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Útdráttur 

Sáttamiðlun er þekkt víðsvegar um heiminn, sem annar valmöguleiki en 

dómstólar. Viðskiptaheimurinn erlendis hefur nýtt sér sáttamiðlun í ein 40 ár með 

góðri raun, og hafa íslensk fyrirtæki með starfsemi erlendis eða í viðskiptum við 

erlenda aðila notast við sáttamiðlum við lúkningu sinna deilumála, í fjölmörgum 

tilfellum. Sáttamiðlun hefur hinsvegar ekki notið mikillar vinsældar hér innanlands.  

Tilgangur ritgerðar þessarar er að reyna að meta kosti og galla sáttamiðlanna. Finna 

út hvort sáttamiðlun sé nothæft úrræði hér á landi sem og að finna út hversvegna 

sáttamiðlun er ekki jafn vinsælt úrræði hér líkt og þekkist erlendis. Ég spyr þeirra 

spurninga hvort sáttamiðlun eigi heima í heimi viðskipta hér á Íslandi og þá hvort 

gæfulegt sé að þvinga menn til sáttamiðlunar.  

Til að svara þessum spurningum er leitast eftir því að útskýra hugtakið sáttamiðlun. 

Dæmi eru nefnd um bæði sáttamiðlun og hvenær sáttamiðlun hefði geta verið 

álitlegur kostur. Álit lögmanna er tekið fyrir og eins álit þeirra sem hafa nýtt sér 

sáttamiðlun sem úrræði.  

Með vaxandi þunga á dómstólakerfið er sáttamiðlun raunhæfur kostur hér á Íslandi til 

að leysa ágreining. Kynning á sáttamiðlun er nauðsynleg eigi að myndast hér 

sáttamenning á Íslandi. Hvetja þarf bæði aðila og lögmenn til að nýta sér sáttamiðlun 

sem úrræði og sýna fram á þá kosti sem sáttamiðlun hefur að geyma. Í stað þess að 

þvinga þróun sáttamiðlanna í ákveðna átt þarf að stýra þróuninni í rétta átt með 

hvatningu og góðri kynningu. 
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Abstract 

Alternative dispute resolutions, or ADR, are commonly known throughout the world. 

As a result mediation has been actively used for the last 40 years as an alternative 

for both civil and criminal procedures. 

The aim of this thesis is to evaluate whether or not mediation is a suitable tool for 

Icelandic use. Additionally, it seeks to determine why mediation is not chosen by 

Icelandic parties and lawyers for dispute resolution rather then the costly and 

arduous judicial system. This thesis asks the question whether or not mediation is a 

suitable solution in business disputes in Iceland. In addition, it asks the question 

whether or not it is to the advantage to force mediation by law upon parties in a 

dispute or if the benefits of mediations will by it self be enough incentive for parties to 

resort to mediation as an alternative. 

To answer these questions, this thesis seeks to explain the concept of medation as 

well as its advantages and disadvantages. Examples of mediation are given as well 

as examples of court cases where mediation could have been a better solution.  

With increasing weight on the judicial system, mediation is becoming a viable option 

to dispute resolution. Presentation and education, for both the public as well as 

lawyers, is essential so that a mediation culture can flourish in Iceland. Instead of 

forcing the evolution of mediations, one should steer the evolution in the right 

direction through incentives and education. That way mediation can become an 

essential part of dispute resolutions in Iceland. 
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Formáli 

Við gerð þessarar ritgerðar naut ég mikilla aðstoðar og hvatningar frá mörgum 

aðilum. Leiðbeinandi minn Hafliði Kristján Lárusson á þakkir skilið fyrir að hafa unnið 

sitt starf með mikilli prýði. Auk þess að hafa veitt mér leiðbeiningar og aðstoð við 

gerð ritgerðarinnar, þá veitti hann mér aðhald og hvatningu til þess að klára verkið.  

Gísla Tryggvasyni hdl. MBA. og talsmanni neytanda vil ég þakka sérstaklega fyrir 

veitta aðstoð við gerð þessarar ritgerðar. Eins vil ég þakka öllum þeim sem gáfu mér 

upplýsingar og aðstoð í gegnum viðtöl í síma.  

Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni og þá sér í lagi konunni minni Kristjönu Ruth fyrir 

endalausa þolinmæði og hvatningu. 
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Inngangur. 

,,Vertu skjótur til sátta við andstæðing þinn, meðan þú ert enn á vegi með honum, til 

þess að hann selji þig ekki dómaranum í hendur...”1 

              Jesús Kristur. 

Sáttamiðlun er aðferð sem notuð er í vaxandi mæli til að leysa úr 

ágreiningsmálum. Þrátt fyrir að sáttamiðlun sé ekki nýtt hugtak á sviði lögfræðinnar 

þá hafa sáttamiðlanir og árangurinn sem þær skapa lengi vel verið vanmetnar hér á 

landi. Menn nýta frekar dómstóla til að leysa úr ágreiningi, en spurning er hvort 

dómstólar séu alltaf besta lausnin. Erfitt er að varpa ljósi á hvort ágreiningur sem 

farið hefur fyrir dómstóla hefði mátt leysa í sáttaumleitunum. Gera má ráð fyrir að 

hægt sé að leysa flestan ágreining í góðri sátt, séu báðir aðilar ásáttir um að gera 

svo og sjái hag sinn í slíkri úrlausn. 

Sáttamiðlun er ekki hrein vísindi ef svo má að orði komast, oft á persónulegur 

ágreiningur og mannlegur breyskleiki stóran þátt í ágreiningnum og því er oftar en 

ekki um meira að ræða en einungis lagalegan eða samningsbundinn rétt. Það er ljóst 

að sífellt fleiri velja þá leið að leita aðstoðar hjá sáttamiðlara í þeirri von að komast 

frá ágreining með betri stöðu heldur en ef þeir hefðu sótt úrlausnar hjá dómstólum.  

Sáttamiðlun eru vissulega vinsælt tæki til úrlausnar ágreiningsmála en þeim fylgja 

ýmsir gallar sem gera hana jafnan erfiða eða jafnvel ómögulega. Ætli aðilar að leitað 

sátta á þennan hátt verða þeir báðir að hafa vilja til að leita sátta og sjá hag sinn í því 

að leysa málin utan dómstóla.  

Því er ekki svo farið að sáttamiðlun sé einungis hentug í viðskiptum. Sáttamiðlun 

getur hentað í nánast öllum einkamálum svo lengi sem að skilyrðum sé fullnægt. 

Spurningin er hvort þróun dómsmála sem og almenn lagaþróun á Íslandi sé þess 

eðlis að sáttamiðlun sé góð leið til þess að létta á samfélaginu og þeim kostnaði sem 

fellur til vegna dómsmála. Þá má einnig velta því fyrir sér hvort sáttameðferðir í 

opinberum málum sé raunhæfur kostur. 

Í þessari ritgerð mun ég reyna að svara þeim spurningum hvort sáttamiðlun eigi 

heima í viðskiptum á Íslandi? Hvort réttlætanlegt sé að þvinga menn í sáttameðferðir 

                                            
1 Biblían. Mattheusarguðspjall 5.25. Nýja Testamentið.  
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með lagasetningu, eða hvort hagur aðila af slíku úrræði sé nægileg hvatning til þess 

að menn kjósi að fara þá leið?  

Í ritgerðinni mun ég fara yfir sögulegt samhengi í mjög stuttu máli, farið verður yfir 

hvernig ágreiningur verður til auk þess sem sáttamönnum verður lýst. Farið verður 

yfir það hvernig lögmenn koma að sáttamiðlunum en að lokum verður farið 

sérstaklega yfir sáttamiðlun á íslandi, verður þá tekið fyrir mögulegar ástæður þess 

að sáttamiðlun sé ekki vinsæl og möguleg úrlausn fundin. Nefnd verða nokkur dæmi 

um dóma þar sem aðilar hefðu ef til vill átt að íhuga sáttamiðlun. Að lokum mun ég 

svo lýsa í stuttu og einföldu máli hvernig sáttamiðlun á sér stað. 

1. kafli Sögulegt samhengi. 

,,Sáttamiðlun er sofandi risi” 2 
           Frank E. A. Sanders 

1.1 Sagan á bak við sáttamiðlun. 

Vitundarvakning fólks hér á landi er nú að aukast varðandi sáttamiðlun en 

sáttamiðlun er ekki nýtt fyrirbrigði. Sáttaumleitanir hafa verið til í fleiri aldir. 

Ómögulegt er að finna uppruna sáttamiðlana vegna þess hversu margslungin sagan 

er. Heilu samfélögin hafa horfið vegna styrjalda og/eða sjúkdóma en þekking þeirra 

og siðir hafa lifað áfram í öðrum samfélögum sem eftir komu. Fyrsta ritaða heimildin 

sem vitað er um þar sem sáttamiðlanir koma fram er frá tímum Rómverja. Talið er að 

Rómverjar hafi þjálfað með sér tækni til þess að miðla málum með sáttaumleitunum 

og tóku rómversk lög þess tíma fram sáttamiðlun sem lausn ágreiningsmála.3 

Sáttamiðlun kemur einnig fyrir í Biblíu kristinna manna, þar sem sáttamiðlun er kynnt 

sem úrræði í stað þess að fara fyrir dómstóla heiðinna manna.4 Fyrsta ritið sem 

fjallar um sáttamiðlun eins og við þekkjum hana í dag, sem vitað er um, er frá árinu 

1680 eftir Johann Wolfgang Textor en í því riti fjallar Textor um alþjóðlega staðla í 

sáttamiðlun og breytti þeirri þekkingu á sáttamiðlunum í það sem við þekkjum í dag. 

                                            
2 Sander. Frank E. A. Prófessor við Lagadeild Harvard Háskóla, tilvitnun sótt á vefslóð: http://pta-
yogyakarta.go.id/english/history/182-history-of-religious-court.html. 
3 Corpus juris civilis, 530-533 eftir Krist. Upplýsingar sóttar á slóðinni: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_juris_civilis. 
4 Biblían. Korintubréf 6. Nýja Testamentið.  
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Rit Textors kynnti til sögunnar hlutleysi, aðildarvægi og samþykki,5 en áður var það 

talið óþarft að sáttamiðlari væri hlutlaus og eðlilegt þótti að þvinga fram sáttir. 

Sáttamiðlanir voru algengt úrræði innan ættbálka um allan heim sem ekki höfðu 

dómstóla, þannig eiga til að mynda Navaho indíánar í Norður-Ameríku langa sögu 

um sáttamiðlun sem þótti sjálfsögð leið til að leysa úr ágreiningi áður en eiginlegir 

dómsstólar komu til sögunnar. Navaho indíanar notast enn í dag við sáttamiðlanir 

þrátt fyrir að þeir séu með sinn eigin dómstól.6 

Í Kína var heimspekingur Konfúsíus að nafni sem var uppi á árunum 551 – 479 fyrir 

Krist7, hann taldi sameiginlega virðingu ofar deilum á milli manna. Konfúsíus sagði 

meðal annars að ,, þó ég hlusti á mál eins og aðrir dómarar gera, þá verð ég að gera 

það sem ég get til að hjálpa fólki til að lifa án málaferla”8. Á orðum og skoðunum 

Konfúsíusar byggja Kínverjar sáttamiðlunarreglur sínar, sem enn í dag þjóna stóru 

hlutverki í regluverki Kínverja. Í Kína er sérstök sáttanefnd sem kallast Sáttanefnd 

fólksins og tekur hún fyrir ágreining manna. Sáttanefndin í Kína leysir árlega 

ágreininga sem skiptir milljónum í fjölda.9 

Á Íslandi varð sáttameðferð kunn strax við landnám. Landnámsmenn tóku með sér 

hefðir og siði frá Noregi og fluttu með sér hingað til lands. Menn komu saman til 

þings og leituðu sátta á ágreiningi sínum. Þar var leitað til sáttamanna sem miðluðu 

málum svo allir fengju sátt sem þeir gætu sætt sig við. Í Grágás koma sáttagerðir 

fram í 72. hluta í kafla um Fjárleigur og segir í kaflanum: ,, Ef menn verða missáttir, 

og vilja svo sættast að þeir taka menn til gerðar að gera sátt, og játa þeir ígöngu og 

varðar þeim fjörbaugsgarð ef þeir gera það eigi eða hvegi er þeir glepja.”10 

Í Grágás koma fram fjölmargar tilvitnanir um sátt, sáttamenn, sáttarfundi og 

sérstakan sáttardóm eða það sem mundi kallast í dag gerðardómur. Vekur sérstaka 

athygli hversu hörð refsing var að brjóta gegn sátt sem hafði náðst, segir meðal 
                                            
5 Lind. Douglas . ,,On the theory and practice of mediation: The contribution of seventeenth-century 
jurisprudence”. Conflict Resolution Quarterly. Árg. 10 (2), bls. 119- 128. 
6 Brown. Howard L. ,,The Navajo Nation´s peacemaker division: An intergrated, community-based 
dispute resolution forum”. Dispute Resolution Journal. Maí – júlí 2002. Sótt af vefslóðinni : 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3923/is_200205/ai_n9060852/ 
7 Wikipedia. Sótt af vefslóðinni: en.wikipedia.org/wiki/Confucius. 
8 Xiaohui. Anne Wu og Cheng. Jason Qian. ,,Culture of China´s Mediation in Regional and 
International Affairs” Harvard Háskóli, bls. 3. Sótt af vefslóðinni : 
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/Culture-of-Chinas-Mediation-pre-publication-version.pdf. 
9 Seamone. Evan R., ,,Origins of mediation.” 2. nóvember, 2000. Sótt af vefslóðinni: 
www.uiowa.edu/~cyberlaw/elp00/Evan/mediation/origin.html. 
10 Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson, Mörður Árnason, Grágás, Lagasafn íslenska þjóðveldisins. 
Reykjavík, 2001, bls. 201. 
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annars í 125. hluta í kafla um Vígslóðir : „En nú eru þær sakir settar, og skal þær fé 

bæta svo sem góðir menn og göfgir hafa gert með fullum eyri og fram komu, þeim í 

höndseldum er hafa skulu. En ef þeirra verða sakir á meðal enn héðan frá, þá skal 

þær fé bæta en eigi flein rjóða. Sá þeirra er gengur á gerva sátt eða vegur á veittar 

tryggðir [...] hann skal svo víða vargur heita sem víðast er veröld byggð og vera 

hvarvetna rækur og rekinn um allan heim hvar sem hann verður staðinn á hverju 

dægri.”11 Líkt og sjá má í þessum skrifum þá var mjög illa liðið að menn gengu gegn 

sáttinni og voru þeir menn, er slíkt gerðu, gerðir útlægir frá samfélaginu. 

Þó sáttamiðlun hafi nokkuð horfið úr íslensku samfélagi þá er það nú samt svo að 

sáttamiðlun hefur verið við líði hér og er að einhverju leyti enn í dag. Fyrir árið 1981 

var skylda að leita sátta í einkamálum ella skyldi vísa málinu frá.12 Þessi lög féllu úr 

gildi með breytingum á einkamálalögum árið 198113, í staðinn komu ákvæði sem 

heimilaði dómurum að leita sátta, séu aðstæður til þess, viðgengst það enn í dag. 

Sem dæmi má nefna þá er hér á landi algengt að gerð sé dómssátt. Þessi tegund 

mála er sér í lagi algeng í skuldamálum. Sýslumaður er skyldugur til þess að miðla 

málum á milli manna sé vilji fyrir því14. Sáttamiðlun hjá sýslumanni er að miklu leyti 

verulega vannýtt úrræði. Ástæðan fyrir því að menn nýta sér ekki þetta úrræði er ekki 

ljóst en nokkuð víst er að það mætti nýta það meira. Við skilnað eru hjón, sem eiga 

saman barn, skyldug til þess að gera sáttatilraun hjá presti ella dómara eða 

sýslumanni séu þau utan trúfélags, áður en þau fá samþykktan skilnað að borði og 

sæng.15 Dómstólar gera nú tilraunir til að bjóða upp á sáttamiðlun sem úrræði fyrir 

dómstólum16 og einnig eru gerðar tilraunir með að nota sáttamiðlanir til að leysa 

refsimál17, en vikið verður að því síðar í ritgerðinni. Þetta er allt liður í sáttamiðlunum. 

Sáttamiðlun er síður en svo nýtt fyrirbrigði en áhuga og fullan skilning lögmanna, 

fræðimanna og almennings á þessu úrræði hefur ef til vill skort.  

Sáttameðferðir voru til staðar þar sem dómstóla skorti og hefur fylgt mannkyninu frá 

örófi alda. Fyrr á öldum leituðu menn til öldungsins í samfélaginu sem báðir aðilar 
                                            
11 Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson, Mörður Árnason, Grágás, Lagasafn íslenska þjóðveldisins, 
bls. 283. 
12 1. gr. laga um meðferð einkamála nr.85/1936 (féllu úr gildi með lögum 91/1991). 
13 281. Frumvarp til breytingar á lögum 85/1936 um meðferð einkamála. nr. 28/1981. 
14 107. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.  
15 42. gr. laga um hjúskap nr. 31/1993.  
16 Helgi I. Jónsson, ,,Reynslan af sáttamiðlun í einkamálum”. Lögmannablaðið 2009 (3), bls. 26. 
17 Eftirlitsnefnd með tilraunaverkefni um sáttamiðlun í sakamálum, Tilraunaverkefni um sáttamiðlun í 
sakamálum. –Stöðuskýrsla dómsmálaráðherra-, 2007, bls. 4. Sótt af vefsetri dómsmálaráðuneytisins 
af slóð: www.domsmalaraduneyti.is/media/Skyrslur/Stoduskyrsla_sattamidlun.pdf. 
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treystu en í dag í alþjóðlegum viðskiptum leita menn til aðila eða stofnana sem báðir 

aðilar bera traust til eða er viðurkennd af samfélaginu. 

1.2 Þróun sáttamiðlunar. 

Miðað við þróun annarra fræða þá hafa sáttamiðlanir þróast hvað minnst í 

aldanna rás. Áður fyrr viku sáttamiðlanir oft fyrir hefndum, þ.e. menn vildu frekar 

safna liði og hefna heldur en að setjast að borði og ná sáttum um deiluefni sín. 

Eðlilegt er að segja að svo sé ekki í dag en staðreyndin er sú að enn í dag víkja 

sáttamiðlun fyrir hefndum. Í milliríkjadeilum víkur sáttarmiðlun fyrir vopnum eða 

viðskiptabönnum, en í hinu daglega lífi víkur sáttamiðlun fyrir dómstólum, oft vegna 

þess að fólk sækist eftir hefndum eða vegna þess að það getur ekki gefið eftir. Því er 

þó ekki svo farið að engin þróun hafi orðið í sáttamiðlunum. Sáttamiðlun hefur í raun 

þróast frá því að vera úrræði fólksins, þ.e. að fólkið sjálft sá um að miðla málum á 

milli nágranna sinna. Sáttamiðlunin þróaðist með tímanum í þá mynd eins og við 

þekkjum hana í dag og orðið einskonar „stofnunarlegt“ úrræði. Úrræðið sem slíkt 

varð viðurkennt af stjórnvöldum sem hóf að setja reglur um hvernig sáttamiðlun 

skyldi framkvæmd og hver ætti að miðla málum.18 Sáttamiðlari er því einhver sem 

hefur sérfræði þekkingu og er hlutlaus. Sáttamiðlun varð síðar viðurkennd í 

viðskiptum og notuð til þess að leysa úr ágreiningi á fljótlegan og ódýran hátt. Í 

tímans rás hafa viðskiptasambönd orðið dýrmætari og því mikilvægt að leysa fljótt og 

vel úr málum. Með vaxandi álagi á dómstóla hafa menn verið hvattir til að ná sáttum 

án þess að til dóms kæmi, en þessar hugmyndir má rekja aftur til sjöunda 

áratugarins í Bandaríkjunum og Kanada.19 Fyrirtæki sáu færi í sáttarmiðlunum til að 

leyna ábyrgð sinni á atvikum og til að forðast dóm bæði frá dómstólum, 

viðskiptavinum og almenningi. 

Sáttamiðlun kemur inn á næstum hvert einasta svið lögfræðinnar. Þróunin sem átt 

hefur sér stað í sáttamiðlun er því sú að hún fór frá því að vera eina úrræðið fyrir fólk 

og samfélög þess, í að vera eitt af mögulegum úrræðum fyrir aðila til að leysa 

deilumál sín.  

                                            
18 Nolan Haley. Jacqueline M., ,, Lawyers, non – Lawyers and mediation: Rethinking the proffessional 
monopoly from a problem – solving perspective. ” Harvard Negotiation Law review, 2002, bls. 243.  
19 Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, ,,Sáttaumleitanir á sviði refsiréttar”. Lögmannablaðið. 2005 
(11), bls. 37. 
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Þróunin sem lýst er að ofan á þó ekki endilega við allar þjóðir og samfélög og á 

Íslandi hefur þróun sáttamiðlana ekki verið á þessa leið. Úrræði sem í fyrstu virtist 

vera það eina fyrir málsaðila hefur orðið að leyndu vopni sem fáir virðast hafa haft 

áhuga á að nýta sér. Ástæðurnar geta verið margar en ef til vill er meginástæða þess 

hversu hæg þróunin hefur verið hér á landi, talin vera hversu lítið álag hefur verið á 

dómstóla í samanburði við önnur ríki. Lengi vel voru mál hér fá og einföld í sniðum 

og álag dómstóla því í engri líkingu við það sem þekkist erlendis. Málafjöldi hefur 

hinsvegar farið að aukast með árunum og ekki er útlit fyrir annað en að aukning mun 

halda áfram með komandi árum. Þá eru eru málin sem slík orðin flóknari í sniðum 

með tilkomu opnari markaðar fyrir viðskipti. Því hefur þörfin fyrir sáttamiðlun ef til vill 

ekki verið sú sama hér og hún hefur verið annars staðar á sama tíma. Segja má að 

þróunin hafi verið hæg hér á landi en í réttu samræmi við þróun dómsmála og 

viðskipta. Þrátt fyrir að ómögulegt sé að spá um þróun til framtíðar er líklegt er að 

þróunin á sáttamiðlun muni með tíð og tíma ná sömu hæðum og hún hefur náð 

erlendis, í samræmi við aukið álag á dómskerfinu.20 

2. kafli Sáttamiðlun sem tæki í alþjóðaviðskiptum.  

,,Ólíkt góðum vínum, verður ágreiningur ekki betri með aldrinum.”21 

        Estey. Willard Z 

2.1 Uppruni ágreiningsmála. 

Ágreiningur á það alltaf sameiginlegt að vera á milli tveggja eða fleiri aðila. 

Ágreiningur getur verið skoðanamunur, rifrildi eða jafnvel rökræður en ágreiningur 

þarf ekki alltaf að vera ósætti. Svo einfaldur er þó ágreiningur ekki. Jafnvel þótt að 

ágreiningurinn sé á milli tveggja eða fleiri manneskja þarf sýn málsaðila á 

vandamálinu ekki að vera sú sama, sem dæmi getur einum aðila þótt ágreiningurinn 

mikill meðan hinum finnst ekki um neinn ágreining vera að ræða. Ennfremur getur 

annar aðilinn séð ákveðið atriði sem meginatriði ágreiningsins meðan hinn aðilinn 

sér allt annað atriði sem meginmál hans.  

                                            
20 Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, ,,Sáttaumleitanir á sviði refsiréttar”, bls 37. 
21 Estey. Willard Z., fyrrverandi dómari Hæstaréttar í Kanada. Sótt af vefsíðunni : 
www.mmbusinessadvisor.com/index.htm. 
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Skipta má ágreiningi í tvo flokka, annars vegar raunverulegan ágreining þar 

sem báðir aðilar eru meðvitaðir um efni ágreiningsins og hinsvegar óraunverulegan 

ágreining þar sem ágreiningurinn er byggður á misskilningi milli aðila.22 Ekki má 

gleyma að sýn fólks á ágreiningi er mismunandi, samt er það svo að sé um 

óraunverulegan ágreining að ræða fyrir einn aðila þá getur hann verið raunverulegur 

fyrir hinn. Sáttamiðlari má því aldrei líta svo á að um óraunverulegan ágreining sé að 

ræða heldur getur hann fremur tekið mið af því við lausn á ágreiningsmálum. Lausn 

ágreiningsmála eru ekki vísindi þar sem hægt er að búa til reglur og kenningar. 

