skaðabóta þar sem A hefði orðið fyrir tjóni við 
árásina og hefði nauðgunin verið gróft brot gegn persónu, friði og frelsi hennar. Niðurstaða 

héraðsdóms var sú að með vísan til niðurstöðu um sakfellingu fyrir kynferðisbrot hefði 

framferði ákærða valdið A miska. Ætti hún rétt á skaðabótum vegna háttsemi hans á grundvelli 
26. gr. laga nr. 50/1993 og væru þær hæfilega ákveðnar 1.200.000 krónur. 

 

Hrd. 21. júní 2010 (636/2009) 

X var sakfelldur fyrir líkamsárás gegn A með því að hafa rifið í hár hennar og slegið hana í 
höfuð, handleggi og hendur. Marðist A og brotnaði einn fingur hennar við þessa atlögu X. Fyrir 

hönd A var gerð krafa um miska- og skaðabætur án þess að gera frekar grein fyrir því á hvaða 

grundvelli eða fyrir hvaða tjón þær bætur væru. Í niðurstöðu héraðsdóm var einungis 
eftirfarandi rökstuðningur: „A á rétt á miskabótum úr hendi ákærða á grundvelli 26. gr. 

skaðabótalaga nr. 50/1993, auk þóknunar vegna lögfræðiaðstoðar. Þykja bæturnar hæfilega 

ákvarðaðar 250.000 krónur auk vaxta eins og greinir í dómsorði.“ Staðfesti Hæstiréttur þessa 
niðurstöðu án frekari rökstuðnings. 

 

Með hliðsjón af þeim rökstuðningi, eða öllu heldur skorti á rökstuðningi, sem kemur fram 

í þessum dómum virðist það hvorki skipta raunverulegu máli um hvers konar ólögmæta 

meingerð er að ræða né heldur gegn nákvæmlega hvaða hagsmunum er brotið heldur sé 

fullnægjandi að hægt sé að leiða líkur að því að um tjón á einhverjum þeirra hagsmuna sem 

koma fram í b-lið 1. mgr. 26. gr. skbl., miska, sé að ræða. Þau réttindi eru svo aftur á móti afar 

lítið skýrð og hafa óskýr mörk sín á milli eins og áður er getið. Það er þó eitt sem er 

sameiginlegt hugtökunum fjórum en það er það einkenni þeirra að um er að ræða órjúfanleg 

réttindi tiltekins einstaklings sem jafnvel mætti kalla einstaklingsbundin réttindi. Orðalag b-

liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. um „frelsi, frið, æru eða persónu“ virðist því vísa til réttinda 

einstaklinga sem eru, að efninu til, hliðstæð þeim réttindum sem refsikenndum skaðabótum 

var upphaflega ætlað að vernda.  

 

4 Refsikenndar skaðabætur og miskabætur b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl.  

Þegar það sem kemur fram hér að framan er skoðað í heild sinni kemur í ljós að það eru ýmis 

tengsl með refsikenndum skaðabótum og miskabótaheimild b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. 

Til að byrja með er megin einkenni refsikenndra skaðabóta að þær koma til álita í tilvikum 

þar sem tjónvaldur kemur fram á niðurlægjandi hátt eða hefur sýnt ófjárhagslegum 

hagsmunum tjónþola lítilsvirðingu eða vítavert sinnuleysi. Þegar þetta einkenni er skoðað 

með hliðsjón af áður nefndu ákvæði 264. gr. hgl. sem var fellt úr gildi árið 1993 með 

skaðabótalögum nr. 50/1993 sést að margt er sameiginlegt með því og refsikenndum 
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skaðabótum. Einna helst er það sú heimild sem var í 264. gr. hgl. fyrir því að dæma bætur 

fyrir „meingerð sem telja má drýgða af illfýsi“
61

 auk þess sem að í ákvæðinu er kveðið á um 

„fégjald“ en ekki bætur. Virðist því sem í þessu ákvæði hafi verið til staðar heimild fyrir 

refsingu fyrir brot gegn ófjárhagslegum hagsmunum sem hafi verið keimlík refsikenndum 

skaðabótum í enskum og bandarískum rétti. Þegar þetta ákvæði var fellt brott án þess að 

annað kæmi þess í stað mátti í fljótu bragði draga þá ályktun að loku hafi verið skotið fyrir að 

slíkar refsikenndar skaðabætur ættu sér lagastoð hérlendis. Í greinargerðinni með frumvarpi til 

þeirra laga sem urðu skaðabótalög nr. 50/1993 kom þó fram að þar sem heimild 264. gr. hgl. 

hefði ekki verið beitt í um 50 ár væri ekki talin þörf á slíkri heimild í lögum heldur væri 

heimild fyrir bætur vegna ólögmætrar meingerðar fullnægjandi.
62

 Ekkert er fjallað um hvaða 

munur sé á illfýsi samkvæmt 264. gr. hgl. annars vegar og ólögmætri meingerð samkvæmt b-

lið 1. mgr. 26. gr. skbl. hinsvegar. 

