
Til Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis
Frá Ragnari Aðalsteinssyni, lögmanni
Efni: Umsögn um frumvarp um heimild til að greiða bætur vegna dóms

Hæstaréttar í máli nr. 521/2017 
Dags. 14. október 2019

Hér að neðan er skv. ósk nefndarinnar hinn 11. október 2019 umsögn mín um 
framangreint frumvarp og greinargerð, sem því fylgir.

1. Ég hefur fullan skilning á því að frumvarpið sé lagt fram til að tryggja að 
ekki fari milli mála að ríkisstjórnin hafi heimild til að semja um og greiða 
bætur til þeirra sem hlut eiga að máli, einkum með hliðsjón af því að 
réttarstaða þeirra kann að vera mismunandi.

2. Ástæða kann að vera til að kveða á um réttarfarslega stöðu maka og 
barna hinna látnu í þeim skilningi að enginn útilokist vegna þess að ekki 
er samstaða meðal maka og barna látinna.

3. Þess eru dæmi að börn hinna sýknuðu, sem eru á lífi, hafi orðið fyrir 
óafturkræfum áföllum við handtökur og frelsisviptingar sakborninga 
1975/1976. Huga þarf að stöðu þeirra hugsanlega í lagatextanum.

4. Í greinargerð með frumvarpinu segir m.a. að niðurstaða Hæstaréttar 
2017 um sýknu hafi byggst á kröfugerð ákæruvaldsins og má skilja 
ummælin þannig, að kröfugerðin hafi ein og sér ráðið niðurstöðunni. Á 
þetta er ekki unnt að fallast. Hæstiréttur féllst því aðeins á kröfugerð 
málsaðila eftir að hafa kannað forsendur úrskurðar 
endurupptökunefndar og komist að þeirri niðurstöðu að úrskurðurinn 
væri annmarkalaus bæði að efni og formi til. Að öðrum kosti hefði ekki 
komið til sýknu. Því er rangt að segja að sýknukrafa ákæruvaldsins ein 
hafi ráðið niðurstöðu Hæstaréttar. Hæstiréttur tók sjálfstæða efnislega 
afstöðu til sakargiftanna í málinu með því að leggja blessun sína á 
úrskurð endurupptökunefndar.

5. Í greinargerð með frumvarpinu er lögð áhersla á skattfrelsi bótanna 
þannig að ókunnugir gætu ætlað að skylt væri að jafnaði að greiða skatta 
af slíkum bótum. Svo er ekki. Miskabætur eru ekki skattskyldar en 
meginhluti bótanna verða miskabætur. Bætur vegna fjárhagslegs tjóns, í 
þessu tilviki vegna misstra atvinnutekna, eru hins vegar að jafnaði
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skattskyldar. Sé ætlunin að slíkar bætur verði undanþegnar skattskyldu er 
um verulega ívilnun að ræða.

6. Í greinargerð segir að bætur fyrir frelsissviptingu virðist lækka eftir því 
sem vistin er lengri. Fyrir þessu er engin stoð í dómiðkun eða 
fræðikenningu íslenskri. Ríkið hefur ekki notið neins konar magnafsláttar 
eða heildsöluafsláttar, sem tekur mið af lengd frelsissviptingar. Öll rök 
hníga að því að bætur verði hærri fyrir hvern dag eftir því sem 
frelsissviptingin varir lengur, enda aukast neikvæð áhrif hennar á andlega 
og líkamlega heilsu hins frelsissvipta eftir því sem hún varir lengur.

7. Í greinargerðinni segir að fjárhæð miskabóta vegna frelsisviptingar/ 
gæsluvarðhalds að ósekju virðist vera á bilinu 150-200 þúsund krónur á 
dag. Þetta samræmist ekki nýjustu dómum áfrýjunardómstólanna, sem 
benda frekar til kr. 220-250 þúsund krónur á dag m.a. að teknu tilliti til 
verðlagsbreytinga.

8. Í þeim fordæmum sem vísað er til er ekki um að ræða sambærilega 
harðneskju og brot á lögvernduðum mannréttindum sakborninga og í 
málum hina sýknuðu. Ekki er annað vitað en nú á dögum njóti 
sakborningar þeirra réttinda að velja sér verjanda sem er viðstaddur 
yfirheyrslur hjá lögreglu og öll dómþing komi til ákæru. Yfirheyrslur eru 
teknar upp, bæði hljóð og mynd. Þá fá sakborningar í gæslu að jafnaði að 
ræða við verjendur sína í einrúmi og eiga þess kost að undirbúa vörn sína 
þvert á það sem gerðist 1975-1980. þá eru aðstæður 
gæsluvarðhaldsfanga nú ekki eins hörmulegar og mannskemmandi og 
þær voru í Síðumúlafangelsi.

9. Í frumvarpinu er vísað til héraðsdóms í málinu nr. E-823/2014 og sagt að 
það sé sambærilegt atvikum í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu. Ekki 
verður á það fallist og jafnframt bent á að dómurinn hefur ekkert 
fordæmisgildi um fjárhæðir, enda ekki áfrýjað.

10.Þá er í greinargerð vísað til dóma Hæstaréttar í málunum nr. 124- 
127/1980, sem fjölluðu um bætur fyrir 105 daga gæsluvarðhald að ósekju 
í Síðumúlafangelsi árið 1976 út af sama sakarefni. Segir í greinargerðinni 
að bæturnar í þeim dómum hlaupi á núvirði á „nokkur hundruð 
þúsundum kr. á dag og fari það eftir því hvaða vísitala er notuð". Þetta er 
er rétt svo langt sem það nær. Framreiknaðar bætur samkvæmt þessum 
dómum nema rúmlega kr. 500.000 á dag miðað við þá vísitölu sem 
hagstæðust er ríkinu.

11.Þess skal getið að ég gæti sem lögmaður hagsmuna aðila sem eiga hlut 
að máli.
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