Mannlegur breyskleiki á of stóran þátt í slíkum málum og því óútreiknanlegt hvernig 

ágreiningsmál koma til eða útkoman úr þeim verður. Vandamál ágreiningsmála er að 

þau byrja oft sem lítið mál sem auðvelt væri að leysa en því lengur sem málið fær að 

þróast því stærra og erfiðara verður það meðferðar. Eitthvað sem ef til vill byrjaði 

sem ópersónulegur ágreiningur endar oft persónulega og því erfiðara að leysa hann. 

Tomas F. Crum sagði að ágreiningur væri ,, truflandi munstur af orku orsakað af 

skoðunarmun, sem gefur hvatningu og tækifærið til breytinga [...] ágreiningur er ekki 

keppni og lausn ágreinings er sjaldnast um það hver hefur rétt fyrir sér heldur frekar 

um viðurkenningu á og að kunna að meta skoðunarmun.”23 Fyrir sáttamiðlara getur 

lausn ákveðins ágreiningsmáls verið borðliggjandi en aðilarnir eru svo djúpt sokknir í 

persónulegan ágreining sín á milli að ómögulegt er að leysa upprunalega 

ágreiningsmálið fyrr en búið er að leysa þann persónulega ágreining sem hlaðist 

hefur utan um málið. Persónulegi ágreiningurinn er oft erfiðari viðureignar heldur en 

sá upprunalegi. Nauðsynlegt er að aðilar geti leyst úr persónulegum málum eða í 

það minnsta lagt þau til hliðar svo hægt sé að einbeita sér að upprunalega 

ágreiningnum. Manneskjur eiga erfitt með að fyrirgefa, fyrstu viðbrögð eru yfirleitt 

þau að hefna sín á þeim sem hafa ranglega gert á þeirra hlut, þar sem manneskjan 

lítur oft á fyrirgefninguna sem einhvers konar uppgjöf og að það sem áður hefur gerst 

skipti ekki máli í stað þess að vega og meta þá hagsmuni sem eru í húfi.24 

Mannlegur breyskleiki gerir sáttameðferðir í ágreiningsmálum því erfiðari en þau í 

raun þurfa að vera. En hvernig verður lítill ópersónulegur ágreiningur að eldheitum 

                                            
22 Vindelöv. Vibeke, Mediation, A non – model. Kaupmannahöfn 2007, bls. 42.  
23 Crum, Thomas F, The magic of conflict, New York 1987. 
24 Bonfiglio. Jerry, ,,Why is so hard to forgive people who wrong us?”. Newsday, Nassau and City 
edition. New York 2010, bls. B16. 
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deilum á milli aðila? Diane og John Lampen25 hafa þróað líkan sem skiptir ágreiningi 

í sjö þrep.26 

Fyrsta þrepið kalla þau ,,Ósættið” . 

Ósættið er þrepið þar sem ágreiningurinn verður til. Sem dæmi má taka 

flutningsaðila sem flytur vörur ítrekað seint til kaupanda, rök flutningsaðilans eru að 

vegna þess hversu seint pantanir koma frá kaupanda komi vörurnar seinna meðan 

kaupandi heldur því staðfast fram að svo sé ekki. Augljóst er að þennan ágreining 

ætti að vera auðvelt að leysa en með tíð og tíma verða ósættin harðvítugri og menn 

ósáttari við hvorn annan þar sem aðilar gera jafnvel í því að fara gegn vilja hins 

aðilans og því verður sífellt erfiðara að mætast á miðri leið. Fyrr en varir verða 

hlutirnir persónulegir sem leiðir okkur að þrepi tvö.  

Þrep tvö kallast ,,Að persónugera”.  

Málsaðilar eru farnir að trúa því að það sé hinum aðilanum einum um að kenna og 

sjá engan veginn sína sök. Aðilar byrja að vega að persónu hins aðilans og 

ágreiningurinn og persónur aðilana eru ekki lengur aðskilin.  

Þrep þrjú kallast ,,Vöxtur á vandamálinu”.  

Öll samskipti á milli aðila verða vandamál, ef ný vandamál koma upp þá eru þau 

blásin upp og litið er svo á að aðilar séu vísvitandi að leggja stein í götu hins.  

Þrep fjögur kallast ,,Endir munnlegra samskipta”.  

Menn hafa í svo langan tíma haft neikvæð samskipti að þeir reyna eftir bestu getu að 

forðast hvorn annan í hvívetna. Skilaboð þeirra fara ekki lengur á milli þeirra sjálfra 

heldur til þriðja aðila þar sem aðilar málsins reyna að safna liði og finna alla þá sem 

eru sammála þeim til þess að tryggja sig því að þeir hafi rétt fyrir sér og finna fróun 

þegar þriðji aðili er sammála hans málstað. 

 

 

                                            
25 Diane Lampen og John Lampen eru sáttamiðlarar frá Norður Írlandi sem hafa þróað módel byggt á 
Rubin, Pruitt og Kim og hefur verið notað víðsvegar um heiminn í mismunandi þjóðfélögum.  
26 Vindelöv. Vibeke, Mediation A non – model, bls. 42. 
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Fimmta þrep mætti kalla ,,Birtingarmynd hatrammleika”.  

Þegar á þetta stig er komið eru aðilar orðnir mjög reiðir og deilurnar orðnar 

hatrammar. Aðilar eru löngu hættir að hugsa um hvernig ágreiningurinn varð til og 

hættir að sjá leiðir til að leysa ágreiningsmálið en farnir að sjá fjöldann allan af leiðum 

til að hefna sín á hinum aðilanum. 

Sjötta þrepið sem nefna má ,,Hatur”.  

Hatur birtist mönnum þegar aðilar hætta að líta á hvorn annan sem manneskjur og 

leyfilegt er að gera hvað sem er við hinn aðilann. Aðilar hefna sín án þess að gera 

sér grein fyrir hvaða hagsmunum þeir sjálfir eru að fórna og líta svo á að meðan það 

skaðar hinn aðilann þá er það réttlætanlegt.  

Sjöunda og síðasta þrepið mætti kallast “Umturnun”  

Samband aðila gengur ekki upp og lokaskrefið er tekið til þess að enda öll samskipti 

sama hvaða kostnaður fylgir því. Aðilar eiga það jafnvel til að grafa undan hvor 

öðrum þrátt fyrir að samskiptum þeirra sé lokið.27  

Að ofantöldu má sjá að þrepin sjö geta hjálpað til að leysa úr 

ágreiningsmálum milli aðila þar sem hægt er að sjá á hvaða stigi ágreiningurinn er 

og jafnvel koma aðilum í skilning um það hversu eðlilegar þeirra tilfinningar eru og 

hversu auðvelt það er að leysa úr málinu séu menn ásáttir um það.  

2.2 Að leita sátta. 

Ekki er sjálfgefið að aðilar séu tilbúnir til þess að leita sátta og spennan sem 

getur myndast á milli aðila geta gert sáttameðferðina mjög erfiða eins og áður hefur 

verið tekið fram. Best væri að aðilar sjái hag sinn í því að leita sátta en svo er ekki 

alltaf. Þegar viðskiptasambönd eru orðin erfið eða jafnvel ill þá finna menn ekki hjá 

sjálfum sér að leita sátta því verður eitthvað að koma til sem hvetur menn í 

sáttameðferð. Það er algengt að í alþjóðlegum viðskiptasamningnum séu ákvæði 

sem segja til um það að fyrst verði að leita sátta áður en farið er fyrir dómstóla og 

jafnvel getur það verið lagaleg skylda. Ekki er óalgengt að í lagaumhverfi samfélaga 

                                            
27 Vibeke Vindelöv, ,,Mediation, A non – model”, bls. 52.  
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sé að finna ákvæði sem virka hvetjandi til þess að ná sáttum, þrátt fyrir að það sé 

ekki skylda. Menn eru þá hvattir til þess að vera sanngjarnir í að deila með sér 

upplýsingum og gögnum og hvattir til þess að gera allt sem í þeirra valdi stendur til 

að koma í veg fyrir að farið sé með málið fyrir dómstóla. Sá möguleiki getur jafnvel 

verið fyrir hendi að réttarhöld verði kostnaðarsamari ef lögmenn reyndu ekki eftir 

bestu getu að leita sátta áður en málið er tekið fyrir hjá dómstólum.28 Á Íslandi hafa 

tilraunir verið gerðar til þess að bjóða uppá sáttamiðlun.29 Þær tilraunir sem gerðar 

hafa verið á sáttamiðlun eru gerðar til þess að létta álaginu á dómstólum. Með auknu 

álagi á dómstóla verður mikilvægara að létta á kerfinu með annars konar úrlausnum. 

En betur verður vikið að þessu síðar í ritgerðinni. 

2.3 Sáttamiðlarar. 

2.3.1 Leitað að réttum sáttamiðlara. 

Þegar menn leitast eftir því að ná sáttum þá veltur niðurstaðan að stórum hluta á 

því hver sáttasemjarinn er. Jafnvel þótt tækni þeirra og viðhorf til sáttmiðlunar sé að 

grunni til þau sömu og markmiðið það sama þá er tækni sáttasemjara eins fjölbreytt 

og þeir eru margir. Því verður að velja sáttasemjara gaumgæfilega eftir því hvert 

markmið sáttamiðluninnar er og eftir ástandi aðila sem að málinu koma. 

Sáttasemjarar eru að mörgu leyti undir áhrifum frá sínum eigin persónuleika en ekki 

síður af þeim persónuleika sem þeir hafa þróað með sér í gegnum reynslu sína í 

starfi. Sáttamiðlari þarf að vera traustur og ekki síður þarf sáttamiðlari að hafa góða 

nærveru. Algengt er hér á landi að dómarar sjái um sáttamiðlun,29 það er spurning 

hvort það sé hentugt að dómari sem hefur það vald sem hann hefur innan dómstóla 

sé að reyna að miðla málum milli aðila, en það gæti íþyngt andrúmslofti 

sáttamiðlunarinnar. Einnig verður að hafa í huga að allur ágreiningur rýmist ekki 

innan laganna og ágreiningurinn gæti verið þess eðlis að sérhæfing lögfræðinga sé 

ekki hentug, kannski fremur sérhæfing sálfræðinga, félagsfræðinga eða jafnvel 

                                            
28 Brown. Henry J. og Marriot. Arthur L. t Q.C, ADR Principles and Practice. Önnur útgáfa. London 
1999, bls 27. 
29 Helgi I. Jónsson, ,,Reynslan af sáttamiðlun í einkamálum”, bls. 26. 
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presta.30 Menn verða að velja sér sáttamiðlara sem hentar best fyrir báða aðila og 

hvers eðlis ágreiningurinn er. Sáttamiðlarar hafa menntun og reynslu á sínu sviði en 

einnig hefur hver sáttamiðlari misjafnar nálganir og skoðanir á því hvernig skuli miðla 

málum. Aðilar verða því að velja sér þann sáttamiðlara sem þeir telja að henti sér 

best hverju sinni. 

 2.3.2 Mismunandi hópar sáttamiðlara.31 32  

Sáttasemjarar skiptast í fimm hópa sem greina tækni þeirra við sáttameðferðir. 

,,Afgreiðendur” eru þeir sem reyna að semja um allt hratt og örugglega. Afgreiðendur 

forðast langa sáttafundi og trúa því að aðilarnir hafi hag af því að semja um málin 

eins hratt og mögulegt er og að minna máli skipti að menn fari frá borðinu ánægðir 

með þá lausn sem þeir hafa í höndum. Þessi hópur sáttasemjara sparar 

skjólstæðingum sínum mikinn tíma en niðurstaðan er ekki sú sama og ef tíminn hefði 

verið notaður á gagnlegan og markvissan hátt. Menn sjá síður betri leiðir sem þeir 

myndu hagnast meira á, en finna þess í stað fljótlega leið til þess að leysa 

ágreininginn. Afgreiðendur eru mjög gagnlegir þegar það kemur að sáttamiðlunum 

þar sem tíminn skiptir öllu máli. 

Önnur tegund sáttamiðlara er það sem kallast ,,Reddarinn”. Reddarinn reynir eftir 

bestu getu að finna bestu lausnina sem hentar báðum aðilum. Ferlið getur tekið 

langan tíma og þar af leiðandi getur kostnaður orðið mikill. Reddarinn á það þó til að 

ákveða fyrirfram hver besta niðurstaðan sé og skekkja þannig niðurstöðu 

sáttamiðlunarferlisins. Hann vill bjarga málunum fyrir fólk og lifir á því að allir séu 

ánægðir með útkomuna. 

 ,,Verndarinn” kallast sá sáttarmiðlari sem leitast við að skjóta verndarvæng yfir 

veikari aðilann í sáttinni. Verndarinn vill passa upp á að enginn verði svikinn í sáttinni 

eða að veikari staða hans sé nýtt. Slíkur sáttamiðlari hentar vel þeim sem greinilega 

er veikari aðilinn hvort sem um er að ræða málstað hans eða fjárhagsstöðu. Algengt 

                                            
30 Nolan-Haley. Jacqueline M. ,,Lawyers, non-lawyers and mediation: Rethinking the professional 
monopoly from a problem-solving perspective”, bls. 243 
31 Lande. John, ,, How will lawyering and mediation practises transform each other?”, Florida State 
University Law Review, 1997 (24), bls. 851 - 852. 
32 Vindelöv. Vibeke, ,,Mediation, A non – model”, bls. 52.  
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er að sterkari aðilinn reyni að ganga ákveðið og harkalega fram og það á verndarinn 

erfitt með að þola.  

Þá eru það sáttamiðlarar sem kalla má ,,Umskiptinga” sem reyna eftir bestu getu að 

hjálpa aðilum að finna nýjan flöt á málinu. Eins og áður hefur komið fram eru 

ágreiningsmál sem koma inn á borð sáttamiðlara ekki einungis bundin við 

upprunalega ágreiningsmálið. Aðilar hafa oft persónugert vandamálið og það jafnvel 

stækkað á þeim tíma sem menn voru ósáttir. Því er ekki óalgengt að vandamálin 

aukist meira eftir að þau koma til meðferðar sáttamiðlara og því reynir þessi tegund 

sáttamiðlara að finna nýjan flöt á málinu og draga þannig athyglina frá þeim atriðum 

sem skipta síður máli til þess að lausn náist. Að lokum eru það þeir sem kalla má 

,,Könnuðinn”, sá reynir að fjarlægja aðila frá efninu og finna nýjan flöt á lausninni. 

Ágreiningsmálið er þannig leyst með lausnum sem ekki lágu ljós fyrir. Atvikið sem 

skapaði ágreininginn í upphafi er því ekki tekið fyrir sem slíkt heldur er fundin önnur 

leið sem leysir ágreininginn. Sem dæmi um þetta er að ef ágreiningurinn væri að 

framleiðsluaðili sem er of lengi að framleiða vöru þá er það vandamál leyst til dæmis 

með því að finna fljótlegri flutningsleið til kaupanda.  

Þegar aðilar leitast við að finna sér sáttamiðlara þá verða þeir að finna sér 

sáttamiðlara sem hentar þeim og þeir treysta. Flestir þeir sem stunda sáttarmiðlun að 

atvinnu hafa orðspor í greininni og því ættu þeir sem leita sér sáttamiðlara að geta 

fundið einn sem hentar þeim. Sáttamiðlari verður líka að geta hagað seglum eftir 

vindi og hagað sér eftir aðstæðum, þurfi að finna lausn í máli á fljótlegan hátt þá þarf 

sáttamiðlari að geta orðið við því og leiðbeint aðilum á ákveðinn hátt í átt að 

lausninni, en betur verður fjallað um þetta í næsta kafla. 

2.3.3 Hæfileikar sáttamiðlara.33 

 Hér að ofan hafa verið nefndir mismunandi eiginleikar sáttamiðlara en ekki er þar 

með sagt að sáttamiðlarar séu einskorðaðir við þá eiginleika. Sáttamiðlarar þurfa að 

geta breytt um stefnu eftir þörfum og fundið þá leið sem hentar best hverju sinni. 

Sáttamiðlari þarf að vera mörgum hæfileikum gæddur. Mikilvægur eiginleiki er að 

vera skilningsríkur. Mörg ef ekki flest þeirra mála sem koma inn á borð sáttamiðlara 

                                            
33 Brown. Henry J., Marriott. Arthur L. Q.C, ADR Principles and Practice, bls. 337. 
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eru viðkvæm fyrir annan hvorn eða báða aðila málsins. Sáttamiðlari þarf að gera sér 

grein fyrir viðkvæmni málsins og vera verðugur þess trausts sem honum er sýnt 

þegar hann er beðinn um að miðla málum. Sáttamiðlari þarf einnig að vera ákveðinn 

og hafa getu til þess að halda utan um viðræðurnar á ábyrgan hátt. Sáttamiðlari 

kemur að deilum sem stundum hafa varað í langan tíma, samband aðila hefur verið 

mismunandi áður en til deilna kom og oft geta deilur verið á mjög persónulegum 

nótum. Sáttamiðlari þarf því að geta hlustað á það sem aðilar eru bæði að segja og 

ekki að segja. Aðili þarf að geta talað um málefnið án truflunar eða fordóma í hans 

garð. Sáttamiðlari þarf því að temja sér þolinmæði og sjálfsstjórn í þeim tilgangi að 

geta haldið aftur af sér að trufla ekki aðila þegar hann rökstyður mál sitt. Ekki er síður 

mikilvægt að sáttamiðlari lesi úr aðstæðum og líkamstjáningu aðila. Það sem er 

ósagt er ekki síður mikilvægt heldur en það sem er sagt. Manneskjur nota ósjálfráða 

líkamstjáningu af mörgum ástæðum. Að ranghvolfa augunum, gretta sig í andliti eða 

blása í gegnum nefið getur til dæmis bent til þess að aðilinn sé mótfallinn því sem 

verið er að segja eða leggja til. Hægt er að sjá hvort aðili sé sannsögull eða ekki 

þegar hann segir frá málavöxtum eða svarar spurningum eftir því hvert hann beinir 

augunum meðan hann talar svo eitthvað sé nefnt. Sáttamiðlari þarf því að vera 

athugull eftir merkjum frá aðilum sem gætu gert sáttamiðlara kleift að leysa úr 

vandamálinu á farsælan hátt.  

Ágreiningsmál verða til þegar aðilar viðurkenna ekki rökstuðning eða málstað hins 

aðilans. Því er mikilvægasta verkefni sáttamiðlara að hjálpa aðilum að hlusta á og 

skilja málstað og rökstuðnings hvors annars. Það ætti ekki að vera í verkahring 

sáttamiðlara að leggja dóm á rökstuðning og álit aðila, heldur frekar að leiða aðila í 

rétta átt. Þó má skipta sáttamiðlurum í tvo flokka, annars vegar þeir sem sitja og 

hlusta og finna grundvöll að lausn sem allir aðilar ættu að vera sáttir við, byggt á 

rökum frá hvorum aðilanum fyrir sig og hins vegar þeir sem sitja og hlusta en leggja 

þó dóm á þann rökstuðning sem aðilar hafa fram að færa án þess að leggja dóm á 

málið í heild sinni. Það er að segja að sáttamiðlari tekur afstöðu til rökstuðnings 

aðila, þá til að mynda hvort rök aðila eigi rétt á sér eða séu ósanngjörn. Ekki er gott 

að segja hvor aðferðin sé réttari en sáttamiðlarar verða að hafa vit á því hvenær best 

sé að kveða sér hljóðs og hvenær best sé að þegja. Sáttamiðlarar verða að vera 

ábyrgir í störfum sínum og vera dómbærir á hvaða aðferð sé aðilum fyrir bestu hverju 

sinni. Önnur raun sem sáttamiðlari getur mætt á sáttamiðlunarfundum er þegar 
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aðilar, annar eða báðir hafa önnur leynd undirliggjandi markmið í sáttamiðluninni.34 

Slík aðstaða getur haft mjög skaðleg áhrif á sáttamiðlunarferlið og gert það að 

verkum að sátt náist ekki í málinu. Sáttamiðlari verður að hafa vakandi auga með 

slíkum áætlunum aðila og taka á því strax svo hún hafi ekki slæm áhrif á 

sáttamiðlunina. Taki sáttamiðlari strax eftir því hvað aðilar hafa í huga getur hann 

tekið á málunum á þann hátt að aðilar geti aftur komist á rétta braut í 

sáttamiðlunarferlinu og leyst málin á farsælan hátt.  

Sáttamiðlari þarf því að vera vakandi fyrir öllum þeim hindrunum sem geta komið upp 

á meðan sáttamiðluninni stendur, og leysa úr þeim hindrunum á fljótlegan og 

ákveðinn hátt. 

2.4 Munurinn á sátt og sáttamiðlun. 

Munurinn á sáttarfundi sem á ensku mundi kallast settlement conference og 

sáttamiðlun sem á ensku væri mediation er sjáanlega lítill en í eðli sínu mjög mikill. 

Sáttamiðlun, ef vel tekst til, líkur með sátt, en ekki er öll sátt tilkomin vegna 

eiginlegrar sáttamiðlunar. Sáttamiðlun felst í því að þriðji maður kemur að 

ágreiningnum og miðlar málum þannig að aðilar ná sjálfir sáttum í ágreining sínum. 

Algengast er þó að aðilar nái að sætta málin sín á milli án tilkomu sérstakra 

sáttamiðlara í lausn ágreiningsins. Það er þó ekki óalgengt að í slíkri sáttameðferð 

komi til þriðja aðila sem kemur á milli aðila við sáttina, en slíkt fyrirkomulag er ekki 

eiginleg sáttarmiðlun. Sáttarfundur virkar á þann hátt að aðilar sjálfir eða með tilkomu 

milligönguaðila sætta mál sín með tilliti til gildandi laga og eða réttarstöðu aðila. 

Milligönguaðilinn skýrir þá fyrir mönnum hver réttarstaðan er og aðilar íhuga hver 

möguleg útkoma úr meðferð málsins fyrir dómi yrði. Aðilar þá sættast á ákveðna 

úrlausn sem þeir eru báðir sáttir við eða í raun sætta sig við. Sáttamiðlun hinsvegar 

virkar á þann hátt að aðilar koma saman með sáttamiðlara sem miðlar málum á milli 

aðila, en það eru aðilarnir sjálfir sem finna lausn sín á milli og skipta þar lög og réttur 

ekki öllu máli, þrátt fyrir að það hafi án efa áhrif á útkomuna. Í rauninni má því segja 

að á sáttarfundi þá sætta aðilar ágreining vegna atburða fortíðar en í sáttamiðlun 

                                            
34 Thomas. G.R, ,,Mediator skills”. ADR News: The NADR quarterly news letter. 2004 (1). 
http://www.nadr.co.uk/articles/published/mediation/Mediator%20Skills%20Thomas%202004.pdf. 
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sætta aðilar ágreining sinn til þess að byggja upp til framtíðar.35 Til þess að aðilar 

geti notast við sáttamiðlun sem úrræði þá þurfa þeir að hafa forræði yfir málinu, en 

ekki er þörf fyrir slíkt í sáttarmeðferð og því hægt að nýta slíka sátt í refsimálum.36 

Bæði þessi úrræði hafa sama tilgang, það er að sætta mál án þess að þau fari fyrir 

dómstóla. Þar sem lítill sjáanlegur munur er á þessum tveimur sáttaleiðum þá er lítill 

greinamunur gerður á þeim í bókum og ritum, sér í lagi íslenskum. Það er þó svo að 

sökum þess að greinamunurinn liggur einungis í eðli sáttaleiðanna þá er erfitt fyrir þá 

sem ekki þekkja til að sjá þann mun sem er til staðar. Lögmenn á Íslandi gera lítinn 

greinamun á sáttamiðlun og sáttaumleitan37 og er því hættan sú að lögmenn líti svo 

á að búið sé að fullreyna sáttar úrræðið með sáttaumleitunum sem gengið hafa á 

milli lögmanna aðila. Sagði vinsæll íslenskur lögmaður meðal annars við höfund 

þegar spurður um viðhorf til sáttamiðlanna ,,ég reyni ávallt að sætta öll þau mál sem 

ég er með” 38, eins sagði annar lögmaður sem hefur verið lengi starfandi ,, oft eru 

mál búin að fara í mikið sáttarferli áður en til dómstóla kemur”.39 Þarna eru lögmenn 

að rugla saman tveimur mismunandi úrræðum. Því er kynning á sáttamiðlun 

mikilvæg innan lögmannastéttarinnar og almennings, en nánar verður vikið að því 

seinna í ritgerðinni. 