Það virðist því sem löggjafinn hafi tekið þá afstöðu að fella út heimild fyrir bótum sem 

voru nátengdar refsikenndum skaðabótum í sinni upprunalegu, og mögulega núgildandi, 

mynd. Þar sem ekki er meiri rökstuðningur til staðar er þó erfitt að segja til um hvort þessi 

niðurstaða löggjafans er komin til af ásetningi eða vegna misskilnings á innihaldi hins eldra 

ákvæðis. 

Með hliðsjón af því hversu óljós hugtök b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. eru og hversu óljósa 

merkingu dómstólar hafa lagt í þau verður ekki séð skýrlega hvaða þýðingu þeim er ætluð. 

Eins og sjá má í þeim dómum sem reifaðir hafa verið hér að ofan gerir Hæstiréttur ekki mikla 

kröfu til þeirrar aðferðar sem beitt er við framkvæmd brots svo skilyrði miskabóta skv. b-lið 

1. mgr. 26. gr. skbl. teljist uppfyllt. Er til að mynda einungis tekið fram í einum dómi, Hrd. 

2003, bls. 4366, að um sérlega niðrandi framkomu hafi verið að ræða í garð tjónþola. Miðað 

við upphæð þeirra skaðabóta sem voru dæmdar í því máli virðist sú niðurstaða þó ekki hafa 

haft mikil áhrif á fjárhæð miskabótanna sem að lokum voru ákvarðaðar 300.000 kr. 

 Af þessu má draga þá ályktun að eftir tilkomu hinna nýju skaðabótalaga árið 1993 hafi 

ákvæðum 26. gr. skbl. einungis verið beitt til að dæma tjónþolum hefðbundnar miskabætur án 

þess að í þeim hafi falist sérstakir refsieiginleikar. Þær refsikenndu skaðabætur sem voru 

heimilaðar í 264. gr. hgl. og virðast hafa verið sambærilegar við refsikenndar skaðabætur í 

Bandaríkjunum í dag, eru því ekki til staðar í íslensku lagaumhverfi í dag. Það útilokar þó 

ekki að þær geti átt rétt á sér í einhverjum tilvikum. Því má velta upp hvort það geti verið 

eðlilegt að hafa þann möguleika til staðar að fyrir sérlega meiðandi aðferð við saknæman 

                                                

61 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3668. 
62 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3668. 
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verknað verði dæmdar refsikenndar skaðabætur auk hefðbundinna skaðabóta. Þegar þetta er 

haft í huga verður það að teljast óþarft og jafnvel óæskilegt að hafa fellt út þá heimild sem var 

að finna í 264. gr. hgl. því þrátt fyrir að tilteknum lagaákvæðum sé sjaldan beitt leiðir það 

ekki sjálfkrafa til þess að þau séu óþörf eða óæskileg. Rökstuðningurinn í greinargerð með 

frumvarpi til þeirra laga sem urðu skbl. fyrir því að fella brott heimild til fjárbóta í 264. gr. 

hgl. var meðal annars á þá leið að ekki væri mikil þörf fyrir það ákvæði.
63

 Verður að telja 

þann rökstuðning á mörkum þess að vera fullnægjandi og í samræmi við íslenska lagahefð þar 

sem lagaákvæði hafa ekki verið talin falla úr gildi fyrir fyrnsku þrátt fyrir að þeim sé sjaldan 

beitt.
64

 

 

5 Niðurlag 

Við fyrstu sýn eru refsikenndar skaðabætur afar framandi, þær gríðarháu fjárhæðir sem eru 

dæmdar eru í engum tengslum við það tjón sem aðilar viðkomandi dómsmála verða fyrir auk 