3.kafli Kostir og gallar sáttamiðlunar. 

3.1 Inngangur.  

,,Ágreiningur drepur fleiri fyrirtæki heldur en samkeppni eða efnahagur.”40  

        Michael J. Marmur.  

Sáttamiðlanir hafa ýmsa kosti og galla. Margvíslegar aðstæður geta gefið 

mönnum ástæðu fyrir því að leita sátta en jafnframt geta aðstæður gefið tilefni til að 

sáttamiðlun muni ekki bera árangur.41 Það er ljóst að sáttamiðlun hentar ekki í öllum 

                                            
35 Broecker. Howard W, ,,Mediation v.s Settlement Conference”. ITSDIVORCE. Sótt af vefslóðinni; 
http://www.itsdivorce.com/mediation%20vs%20settlement.pdf. 
36 Athuga þó tilraunir til þess að nýta sáttamiðlun í refsimálum, sjá kafla 5.3. 
37 Hæstaréttarlögmaður í símaviðtal við höfund þann 14. maí 2010. 
38 Sama heimild. 
39 Sama heimild. 
40 Marmur. Michael J. Tilvitnun sótt af vefsíðuslóð: www.mmbusinessadvisor.com/index.htm.  
41 Henderson. Douglas A. ,, Mediation success: An emperical analysis. “ Ohio State Journal on 
Dispute Resolution. 1996 (105), bls. 106. 
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tilfellum, bæði henta ekki öll mál í sáttamiðlun og einnig henta ekki allir aðilar í 

sáttamiðlun. Mikil illindi eða mikil fjarlægð á milli aðila á hvað sé rétt lausn getur til að 

mynda verið ástæða þess að ætla að sáttamiðlun muni ekki bera þann árangur sem 

vonast var eftir. Séu vanefndir samnings miklar og ef annar aðilinn eða báðir sjá ekki 

hagsmuni sína í sáttamiðlun þá er til lítils að leita sátta í slíkri úrlausn. Líkt og farið 

hefur verið yfir þá er grundvallaratriði að aðilar sjái hagsmunum sínum best gætt 

innan sáttamiðlunar og að þeir hagnist báðir á því að leita sátta. Jafnvel þótt að 

mikilvægt sé að beina mönnum í sáttamiðlunarferlið sé það mögulegt til þess að 

spara bæði tíma og fjármuni, verða menn að vega og meta hverjir kostir og gallar 

sáttamiðlana eru hverju sinni. Það er ekki hægt að segja að sáttamiðlanir séu svo 

fullkomnar að öllum sé best borgið að leita sátta við sínum vandamálum. Fleiri leiðir 

eru mögulegar svo sem gerðardómur og dómstólar, en eins og með sáttamiðlunina 

þá hafa öll þessi úrræði bæði sína kosti og galla.  

3.2 Kostir sáttamiðlunar. 

 Líkt og getið var í kaflanum hér að framan þá hafa sáttamiðlanir sína kosti og 

galla. Ekki er sjálfgefið að það sem telst sem kostur í einu máli teljist sem kostur í 

öðru, enn fremur getur annar aðilinn litið á atriði sem kost, meðan mótaðilinn lítur á 

sama atriði sem galla í nákvæmlega sama máli. Hver aðili fyrir sig verður að vega og 

meta hvernig sáttamiðlun lítur að honum sem og kosti og galla miðað við þeirra 

aðstöðu. Hverjir eru þá kostir sáttamiðlunar? Kostir sáttamiðlunar eru margvíslegir, 

en ekki síður byggjast kostir sáttamiðlunar á því sem telja má ókost annarra 

úrlausnaleiða. 

Algengt er að menn snúi sér að dómstólakerfinu þegar ágreiningur kemur upp á milli 

þeirra. Ekki er ætlunin að rýra stöðu dómstóla við lausn ágreiningsmála. Staðreyndin 

er sú að þótt dómstólar spili að stórt hlutverk þá hafa þeir sína ókosti sem 

sáttamiðlanir hafa ekki. Dómstólar leggja einungis mat sitt á það ágreiningsefni sem 

lagt er fyrir þá.42 Aðilar leggja fram kröfur til dómstóla til úrskurðar. Dómstóllinn 

leggur því einungis mat á málið samkvæmt lögum og reglum eða eftir venjum og því 

sem getur talist sanngjarnt. Það er því sjaldgæft að báðir aðilar séu sáttir eftir 

                                                                                                                                        
 
42 1. mgr. 111. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. 
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úrskurð dómstóla.43 Það er ekki keppnismál dómstóla að aðilar séu sáttir eftir 

meðferð málsins heldur einungis að dæma um það sem þeir telja að sé rétt 

samkvæmt lögum eins og áður var sagt. Allur annar persónulegur ágreiningur sem 

komið hefur upp í kjölfar málsins er ekki tekinn fyrir hjá dómstólum og situr því sá 

ágreiningur eftir. Algengt er að í dómsmálum leggist menn í skotgrafir og reyni hvað 

þeir geta til að rýra málstað mótaðilans, að sækja eða verja mál verður ákveðin 

keppni til þess að sannfæra dóminn um að þeirra málsstaður sé réttur og 

rökstuðningur mótaðilana hafi engan rétt á sér.44 Þrátt fyrir að úrskurður dómstóla sé 

afgerandi og byggist á rökum aðila miðað við lög, reglur, venjur og sanngirni þá er 

það engu að síður ekki alltaf besta lausnin. Aðilar eru oft blindaðir af reiði og 

réttlætiskennd í eigin garð og eru dómstólar ekki endilega besti staðurinn til þess að 

opna augu manna fyrir lausnum sem gætu hentað báðum aðilum. Dómstólar eru ekki 

hugsaðir sem vettvangur til þess að leita sátta.45 Líkt og áður hefur verið nefnt þá er 

rót ágreiningsins oft á tíðum smávægilegt vandamál sem auðvelt er að leysa, en 

persónulegur ágreiningur sem komið hefur í kjölfarið erfiðari í meðförum. Afgerandi 

lausn dómstóla, þó ef til vill rétt, þjónar ekki endilega hagsmunum aðila. 

 Gerðardómur er önnur lausn sem aðilar geta leitað til. Gerðardómur er úrræði 

sem notað er hér á landi og er kveðið á um samningsbundna gerðardóma í lögum.46 

Algengt er að í samningum séu svokölluð gerðardómsákvæði, sem þýðir að ef á milli 

aðila rís ágreiningur skal málið tekið fyrir gerðardóm. Einnig eru nokkur dæmi um 

það í lögum að menn séu skyldaðir til að leggja ágreining fyrir gerðardóm.47 Sé 

gerðardómsákvæði í samningum þá geta menn sjálfir samið um það hversu margir 

gerðarmenn skulu skipa gerðardóminn. Sé slíkt ekki ákveðið fyrir fram kemur fram í 

lögum um gerðardóma nr. 53/1989 að gerðardómur skuli samanstanda af þremur 

gerðarmönnum, tveir eru tilnefndir af aðilum en sá þriðji er tilnefndur af héraðsdómi. 

Komist menn ekki að samkomulagi um hverja skulu skipa í gerðardóm þá getur 

                                            
43 Símon Sigvaldason. ,,Sáttamiðlun fyrir dómi í einkamálum”. Lögmannablaðið, 2007 (4), bls. 20 
44 Gísli Tryggvason hrl. MBA, ,, Þörf á frjálsum vettvangi til lausnar ágreinings; Sáttameðferð –
forsenda fyrir sjálfstæðum valkost við dómstólakerfið.” Loka ritgerð í Master of buisness and 
administration (MBA) . Háskólinn í Reykjavík. 2004, bls. 12 
45 Með þessu er verið að meina hið hefðbundna dómstólakerfi.  
46 Lög um samningsbundna gerðadóma nr. 53/1989. 
47 7. gr. laga um Orkustofnun nr. 87/2003. Ákvæðið hljóðar uppá skyldu til að fara leggja ágreining 
fyrir gerðadóm. 
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héraðsdómur skipað alla þrjá mennina í dóminn.48 Gerðarmenn í gerðardómi eru 

bundnir sömu hæfisskilyrðum og dómarar í héraðsdómi til meðferðar einkamáls.49 

Ákvörðun gerðardóms er bindandi fyrir aðila og ekki má skjóta ákvörðun gerðardóms 

til dómstóla, nema í þeim undantekningartilfellum ef um formsgalla er að ræða, til að 

mynda vanhæfni gerðarmanna, gerðarmenn fóru yfir valdasvið sitt eða lögbundnu 

formi var ekki fylgt svo eitthvað sé nefnt. Slík tilfelli eiga einungis við þegar um 

formsgalla er að ræða.50 Gerðardómur má einungis taka fyrir mál sem menn hafa 

fullt forræði yfir og gætu því aldrei tekið fyrir refsimál.  

Eins og sést á þessari stuttu umfjöllun þá gæti gerðardómur hentað mörgum en einn 

munur er á gerðardómi og sáttamiðlun, það er að gerðardómur bindur menn niður 

við ákvörðunina, sem þeir eru ef til vill ekki sáttir við, á meðan lausn í sáttamiðlun er 

ekki bindandi og má alltaf skjóta henni til dómstóla telji menn að brotið hafi verið á 

sér, forsendur sáttasamningsins séu brostnar eða hann sé ósanngjarn svo eitthvað 

sé nefnt.  

Það má skipta kostum sáttamiðlunar í sjö hluta.51 

1. Með sáttamiðlun getur aðili sýnt mótaðilanum að honum sé alvara með 

kröfum sínum án þess að fara fyrir dómstóla. Algengt er að mótaðili taki kröfur 

aðila ekki alvarlega og bíði eftir því að hann missi áhuga á því að sækjast eftir 

viðurkenningu á kröfum sínum. Erfitt getur reynst mönnum að fara fyrir 

dómstóla og því er gott ráð að nýta sér sáttamiðlun til þess að sýna mönnum 

að þeim sé alvara. 

2. Algengt er að í dómsmálum fari menn í skotgrafir og noti allt sem mögulega 

hægt er að nota til þess að úrskurðað sé þeim í hag, sáttamiðlun er góð 

aðferð þar sem menn geta sett fram kröfur og fengið viðurkenningu á þeim í 

umhverfi sem er verndað. 

3. Sáttamiðlun hefur ekki í för með sér nema brot af kostnaði sem fylgir 

dómsmáli, því er kostnaður lágur eins og áður hefur komið fram. 

4. Sáttamiðlun er fljótlegt ferli miðað við meðferð máls fyrir dómi og því er 

sáttamiðlun tilvalin lausn fyrir þá sem vilja nýta tímann í eitthvað annað 

                                            
48 3. mgr. 4. gr. laga um gerðadóma nr. 53/1989. 
49 2. mgr. 6. gr. laga um gerðadóma nr. 53/1989. 
50 1.- 6. tl. 12. gr. laga um gerðadóma nr. 53/1989. 
51 Loo. Tristan, ,,Seven benefits of mediation”. Grein sem birtist á vefsíðunni www.ezinearticles.com, 
sótt af slóðinni : http://ezinearticles.com/?Seven-Benefits-Of-Mediation&id=84016 
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5. Sáttamiðlun snýst um að báðir aðilar fari með sigur af hólmi en ekki bara 

annar. 

6. Sáttamiðlunarferlið er trúnaðarmál eins og áður hefur komið fram og er því 

tilvalið umhverfi fyrir þá sem ekki vilja viðra ágreining sinn opinberlega með 

hugsanlegum skaðlegum afleiðingum. Betur verður vikið að þessu síðar. 

7. Sáttamiðlun byggist upp á þann hátt að hún er sett fram í vinalegu umhverfi, 

málin eru leyst ekki einungis með því hvað sé rétt og rangt heldur einnig því 

sem telst sanngjarnt miðað við aðstæður hverju sinni. 

3.2.1 Sparnaður fyrir samfélagið. 

Fyrst af öllu skulum við líta á kosti eins og þeir horfa við samfélaginu í heild sinni 

burt séð frá hagnaði eða tapi aðilana sjálfra. Dómskerfið er kostnaðarsöm stofnun 

fyrir samfélagið í heild sinni. Yfirbygging dómstóla er dýr og innan veggja 

dómskerfisins starfar mikið af sérfræðingum, bæði dómurum og lögmönnum sem eru 

dýrir í rekstri. Árið 2008 var kostnaður íslenska ríkisins vegna dómstólakerfisins 

1.931 milljón króna.52 Ekki er útlit fyrir annað en að sá kostnaður muni hækka á 

komandi árum. Ástæðan fyrir auknum kostnaði er sú að álag á dómstóla er að 

aukast. Málafjöldi eykst með hverju árinu sem líður sem og flóknara lagaumhverfi og 

opnara viðskiptaumhverfi á alþjóðavísu verða málin flóknari og tímafrekari í vinnslu 

hjá dómstólum. Meiri eftirspurn er eftir sérfræðiþekkingu í dómstólum og mun 

kostnaður aukast í samræmi við þá þörf. Auk kostnaðar er álagið á dómstóla einnig 

áhyggjuefni. Fjölgun mála og aukið álag á dómstóla gerir það að verkum að bið hefur 

myndast í málafyrirtökum. Árið 2008 voru tekin fyrir héraðsdóm 2.011 mál sem voru 

flutt munnlega en 18.768 mál sem fóru í útivist en árið 2007 voru flutt 1.804 

munnlega mál en útivistarmál 13.611, eða um 10% aukning á málum sem voru flutt 

munnlega og 27% aukning á málum sem fóru í útivist. Árið 2009 voru þingfest 

einkamál í héraðsdómi 23.041.53 Því er mikil aukning á málum sem fara fyrir 

héraðsdóm og einnig aukning mála sem fara í munnlegan málflutning.54 

Málsmeðferðartími er langur, en árið 2009 var meðaltíminn fyrir mál að fara í 

                                            
52 Ríkisreikningur 2008. Fjársýsla ríkisins. Fjármálaráðuneytið. 2009, bls. 56. 
53 Dómstólaráð, tölfræði fyrir árið 2009. Sótt af heimasíðu dómstólaráðs á slóð: 
http://www.domstolar.is/domstolarad/tolfraedi/throun-malafjolda/ 
54 Hagstofa Íslands, hagtölur. Sótt af heimasíðu Hagstofunar á slóð www.hagstofan.is. 
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gegnum héraðsdóm 254 daga frá því það kom fyrir héraðsdóm þar til málinu lauk.55 

Þetta gerir að verkum að aðilar fá síður skjóta málsmeðferð sem kemur sér illa fyrir 

réttaröryggi. Lok mála í sáttamiðlunum myndi létta mikið á dómskerfinu og þar af 

leiðandi minnka kostnað samfélagsins á rekstur dómstóla. Hver er ástæðan fyrir því 

að menn fara svo glatt fyrir dómstóla með mál sín, sér í lagi hér á landi? Líkleg 

ástæða er sú að miðað við önnur ríki þá er kostnaðurinn fyrir aðila að fara með mál 

sitt fyrir dómstóla mun minni hér á landi en annars staðar þekkist. Þess vegna er 

kostnaður ekki ákvörðunarástæða fyrir því að menn reyna að leita annarra lausna 

þar sem ódýrt er að fara fyrir dómstóla. Væri aukið vægi sett í ákvæði í samningum 

sem kvæði á um að leitað væri lausna hjá sáttamiðlara á ágreiningi áður en farið 

væri fyrir dómstóla, eða jafnvel ef lagasetning væri á þá leið að skylda aðila til að 

leita lausna hjá sáttamiðlara áður en farið er fyrir dómstóla, mundi það ef til vill létta 

mikið á dómskerfinu hér á landi og spara mikinn kostnað hjá samfélaginu í heild 

sinni. Stóra spurningin er hvort sú leið sé skynsamleg þegar á heildina er litið, en 

betur verður farið í það síðar í ritgerðinni. 

3.2.2 Kostir fyrir aðila. 

Samfélagið er ekki það eina sem gæti hagnast af því að notast við sáttamiðlarnir. 

Aðilarnir sjálfir gætu haft hag í því að ná sáttum í ágreiningi sínum. Hagur aðila getur 

verið mismunandi eftir aðstæðum og ekki gildir það sama um alla eins og áður hefur 

verið sagt. Það má segja að hagur aðila geti verið beinn og óbeinn. Beinn hagur 

aðila getur til að mynda verið lægri kostnaður við að leita sátta, eða jafnvel möguleiki 

á því að klára verkefni sem aðilar hagnast á. Óbeinn hagur væri sá að aðilar myndu 

síður bera álitshnekki í öðrum viðskiptasamböndum ef sáttamiðlunin væri gerð í 

trúnaði. Því er til að mynda minni hætta á að vara eða þjónusta líði fyrir ágreininginn 

eða aðrir viðskiptamenn sniðgangi aðilann vegna ágreiningsefnisins. 

3.2.2.1 Viðskiptasambönd. 

Langtíma viðskiptasambönd geta borið verulegan hnekk við ágreining milli aðila. 

Aðilar sem hafa hvort sem er verið lengi í viðskiptasambandi eða sjá fram á langtíma 

viðskiptasamband sín á milli eiga í hættu að það slitni þegar kemur til ágreinings því 
                                            
55Dómstólaráð, tölfræði dómstólaráðs. Meðaltal málsmeðferðartíma fyrir héraðsdómi árið 2009 
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er mikilvægt að halda ró sinni og finna lausn á málinu í sátt og samlyndi. Fari málið 

fyrir dómstóla fæst þar afgerandi lausn sem yfirleitt er einungis öðrum aðilanum í hag 

og því yfirgefur annar aðilinn, eða jafnvel báðir aðilar, dómssal með sárt ennið og 

eftir situr sá persónulegi ágreiningur sem myndast hefur á milli manna. Sáttamiðlun 

miðast af því að leita sátta eins og orðið ber með sér en slíkt á ekki við um dómstóla. 

Þegar farið er með mál fyrir dóm þá einkennist það af tveimur aðilum sem keppast 

gegn hvor öðrum til að fá rétti sínum fullnægt.56 Slíkt fyrirkomulag hefur ekki í för 

með sér vernd á viðskiptasambandi til framtíðar. Aðilar verða því að meta hag sinn í 

því að eiga í viðskiptasambandi við mótaðila og reyna að finna grundvöll fyrir lausn 

sem hefur í för með sér að báðir aðilar yfirgefa borðið sáttir og tilbúnir til frekari 

samstarfs.  

Þegar langtíma viðskiptasambönd eru mynduð eru þau yfirleitt byggð á trausti milli 

aðila. Ágreiningur á það til að rýra það traust sem samböndin eru byggð á og því lítið 

fyrir aðila til að byggja á til framtíðar sé traustið orðið lítið eða horfið. Hvorki 

dómstólar né gerðardómur byggja upp þetta traust heldur eru þeir eins og áður segir 

á staðnum til þess að skera úr um ágreining. Sáttamiðlun hefur hinsvegar alla 

möguleika á því að að vinna með aðilum þannig að þeir endurheimti traust á hvor 

öðrum. Aðilar geta í sáttamiðlun stjórnað því sjálfir í hvaða átt þeir ætla að fara, það 

er hvort þeir ætla að láta persónuleg málefni ráða hvort viðskiptasambandið geti 

haldið áfram á traustum grunni eða hvort þeir vilja láta viðskiptaleg sjónarmið ráða 

ríkjum. Þó er það vissulega svo að sáttamiðlun geti að lokum veikt möguleika aðila á 

farsælu viðskiptasambandi eins og farið verður yfir hér á eftir, þá er það heldur svo 

að aðilar hafa allan möguleika á því að efla það samband sem fyrir er. Gera má ráð 

fyrir því að báðir aðilar vilji standa við samninga sem þeir hafa gert en þó verður að 

taka tillit til breyttra aðstæðna eða forsenda sem gera það að verkum að líta verður 

yfir samninginn aftur og taka tillit til þeirra breytinga. 

Ekki þarf einungis að vera um langtíma viðskiptasamband að ræða. Skammtíma 

viðskiptasambönd geta borið mikla hnekki af ágreiningi eins og gefur að skilja. Sömu 

lögmál gilda þegar um skammtíma viðskiptasambönd er að ræða eins og í langtíma 

viðskiptasamböndum. Skammtíma viðskiptasambönd eru þó oft einfaldari 

meðhöndlunar heldur en þau langtíma þar sem ólíklegra er að persónulegur 
                                            
56 Gísli Tryggvason hrl. MBA. ,, Þörf á frjálsum vettvangi til lausnar ágreinings; Sáttameðferð –
forsenda fyrir sjálfstæðum valkost við dómstólakerfið.” bls. 12 
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ágreiningur sé orðinn jafn harður eins og ef um langtíma viðskiptasambönd er að 

ræða. Það gildir því það sama um þessar tegundir viðskiptasambanda að 

sáttamiðlun ætti í eðli sínu að vernda viðskiptasamböndin í stað þess að rífa niður 

það samband sem á milli aðila hefur myndast. 

3.2.2.2 Kostnaður fyrir aðila. 

Eins og áður hefur verið tekið fram þá er kostnaður til að sækja mál fyrir 

dómstóla hér á landi mjög lágur57 miðað við það sem gengur og gerist 

annarsstaðar.58 Kostnaður sem fellur til við þingfestingu dóms er þó langt frá því að 

vera eini kostnaðurinn sem fylgt getur réttarhöldum.  

Kostnaður fyrir störf lögmanna er mjög mikill59 og fellur á aðila en vissulega getur 

úrskurður dómara verið á þann veg að kostnaður aðila sem dómur dæmir í hag fellur 

að einhverju leyti á mótaðilann, en þess ber að geta að sjaldgæft er að dómstólar 

viðurkenni allan málskostnaðarreikning lögmanna60 og því fellur það sem eftir situr á 

aðilann sjálfan. Réttarhöld taka oft langan tíma61 og eru oftar en ekki flókin, því getur 

málskostnaðarreikningur frá lögmönnum verið hár sem og reikningur frá 

matsmönnum og öðrum aðilum sem beðnir eru að leggja fram vinnu við málið. Einnig 

verður að taka það fram að þegar aðilar sem hafa verið í viðskiptasambandi taka 

skrefið og fara fyrir dómstóla þá er yfirleitt óhjákvæmilegt að viðskiptasambandið 

endar þar, oft með miklu fjárhagslegu tapi, til dæmis í formi framleiðslu sem ekki er 

hægt að selja svo eitthvað sé nefnt, sem aðilar verða að taka á sig. Ennfremur fylgir 

oft mikið tekjutap meðan að á réttarhöldum stendur þó að aðilar haldi sambandi sínu 

áfram eftir úrskurð dómstóla.  

Þegar aðilar leita sátta með sáttamiðlun þá minnkar þessi kostnaður verulega. Enda 

þótt kostnaður fylgi því að sjálfsögðu að leita sátta þá er ólíklegt að hann nái sömu 

                                            
57 Dómstólaráð, ,,gjaldskrá”. Sótt af slóðinni: http://www.domstolar.is/domstolarad/gjaldskra/ 
58 Retraad, fjölmiðlabæklingur dómstólaráðs Danmerkur., bls. 15. Sótt af slóðinni: http://www.ret-
raad.dk/Private/Brochurer/~/media/Brochurer_nye/PDFer/20090313_Sadan%20forlber_en_civil_retss
ag_WEB.ashxhttp://www.ret-
raad.dk/Private/Brochurer/~/media/Brochurer_nye/PDFer/20090313_Sadan%20forlber_en_civil_retss
ag_WEB.ashx. 
59 Lögmannstofunar Logos, gjaldskrá, 2007. Sótt af vefsíður þeirra á slóð: 
http://www.logos.is/media/files/Gjalsdkráin%202007.PDF.pdf. 
60 Ólafur Björnsson hrl. ,,Dæmdur málskostnaður, sanngjarn eða sorglegur?”, Lögmannablaðið, 2005 
(3), bls. 9. 
61 Dómstólaráð, tölfræði. Sótt af vefslóðinni : 
http://www.domstolar.is/domstolarad/tolfraedi/malsmedferdartimi/einkamal/. 
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hæðum og sá kostnaður sem fylgir dómsmáli og því tapi sem fellur til eftir að 

dómstólar hafa kveðið upp úrskurð sinn. Það verður því að teljast sem kostur 

sáttamiðlunar að hún er mun kostnaðarminni heldur en löng og ströng dómsmeðferð. 

Tíminn er ekki síður mikilvægur og í viðskiptum þarf að fara vel með tímann. Eins og 

áður segir getur málsmeðferð fyrir dómi verið mjög tímafrek62, tími sem eflaust mætti 

betur nýta á uppbyggilegan hátt. ,, Tíminn er peningar”63 þetta er gömul klisja sem 

þó hefur fest sig í sessi sem lýsing á þeirri staðreynd að þegar menn tapa tíma þá 

tapa menn tækifærum og fjármunum. Dómsmál er að meðaltali 254 daga í vinnslu 

hjá héraðsdómi.64 Ekki er tekið tillit til málsmeðferðartíma hjá hæstarétti auk alls 

þess tíma sem tekur að undirbúa mál fyrir dómstóla. Þó sáttamiðlun geti tekið langan 

tíma bæði í undirbúning og meðferð þá nær meðaltími sáttamiðlunar aldrei þeim 

meðaltíma sem dómsmál tekur.65 

3.2.2.4 Orðspor. 

Búið er að fara yfir þann tíma og kostnað sem fylgir því að leita réttar síns í 

almennu dómskerfi. Fyrir utan þetta er annað atriði sem oft gleymist og það er umtal 

sem því fylgir að fara fyrir dómstóla. Þinghald skal háð í heyrandi hljóði,66 eins og 

þessi setning gefur til kynna þá eru réttarhöld öllum opin. Þegar um aðila er að ræða 

sem ef til vill eru þekktir í samfélaginu, treysta á önnur viðskiptasambönd eða jafnvel 

viðskiptavini, þá geta málaferli haft slæmar afleiðingar fyrir viðskipti við þriðja aðila. 

Hafi aðili til að mynda skapað sér skaðabótaskyldu þá verður sú skaðabótaskylda 

opinber sem gefur öðrum mönnum sem eru í viðskiptum við aðila tækifæri til þess að 

leita réttar síns vegna atvika sem þeir vissu ekki af áður. Sömu sögu er að segja um 

alla þá ábyrgð sem myndast hefur hjá aðila og staðfest er af dómstólum. Því má 

heldur ekki gleyma að eftir opinbert dómsmál getur myndast vantraust og efasemdir í 

garð aðila frá þriðja aðila. Allt þetta getur haft í för með sér tekjutap, mikinn kostnað 

og slæmar framtíðarhorfur fyrir viðskipti aðila á þeim markaði sem þeir starfa á. 

                                            
62 Dómstólaráð, tölfræði. Sótt af vefslóðinni : 
http://www.domstolar.is/domstolarad/tolfraedi/malsmedferdartimi/einkamal/. 
63 Allen. Scott , ,,Time is money, how much is your time worth”. Grein sem birtist á vefsíðunni 
About.com/entrepreneurs. Sótt af vefslóðinni: 
http://entrepreneurs.about.com/od/beyondstartup/a/timeismoney.htm. 
64 Dómstólaráð. Tölfræði yfir meðal málsmeðferðar tíma fyrir árið 2009. 
65 Mediation instituttet, Upplýsingar sóttar af heimasíðu sáttalögmanna í Danmörku. sótt af slóðinni: 
http://www.mediationsinstituttet.com/#/344296/ 
66 8. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.  
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Slæmt umtal er aldrei gott og getur skaðað aðila mikið eins og hér hefur verið sagt. 

Sáttamiðlun getur verið bundin algjörum trúnaði og því geta menn komist að 

samkomulagi án þess að sáttamiðlunin eða lausnin sé opinber almenningi.  

Ekki má það gleymast að sáttaumleitanir eiga einnig við í tilvikum þar sem aðilar 

þekkjast ekki neitt, svo sem í skaðabótamálum. Erlendis þekkist vel að lítil sem stór 

skaðabótamál fara í sáttarmiðlun. Stór fyrirtæki geta séð fram á að vera dæmd til að 

greiða háar skaðabætur fyrir ábyrgð af þeirra hálfu. Einstaka skaðabótaskylda er 

ekki einungis það sem hræðir þau heldur einnig sá mikli fjöldi mála sem getur komið 

í kjölfar úrskurðar dómstóla. Kjósi aðilar sáttamiðlun þá getur verið að þeir verði 

hvorki dæmdir ábyrgir né heldur að þurfa að viðurkenna ábyrgð og því eru þeir ekki 

gefa færi á málsóknum í stórum stíl. Sáttamiðlunin getur í heild sinni verið bundin 

trúnaði og má þá ekki undir nokkrum kringumstæðum opinbera hvað fór fram á milli 

aðila. Mótaðilinn hagnast einnig á þessu, vegna þess að hann sparar sér mikinn 

lögmannskostnað og langar deilur í réttarsal, þetta á sérstaklega við þar sem 

dómsstig eru mörg. Eðlilegt er að menn efist um að fara í sáttameðferð ef þeir eru 

ekki að fullvissir um hvort þeir séu ábyrgir. Aðilar verða því að vega og meta hvort 

þeir vilja semja sig frá málunum og sleppa með skrámu, eða fara fyrir dómstóla, þar 

sem þeir geta verið sýknaðir eða dæmdir til greiðslu hárra skaðabóta, auk 

mannorðshnekkisins sem þeir verða fyrir sem og málaferla sem koma í kjölfarið. Ekki 

er nauðsynlegt að leita út fyrir landsteinana til að finna dæmi um svipaðar aðstæður 

þar sem sáttamiðlun væri kjörin. Ísland er lítið og markaðurinn viðkvæmur í samræmi 

við það. Slæmt umtal í kjölfari skaðabótakröfu getur gengið svo hart að fyrirtæki að 

það getur dregið það í þrot. Tökum sem dæmi fyrirtæki sem framleiðir matvöru. 

Framleiðslufyrirtækið sendir frá sér vöru sem er gölluð. Fyrirtækið rannsakar vöruna 

og sér að einungis hafi verið um þessa einu einangruðu sendingu að ræða og því 

ekki hætta á að fleiri vörur séu gallaðar né að gallinn muni endurtaka sig. 

Möguleikinn er fyrir hendi að um leið og gallinn verði opinber og sá skaði sem varð af 

honum, þá getur verið erfitt fyrir þetta einstaka félag að fóta sig í kjölfarið þar sem 

hnekkir á orðspor þess er það mikill.67 Aðilar gætu því fundið hag sinn í að finna 

lausn í sáttamiðlunum sem bundin er trúnaði og efni sáttamiðlunarinnar berst ekki til 

                                            
67 Þorsteinn Víglundsson, ,, Eins dauði er annars brauð, kaup Myllunar á Samsölubakaríi hf.” 
Viðskiptablaðið, 29. janúar 1998, bls. D4 
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almennings. ,,Betri er mögur sátt en feitur dómur”,68 þetta er málsháttur sem á vel 

við. Aðilar beggja megin borðsins geta hagnast í þessum tilfellum á því að ganga til 

samninga og báðir aðilar gefa eftir. Aðili sem sækir skaðabætur hagnast ekkert á því 

að gagnaðili missi traust sitt á markaði og á sama hátt getur verið erfitt fyrir 

gagnaðila að taka þá áhættu sem því fylgir að opinbera málavexti til almennings, 

sama hver niðurstaðan yrði. Það eru ekki allir sammála því að þetta sé eina hliðin á 

málinu, það er að tveir aðilar sem tengjast málinu á beinan hátt, þar sem annar leitar 

réttar síns vegna einhvers skaða sem hann lenti í og telur að hinn hafi valdið eða 

borið ábyrgð á. Hinsvegar sú staða að annar aðilinn sé að sækja aðila á sáttarfund í 

þeim tilgangi að kúga úr aðilanum fé gegn loforði um þagmælsku, eða að annar 

aðilinn bjóði greiðslu til aðila í staðinn fyrir þagmælsku aðilans og mætti því að vissu 

leiti kalla greiðsluna mútugreiðslu.69 Deila má því um það hvort í raun og veru það sé 

réttlætanlegt að gefa aðilum það frelsi að leysa slík mál í trúnaði, eða hvort það sé á 

annað borð siðferðislega rétt, um það skal ekki segja. Það breytir hins vegar ekki 

þeirri staðreynd að hagur aðila sem að málinu koma er oft best varið í sátt sem gerð 

er í trúnaði, hver sem undirliggjandi og raunverulegar ástæður eru fyrir sáttinni. 

3.2.2.5 Viðskipti milli landa. 

Þegar aðilar af mismunandi þjóðerni gera samning sín á milli er ekki óalgengt að 

samningurinn innihaldi ákvæði um að lög hvers lands skulu gilda um samninginn og 

fyrir hvaða dómstól skuli reka mál komi upp ágreiningur. Algengt er að dómstóll 

annars aðilans sé notaður en ekki er síður algengt að dómstóll þriðja ríkis sé nýttur til 

að tryggja hlutleysi.  

Þegar dómstóll í ríki annars aðilans er notaður getur það skapað vandamál fyrir þann 

aðila sem ekki hefur búsetu í því ríki. Eins og áður sagði þá geta 

tungumálaörðuleikar og samfélagslegur mismunur70 alltaf skapað vandamál. Fleiri 

vandamál geta komið upp. Aðili sem sækir eða er sóttur í erlendum dómstól þarf að 

                                            
68 Gísli Tryggvason hrl, fyrirlestur sem haldin var í Háskólanum í Reykjavík, 19. mars 2010. Vefslóð: 
http://www.talsmadur.is/Pages/55?NewsID=1199 
69 Brady. Erik og McCoy. Kevin, ,,Many lawsuits against pharmacies settled in silence” . USA Today, 
14. febrúar 2008, bls. 3b. 
70 Dubreuil. Alexa, ,,Understanding the cross – cultural differences between foreign societies” 
www.proz.com, sótt af vefslóð : http://www.proz.com/translation-
articles/articles/2093/1/Understanding-Cross-Cultural-Differences-between-Foreign-Societies-
(1%7B47%7D2). 
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öllum líkindum að sækja sér lögmann í því landi og þarf að fara til þess lands til að 

flytja málið. Kostnaður eykst því í samræmi við það sem fylgir því að sækja mál utan 

landssteinanna. Ekki má heldur gleyma að lagasetning er misjöfn allsstaðar í 

heiminum, það má vera að það svipi til lagasetningar hjá ríkjum, svo sem löndin í 

Skandínavíu, en á heildina litið er lagasetning á milli ríkja ólík.  

Greinar samnings sem kveða á um lausn ágreiningsmála koma yfirleitt fyrir í lok 

samnings. Þessi ákvæði sem eru mikilvæg fá oft við undirskrift samnings lítið vægi. 

Það er staðreynd að þegar menn gera með sér samninga þá er það oft eftir langar 

samningaviðræður um efni samningsins og því vilja menn síður leggja mikinn þunga 

í ákvæði sem greina frá því hvernig menn ætla að leysa úr samningnum þegar 

ágreiningur kemur upp á milli aðila, þar sem það er sjaldnast forsendan fyrir 

samningnum. Undirskrift samnings fylgir oftar en ekki gleðistund og menn grunar 

ekki að þetta góða samkomulag sem komið er geti einn daginn brostið. Afleiðingin er 

að samningurinn kveður stundum lítið sem ekkert á um það hvað skuli gera komi upp 

ágreiningur eða að einungis annar aðilinn fær sínu framgengt um hvaða úrræði skuli 

nota og hvar það skuli framkvæmt. Þetta er því miður raunveruleikinn. ,,Í upphafi skal 

endirinn skoðaður” er íslenskt orðatiltæki sem hefur þá merkingu að hafa skal í huga 

strax frá upphafi hvernig mögulegt er að hlutirnir endi, því miður er það svo að aðilar 

gera oft ekki ráð fyrir því að viðskiptasambönd eða samstarf að einhverju tagi geti 

endað illa og ef það kemur að því þá eru menn ekki búnir að undirbúa sig eða tryggja 

það með samning hvernig þeir vilja að tekið sé á slíkum aðstæðum.  

Sáttamiðlanir er góður kostur í þessum tilvikum þar sem ekki hefur verið gert ráð fyrir 

lok samningssambandsins. Báðir aðilar hafa möguleika á að finna sáttamiðlara sem 

hjálpar mönnum að finna sátt án þess þó að þurfa að hengja sig í föstum 

lagasetningum. Aðilar vita þá líka að hverju þeir koma þar sem þeir geta fundið 

sáttamiðlara sem er algjörlega hlutlaus. Enginn þarf að bera hallann af því að hafa 

ekki gætt sín nægilega á þessu ákvæði. Sáttamiðlun er ekki dómstóll eins og oft 

hefur komið fram hér. Lög og reglur skipta því ekki eins miklu mál og í dómstólum, 

en það fer eftir aðilum sjálfum hvað þeir vilja leggja til grundvallar að niðurstöðu í 

sáttamiðlun. Því getur sanngirni og eðli máls ráðið ríkjum og gert mönnum 

auðveldara fyrir að komast að sátt, þrátt fyrir að vera af mismunandi þjóðernum og 

hafa ef til vill samið af sér dómstóla eða að hafa ekki samið um neitt hvað gera skuli 

komi upp ágreiningur.  
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3.3 Ókostir Sáttamiðlunar. 

Sáttamiðlanir hafa ekki bara kosti í för með sér. Eins og fram hefur komið henta 

sáttamiðlanir aðilum misvel og það sem er kostur fyrir einn aðila getur verið ókostur 

fyrir annan. Farið var yfir kostina hér að framan, en eins og sagt var þá eru þetta 

mögulegir kostir. Til að mynda er það ekki sjálfgefið að mótaðilinn líti á það sem kost 

að sniðganga dómstóla. Mögulegt er til dæmis að mótaðili fengi dæmdar hærri bætur 

vegna ábyrgðar aðila. Eins er það mögulegt að annar aðilinn hafi ekki sama hag af 

viðskiptasambandi aðila eða hafi enga þörf né hafi hag af því að vera bundinn 

trúnaði. 

Einn helsti ókostur sáttamiðlunar er hversu mikið hún byggir á sálfræði. Hinn 

mannlegi breyskleiki getur vafist fyrir mönnum. Þegar aðilar eru reiðir eða of þrjóskir 

til þess að gefa eftir, getur sáttamiðlun verið erfið í framkvæmd. Þetta gerir það að 

verkum að sáttamiðlun er ekki alltaf möguleg. Möguleikinn er fyrir hendi, að þegar 

svo er í pottinn búið fáist engin lausn úr sáttamiðluninni og þurfa málsaðilar þá að 

mæta fyrir dómstóla eða gerðardóm til að fá lausn á ágreining sínum. Það þýðir meiri 

kostnað og meiri tíma sem fer í súginn heldur en ef sáttamiðluninni hefði verið alfarið 

sleppt. Jafnvel þótt það mundi eflaust gilda í ágreiningi milli hjóna þá er ekki líklegt 

að aðilar verði bættari með að vita af því að þeir reyndu allt áður en þeir fóru til 

dómstóla. Það er einnig möguleiki að deilur verði harðari þegar reynt er að sætta 

þær. Það er því ekki svo að sáttamiðlun sé gallalaust úrræði. Sumum aðilum hentar 

þetta úrræði engan veginn. Það verður líka að líta til þess að ef hvorugur aðili 

hagnast á því að sætta ágreininginn eða jafnvel ef einungis annar aðilinn hagnist 

ekki af sáttamiðlun þá verður að athuga hvort sáttamiðlun sé rétta leiðin fyrir aðila.  

Stór galli við sáttamiðlun er sá hversu mikið hún byggist á vilja aðila. Aðilar verða að 

vilja ná sáttum og sjá hag sinn í því. Ólíklegt er að lausn fáist í ágreining þar sem 

annar eða báðir aðilar hafa lítinn sem engan áhuga á því að leita lausna og finna 

hinn gullna meðalveg. Menn þurfa að mæta kröfum gagnaðila og það reynist 

mönnum oft þungur róður. Aðilar verða líka að vita að sáttamiðlun er mikil vinna 

meðan á henni stendur. Ekki er það svo að menn fari til sáttamiðlara sem á töfrandi 

hátt miðlar málum milli aðila og allir ganga sáttir frá borði. Sáttamiðlari er á staðnum 

til að gefa mönnum kost á að koma að borði óhræddir og óþvingaðir. Hann er á 

staðnum til þess að hjálpa aðilum að komast að samkomulagi að góðri sanngjarnri 
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lausn. Hinsvegar er ólíklegt að sáttamiðlari komi sjálfur með töfralausnir sem að 

aðilar geta tekið sáttir og gengið frá borðinu, til þess þurfa aðilar að vinna sjálfir. Það 

er sú vinna sem einkennir gallann á sáttamiðlun. Menn eru oft ekki tilbúnir til þess að 

leggja í þá vinnu, og þá hljóma dómstólar oft vel í eyrum þeirra aðila þar sem hægt 

er að leggja það í hendur lögmanna þeirra að sjá um baráttuna og ekki þarf að leggja 

í viðræður sem oft geta tekið mikið á aðila.  

Síðast en ekki síst, þegar menn stunda viðskipti á milli landa getur ágreiningur oft 

orðið erfiður viðureignar jafnvel erfiðari en milli aðila sem eru innan sama lands.71 

Fjarlægð milli aðila, tungumálaörðuleikar og samfélagslegur mismunur getur gert 

aðstæður erfiðari en ella.  

Fjarlægð milli aðila gerir það að verkum að ekki er jafn auðvelt fyrir aðila að mæla 

sér mót til þess að leysa úr vandamálunum. Fundir eru oftar en ekki í gegnum síma 

eða bréfaskriftir og er því skortur á persónulegri nánd milli aðila. Aðilar hafa oftar en 

ekki mismunandi tungumál að móðurmáli og algengt er að menn tali sín á milli á 

þriðja tungumáli. Slíkar aðstæður bjóða oft uppá misskilning og gerir mönnum erfitt 

fyrir að koma sínum sjónarmiðum á framfæri skýrt og örugglega. Enn fremur getur 

samfélagslegur mismunur gert aðstæður erfiðar. Hvert samfélag fyrir sig hefur sínar 

venjur og hefðir. Margar hverjar þannig að menn ætlast til þess að farið sé eftir þeim 

og þær virtar. Það er talið mjög mikilvægt í mörgum samfélögum. Auðvelt er því að 

móðga mótaðila einungis með því að menn hagi sér eins og þeir eru vanir í 

samskiptum í sínu heimalandi. Það sem eitt samfélag lítur á sem dónaskap er ef til 

vill viðurkennd hegðun í öðru samfélagi. Hafi aðilar ekki sótt sér fræðslu um hvaða 

siðir og venjur tíðkast hjá gagnaðila sínum er auðvelt að missa aðstæður úr 

höndunum án þess að sjá það fyrir. Aðstæður sem þessar geta gert sáttamiðlun 

mjög erfiða ef ekki ómögulega. Sáttamiðlun byggist upp á samskiptum milli aðila, til 

þess að slíkt geti átt sér stað verða aðilar að geta haft samskipti sín á milli. 

Möguleikinn er einnig fyrir hendi þegar aðilar eru reiðir þegar farið er í sáttamiðlun þá 

munu þeir vísvitandi ekki virða samfélagslega siði mótaðilans og því viljandi móðga 

hann. Þetta getur orðið til þess að möguleikinn á farsælli sáttamiðlun séu hverfandi.  

                                            
71 Vindelöv. Vibeke , Mediation – a non-model, bls.113. 
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3.4 Ósýnilegar hindranir í sáttamiðlunum. 

Í sáttamiðlunum eru margar ósýnilegar hindranir sem aðilar og sáttamiðlari átta 

sig ekki á. Til eru mörg dæmi sem hér verða rakin í stuttu máli.  

Þegar tveir aðilar ákveða að leita lausna á ágreiningi sínum í gegnum sáttamiðlun 

geta komið upp fleiri ágreiningsmál en bara á milli aðila. Ekki er óalgengt að ef tveir 

eða fleiri mæta fyrir hönd aðila getur komið upp innbyrðis ágreiningur þeirra á milli. 

Ágreiningur getur verið þess eðlis hversu mikið menn ætla að samþykkja að gefa 

eftir, upphæð fjármuna sem greiða skal eða samþykkja þarf. Því er mikilvægt að 

aðilar séu samstíga í markmiði sínu með sáttamiðluninni og hvers þeir vænta af 

henni þannig að tafir verða ekki vegna innbyrðis ágreinings aðilanna.72 Annað sem er 

algengt er að sá sem sendur er til að taka þátt í sáttamiðluninni fyrir hönd aðila hafi 

ekki fulla heimild til þess að semja, hann hefur ef til vill fengið einhverjar línur um 

hvað hann megi samþykkja en ef sáttamiðlunin æxlast á þann hátt að farið sé út fyrir 

þau mörk þarf hann að fara til yfirboðara sinna og fá samþykki. Þetta hægir mjög á 

sáttamiðluninni og hún missir marks. Því er farsælast að sá sem mætir á 

sáttamiðlunarfund geti tekið ákvarðanir án hiks.73 

Í könnun sem gerð var um hindranir til sátta nefndu þátttakendur nokkur atriði, 

þau voru til að mynda:74  

a) Aðilar væru of þröngsýnir 

b) Sáttamiðlari væri óhæfur 

c) Annar aðili ósannsögull  

d) Samskiptaskortur á milli aðila 

 Ljóst er að þessi atriði geta öll hindrað sáttamiðlun. Það er einungis á valdi aðilanna 

að sjá til þess að slíkar aðstæður komi ekki upp. Það er ekki hægt hvorki með 

hvatningu né lagasetningu að koma í veg fyrir að aðilar ljúgi um atburði, eða að 

aðilar séu of þröngsýnir. Hinsvegar er það á valdi þeirra sem gefa sig út fyrir að vera 

sáttamiðlarar hafi þekkingu á efninu og viti hvernig miðla skuli málum. Það er svo í 

verkahring sáttamiðlara að auðvelda samskipti milli aðila.  

                                            
72 Picker. Benett G. ,,Navigating relationships: The invisible barriers to resolution.” American Journal 
of mediation. 2008 (3), bls. 25 
73 Sama heimild. 
74 Varma, Arup. ,,Barriers to mediation”. Dispute resolution journal. 1. febrúar 2000. Sótt af vefsíðunni: 
www.allbusiness.com/legal/mediation/990126-1.html. 
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Með hliðsjón af ofantöldu þá eru flestar þær hindranir að góðri sátt tilkomnar hjá 

aðilum sjálfum. Því skiptir máli þegar farið er á sáttafund að aðilar séu vel undirbúnir 

og tilbúnir til þess að að ná sáttum með það að leiðarljósi að auka hag sinn. 

Ein hindrun sem máli skiptir í sáttarmiðlun er ágreiningurinn sjálfur. Það er alls ekki 

svo að allur ágreiningur eigi erindi í sáttamiðlunarferli. Margur ágreiningur er þess 

eðlis, eða jafnvel aðilarnir séu þess eðlis að sáttarmiðlun mun ekki skila þeim árangri 

sem vonast var eftir. Séu menn alfarið mótfallnir sáttamiðlun, en létu til leiðast eða 

jafnvel vegna þess að samningur sem aðilar gerðu sín á milli hafði ákvæði sem kvað 

á að aðilar leituðu sáttar en eru því mótfallnir, er lítill möguleiki á árangri. Þess verður 

einnig að gæta að væntingarnar séu ekki svo háar að enginn möguleiki sé á því að 

ná þeim árangri sem menn vonast eftir. Þess verður einnig að gæta að sýn aðilanna 

á ágreiningnum séu svo ólík að enginn möguleiki sé að ná aðilum saman, sé svo í 

pottinn búið er ólíklegt að sættir muni nást. Það er því ekki svo að allur ágreiningur 

eigi ósjálfrátt heima í sáttamiðlun, hafa þarf í huga hvers eðlis ágreiningurinn er og 

hvernig viðhorf aðilanna eru áður en haldið er með ágreininginn í sáttamiðlun.75 

4.kafli Aðkoma lögmanna og lögfræðinga að sáttamiðlun. 