þess sem fræðileg umfjöllun um refsikenndar skaðabætur er lítil hérlendis. Þegar saga þeirra 

er skoðuð kemur hins vegar í ljós að upphaflega var þeim ætlað að rétta hlut einstaklinga 

gagnvart yfirvaldi eða öðrum sem stóðu betur að vígi. Sá skilningur virðist hafa bjagast í 

gegnum árin þar til að í hugmyndinni um refsikenndar skaðabætur var talin felast refsing fyrir 

brot gegn samfélaginu. Hafði það í för með sér að kenningin um refsikenndar skaðabætur lenti 

í öngstræti og hugmyndin átti í vök að verjast, hvort sem var í Bandaríkjunum eða annars 

staðar. Þróun síðasta áratugar hefur hins vegar blásið lífi í kenninguna með því að snúa aftur 

til upprunans og einblína á upphaflegan tilgang þeirra. Þegar kenning Thomas B. Colby er 

höfð til hliðsjónar verður mun auðveldara að réttlæta að refsikenndar skaðabætur, það er að 

segja bætur fyrir ófyrirleitna háttsemi af hálfu tjónvalds í garð tjónþola, geti átt rétt á sér. 

Þegar 26. gr. skbl. er skoðuð með hliðsjón af þróun sinni og samruna 264. gr. hgl. við 

hana og hún borin saman við reglur um refsikenndar skaðabætur í Bandaríkjunum kemur í 

ljós að þeim er mögulega báðum ætlað að þjóna því hlutverki að refsa tjónvöldum fyrir 

illfýsna hegðun í garð tjónþola. Þetta hlutverk 26. gr. skbl. hefur þó glatað verulegu vægi og 

má jafnvel telja óvirkt í dag. Í kjölfar þessarar niðurstöðu vaknar sú spurning hvort hægt sé að 

nota sömu viðmið og mælikvarða þegar metið er hvort aðstæður séu slíkar að þær réttlæti 

miskabótaábyrgð á grundvelli b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. og notaðir eru við mat á 

refsikenndum skaðabótum. Ekki er mikla hjálp að fá í lögskýringargögnum eða dómum við 

                                                

63 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3668. 
64 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 191. 
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það mat þar sem dómstólar hafa verið afar ragir við að gefa skýrt til kynna hvað það er sem 

skiptir raunverulega máli þegar metið er hvort háttsemi leiði til þess að miskabótakrafa 

stofnist eða gegn hvaða hagsmunum hún beinist. Er því erfitt að benda á eða afmarka hvaða 

reglur eru hafðar til leiðsagnar.  

Þegar kenning Colby er skoðuð vaknar upp sú spurning hvort búið sé að fjarlægja þann 

rétt tjónþola að fá uppreista æru sína eftir að á honum er brotið. Í flestum tilfellum þegar aðili 

fremur afbrot tekur hið opinbera, ákæruvaldið, brotið upp á sína arma. Hinum brotlega verður 

mögulega refsað fyrir brotið en í því felst einungis refsing fyrir brot gegn samfélaginu. Sést 

það ágætlega í því einkenni sakamála að brotaþoli hefur ekkert forræði á málsmeðferðinni 

heldur kemur einungis fyrir sem eins konar áhorfandi. Þó brotaþoli eða tjónþoli fái bætur sem 

miða að því að gera hann eins settan og hann var áður þá fær hann ekki möguleika á að reisa 

æru sína eða persónu við gagnvart hinum brotlega. Sá brotlegi hefur í raun fengið að brjóta 

gegn persónu brotaþolans án þess að vera refsað sérstaklega fyrir það brot, þar sem í 

miskabótunum felst einungis greiðsla fyrir tjónið sem valdið var en ekki refsing fyrir að valda 

tjóninu. Það er erfitt eða ómögulegt að halda því fram að verið sé að refsa fyrir bæði brot gegn 

samfélaginu og brot gegn einstaklingnum þegar einstaklingurinn hefur ekkert að segja um það 

hvernig farið er með málið. 

Það er svo annað mál hvort hægt er að fella refsingu fyrir slíkt brot, sem tjónþoli verður 

fyrir, undir reglur skaðabótaréttar með því að líta svo á að um sé að ræða ólögmæta meingerð 

gegn frelsi, friði, æru eða persónu viðkomandi einstaklings. Miðað við það sem áður er komið 

fram um eiginleika 26. gr. skbl. og afstöðu dómstóla til hennar er það fræðilega séð mögulegt 

en ólíklegt að dómstólar fallist á þá niðurstöðu. Hvað þetta varðar er þó ekki hægt að fullyrða 

þar til dómstólar hafa tekið afstöðu eða rökstutt niðurstöður sínar með skýrari hætti.  
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