,, Hindraðu málaferli. Sannfærðu samferðarmann þinn um að ná sáttum þegar þú 

getur. Sem friðarsinni hefur lögfræðingur betra tækifæri á því að vera betri maður. 

Það verða samt næg viðskipti.”76 

      Abraham Lincoln 

4.1 Sem ráðgjafar. 

4.1.1 Áður en ákvörðun er tekin til að leita sátta. 

Lögfræðingar koma fyrst og fremst að sáttamiðlun sem ráðgjafar aðila. Þegar 

aðilar leita aðstoðar og ráðgefandi álits lögfræðinga er mikilvægt að þeir bregðist við 

því með hagsmuni umbjóðenda að leiðarljósi. Oft kemur það í hlut lögfræðinga að 

vega og meta hvað það er sem umbjóðandi þeirra þarfnast. Sjái lögfræðingar að 
                                            
75 Henderson. Douglas A. ,, Mediation success: An emperical analysis. “, bls. 106. 
76 Abraham Lincoln. Tilvitnun sótt af vefsíðunni : http://thinkexist.com/quotation/a_lawyer-
s_time_and_advice_are_his_stock_in/162359.html. 
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hagur umbjóðenda sinna er best borgið í sáttamiðlun þá verða þeir að leiðbeina 

aðilum að því úrræði. Lögfræðingar verða að fræða aðila um hvað sáttamiðlun snýst 

og sýna þeim fram á að hagur þeirra sé betur borgið í því ferli. Því næst geta þeir 

aðstoðað við að finna sáttamiðlara sem er hæfur og hentar í verkið.  

Lögfræðingar verða að vera víðsýnni en svo að líta einungis á hefðbundnar leiðir til 

að leysa ágreining og finna þá leið sem hentar umbjóðenda þeirra best. Þar af 

leiðandi þurfa lögfræðingar að vera vel upplýstir um eðli og hlutverk sáttamiðlana til 

þess að geta með vissu leiðbeint umbjóðenda sínum hvort sáttamiðlun hentar 

honum í raun og veru og þeim málaferlum sem hann stendur í. Raunverulega þurfa 

lögfræðingar að hugsa út fyrir þekkingu sína á málaferlum eða eins og Jacqueline M. 

Nolan – Haley hafði á orði ,, Hratt vaxandi fræði aðvarar lögfræðinga til að hætta 

hugsun um andstæðinga, hugsa út fyrir málflutnings rammann, fagna 

sköpunargleðinni, búa til verðmæti og færa sig inní tuttugustu og fyrstu öldina sem 

menn sem leysa vandamál í stað þess að vera bardagamenn. “77  

4.1.2 Ráðgjöf meðan á sátt stendur. 

Lögfræðingar sem ráðgjafar, leiðbeina umbjóðanda sínum í þá átt sem þeir telja 

rétta. Ef til vill er það ekki auðvelt hlutverk fyrir lögfræðinga, þar sem þeir þurfa að 

undirbúa sig á allt annan hátt en ef þeir væru að fara að reka mál fyrir dómstólum.78 

Hugsunin um það hvernig hægt sé að ,,vinna” málið á ekki heima í sáttamiðlun. 

Hlutverk lögfræðinga er að fara vandlega yfir málið og kynna síðan umbjóðenda 

sínum hvernig best sé að nálgast ágreininginn, hvaða kröfur má gefa eftir og hvaða 

kröfur þarf að standa fast á, það er hjálpa aðilum að finna sitt ,,BATNA”79, og 

,,WATNA”80 og yfir höfuð hvað þeir vilja fá út úr samningaviðræðunum.  

Lögfræðingur getur sparað skjólstæðing sínum mikla fjármuni með því að benda 

honum á hvaða gögn þurfi að fylgja þeim á fundinn sem og hvernig fara skuli að á 

fundinum sjálfum, frætt umbjóðanda sinn um lagalegan rétt og ef til vill útskýrt 

vafamál sem komu fram á fundinum sem umbjóðandinn skildi ekki eða veit ekki 

afleiðingar af. Ráðgjafi í sáttamiðlun er ekki síður andlegur ráðgjafi það er hann veitir 
                                            
77 Nolan Haley. Jacqueline M. ,, Lawyers, non – Lawyers and mediation: Rethinking the proffessional 
monopoly from a problem – solving perspective. ” bls. 235 
78 Vindelöv. Vibeke, Mediation – a non-model, bls. 225. 
79 Best alternative to negotiation agreement ( Besta mögulega lausn í samningaviðræðum). 
80 Worst alternative to negotation agreement ( Versta mögulega lausnin í samningaviðræðum).  
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aðila andlegan styrk á meðan málinu stendur.81 Sáttamiðlanir eins og aðrar úrlausnir 

geta tekið á aðila, og það getur skipt máli fyrir útkomuna hvernig menn haga sér á 

sáttafundi. Lögfræðingar geta því leiðbeint umbjóðanda sínum hvernig koma skuli 

fram við mótaðila sé um mikinn samfélagslegan mismun að ræða. Styrkur þess sem 

veit við hverju er að búast og hvernig best sé að vinna úr þeim vandamálum sem 

munu rísa á sáttarmiðlunarfundi er óborganlegur. 

4.1.3 Ráðgjöf á sáttafundum. 

Skiptar skoðanir eru á því hvort lögfræðingar eigi að vera viðstaddir 

sáttamiðlunarfundinn sjálfan, sumir eru þeirra skoðunar að lögfræðingar eigi einungis 

að vera á bak við tjöldin, sem ráðgjafi og andlegur stuðningur á milli funda.82 

Ástæðan er eftir vill sú að aðilar eiga það til að láta lögfræðinga sína alfarið um að tjá 

sig á fundinum, hvort sem það er vegna eðli starfsins eða jafnvel að lögfræðingar 

vilja réttlæta þóknun sína meðan á fundinum stendur83 og ferlið verður þar af leiðandi 

ópersónulegra og ólíklegra að öll mál leystist. Lögfræðingar verða að sætta sig við 

að hlutverk þeirra er minna sem ráðgjafar í sáttamiðlunum heldur en í málafærslum 

fyrir dómstólum.84 Þeir verða því að geta hagað seglum eftir vindi og tileinkað sér 

þann hæfileika um hvenær best sé að láta í sér heyra og hvenær best sé að draga 

sig í hlé. 

4.1.4 Hagsmunaárekstrar. 

Þegar lögmaður er ráðgjafi aðila er alltaf hætta á hagsmunaárekstrum. 

Lögmaður getur aflað sér hærri þóknunar fari málið fyrir dóm heldur en ef lausn er 

fundin í sáttamiðlun. Sú staða getur því komið upp að lögmaður sjái hag sinn bestan 

í að málið fari fyrir dóm, þvert á hag umbjóðanda hans. Lögmanninum gæti einnig 

fundist þægilegra að málið fari fyrir dóm þar sem málflutningur er meira í tengingu 

við hans þekkingu og kunnáttu.85  

                                            
81 Brown Henry J. og Marriott. Arthur L. Q.C. , ADR Principles and Practice, bls. 229. 
82 Vindelöv. Vibeke , Mediation – a non-model, bls. 226. 
83 Sama heimild. 
84 Sama heimild. 
85 Sama heimild, bls. 228. 
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Ísland er lítið land og ef um viðskipti innanlands er að ræða getur komið upp sú 

staða að lögmaðurinn geti haft hagsmuni af því hvernig málinu lýkur. 

Lögmenn verða sjálfir að vera vakandi yfir því hvort þeir séu að gæta hagsmuna 

skjólstæðings síns eða hvort hann er að gæta sinna eigin hagsmuna, líkt og þekkist í 

venjulegri dómsmeðferð. Sáttamiðlari þarf einnig að vera vakandi fyrir því hvort hann 

verði var við mögulega hagsmunaárekstra og sjá til þess að slíkir árekstrar séu 

leystir strax í upphafi. 

4.2 Sem Sáttamiðlarar. 

Lögfræðingar geta meðal annars tekið að sér stöðu sáttamiðlara. Vegna 

sérþekkingar sinnar á lögum og rétti aðila. Nú þegar hefur verið farið yfir þá 

eiginleika sem sáttamiðlari þarf að bera. Lögmenn henta vel í þetta verkefni sökum 

þess hversu vel þeir þekkja hugtakið hlutleysi.  

 Hlutleysi má skipta í þrjá flokka86 hlutleysi að formi til, sálfræðilegt hlutleysi og 

hlutleysi að virkni, sem nú hefur þegar verið talað um sem hagsmunaárekstra. 

4.2.1 Hlutleysi að formi til. 

Sáttamiðlari þarf að vera fjarlægur frá efninu og aðilum persónulega. Bæði áður 

en hann er fenginn til að miðla málum og sérstaklega meðan hann miðlar málum. 

Góður sáttamiðlari þarf að vera það fjarlægur efninu að hann geti leitt menn í 

gegnum deiluefnið í átt að lausninni á ábyrgan hátt. Það verður að teljast 

hagsmunaárekstur ef að sáttamiðlari hefur hag af því hvernig eða hvaða lausn sé 

fundin. Sáttamiðlari verður að meta aðstæður áður en hann tekur að sér sáttamiðlun 

hvort hann sé hæfur til að taka að sér að miðla málum. Hagsmunaárekstrarnir þurfa 

ekki að vera stórir og þeir þurfa ekki að blasa við, það er nægilegt að sáttamiðlari 

hafi einhvern hag af því hvernig málin muni þróast. Sáttamiðlari má ekki hafa 

tengingu við aðila, ef sáttamiðlun á að ganga vel. Oft er auðvelt að stinga upp á aðila 

sem annar eða jafnvel báðir þekkja og treysta en þá verður útkoman aldrei sú sama. 

Góður sáttamiðlari þekkir ekki aðilana, því getur hann komið með hugmyndir og leiðir 

sem aðilar vissu ekki um því hann er ekki á neinn hátt blandaður í málið. Það er 

                                            
86 River. David . ,,Losing Neutrality”. River mediation service. Slóð: 
http://www.rivermediation.com/articles/losing_neutrality.php. 
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hagur fyrir aðila að fá sáttamiðlara sem hvorki tengist efninu, né þekkir aðila, þegar til 

lengri tíma er litið þá er betra að fá sáttamiðlara sem er eins fjarlægur efninu og 

aðilum og hægt er. 

4.2.2 Sálfræðilegt hlutleysi. 

Sáttamiðlari verður að geta fjarlægt sig frá öllum þeim tilfinningum sem upp geta 

komið öðrum hvorum aðilanum í hag. Með öðrum orðum þá getur sáttamiðlari ekki 

leyft sér að sýna vorkunn eða vera aumingjagóður. Hans hlutverk er ekki að sjá til 

þess að annar aðilinn fái sínum rétti framgengt eða að rödd hans heyrist hærra en 

mótaðilans. Sáttamiðlari er í þessari stöðu hlutlaus þriðji aðili og á ekki að sýna 

tilfinningar öðrum aðilanum í hag. Auðvitað er þetta hægara sagt en gert, því 

ósjálfrátt getur sáttamiðlari hallast örlítið meira að öðrum aðilanum en hinum. Slíkt á 

þó ekki að hafa áhrif á útkomu sáttarinnar. Líkt og Taylor A sagði í grein sinni : ,, Þeir 

sem eru þjálfaðir í sálfræði vita að það er ekki til neitt sem heitir hlutleysi þegar það 

kemur að því að vinna með fólki [...] þriðji aðilinn í málinu breytir jöfnunni á milli aðila. 

Hvernig ágreiningur á sér stað, hvað þeir gera og hvað þeir segja er stjórnað af 

nærveru sáttamiðlara og hvernig samband sáttamiðlara er við aðila.”87 Þrátt fyrir að 

sáttamiðlari hafi nokkur áhrif á sáttamiðlunarferlið þá ráða þeir sjálfir hvaða áhrif 

þeirra persónulegu skoðanir munu hafa áhrif á sáttamiðlunina.  

4.2.3 Samantekt. 

Ljóst er að lögmenn geta komið að sáttamiðlun með margvíslegum hætti og því 

nauðsynlegt fyrir þá að kynna sér sáttamiðlun og eðli hennar, til þess að öðlast meiri 

færni sem ráðgjafar og geta metið hvort umbjóðandi þeirra beri meiri hag af því að 

sætta málið en sækja það fyrir dómstóla. Lögmenn verða að gaumgæfa vel að 

málflutningsreikningurinn sé ekki ástæða þess að ákveðin ráðgjöf var veitt 

skjólstæðingi í stað annarrar. Lögmenn þurfa að hafa í huga að sem sáttamiðlarar 

eru þeir hvorki dómarar né ráðgjafar. Sú staða getur komið upp að starf þeirra sem 

sáttamiðlari í máli kemur lögunum í raun ekkert við. Sé deiluefnið ekki lagalegs eðlis 

þarf sáttamiðlari að vera vakandi fyrir því að lögin séu ekki að flækjast fyrir. Það 

                                            
87 Taylor. A, ,,Concepts of neutrality in family mediation: Contexts, ethics, influence, and 
transformative process”. Mediation Quarterly, 14 (3) bls. 215- 236 
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getur því getur eflaust oft verið erfitt fyrir lögfræðinga að miðla málum vegna þess 

hversu ríkt er í þeim að túlka lögin í þeim aðstæðum sem þeir eru í. Sérfræðiþekking 

þeirra getur oftar en ekki komið að góðum notum þegar deilumál rísa, því ættu 

sáttamiðlarar að vera ábyrgir þegar deilumál eru valin, það er að málið henti þeirra 

reynslu og þekkingu. 

5.kafli Sáttamiðlun á Íslandi. 

,,Sú hugsun að flestir vilji fá dómara í svörtum klæðum, vel klædda lögmenn og 

virðulegan dómssal, þegar þeir vilja leysa ágreining sinn, er ekki réttur. Fólk í deilum 

er eins og fólk með kvalir, þau vilja lausn og þau vilja hana eins fljótt og ódýrt og 

mögulegt er.”88  Warren E. Burger.  

5.1 Inngangur. 

Eins og fram kom í 1. kafla þá eru Íslendingar ekki nýliðar þegar kemur að 

sáttamiðlunum. Af einhverjum ástæðum virðist hún þó ekki hafa náð flugi og fólk 

almennt ekki meðvitað um þetta úrræði. Sýslumanni ber skylda til þess að bjóða 

uppá sáttamiðlun sé þess krafist.89 Í nýju frumvarpi til barnalaga eru miklar vonir 

bundnar í sáttamiðlunarferlið á milli foreldra í deilum um forræði.90 Það virðist því 

vera vitundarvakning hjá stjórnvöldum varðandi sáttamiðlun sem úrræði. Dómarar 

hafa löngum verið iðnir við að fá aðila fyrir dómstólum til að sættast. Margar aðferðir 

og nálganir voru notaðar, svo sem að ræða við lögmenn inni á skrifstofu dómara eða 

jafnvel að gefa mönnum skýr sáttaskilaboð í dómssal.91 Þetta kemur fram í grein 

Símonar Sigvaldasonar héraðsdómara sem birt var í Lögmannablaðinu. Hann segir 

meðal annars í grein sinni: ,, Þekkt er svo kölluð ,,Hafnarfjarðarleið” þar sem beitt var 

fyrirfram ákveðnum aðferðum við að leita sátta í deilumálum vegna forsjár.”92 Símon 

                                            
88 Burger. Warren E. . Fyrrum Hæstaréttardómari í Hæstarétti í Bandaríkjunum. Sótt af: 
www.mmbusinessadvisor.com/index.htm. 
89 107. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.  
90 Dómstmálaráðuneytið. Drög að frumvarpi til breytingar á barnalögum 76/2003, sótt af slóðinni: 
http://www.domsmalaraduneyti.is/media/frettir/Drog_ad_frumvarpi.pdf. 
91 Símon Sigvaldason. ,,Sáttamiðlun fyrir dómi í einkamálum”, bls. 20. 
92 Sama heimild. 
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tekur þó fram að til voru dómarar sem sáu ekki tilgang með því að hvetja til 

sáttaumleitana úr því að málið var komið fyrir dómstóla.93 

5.2 Sáttamiðlun hjá héraðsdómi. 

Tilkynning dómstólaráðs nr. 2/2007 gekk í gildi árið 2007. Hljóðar tilkynningin um 

það að héraðsdómar skulu nú bjóða uppá sáttamiðlun fyrir dómi. Í grein sinni í 

Lögmannablaðinu telur Helgi I. Jónsson dómstjóri Héraðsdóms Reykjavíkur 

sáttamiðlun hafa gefið góða raun, en kvartar jafnframt yfir því að málafjöldi sé heldur 

lítill. Vill Helgi kenna því um að lögmenn séu ekki nægilega meðvitaðir um þetta 

úrræði.94 Það verður að teljast ólíklegt að lögmenn séu ekki meðvitaðir um 

sáttamiðlun sem úrræði, en þá skortir ef til vill áhuga á að ráðleggja skjólstæðingum 

sínum að notast við slíkt úrræði.  

Helgi segir frá því að búið sé að útbúa sérstakt herbergi í dómshúsinu sem er ætlað 

sáttamiðlunum og að héraðsdómarar sjái um að miðla málum.95 Getur það talist 

heppileg lausn? Ef við lítum til þess að einn af meginkostum sáttamiðlunar er að hún 

minnkar álagið á dómstólum og um leið kostnað við rekstur dómstóla, telst það þá 

heppileg lausn að héraðsdómari sjái um sáttamiðlun. Sá dómari sem miðlar málum 

er í kjölfarið vanhæfur fari málið fyrir dómstóla og því er einum dómara aukið við 

lausn á málinu. Einnig verður að setja spurningamerki við það hvort dómshús teljist 

heppilegur staður fyrir sáttamiðlun, þar sem umhverfið verður að vera afslappað og 

mönnum verður að líða vel. Það verður líka að velta því upp hvort hér sé um sátt eða 

sáttarmiðlun að ræða. Helgi talar um sáttamiðlun í grein sinni, en hér eru dómarar að 

verki og því ekki utanaðkomandi aðili sem aðilar sjálfir velja til þess að miðla málum 

þeirra á milli. Aðilar verða að geta treyst á sinn sáttamiðlarar og því verða þeir að 

velja aðila sem þeir treysta til að miðla málum á milli þeirra, hjá dómstólum er þetta 

ekki val. Þetta getur haft mikil áhrif á það hvort menn vilji í raun fara í 

sáttamiðlunarferlið. 

Helgi segir að þegar greinin er skrifuð í október 2009 þá hafi um 20 mál farið í 

sáttamiðlun hjá dómstólunum frá því ofangreind tilkynning frá árinu 2007 tók gildi. Til 

gamans má geta að frá árinu 2007 til ársins 2009 þegar greinin var skrifuð voru 
                                            
93 Símon Sigvaldason. ,,Sáttamiðlun fyrir dómi í einkamálum”, bls. 20. 
94 Helgi I. Jónsson. ,,Reynslan af sáttamiðlun í einkamálum”, bls. 26. 
95 Helgi I. Jónsson. ,,Reynslan af sáttamiðlun í einkamálum”, bls. 26. 
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44.215 mál þingfest hjá héraðsdómi, því voru um 0,05% mála sem fóru í 

sáttamiðlunarferli og 0,03% mála sem leyst voru í sáttamiðlun.96 Þetta verður seint 

talin góður árangur. Maður verður að spyrja hvort ekki sé skynsamlegra að notast við 

lögmenn til að miðla málum? Eins og áður segir léttir það ekki mikið á dómskerfinu ef 

dómarar sjá sjálfir um málin og gera sjálfa sig vanhæfa í kjölfar til þess að hafa 

afskipti að málinu aftur. Því verður að teljast skynsamlegt að sáttamiðlun sé á vegum 

lögmanna utan dómstóla, og hreinsa málin með þeim hætti frá dómstólakerfinu. Það 

er í ljóst að miðað við tölfræðilegar upplýsingar þá er sáttamiðlun hjá dómstólum ekki 

að gagnast með þeim hætti sem vonast var eftir. Það verður einnig að hafa í huga að 

mál eru á lokastigi þegar þau koma fyrir dómstóla. Menn eru ef til vill ekki ekki jafn 

tilkippilegir til að sætta málin þegar þau eru komin svo langt.92  

Eins og áður hefur verið vikið að, þá voru í eldri lögum um meðferð einkamála nr. 

85/1936 ákvæði sem skyldaði aðila til að reyna að ná sáttum áður en farið var með 

málið í dómsmeðferð, ella skyldi málinu vísað frá. Þessu ákvæði var skipt út með 

breytingu á lögunum nr. 28/1981. Það kemur fram í frumvarpi til laga nr. 28/1981 til 

breytingar á lögum nr. 85/1936 að ástæða þess að skyldan sé tekin úr lögunum sé 

að miðað við dómsmálaskýrslu frá Hagstofu gefin út árið 1978, þá hafi sáttanefnd 

litla þýðingu. Tekið var mið af fjölda mála og fjölda sátta á árunum 1972–74. Árið 

1972 voru afgreidd einkamál 6.346 en sáttamál 52, árið 1973 voru afgreidd 6.127 

einkamál en sáttamál voru 84 og árið 1974 voru afgreitt 6.282 einkamál en einungis 

38 málum lauk með sátt.97 Það þýðir að 0,93% mála voru að meðaltali afgreidd með 

sátt á þessum árum.98 Sé miðað við tölfræði frá dómstólaráði og þær upplýsingar 

sem birtast í grein Helga þá sjáum við að um svipaða tölfræði er að ræða og í 

tilraunaverkefni dómstólaráðs um sáttatilraunir það er að hlutfall mála sem ljúka með 

sátt eru undir 1%. Eftir lagabreytinguna var enn hefð fyrir því hjá héraðsdómi að 

reyna að sætta mál áður en þau fóru til munnlegs málflutnings. Þetta segir okkur að 

dómarar hafi verið allir að vilja gerðir til að aðstoða menn við að ná sáttum í þeim 

málum sem tekin voru fyrir í héraðsdómi, líkt og kemur fram í grein Símonar.99 Engin 

önnur tölfræði en sú sem Helgi gefur upp í grein sinni er til um hversu vel sáttamiðlun 

                                            
96 Dómstólaráð, tölfræðilegar upplýsingar frá dómstólaráði. Sótt af vefslóð: 
http://www.domstolar.is/domstolarad/tolfraedi/throun-malafjolda. 
97 Frumvarp nr. 28/1981 til breytingar á lögum um meðferð einkamála nr. 85/1936. Um 1. og 2. gr. 
frumvarpsins. 
98 Tölfræði unnin úr upplýsingum sem gefnar voru í frumvarpinu. 
99 Símon Sigvaldason. ,,Sáttamiðlun fyrir dómi í einkamálum”, bls. 20. 



 44 

gengur í dómskerfinu í dag. Þessu til stuðnings má nefna að árið 2009 voru 23.041 

mál þingfest í héraðsdómi en einungis 1.652 mál voru tekin til munnlegs flutnings. 

Ástæða þessa er sjálfsagt mál sem vísað er frá auk gríðarlegs fjölda mála sem 

vegna eðlis þeirra fara ekki í munnlegan flutning. Mögulegt er að þarna séu mál sem 

um hefur náðst sátt hjá dómstólum án þess að það hafi farið í sérstakt 

sáttamiðlunarferli.  

Eins og áður segir þá kvartar Helgi í grein sinni yfir því að lögmenn séu ekki 

nægilega meðvitaðir um sáttamiðlun sem úrræði.100 Erfitt er að segja til um hvort það 

sé rétt, en ljóst er miðað við ofantalda tölfræði þá eru lögmenn ekki að hvetja 

umbjóðendur sína til sáttamiðlunar. Mörgu getur verið um að kenna. Lagadeildir á 

Íslandi einbeita sér ekki að sáttamiðlunum í kennslu sinni meðan lagadeildir erlendis 

halda námskeið og veita réttindi í sáttamiðlun.101 Lagadeildir erlendis hafa verið 

gagnrýndar fyrir að þjálfa laganema fyrir átök og samkeppni frekar en að þjálfa þá í 

sáttum og greiðvikni.102 Það má færa rök fyrir því að lagadeildir hér á landi geri slíkt 

hið sama. Það má einnig velta því fyrir sér hvort þetta hafi eitthvað að gera með stolt 

lögmanna, þar sem lögmenn koma einungis að sáttamiðlunarferlinu sem ráðgjafar 

fyrir sína umbjóðendur og vegna þess að sáttamiðlun byggist að miklu leyti á 

sálfræði meðan málaferli í fyrir dómstólum eru lagaleg eðlis. Einnig má líta á þá 

staðreynd að fjárhagslegur ávinningur er ekki jafn mikill í sáttamiðlunum og í 

dómsmálum103 og því gæti það verið hvatning fyrir lögmenn að fara frekar með málið 

fyrir dómstóla heldur en að ljúka því í sáttameðferð og verða ef til vill af 

málskostnaðartekjum. Þegar lögmenn voru spurðir að því hversvegna sáttamiðlun sé 

ekki meira notuð en raun ber vitni, voru þeir allir sammála því að lögmenn væru 

almennt illa upplýstir um eðli og gæði sáttamiðlanna.104 Allir nema einn voru 

sammála því að ef sáttamiðlun yrði kynnt betur þá væri sáttamiðlun raunhæfur og 

spennandi kostur105, vinsæll hæstaréttarlögmaður var þessu ósammála. Sagðist sá 

persónulega ganga langt í því að sætta þau mál sem hann væri með í höndum áður 

en þau færu á það stig að fara fyrir dómstóla, en taldi þó að eftir að á það stig kæmi 

                                            
100 Helgi I. Jónsson. ,,Reynslan af sáttamiðlun í einkamálum”, bls. 26. 
101 Harvard mediation program. Sótt af vefslóðinni: 
http://www.law.harvard.edu/academics/clinical/hmp/. 
102 Nolan Haley. Jacqueline M. ,, Lawyers, non – Lawyers and mediation: Rethinking the proffessional 
monopoly from a problem – solving perspective. ” , bls. 235. 
103 Vindelöv. Vibeke , ,,Mediation – a non-model”. bls. 228. 
104 Lögmenn í símaviðtal við höfund þann 14 maí 2010. 
105 Sama heimild 
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að það búið væri að stefna fyrir dómstóla þá væri það að hans mati orðið of seint til 

þess að miðla málum, því teldi hann sáttamiðlun ekki góðan kost.106 

Hæstaréttarlögmaður sem þekkir sáttamiðlun vel taldi hinsvegar sáttamiðlun vera 

vænan kost en taldi áhuga lögmanna á sáttamiðlun vera mjög lítinn og ennfremur 

taldi hún lögmenn vera fremur neikvæða á sáttamiðlun, taldi hún ástæðuna fyrir 

neikvæðni gagnvart sáttamiðlun vera að sýnu mati vanþekking lögmanna, sagði hún 

orðrétt : ,, ég held það sé fyrst og fremst vanþekking á því hvað þetta fyrirbrygði er, 

sáttamiðlun, ég held þeir þekki þetta ekki og því séu þeir tregir til þess að beita 

því.”107 Sagði hún jafnframt að hún vonaði að sáttamiðlun mundi vera meira áberandi 

á sviði lögfræðinnar í framtíðinni og miðað við þróun erlendis þá væri það líklegt. 

Annar héraðsdómslögmaður var því sammála að þekking á sáttamiðlun á meðal 

lögmanna væri að skornum skammti, sagði hann jafnframt að aldrei hefði hvarflað af 

honum sjálfum að notast við sáttamiðlun og nefndi hann að ,, sáttamiðlun hefur ekki 

verið mikið í orðabókinni hjá mér sjálfum. ”108 Hann taldi þó að ef sáttamiðlun væri 

betur kynnt þá væri það vænlegur kostur og hægt væri að komast hjá mörgum 

kostnaðarsömum réttarhöldum með slíku úrræði.109 Gamalreyndur 

hæstaréttarlögmaður taldi að lögmenn hefðu almennt séð ekki verið mikið í 

sáttamiðlun. Sagði hann að skoðun hans væri sú að í ákveðnum málum ætti 

sáttamiðlun ,,alveg rétt á sér”.110 Allir fjórir lögmennirnir sem talað var við vildu meina 

að fjárhagslegur ávinningur lögmanna væri ekki ákvörðunar ástæða fyrir því hvort 

lögmenn mæltu með sáttarmiðlun eður ei. Nefndi einn að hans reynsla sýndi að 

lögmenn kysu frekar að klára mál eins hratt og mögulegt væri þar sem nóg væri af 

málum sem biðu.111 Annar vildi ekki leggja dóm á það hvort fjárhagslegur ávinningur 

væri ákvörðunar ástæða, en taldi að lögmenn sem læra sáttamiðlun geti haft 

nákvæmlega sama fjárhagslega ávinning af sáttamiðlun eins og ef lögmenn færu 

með mál fyrir dómstóla.112 Hinir voru henni sammála113 en einn sagði: ,, ég held að 

málskostnaðarákvarðanir íslenskra dómstóla sé það lágar, ég held að botninum sé 

náð þar, veit ekki til þess að þær séu neitt miklu lægri í sáttamálum.” 

                                            
106 Lögmenn í símavitaðli við höfund, þann 14. maí 2010 
107 Sama heimild. 
108 Sama heimild. 
109 Sama heimild. 
110 Sama heimild. 
111 Sama heimild. 
112 Sama heimild 
113 Sama heimild. 
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Það er því ljóst að lögmenn eru sammála Helga að megin ástæða þess að 

sáttamiðlun sé ekki jafn vinsælt úrræði og það er annarstaðar sé vegna þess að 

lögmenn séu almennt illa upplýstir um eðli og kosti sáttamiðlanna. Félag 

sáttarmanna114 hefur í samstarfi við Lögmannfélag Íslands haldið námskeið í 

sáttamiðlun og eru þeir því að kynna sáttamiðlun sem úrræði, en einn lögmaður sem 

talað var við hafði orð á því að þegar hún sat námskeið á vegum þessa félaga þá sá 

hún mjög fáa lögmenn í salnum.115 Því er erfitt að skilja þær ástæður sem lögmenn 

gefa upp að kynning og upplýsingar um sáttamiðlun sem úrræði sé ekki til staðar. 

Það er alveg ljóst að lögmenn vita að sáttamiðlun sé til, og þekkja í það minnsta að 

einhverju leiti til þeirra kosta sem sáttamiðlun hefur. Lögmenn hinsvegar virðast bíða 

eftir því að frekari kynning verði á úrræðinu, en eins og komið hefur fram þá er slík 

kynning í gangi. Ef til vill er kynningin á efninu ekki nægileg en eins og áður hefur 

verið sagt, þá er áhugi til þess að kynna sér úrræðið takmarkaður. Einnig verður það 

að teljast heldur ólíklegt að fjárhagslegur ávinningur hafi engin áhrif á ákvarðanir og 

skoðanir lögmanna á sáttamiðlun. Ef öfugt væri farið og sáttamiðlun gæfi af sér meiri 

fjárhagslegan ávinning til lögmann heldur en meðferð máls fyrir dómstóla, væri þá 

staða sáttamiðlunar eins í dag og væru þá lögmenn jafn illa upplýstir um eðli og kosti 

sáttamiðlanna?  

5.3 Sáttamiðlun í refsirétti. 

Dómstólar eru ekki þeir einu þar sem gerðar eru tilraunir til að nota sáttamiðlun 

sem úrlausn til lausnar ágreiningsmála. Nú er verið að gera tilraunir til að nota 

sáttamiðlun á sviði refsiréttar, um er að ræða tilraunaverkefni á vegum 

Dómsmálaráðuneytisins sem hófst árið 2006 og átti að vera til tveggja ára. Þar er um 

að ræða mál sem ekki teljast alvarleg og snúa aðallega að ungum afbrotamönnum 

þ.e. á aldrinum 15 – 21 árs.116 Sú sáttamiðlun felst í því að brotamaður og brotaþoli 

setjast niður og finna hentug málalok,117 án þess að fara með málið fyrir dómstóla. 

Þeir brotaflokka sem fallið geta undir sáttamiðlun eru brot gegn almennum 

hegningarlögum, einna helst: þjófnaður (244. gr. almennra hegningarlaga), gripdeild 

                                            
114 Sátt, félag sáttarmanna. www.satt.is. 
115 Lögmenn í símaviðtali við höfund. 
116 Eftirlitsnefnd með tilraunaverkefni um sáttamiðlun í sakamálum, ,,Tilraunaverkefni um sáttamiðlun í 
sakamálum. –Stöðuskýrsla dómsmálaráðherra-“, bls. 4.  
117 Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, ,,Sáttaumleitanir á sviði refsiréttar”, bls. 37. 
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(245. gr. almennra hegningarlaga) , húsbrot (231. gr. almennra hegningarlaga), 

hótun (233. gr. almennra hegningarlaga), eignarspjöll (257. gr. almennra 

hegningarlaga), minniháttar líkamsárásir ( 217. gr. almennra hegningarlaga), 

nytjastuld (259. gr. almennra hegningarlaga), minniháttar brot gegn valdstjórn ( 106. 

gr. almennra hegningarlaga). Skilyrt er að málunum myndi annars ljúka með 

skilorðsbundinni ákærufrestun, sekt eða skilorðsbundinni fangelsisrefsingu. Þá er 

einnig skilyrði að brotamaður hafi játað brot sitt skýlaust og málið teljist að fullu 

upplýst.118 Sama er uppá teningnum hér og í sáttamiðlunarmálum á vegum 

dómskerfisins. Á tímabilinu 1. október 2006 – 30. september 2007 komu til kasta 

lögreglunnar 8.731 mál sem falla undir skilyrði til sáttamiðlunar en einungis 24 

málum var vísað í sáttarmiðlun.119 Skal þó tekið fram að í sumum tilfellum er eitt mál 

skráð sem nokkur mál, þar sem brotið varðar við fleiri en eitt lagaákvæði en einnig 

vegna þess að ekki er tekið mið af alvarleika brota í þessum tölfræðilegu 

upplýsingum.120 Er þetta merki um áhugaleysi yfirvalda til að nýta sáttamiðlun eða er 

þetta vanþekkingu lögmanna, fræðimanna og almennings á úrræðinu? Ekki er gott 

að segja til um það en ljóst er ef miðað er við tölfræðina að gera má betur. Þess má 

geta að samkvæmt upplýsingum frá Dómsmálaráðuneytinu lauk öllum 24 málunum 

með sátt og aðeins í einu tilfelli stóð gerandi ekki við sáttasamninginn.121 Það segir 

okkur að ef sáttamiðlun væri kynnt betur sem úrræði þá eru miklar líkur á að aðilar 

máls myndu nýta sér sáttamiðlun til að leysa þann ágreining sem upp hefur komið. 

Það verður að teljast hagur samfélagsins að málum ljúki á þann hátt sem er hvað 

minnst íþyngjandi fyrir aðila máls og samfélagið í heild sinni.  

5.4 Viðskipti. 

Eins og komið hefur fram eru tilraunir til staðar til að innleiða sáttamiðlun meira 

inn í íslenskt kerfi. Líkt og rökstuðningur hér að framan ber með sér þá hafa slíkar 

tilraunir ekki borið tilhlýðilegan árangur. Líkt og rakið hefur verið geta ástæður vera af 

ýmsum toga en ein helsta ástæðan er eflaust sú að lögmenn á Íslandi eru ekki 

nægilega meðvitaðir um sáttamiðlun sem úrræði, eða vilja forðast sáttamiðlun eins 

                                            
118 Eftirlitsnefnd með tilraunaverkefni um sáttamiðlun í sakamálum, ,,Tilraunaverkefni um sáttamiðlun í 
sakamálum. –Stöðuskýrsla dómsmálaráðherra-“, bls. 4.  
119 Sama heimild, bls. 7. 
120 Sama heimild. 
121 Sama heimild, bls. 8.  
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og bent hefur verið á. Því má velta fyrir sér hvort sáttamiðlun sé í raun úrræði sem á 

heima í heimi viðskiptanna hér á landi, hvort sem um er að ræða innan lands eða á 

milli landa? Farið hefur verið yfir kosti og ókosti sáttamiðlunar og er það ljóst að 

aðilar í viðskiptum gætu hagnast mikið af notkun sáttamiðlunar við deilumálum sín. 

Þegar hefur verið farið yfir viðskiptasambönd og viðskipti á milli landa en viðskipti er 

vissulega samheiti yfir marga þætti. Einum hluta viðskipta vill fólk oft gleyma sem er 

þó afar mikilvægur en það er að innheimta skuldir. Ekkert fyrirtæki getur haldið velli 

nái það ekki að innheimta skuldir og er það stór biti fyrir fyrirtæki ef þær takast ekki. 

Hingað til hafa fyrirtæki verið tilbúin til að semja við sína skuldunauta en þegar í hart 

fer nota fyrirtæki fremur innheimtu eða dómstóla fremur en sáttamiðlun. Sáttamiðlun 

á ekki við þegar um lágar kröfur er að ræða, en þegar um stórar kröfur er að ræða og 

ef til vill stóran viðskiptavin, þá gæti sáttamiðlun gefið góða raun. Ef farið er örstutt 

yfir ferlið og tekið mið af því að skuldunautur sé fyrirtæki sem innheimtir skuldara 

bréfleiðis. Fyrirtækið biður um að gert sé fjárnám hjá skuldara, fáist ekki fjárnám í 

eignum skuldara getur fyrirtækið krafist uppboðsbeiðni á eigum skuldara og líkur 

innheimtunni þar með, sé skuldari eignarlaus er gert árangurslaust fjárnám og 

fyrirtækið getur beðið um gjaldþrotaskipti á skuldara.  

Það sem gleymist í þessu ferli er að mikill kostnaður hefur safnast upp við innheimtu 

kröfunnar áður en farið er í aðgerðir og fáist krafan ekki greidd fellur kostnaðurinn á 

fyrirtækið sjálft. Þrátt fyrir að fjárnámsbeiðnin sem slík sé ekki kostnaðarsöm, þá 

getur allt ferlið verið ansi kostnaðarsamt. Þegar krafist er gjaldþrotaskipta þarf sá 

sem um skiptin biður að greiða tryggingu sem leggst á kröfu fyrirtækisins gegn 

skuldaranum. Þegar hingað er komið er það staðfest með árangurslausu fjárnámi hjá 

skuldara að engar eignir eru til staðar. Ef skuldari er fyrirtæki með takmarkaða 

ábyrgð eiganda og engar eignir eru til staðar þá er ólíklegt að krafan fáist greidd úr 

búinu þar sem forgangskröfur ganga fyrir. Skiptunum líkur því þá þannig að ekkert 

fæst greitt upp í kröfuna og fyrirtækið sem bað um gjaldþrotaskiptin situr uppi með 

ógreidda kröfu og mikinn kostnað í tilraunum við innheimtu. Það er vel skiljanlegt að 

menn fari þessa leið, en hún er ekki áhættunnar virði ef krafan er lág. Með þessu er 

ekki verið að segja að allar kröfur tapist í þessu ferli og heldur ekki að sáttamiðlun 

myndi í öllum tilfellum verða til að til þessara aðgerða þyrfti ekki koma. Sáttamiðlun 

gefur tækifæri til að ganga frá málunum og fá kröfurnar greiddar, þó gefa þurfi eftir 

kostnað, dráttarvexti eða jafnvel hluta kröfunnar til að lausn fáist í deilumálið. Það má 
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spyrja sig hvort það hafi ekki sömu virkni þegar fyrirtækin fara sjálf til sinna skuldara 

og bjóða samninga? Jafnvel þótt það virki í mörgu tilfellum ágætlega er líklegt að 

skuldarinn muni samþykkja samninga sem fyrirtækið bíður þrátt fyrir að hann ráði 

ekki við þær greiðslur. Sáttamiðlun myndi í þessu tilfelli leiða báða aðila í átt að lausn 

sem báðir gætu unað og sem skuldari gæti staðið við. Mál eins og þetta ætti að vera 

hægt að leysa á einum fundi með sáttamiðlara og hefði mun minni kostnað fyrir báða 

aðila í för með sér þegar upp væri staðið. Beri sáttamiðlun ekki þann ávöxt sem 

vonast var eftir þá er ávallt hægt að notast við þau úrræði sem eru til boða á vegum 

hins opinbera. Þetta á ekki síður við þegar skuldarinn er einstaklingur, eini munurinn 

er sá að ólíkt fyrirtækjunum sem hverfa eftir að gjaldþrotaskiptum er lokið og krafan 

stendur ein eftir, þá hverfa skuldir einstaklinga ekki sé þeim haldið frá fyrningu, en í 

það fer mikill tími og mikill kostnaður. Ítreka skal að með þessu er ekki verið að segja 

að fyrirtæki eigi að ganga strax í sáttamiðlun með allar kröfur sem þau gætu átt 

útistandandi, heldur er verið að meina að þegar um stórar kröfur er að ræða við stóra 

viðskiptavini þá getur sáttamiðlun verið úrræði sem hægt væri að nota áður en farið 

er í aðgerðir eins og gjaldþrotaskipti.  

Fasteignaviðskipti er annar hluti viðskipta sem á vel við sáttamiðlun. Mikið er um að 

fólki sæki rétt sinn til dæmis vegna galla á fasteign eða greiðslu- og 

afhendingardráttar og krefjast þá afsláttar eða jafnvel skaðabóta. Slík mál snúast 

yfirleitt um lágar fjárhæðir, svo lágar að ekki er hægt að áfrýja málinu til 

hæstaréttar.122 Kostnaðurinn við málið er oft á tíðum hærri en krafan um afslátt eða 

skaðabætur, eins og áður hefur komið fram. Það væri því skynsamlegra fyrir alla 

aðila ef slík mál færu í sáttamiðlun áður en farið er fyrir héraðsdóm.  

Hér hafa einungis verið nefnd tvö dæmi um hvers vegna það henti vel að fara í 

sáttamiðlun, og fleiri dæmi nefnd á öðrum stöðum í ritgerðinni. En ljóst er að 

sáttamiðlun getur átt heima á flestum stöðum lögfræðinnar. Sem dæmi um tækifærin 

sem liggja í sáttamiðlun og viðhorfið til þeirra erlendis þá höfðu árið 2002 yfir 4000 

fyrirtæki í Bandaríkjunum skrifað undir heit þess efnis að þau myndu í það minnsta 

skoða sáttamiðlun sem úrræði til að leysa þann ágreining sem þeir gætu ef til vill lent 

í.123 Því er ljóst að hagur fyrirtækja getur verið betri í sáttamiðlunarferlinu heldur en í 

                                            
122 1. mgr. 6. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991. 
123 Nolan Haley. Jacqueline M. ,, Lawyers, non – Lawyers and mediation: Rethinking the proffessional 
monopoly from a problem – solving perspective. ”, bls. 5. 
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dómstólaferlinu og erlend fyrirtæki kjósa sáttamiðlun frekar en dómsmeðferð eða í 

það minnsta eru opnari fyrir slíkri úrlausn. 

  5.4.1 Reynsla af sáttamiðlunum í viðskiptum milli landa. 

Íslensk fyrirtæki hafa lengi notast við sáttamiðlanir í ágreiningi sem á sér stað í 

viðskiptum í öðrum löndum, en eins og áður hefur komið fram er þetta lítið notað hér 

á landi. Ástæðan er líklegast sú að þegar ágreiningur kemur upp erlendis er leitað til 

lögmanna sem starfa í því landi. Þeir lögmenn þekkja eflaust betur 

sáttamiðlunarferlið heldur en gengur og gerist hér á Íslandi, þess vegna ráðleggja 

þeir skjólstæðingum sínum frekar að leita sátta. Önnur ástæða gæti verið sú að 

erlend fyrirtæki leggi til sáttamiðlun og íslensku félögin samþykki. Þetta er þó ekki 

algilt. Rannveig Borg Sigurðardóttir lögfræðingur hjá Actavis sagði að hún teldi það 

almennt svo hjá íslenskum fyrirtækjum sem væru í viðskiptum erlendis að þau 

reyndu sáttamiðlanir áður en farið væri fyrir dómstóla. Hún sagði jafnframt að Actavis 

reyndi eftir bestu getu að miðla málum, þó bætti hún við að ef málatilbúningur 

mótaðila ætti ekki við nein rök að styðjast þá væri Actavis tregari til að reyna að 

miðla málum.124  

Fjölmörg dæmi eru þess að fyrirtæki auk Actavis hafa nýtt sér sáttamiðlun í sínum 

viðskiptum erlendis, Össur North American Inc. nýtti sér sáttamiðlun í deilum sínum 

við fyrirtækið Freedom Innovation inc.125 Freedom Innovation inc. er fyrirtæki sem er 

staðsett í Bandaríkjunum, Össur sótti mál gegn þeim í Bandaríkjunum fyrir að hafa 

stolið, og gert að sinni eigin, hönnun sem var í eigu Össurs.126 Fyrirtækjunum tókst 

að ná sáttum um deiluefnið. Efni sáttarinnar er trúnaðarmál, en bæði fyrirtæki lýstu 

því yfir að þau væru sátt við niðurstöðu málsins og sagði rekstrarstjóri Freedom 

Innovation meðal annars : ,, Við erum afar ánægð með niðurstöðu sáttarinnar og við 

fögnum því að Össur skyldi reiðubúinn að fallast á viðskiptalega úrlausn á deilumáli 

okkar sem báðir aðilar geta sætt sig við. Við teljum að þessi niðurstaða sé báðum 

                                            
124 Rannveig Borg Sigurðardóttir. Lögfræðingur hjá Actavis Group. í símaviðtali við höfund þann 6. 
maí 2010. 
125Össur hf. ,, Össur – niðurstaða í deilu við Freedom Innovation”. Fréttatilkynning 9. desember 2009. 
Birtist á síðu Nordic Excange. Sótt af slóð: 
http://news.icex.is/newsservice/MMIcexNSWeb.dll/newspage?language=IS&pagetype=symbolnewslis
t&primarylanguagecode=IS&newsnumber=27004. 
126 Össur hf. ,,Ossur files a suit against Freedom Innovation asserting infringement of four patents.” 
Fréttatilkynning, birtist á síðu Össurs hf. þann 11. mars. 2003. Sótt af slóðinni: 
http://www.flexfoot.com/?PageID=13032&NewsID=1142. 
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fyrirtækjum hagstæð og enn hagstæðara er fyrir stoðtækjaiðnaðinn sjálfan að þessi 

málaferli skuli nú að baki.” 127  

Kaupþing banki samþykkti sáttamiðlunarumleitunum dagblaðs í Danmörku (Ekstra 

bladet) eftir að þeir síðarnefndu birtu grein þar sem settar voru fram alvarlegar 

ásakananir á bankann og stjórnarformann bankans. Greinin snérist um það hvernig 

Kaupþing banki ráðlagði viðskiptavinum sínum hvernig ætti að koma peningum í 

skattaskjól auk þess sem bankinn sjálfur hefði nýtt sér slíkt skjól. Ekstra bladet kom 

að máli við Kaupþing banka og bað um sáttamiðlun, þar sem þeir sáu fram á að 

réttarhöld yrðu þeim of kostnaðarsöm.128  

Af þessu má ljóst vera að þó nokkur reynsla er hér á landi með notkun sáttamiðlana 

þegar viðskipti eiga sér stað á erlendri grundu. Fjölmörg fyrirtæki nýta sér 

sáttamiðlun sem úrræði til að komast hjá því að fara fyrir dómstóla erlendis. 

Sáttamiðlun er tæki sem fyrirtæki kjósa í samskiptum við erlenda aðila. Ekki er ljóst 

hvers vegna notkunin á sáttamiðlun einskorðast við erlend viðskipti. Eins og tekið 

hefur verið fram gæti ástæðan verið sú að erlend fyrirtæki nota sáttamiðlanir meira 

en tíðkast hér á landi og eru íslensku fyrirtækin því að feta í fótspor þeirra. Ástæðan 

getur líka verið sú hversu mikill kostnaður fylgir því að reka mál fyrir erlendum 

dómstólum, þá kjósa þau heldur sáttamiðlun erlendis en dómstóla sé málið hér á 

landi, en kostnaður hér á landi er lágur miðað við það sem gengur og geristi í öðrum 

löndum.  

 5.5 Hvað er til ráða? 

Flestir eru sammála um það að sáttamiðlun sé einfaldara og ódýrara úrræði en 

að fara fyrir dómstóla. Hvers vegna eru menn þá svo tregir til að nýta sér sáttamiðlun 

hér á landi? Niðurstöðurnar hér að ofan sýna að það er einungis brot af málum sem 

fara fyrir héraðsdóm sem lýkur í sáttamiðlun. Þrátt fyrir að tilraunverkefni sé sett á 

laggirnar með þann eina tilgang að fjölga sáttamiðlunum þá virðist útkoman vera sú 

að áhuginn sé svo lítill að það svarar ekki kostnaði að halda slíku verkefni gangandi. 

Það má vera dómstólar séu ekki rétti aðilinn til að sjá um sáttamiðlanir eins og áður 

hefur verið vikið að, en engu að síður miðað við það sem talið er að aðilar hagnist á 
                                            
127 Össur hf. ,, Össur – niðurstaða í deilu við Freedom Innovation”.  
128 Kaupþing hf. Fréttatilkynning frá Kaupþing. 13. febrúar 2008. Sótt af vefslóðinni: 
http://www.kaupthing.com/Pages/72?NewsID=3704. 
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því að miðla málum þá ætti áhuginn að vera meiri hjá mönnum til að leita sátta. Hver 

gæti ástæðan verið? Komið hefur fram að lögfræðingar geti verið ástæða þess að 

mál fari ekki á sáttafarveg. Í grein sinni heldur Helgi I. Jónsson því fram að lögmenn 

séu ekki nægilega upplýstir um eðli og hag sáttamiðlana.129 Aðrir telja að um 

áhugaleysi sé um að ræða vegna, í fyrsta lagi óöryggis þar sem sáttamiðlun snýst 

ekki einungis um lögin og í öðru lagi vegna þess að þóknunin er lægri í slíkum 

málum. 130 Lögmenn sjálfir telja sig ekki þekkja sáttarmiðlun nægilega vel og finnst 

úrræðið ekki nægilega vel kynnt. Eflaust er það líka svo að almenningur þekkir ekki 

hag þess að fara í sáttamiðlun. Ef til vill líta menn niður á sáttamiðlunarferlið sem 

eitthvað óhefðbundið sem ber að forðast, eða hreinlega hafa bara enga trú á því að 

sátt geti nokkurn tíma náðst. Eflaust er það eðlilegt að aðilar sjái ekki leið út úr 

deilunum því annars væru deilurnar eflaust ekki til staðar. Þar koma ráðgjafar til 

sögunnar sem ættu að öllu jöfnu að leiðbeina mönnum í átt að sáttamiðlunum. Grein 

Símonar segir að aðkoma lögmanna að sáttamiðlunarferlinu sé mjög mikilvæg þar 

sem það eru lögmenn sem geta haft áhrif á skjólstæðinga sína um það hvort þeir 

reyni sætti í sáttamiðlunarferli eða ekki.131 

Miðað við tilraunaverkefni dómstólaráðs má færa rök fyrir því að nauðsynlegt sé að 

skylda menn í sáttamiðlun áður en málin fara fyrir dómstóla, sér í lagi þar sem 

tölfræðilegar upplýsingar sýna að stór hluti þeirra mála sem fara í sáttamiðlun eru 

leyst þar á farsælan hátt. Til að mynda er tölfræðin í Singapore sú að sjö af hverjum 

tíu málum sem fóru í sáttamiðlun leystust þar á farsælan hátt og 90% af þeim 

leystust á einum degi.132 Með þessum rökum ætti að vera skynsamlegt að neyða 

aðila í sáttamiðlun með löggjöf, en reynslan sýnir að slíkt hefur ekki gefið góða raun. 

,,Vandamálið er að ef við byrjum að beita lögum þá þvingum við aðila í sáttamiðlun 

bara til þess eins að gera það. Þetta er eins og litaði penninn sem þú átt og vilt nota 

stundum, en geymir hann þangað til þú í alvöru þarft á honum að halda, þegar þú 

svo finnur réttu aðstöðuna til þess að nota hann þá verður þú greinilega ánægður. 

Hvort sem sáttmiðlun á við eða ekki er ákvörðun aðilanna en ekki dómstóla.”133 

                                            
129 Helgi I. Jónsson. ,,Reynslan af sáttamiðlun í einkamálum”, bls. 26. 
130 Vindelöv, Vibeke ,,Mediation – a non-model”, bls. 228. 
131 Símon Sigvaldason. ,,Sáttamiðlun fyrir dómi í einkamálum”. bls. 20. 
132 Vijayan. K C . ,,More go for mediation in big money disputes;  
It's cheaper and more private than going to court for claims”. The Straits Time, Singapore, 4. janúar 
2010. Sótt af vefsíðunni www.lexisnexis.com 
133 Cutts. Dan. Varaformaður Félags tryggingarlögfræðinga í Bretlandi. Post magazine. 3. september 
2009, sótt af vefsíðunni www.lexisnexis.com, bls. 12.  
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Þessi orð eiga ágætlega við, það er það eru aðilarnir sjálfir sem eiga að stjórna því 

hvort mál fari í sáttamiðlun en ekki dómstólarnir. Eins og áður sagði er skilyrðið fyrir 

því að sáttamiðlun gangi upp að aðilar séu báðir ákveðnir í því að ganga til sátta og 

sjá sjálfir hag sinn í því úrræði. Séu menn þvingaðir til þess að sættast er ólíklegra 

að útkoman sé jafn góð eins og ef menn ákveða það sjálfir sín á milli. Hvað er þá til 

bragðs að taka? Ef til vill þarf kerfið að vera hvetjandi fyrir aðila til að þeir kjósi 

sáttamiðlun áður en farið er fyrir dómstóla. Það er þunn lína á milli þess hvort kerfið 

yrði álitið hvetjandi eða þvingandi þegar slíkar aðferðir eru notaðar. Hvetjandi 

aðferðir væru til dæmis að endurmeta grunnkostnaðinn á því að hefja mál fyrir 

héraðsdómi, kostnaður yrði meiri ef aðilar reyndu ekki sáttamiðlun og minni ef menn 

hefðu reynt sáttamiðlun áður en þeir fóru með málið fyrir dóm. Þetta gæti verkað á 

þann hátt að það borgaði sig fyrir þá að reyna að ná sáttum eða ef til vill að það 

kæmi út á það sama, þannig myndu þeir í það minnsta reyna vegna þess að þeir 

hefðu engu að tapa. Þetta gæti virkað hvetjandi en einnig þvingandi. Hvaða leið sem 

valin yrði þá þyrfti hún að hafa það í för með sér að aðilar sjái hag sinn í að reyna 

sáttamiðlun, þrátt fyrir að þeir væru ekki fullvissir um árangur slíks úrræðis. Það er í 

það minnsta ljóst að ef við ætlum að minnka þungann sem á dómskerfinu hvílir og 

gera dómskerfið fljótvirkara þá er sáttamiðlun góð leið til þess. Þess vegna þarf að 

uppfræða lögmenn landsins um að sáttamiðlun sé úrræði sem hentar vel og ekki 

síður að gera almenningi ljóst að þetta úrræði standi þeim til boða. Ekki væri verra 

að hafa einhverskonar kerfi sem hvetur aðila til þess að fara í sáttameðferð án þess 

að finnast þeir þvingaðir til þess. Margar leiðir gætu verið í boði til að hvetja menn til 

sátta, en aðeins ein er nefnd hér að ofan. Hvort sem það er svo endilega 

nauðsynlegt að búa til hvetjandi aðgerðir eða kerfi til að hvetja menn í sáttamiðlun er 

svo annað mál. Kannski mun almenn kynning á sáttamiðlun leiða það í ljós, það er 

að kynna lögmönnum og almenningi þetta úrræði og sýna mönnum fram á þann hag 

sem hægt væri að hafa af notkun sáttamiðlunar. Það mundi ekki skaða sáttamiðlun 

sem fræðigrein hér á landi ef Dómsmálaráðuneytið myndi horfa gagnrýnum augum á 

hvernig koma ætti sáttamiðlun á framfæri. Dómsmálaráðuneytið og dómstólaráð 

verður að líta til þess að það er strax búið að þvinga aðstæðurnar með því að aðilar 

fái ekki að velja sinn eigin sáttamiðlara, heldur þurfa að nota dómara héraðsdóms til 

þess að miðla málum sín á milli. Það væri ef til vill betra ráð að héraðsdómur 

aðstoðaði aðila til að sækja sér hlutlausan sáttamiðlara til að miðla málum, það gæti 
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dregið úr þvingandi aðstæðum sem væri einnig atvinnuskapandi fyrir sáttamiðlara 

hér á landi. 

Allar líkur eru á því sáttamiðlun muni af sjálfu sér skipa stóran sess sem mögulegt 

úrræði við lausn deilumála, sé úrræðið kynnt og kennt. Þróunin hefur verið slík í 

öðrum löndum svo sem í Bandaríkjum, en menn fóru að hafa áhyggjur af álaginu á 

dómskerfinu þar árið 1970. Farið var af stað með átak til að finna aðra leið en 

dómstóla til að leysa mál ef það ætti við og var ein af þeim lausnum sáttamiðlun.134 

Spurningin er hvort slíkt muni ekki gerast hér á landi, það er að þegar menn sjá 

þörfina þá munu þeir leita að annarskonar úrlausn heldur en dómstóla? Hvatningin 

sem slík yrði einungis þeirra eigin þörf og færu þeir því í sáttamiðlun á eigin 

forsendum sem er eins og áður hefur verið nefnt, forsenda þess að sáttamiðlun beri 

ávöxt að aðilar noti slíkt úrræði af frjálsum vilja.  

6. kafli Útfærsla á sáttamiðlun.  

,, Hver skynsamur aðili vill að ágreiningur endi”135 

     Frank B. Zinn     

          

6.1 Inngangur. 

Þessi kafli segir frá raunhæfu dæmi þar sem lýst verður sáttamiðlunum eins og 

hún gæt verið í raunveruleikanum. Með því er hægt að fá skýrari mynd af því hvernig 

slíkt úrræði fer fram og hvaða hag má hafa af því. Dæmið sem tekið er hér er 

raunhæft en ekki raunverulegt. Tekið skal fram að þetta dæmi er mikil einföldun á 

ferlinu sem slíku. Ekki að nema litlu leyti er tekið mið af andlegum misbrestum sem 

komið gætu upp í samband milli aðila, eins er ekki gert ráð fyrir nokkrum öðrum 

hindrunum sem gætu komið til.  

                                            
134 Nolan – Haley. Jacqueline M. ,,Lawyers, non-lawyers and mediation: Rethinking the professional 
monopoly from a problem solving perspective.”, bls. 3. 
135 Zinn. Frank B. , fyrrverandi dómari í Nýju Mexíkó, tilvitnun sótt af vefslóðinni: http://pta-
yogyakarta.go.id/english/history/182-history-of-religious-court.html. 
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6.2 Samkomulagið. 

Aðilarnir A og B gera með sér samning um samstarf. A, sem staðsettur er á 

Íslandi, er stór útflutningsaðili á frosnum fiski frá Íslandi til Japans og Portúgal. Auk 

þess að vera útflutningsaðili á fiski þá rekur A útgerð á tveimur togurum sem gera út 

við strendur Íslands. B er innflutningsfyrirtæki í Portúgal og flytur meðal annars inn 

fisk og dreifir víðsvegar um Portúgal og í nærliggjandi löndum.  

A og B gerðu með sér samning um samstarf. Samningurinn var stór í sniðum fyrir 

aðila A enda þurfti A að auka framleiðslugetu sína um 250% og efldi flotann sinn í 

kjölfarið um 5 togara. Velta A jókst einnig því sem nam þessari aukningu.  

Fyrir B var þetta mikilvægur samningur þar sem þeir sáu sér sóknarfæri í að flytja inn 

ferskan fisk á markað í sínu landi, og vonuðust eftir því að geta með komandi árum 

aukið innflutninginn til muna, jafnvel sótt á aðra markaði í nærliggjandi löndum.  

Samkomulag var gert þeirra á milli eftir langar samningaviðræður um verð og önnur 

ákvæði samningsins. Það var ljóst að B samþykkti mun hærra verð en hann hafði í 

fyrstu ætlað sér og A mun lægra verð en hann hafði í huga. Þar sem samningurinn 

var mikilvægur fyrir báða aðila reyndu þeir eftir fremsta megni að ná samkomulagi. 

Það var ekki bara verðið sem vafðist fyrir aðilum, hver skyldi tryggja vöruna og á 

hvaða tímapunkti ábyrgð færðist yfir, heldur líka hvernig flytja skildi vöruna og hver 

skyldi borga flutninginn. Eftir miklar vangaveltur og langar samningaviðræður komust 

þeir loksins að samkomulagi og skrifuðu undir. Mikil gleði og fagnaðarlæti fylgdu í 

kjölfarið hjá báðum aðilum enda vissu menn að grundvöllur þeirra rekstrar myndi 

gjörbreytast í kjölfarið. Í höfuðstöðvum A var haft orð á því að B hefði verið mjög 

ákveðinn og harður í samningaviðræðum og því hefði A ekki náð þeim árangri í 

viðræðunum sem hann vonaðist eftir, en engu að síður var hann sáttur við sinn hlut.  

6.3 Ágreiningur. 

A og B áttu með sér áralangt samstarf og gekk það mjög vel. A jók framleiðslu 

sína til muna í áranna rás og B gat sótt á markaði harðar en hvarflaði hafði að 

honum þegar samstarfið hófst og var B kominn með fasta kaupendur á góðu verði í 

sínu heimalandi. Reglulegar heimsóknir aðila á milli styrkti samstarf þeirra til muna 

og ekki leit út fyrir annað en að aðilar ættu í höndum gott samstarf til framtíðar.  
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Það kom svo að því eitt sinn að sending frá A til B var lengur á leiðinni en 

samningurinn gerði ráð fyrir, ástæðan var margþætt. Vegna óveðurs höfðu togarar í 

eigu A átt erfitt með veiðar og lengri tíma tók en ráð hafði verið gert fyrir að landa 

aflanum. Auk þess var sendingin lengur á leiðinni í flutning en áður hafði verið vegna 

erfileika hjá flutningsfyrirtækinu. B var ósáttur við þetta og sendi A bréfleiðis þau 

skilaboð að þeir myndu ekki sætta sig við til framtíðar að afgreiðsludráttur yrði á 

vörunni. A skrifaði til baka að þetta hefði ekki verið þeirra sök og fannst viðbrögð B 

full harkaleg miðað við aðstæður. Samstarfið hélt áfram en vandamálin uxu. B fór að 

kvarta yfir útlitsgalla á vörunni og fór að endursenda vörur sem ekki voru í þeim 

gæðum sem þeir kröfðust, en það hafði B ekki gert áður. Við þetta varð A pirraður og 

gerði hvað hann gat til að finna ágalla í viðskiptum við B til að sýna fram á að A væri 

ekki sá eini sem væri að sýna af sér vanefndir. Samband A og B varð þyngra með 

hverjum mánuðinum sem leið þar til samskiptin urðu nánast engin fyrir utan það sem 

nauðsynlegt var. Það kom að því að B sendi þau skilaboð til A að þeir vildu rifta 

samningnum sem þeir höfðu gert sín á milli. 

6.4 Leit að lausnum. 

A var mjög brugðið við þessar fréttir, enda voru hagsmunir hans gríðarlegir af 

viðskiptum við B. A réði sér lögmann til ráðgjafar því hann taldi ekki vera ástæðu til 

einhliða riftunar í málinu. A var staðráðinn í að sækja mál gegn B og krefja hann 

skaðabóta fyrir riftuninni. Lögmaður A fór yfir samninginn og sá að A og B höfðu gert 

með sér samkomulag þess eðlis að komi upp ágreiningur vegna samningsins skyldi 

hann tekinn fyrir dómstóla í Portúgal. A grunaði að slík málaferli myndu kosta meira 

en mögulegar skaðabætur sem hann gæti fengið. Hann myndi þurfa að ráða sér 

lögmann til að reka málið í Portúgal, auk þess vissi hann ekki hvernig tekið yrði á 

málunum í Portúgal. A hafði verulegar áhyggjur af því að kaupandi hans í Japan 

myndi fá veður af þessu vandamáli. Væri mögulegt að Japanarnir færu að hafa 

áhyggjur af hæfni A til að koma vörunni til skila og fara að efast um gæði vörunnar. 

Lögmaður A ráðlagði honum að biðja B um að leita sátta í sáttamiðlun, enda 

hagsmunir beggja aðila í húfi. Samband var haft við B, en B var ekki sannfærður um 

að sáttamiðlun myndi skila því sem hann krefðist af A. Loks varð B ásáttur um að 

reyna sáttamiðlun þar sem þeir höfðu hagnast vel á samningi við A og fannst því vert 

að reyna að leita lausna. Lögmaður A mælti með að kunningi hans sem búsettur var 
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í Bretlandi og þekkti vel til í Portúgal og talaði tungumál þeirra, auk þess sem hann 

hafði verið tíður gestur á Íslandi vegna starfs síns, yrði valinn sáttamiðlari í málinu og 

voru báðir aðilar ásáttir um það. Sáttamiðlarinn stakk upp á því að aðilar myndu 

hittast hjá honum í Bretlandi til þess að fjalla um málið. A og B samþykktu það og 

ákveðið var að kostnaðinum skyldi skipt til helminga.  

6.5 Sáttamiðlun. 

Sáttamiðlarinn kynnti sér efni ágreiningsins með því að kalla eftir gögnum frá 

aðilum og ræða við þá í sitt hvoru lagi áður en sjálfur sáttafundurinn var ákveðinn. 

Það sem vakti fyrir sáttamiðlaranum á þessu stigi var að kanna hvort raunverulegur 

vilji væri til staðar hjá aðilum til að leita sátta. Sáttamiðlarinn vildi vera viss um að 

tilefni væri til sáttamiðlunar frekar en önnur úrræði sem gætu hentað betur svo sem 

gerðardómur eða hefðbundnir dómstólar. Sáttamiðlarinn sá að vilji var hjá báðum 

aðilum til að leita lausna í sáttamiðun og jafnframt sá sáttamiðlari ekki neina aðra 

annamarka, svo sem lagalega, að sáttameðferð væri nýtt sem úrræði.136 137 Því næst 

gerði hann aðilum ljóst hve þóknun hans væri og ítrekaði samkomulag aðila á milli 

að deila þóknun hans sín á milli. Sáttamiðlarinn gerði aðilum einnig grein fyrir því 

hvernig sáttamiðlunin myndi fara fram og um hvað hún snérist.138 Þar sem báðir 

aðilar voru fyrirtæki þá ræddi sáttamiðlarinn við þá hver það væri sem myndi sækja 

sáttafundina, hann áréttaði einnig fyrir þeim að það væri betra að einn eða í mesta 

lagi tveir aðilar skyldu mæta frá hvor fyrirtæki fyrir sig. Bað hann aðila að hafa í huga 

að sá sem mætti yrði að vera einhver sem hefur vald til að vera í forsvari fyrir 

fyrirtækið og taka ákvarðanir. Hvatti hann einnig aðila til að hafa ráðgjafa í færi en 

lagði þó til að ráðgjafarnir væru ekki viðstaddir fundinn heldur væru til staðar bak við 

tjöldin. Þar sem A hafði áhyggjur af öðrum viðskiptavinum sínum lagði hann það til 

við sáttamiðlarann að fundirnir og efni þeirra væru bundnir trúnaði. Sáttamiðlari bar 

beiðnina undir B sem samþykkti hana, enda hafði B einnig hag af því að þeirra 

viðskiptavinir yrðu ekki varir við ágreininginn við A. Sáttamiðlari lagði til að samningur 

yrði undirritaður þeirra á milli á strax á fyrsta fundi.139  

                                            
136 Vindelöv. Vibeke . Mediation – a non model. bls. 105. 
137 Brown . Henry J. og Marriott. Q.CArthur L. . ,,ADR principles and Practice, bls. 155. 
138 Vindelöv. Vibeke . Mediation – a non model, bls. 106. 
139 Brown. Henry J. og Marriott. Arthur L. Q.C. ADR principles and Practice, bls. 161. 
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Tímasetning og staðsetning voru því næst ákveðinn og aðilar hvattir til að koma vel 

undirbúnir á fundinn, til að tíminn nýttist til hins ýtrasta. 

6.6 Sáttafundur. 

Sáttamiðlarinn undirbjó sjálfan sig persónulega með því að fara yfir þau gögn 

sem voru til staðar og þær upplýsingar sem hann hafði fengið frá aðilum. Hann lagði 

mat á það hvernig best væri að stjórna fundinum, það er hvort best væri fyrir hann að 

vera alveg hlutlaus eða hvort hann ætti að leggja eitthvað mat á aðstæður með 

aðilum. Einnig þurfti sáttamiðlari að vera meðvitaður um þann samfélagslega 

mismun sem var á milli aðila og átta sig á því að koma yrði fram við aðila með 

virðingu fyrir þeirra venjum og hefðum. Því næst undirbjó hann fundarherbergið og 

reyndi að gera það eins afslappandi og mögulegt væri fyrir aðila. Daginn sem 

fundurinn var reyndi hann að undirbúa sig sjálfan andlega, þar sem hann yrði að 

halda ró sinni allan tímann, því var mikilvægt að vera vel nærður og búin undir að 

stjórna sáttinni.140  

Sáttamiðlari var meðvitaður um að það yrði eflaust hentugt að hitta aðila í sitthvoru 

lagi seinna meir en mikilvægt væri að fyrsti fundur væri sameiginlegur til þess að 

skapa afslappandi umhverfi141. 

Þegar A og B komu á fundinn byrjaði sáttamiðlarinn á því að ræða við aðila um hvers 

vegna þeir væru þarna komnir. Hann fór yfir hversu langan tíma þeir gætu reiknað að 

sáttamiðlunin myndi taka og ræddu einnig um hvernig fundum skyldi háttað. Því 

næst sótti hann samninginn um trúnaðaryfirlýsingu og lét A og B skrifa undir auk 

þess sem hann sjálfur skrifaði undir. Hann lét einnig aðila vita af því að þeir ættu rétt 

á að slíta fundinum og fá ráðgjöf frá sínum ráðgjafa en einnig ef þeir kysu svo að 

slíta sáttamiðluninni alfarið. Hann tilkynnti aðilum að þótt hann væri lögmaður að 

mennt þá væri hann þarna sem sáttamiðlari og allar spurningar um lagaleg atriði 

ættu þeir að sækja hjá sínum eigin ráðgjafa. Sagði hann aðilum frá því að á þessum 

fundum fengju aðilar að tala sínu máli í friði og ekki væri leyfilegt að grípa fram í. Því 

næst boðaði hann næsta fund þar sem þeir myndu hefja sáttamiðlunarferlið. 

                                            
140 Vindelöv. Vibeke, Mediation – a non model, bls. 110-111. 
141 Brown. Henry J. og Marriott. Arthur L. Q.C. ADR principles and Practice, bls. 165. 
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Næsti fundur hófst á því sáttamiðlari bauð aðilum að segja sína skoðun á málinu. A 

byrjaði og sagði að honum þætti B vera að reyna hvað hann gæti til að eyðileggja 

það viðskiptasamband sem þeir hefðu, með því að setja út á allt sem A hefði gert. 

Hann taldi víst að þetta hafi byrjað þegar B gagnrýndi A fyrir að varan hefði borist of 

seint. A sagðist ekki hafa getað komið í veg fyrir atvikið og því væri ekki sanngjarnt 

að B notfærði sér erfiða aðstöðu A, til þess eins að skemma fyrir sambandinu þeirra 

á milli. A sagði einnig að B hefði sýnt af sér ósanngirni og oft hefði staðið á greiðslu 

frá honum sem hafi komið sér illa í rekstri hans. B taldi A vera þrjóskan og 

viðkvæman í viðskiptum og sagði samskipti þeirra ómöguleg. Hann sagði vöruna 

sem kom frá A hafi ítrekað komið of seint og gæði vörunnar ekki eins og um var 

samið. Sagði B að tjón hans væri mikið þegar varan bærist of seint frá A. 

Sáttamiðlarinn sá að mönnum var heitt í hamsi og vandamálið orðið persónulegt, 

það er aðilar voru sjálfir orðnir birtingarmynd vandamálsins hjá hvor öðrum. 

Sáttamiðlari teiknaði upp stigmögnun ágreiningsins og sýndi A og B hvar þeir væru 

staddir. Hann sýndi þeim jafnframt að ágreiningurinn hafi í raun og veru verið hversu 

seint varan barst en annar ágreiningur hafi svo fylgt í kjölfarið. Hægt og rólega með 

því að leyfa aðilum að ræða saman viðurkenndu bæði að A og B að samstarf þeirra 

væri mikilvægt og að leysa þyrfti þau vandamál sem væru til staðar, þetta kallast að 

byggja brú á milli aðila.142 Þannig dró sáttamiðlarinn aðila frá vandamálinu sjálfu og 

fékk þá til að viðurkenna hvað þeir þurfa að gera og til hvers þeir ætlast. B sagði að 

hann þyrfti að fá vörurnar á réttum tíma, ástæðan væri sú að hann gerði ráð fyrir að 

fá vörurnar á markað og ef hann fengi vörurnar of seint væri hann sjálfur sekur um 

afhendingardrátt til sinna viðskiptavina, sem væri slæmt fyrir áframhaldandi viðskipti 

og orðspor hans á markaði. Hann krafðist þess einnig að varan sem hann fengi 

afhenta væri fyrsta flokks eins og lofað var við gerð samnings þeirra á milli. A sagði 

að hann þyrfti að fá greiðslur á réttum tíma því ef hann fengi ekki greiðslur gæti hann 

ekki greitt þann kostnað sem fylgdi framleiðslunni. Á þessu stigi málsins sér 

sáttamiðlarinn að B hefur áhyggjur af viðskiptavinum sínum og þeim 

viðskiptasamböndum sem hann hefur myndað, hann var ekki ósáttur við A 

persónulega heldur vildi hann ekki vanefna aðra samninga sem hann hafið gert. A 

hafði áhyggjur af því að fá ekki greiðslu þannig að hann gæti ekki framleitt vöru sína 

og því ekki afgreitt aðra viðskiptavini sem hann hafði og því væru þau 

                                            
142 Vindelöv. Vibeke, Mediation – a non model, bls. 146. 
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viðskiptasambönd hans í hættu.143 Sáttamiðlarinn og aðilar voru nú orðnir meðvitaðir 

um hver vandinn í raun og veru var. Hann þá sýndi aðilum að ágreiningurinn var ekki 

jafn mikill og óyfirstíganlegur og þeir héldu í fyrstu, heldur þurfi einungis að finna 

lausn. Sáttamiðlarinn byrjaði á því að leyfa aðilum að koma með tillögu að lausn. A 

sagði að hann gæti ekki hraðað framleiðslu sinni, en hann gæti fundið hraðari 

flutningsleið og ef til vill væri hægt að finna betri leið til að taka á móti pöntunum. A 

bætti því við að hann myndi reyna að bæta gæðaeftirlit til muna og tryggja eftir bestu 

getu að B fái bestu fáanlegu vöru sem mögulegt væri. B taldi að það ætti ekki að 

vera flókið að hraða greiðslu til A og myndu þeir eftir bestu getu sjá til þess að 

greiðslur kæmust til skila á réttum tíma. Í raun voru aðilar nú búnir að finna grundvöll 

til lausnar, en ekki var hægt að skilja við aðila fyrr en ákveðið væri nákvæmlega 

hvernig framkvæma skyldi lausnina. Síðari fundurinn snérist um hvernig breyta skyldi 

flutningaleiðum og herða gæðaeftirlit, en jafnframt hvernig greiðslur gætu komist í 

hendur A á fljótlegan hátt. A og B ræddu sín á milli og vörpuðu upp hugmyndum um 

hvernig mögulegt væri að koma lausninni í framkvæmd. Þegar báðir aðilar voru 

ásáttir með hvernig framkvæma skyldi lausnina gerðu þeir skriflegt samkomulag sín 

á milli og leystu þar með vandamálið sem hafði skapað svo mikil illindi þeirra á milli. 

Þetta dæmi er mikil einföldun á því hvernig sáttamiðlun fer fram. Hinsvegar er hægt 

að sjá muninn á þegar farið er með ágreining fyrir dómstóla eða úrræði líkt og 

sáttamiðlun er notað. Eins og dæmið sýnir þá er markmiðið að báðir aðilar hagnist á 

sáttamiðluninni og við úrlausn hafi rödd beggja fengið hljómgrunn, virðingu og 

samþykki. Það verður þó að viðurkennast að ólíklegt er að sáttamiðlun gangi svo vel 

líkt og hér er lýst. Eins og áður hefur verið sagt þá eru menn oft reiðir og mikil illindi á 

milli aðila, því er þetta dæmi hér að ofan einfalt og sýnir í raun sáttamiðlun í sinni 

bestu mynd.  

7. kafli Dæmi um dóma. 

,, Ég hef verið eyðilagður tvisvar um ævina, einu sinni þegar ég vann málaferli og 

einu sinni þegar ég tapaði málaferlum”144 

     Voltaire  

                                            
143 Sama heimild, bls. 136. 
144 Arouet. Francois Marie (Voltaire), Franskur heimspekingur og rithöfundur, 1694 – 1778, tilvitnun 
sótt af vefslóðinni : http://english.pta-yogyakarta.go.id/artikel/terminologi-hukum-latin.html. 
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7.1 Inngangur. 

Í þessum kafla verður tekin fyrir dæmi um dóma þar sem sáttamiðlun hefði ef til 

vill verið betri kostur en dómstólar. Tekið skal fram að upplýsingarnar eru einungis 

byggðar á upplýsingum frá birtum dómsskjölum, nema í máli nr. E-750/2009 þar sem 

stutt viðtal við aðila sýndi fram á hugarástand þeirra meðan á ágreiningnum stóð. 

7.2 Dómur Hæstaréttar Íslands í máli nr. 393/2005. 

 Kasper ehf.  

 gegn  

Ölgerð Egils Skallagrímssonar ehf. 

Málavextir eru þeir að Kasper ehf. (K) og Ölgerð Egils Skallagrímssonar ehf. 

(ÖES) gerðu með sér samstarfssamning. Samningurinn var þess eðlis að K sem er 

eigandi vínveitingastaðar í Reykjavík fengi hljómsveitir til að spila á 

skemmtistaðnum, en ÖES sem er drykkjavöruframleiðandi myndi greiða þann 

kostnað sem til félli vegna hljómsveitanna. ÖES myndi einnig greiða fyrir 

markaðssetningu sem þyrfti til að kynna hljómsveitina. Í staðinn fékk ÖES óskiptan 

aðgangseyrinn sem gestir staðarins greiddu á þeim kvöldum sem hljómsveitir á 

vegum ÖES voru að spila. Hagur K var að auka gestafjöldann á vínveitingastaðnum 

og hagur ÖES var að þeir myndu selja meira af drykkjavörum sem keyptar væru frá 

ÖES. Skilyrði fyrir samningnum var að báðir aðilar myndu hagnast á fyrirkomulaginu. 

Hins vegar jókst gestafjöldi staðarins ekki í því mæli sem væntingar stóðu til og því 

töldu ÖES sig tilneydda að rifta samningnum þar sem um brostnar forsendur væri að 

ræða. K sætti sig ekki við þessa niðurstöðu og sóttu mál gegn ÖES og krafðist 

skaðabóta vegna tjóns sem hann varð fyrir þegar ÖES að hans sögn rifti 

samningnum á ólöglegan hátt. K taldi að ekki hefði reynt á samninginn þar sem 

einungis tveir mánuðir voru liðnir frá undirskrift.  

Í Héraðsdómi sem staðfestur var af Hæstarétti þá var ÖES sýknaður af öllum kröfum 

K þar sem talið var að ÖES hafi haft rétt á að rifta samningnum vegna brostinna 

forsenda.  

ÖES og K fóru upphaflega í samstarf vegna þess að báðir aðilar högnuðust af 

samstarfinu. ÖES seldi mun meira af þeim vörum sem þeir voru með til sölu og K 
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fékk fleiri gesti og seldi fleiri drykki, sem hann keypti af ÖES. Það er skiljanlegt að 

ÖES hafi viljað slíta samstarfinu ef hagnaðurinn var farinn eða hafði minnkað 

verulega, enda var það forsenda fyrir samningnum. Það sem vekur athygli við þetta 

mál er að samningurinn var gerður til fimm ára en var rift eftir einungis tvo mánuði. 

Það tók tæplega þrjú ár að fara með málið í gegnum dómsstigin, á þessum þremur 

árum má gera ráð fyrir að mikill kostnaður hafi fallið á báða aðila. Það verður að 

spyrja sig hvers vegna samningnum var rift eftir einungis tvo mánuði? Nokkuð 

ólíklegt verður að teljast að hægt sé að meta brostnar forsendur á svo stuttum tíma, 

enda er því haldið fram fyrir dómi að hálfu K að svo hafi ekki verið.  

ÖES lagði í þetta samstarf í þeim tilgangi að hagnast á fyrirkomulaginu eins og fyrr 

segir og því má gera ráð fyrir að þeir hafi séð sér mikinn hag af samstarfinu við K ella 

hefðu þeir ekki skrifað undir samninginn upphaflega til svo langs tíma.  

Hér hefði sáttamiðlun geta komið að góðum notum. Persónulegan ágreining hefði 

mátt leysa, hafi hann verið til staðar. Samkomulaginu hefði verið hægt að breyta 

þannig að báðir aðilar gætu séð hag sinn í að halda því áfram. 

Sáttamiðlun hefði ekki þurft að taka nema nokkra daga en þess í stað þvældist málið 

í dómskerfinu í þrjú ár. Kostnaður hefði orðið mun minni og allar líkur á að hagur 

beggja aðila hefði geta aukist eða í það minnsta orðið ásættanlegur fyrir báða aðila. 

7.3 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-750/2009. 

Gæðalagnir  

gegn  

Rafni Árnasyni 

Málavextir eru þeir að stefnandi Gæðalagnir (G) sem er pípulagningafyrirtæki 

sáu um viðgerð í fjöleignahúsi sem greitt var af tryggingafélagi. Stefndi, Rafn (R) bað 

G um að vinna við breytingar á baðherbergi R í húsinu, þar sem hann hugðist breyta 

því. G og R gerðu með sér verksamning og fékk R verðskrá G í hendurnar. Meðan 

að á vinnu G stóð braut hann vegg sem gekk að svefnherbergi R. G heldur því fram 

að hann hafi gert við vegginn, en að R hafi viljað mála hann sjálfur. Þegar G afhenti 

R reikninginn neitaði R að greiða, þar sem hann taldi reikninginn ofreiknaðann og 

vildi skuldajafna við þær skemmdir sem urðu á veggnum. Einnig hélt R því fram að G 
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hafi samþykkt að greiða fyrir förgun á múr en því neitaði G alfarið. Dómurinn kvaddi 

til matsmann sem taldi reikning G ekki ósanngjarnan, þó hann teldi hann ögn of háan 

en G taldi það vera vegna reikningsskekkju hjá matsmanni.  

Niðurstaða málsins varð sú að R skyldi greiða reikninginn að fullu, auk vaxta og alls 

málskostnaðar. 

Rúmt ár leið frá því að ágreiningurinn kom upp þar til málið var tekið fyrir dóm hjá 

Héraðsdómi Reykjavíkur. Málskostnaður sem R var gert að greiða var 200.000 kr. 

auk þess sem hann þurfti að greiða sinn eigin málskostnað.  

Stefndi R tapaði málinu fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Fjárhagslegt tap hans er mikið 

þegar tekið er mið af því að málskostnaður beggja aðila er jafnhár og krafan sem 

deilt var um. Þess fyrir utan er líklegt að kostnaður sem ekki kemur fram hér hafi að 

auki fallið til. Kostnaðurinn sem fellur á samfélagið við rekstur dómsmálsins auk þess 

sem streita og andleg vanlíðan hefur fylgt málinu er ekki mælanleg. Stefnandi G 

vann vissulega málið og R dæmdur til þess að greiða G málskostnað. Þá er ekki 

ólíklegt að annar kostnaður hafi einnig fallið til, svo sem aukinn kostnaður vegna 

lögmanns sem Héraðsdómur Reykjavíkur hefur ekki tekið tillit til145. Ekki má gleyma 

tímanum sem farið hefur í vinnu vegna málsins auk þess sem dómstólar eru eins og 

áður hefur verið sagt opinberir og því er hætta á að orðspor G hafi orðið fyrir 

hnekkjum vegna málsins.  

Höfundur þessarar ritgerðar hafði samband við aðila málsins til þess að spyrja um 

aðstæður. 

Stefnandi G í máli þessu sagði að það liti ekki út fyrir að stefndi R myndi á nokkrum 

tímapunkti vilja greiða þann reikning sem stefnandi lagði fram. Hann sagðist ítrekað 

hafa reynt að leita sátta við stefnda R meðal annars með því að bjóða honum að 

greiða þá upphæð sem matsmaður hafði reiknað út. Stefnandi G sagði að stefndi R 

hefði neitað öllum slíkum sáttatilraunum. Þegar spurt var hvort stefnandi G hefði 

fengið ráðleggingu um önnur úrræði heldur en dómstóla svo sem formlega 

sáttamiðlun, svaraði hann því neitandi. Þegar spurt var hvort hann teldi að hann 

hefði viljað nýta sér slíkt úrræði hefði honum verið kynnt það, svaraði stefnandi G því 

                                            
145 Ólafur Björnsson hrl. ,,Dæmdur málskostnaður, sanngjarn eða sorglegur?”, bls. 9. 
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játandi. Hann sagði kostnaðinn vera það mikinn við dómsmálið og vissi heldur ekki 

hvort hann fengi nema brot af þeim reikningi greiddan, sem hann hafði fengið 

viðurkenndan með dómsmálinu.146 

Stefndi R í málinu sagði að málið snérist um meira en að greiða reikninginn. Hélt 

stefndi R því fram að hann hafi aldrei samþykkt þá verkbeiðni er stefnandi G lagði 

fram fyrir dóm. Stefndi R hélt því fram að stefnandi G hefði átt að greiða reikning frá 

honum um förgun múrbrota og vildi stefndi R því fá þann kostnað til frádráttar. Þegar 

spurt var um hvort honum hafi verið ráðlögð einhver önnur úrræði en að fara fyrir 

dómstóla þegar hann ákvað að leita réttar síns, svaraði hann því neitandi. Þegar 

spurt var hvort stefnandi G hafi boðið honum sátt í máli, svaraði hann því neitandi. 

Þegar spurt var hvort hann hefði samþykkt sáttamiðlun hefði honum verið boðið hún, 

svaraði stefndi R því játandi. Sagði stefndi R að kostnaðurinn við að fara fyrir 

dómstóla vera mikinn en vildi þó þakka fyrir að hafa verið tryggður fyrir 

meirihlutanum, lendir því meirihluti kostnaðarins á tryggingarfélagi hans.147 

Það sem er athyglisvert í þessu máli að báðir aðilar halda því fram að þeir hefðu 

verið opnir fyrir sáttamiðlunarferli ef hún hefði verið boðin, samt tókst ekki að ná 

sáttum og virðast þeir ekki hafa litið á hana sem möguleika. Lögmenn aðila í þessu 

máli hefðu mjög líklega getað takmarkað skaðann fyrir báða aðila ef þeir hefðu 

leiðbeint aðilum í sáttamiðlunarferli. Það verður því að skrifast á lögmenn að hafa 

ekki kynnt þeim þetta úrræði, þrátt fyrir að aðilar hafi verið reiðir á meðan 

ágreiningnum stóð.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
146 Daníel Sigurðsson. Pípulagningameistari og framkvæmdarstjóri Gæðalagna. Símaviðtal við 
höfund, 27. apríl 2010 
147 Rafn Árnason. Símaviðtal við höfund, 27. apríl 2010 
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7.4 Dómur Hæstaréttar Íslands í máli nr. 471/2007. 

Hilmar K. Viktorsson  

Steingrímur Viktorsson og 

Viktor J. Jacobsen 

gegn 

Sunnu Jónu Guðnadóttir. 

Málavextir eru þeir að Sunna Jóna Guðnadóttir, hér eftir kaupandi, keypti íbúð af 

þeim Hilmari K. Viktorssyni, Steingrími Viktorssyni og Viktori J. Jacobsen sem hér 

eftir verða kallaðir seljendur. Við undirskrift kaupsamnings tóku seljendur fram á 

kaupsamningi að gallar voru á íbúðinni, en tilgreindu ekki hvers eðlis gallarnir væru. Í 

upphafi varð umboðsmaður kaupanda, en kaupandi var ekki á landinu við kaupin, 

var við að eldavélin í íbúðinni væri ónýt og einnig varð vart við leka. Eftir að kaupandi 

flutti inn fékk hann dómskvaddan matsmann til að fara yfir eignina, kom þá í ljós að 

vatnslagnir íbúðarinnar væru ónýtar, sem og raflagnir. Múrhúð utanhúss var einnig 

mjög illa farin. Auk þessa var kaupandi ósáttur við að hann fékk rangar upplýsingar 

um aldur hússins. Upplýsingarnar sem hann fékk í hendur voru þær að húsið væri 

byggt árið 1959 en þær upplýsingar fengust hjá Fasteignamati ríkisins. Í ljós kom að 

húsið var mun eldra en bygging þess var ekki lokið fyrr en árið 1963, með 

viðbyggingum.  

Kaupandi sótti mál gegn seljendum og vildi fá dæmdan afslátt. Héraðsdómur tók tillit 

til þess að faðir kaupanda skoðaði húsið en hann var byggingatæknifræðingur. Taldi 

dómurinn að ekki færi á milli mála að húsið væri byggt í áföngum og það hefði mátt 

sjá við skoðun. Einnig taldi héraðsdómur að þar sem húsið væri gamalt hefði 

kaupandi geta gert ráð fyrir að lagfæringar væru nauðsynlegar á eigninni. Hæstiréttur 

staðfesti þennan úrskurð. 

Kaupanda var dæmdur afsláttur sem nam 1.148.000 kr. en upphaflega krafðist hann 

2.803.500 kr. Seljendur þurftu hinsvegar að greiða kaupanda málskostnað sem nam 

600.000 kr. í héraðsdómi en 500.000 kr. í hæstarétti, auk þess að greiða sinn eigin 

kostnað sem gera má ráð fyrir að hafi verið svipaður og málskostnaður kaupanda. 

Í þessu máli hefði borgað sig fyrir aðila sérstaklega seljendur að leiða málið í 

sáttamiðlun. Hefðu seljendur sparað sér mikinn kostnað og tíma við dómsmálið. 
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Seljendur hafa ef til vill þurft greiða aukinn kostnað sem fallið hafði til líkt og hefur 

verið lýst í málunum hér að framan. Greinilegt er á málavöxtum að báðir aðilar eiga 

hér í sök, það er kaupandi hefði átt að gera ráð fyrir sökum þess hve húsið var 

gamalt að það þyrfti á lagfæringu að halda. Ólíklegt er að seljendur hafi ekki vitað 

hvað húsið var gamalt þar sem það hafði verið í eigu fjölskyldu þeirra. Þeir hefðu 

einnig átt að vita hvaða gallar væru á húsinu. Því eiga báðir aðilar einhverja sök í 

þessu máli og hefðu þess vegna báðir getað gefið eftir kröfum sínum og fundið leið 

sem báðir aðilar væru sáttir við. Sáttamiðlun hefði í þessu tilfelli leitt aðila saman að 

raunhæfri lausn sem væri til hagsbóta fyrir báða aðila. Í þessu tilfelli hefðu seljendur 

mátt vita að ef málið færi fyrir dómstóla þyrftu þeir að bera hluta af tjóni, kaupandi 

hefði einnig getað sagt sér að þar sem hann skoðaði eignina ekki nægilega vel þyrfti 

hann að bera hlut af tjóninu sjálfur. Ef aðilar hefðu áttað sig á þessu og farið í 

sáttamiðlun með það að vilja að leysa málin þá hefðu aðilar gengið frá borðinu með 

betri stöðu en dómsmeðferð skilaði þeim. 

Niðurstaða – lokaorð. 

Í upphafi þessarar ritgerðar var spurt hvort sáttamiðlun væri raunhæf leið í 

viðskiptum á Íslandi? Hvort rétt sé að neyða menn í sáttamiðlun með lagasetningu? 

Og hvort hagur af sáttamiðlun sé nægileg hvatning fyrir aðila til að þeir nýti sér 

sáttamiðlun í stað þess að fara fyrir dómstóla?  

Dómsmál er stríð í smækkaðri mynd, líkt og vopn sem notuð eru í stríði þá eru 

dómstólar notaðir sem vopn til að koma vilja sínum yfir á aðra.148 Í raun má segja að 

þessi orð séu sönn, en ekki má gleyma réttlætinu, hvernig sem það birtist. Fólk notar 

dómstóla til að sækja rétt sinn sem það telur sig eiga skilið. Eins og staðan er hér á 

landi í dag eru dómstólar nýttir að mestu leyti til ágreiningsúrlausna. Þunginn á 

dómstóla er því orðinn mikill. Á Íslandi er engin dómstóll fyrir lágar kröfur149, eða 

,,small claims court” sem algengt er til dæmis í Bandaríkjunum og Kanada, þó víðar 

væri leitað.150 Hér á landi væri hægt að miða við 648.482 kr.151 en það er sú fjárhæð 

                                            
148 Gísli Tryggvason hrl. MBA. Þörf á frjálsum vettvangi til lausnar ágreinings; Sáttameðferð –forsenda 
fyrir sjálfstæðum valkost við dómstólakerfið, bls. 2. 
149 Sama heimild. 
150 Dómstmálaráðherra Kanada, small claims court. Heimasíða Dómsmálaráðherra Kanada. Sótt af 
vefslóðinni : http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/courts/scc/scc_increase_limit.asp. 
151 Lögbirtingarblaðið. Auglýsing frá Dóms og mannréttindarráðuneytinu. 2. desember 2009. 
Auglýsingin varðar breytingu á áfrýjunarfjárhæð. 
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sem telst sem lágmarks fjárkrafa sem hægt er að áfrýja til Hæstaréttar.152 Allar 

fjárkröfur undir þessu lágmarki má ekki áfrýja til Hæstaréttar, því er einungis um eitt 

dómsstig að ræða fyrir þær fjárhæðir, sem takmarka möguleika manna mikið þegar 

kemur að fjárkröfum. Ekki má heldur gleyma þeim kostnaði sem slíkum kröfum fylgja. 

Þær kröfur sem eru svo lágar geta í raun borið sama kostnað og þær sem hærri eru. 

Málin eru oft jafn flókin ef ekki flóknari og því jafn mikil vinna sem býr að baki við 

hvert dómsmál. Aðilar máls geta því hæglega komið út í tapi eftir dómsmál þrátt fyrir 

að þeir fái kröfur sínar samþykktar. Þetta eitt og sér skapar nokkur vandamál við 

lausn ágreiningsmála, og fólk mun ef til vill veigra sér við að sækja rétt sinn þar sem 

það borgar sig ekki fjárhagslega. 

Dómsmálum fer fjölgandi á Íslandi153 og málin verða sífellt flóknari. Álagið á 

dómstóla er mikið.154 Því er afar mikilvægt að fundin sé lausn sem dregur úr þunga 

dómstólanna. Dómstólar eru ekki eina lausnin sem möguleg er til þess að leysa úr 

ágreiningsmálum. Gerðardómar er ein úrlausnarleið og sáttamiðlun önnur. Eins og 

komið hefur fram hefur þekkingin á sáttamiðlunum á alþjóðavettvangi ávallt verið til 

staðar, sem og að sáttamiðlun hefur verið notuð hér. Erlendis hafa sáttamiðlanir 

lengi verið notaðar í viðskiptum en hér á landi hefur skort á þekkingu og áhuga hvað 

varðar nýtingu sáttamiðlana sem annars konar úrræði í stað dómstóla. 

Það er deginum ljósara að tilraunir stjórnvalda til að þvinga menn til sátta og í raun 

tilraunir til þess einfaldlega að bjóða uppá sáttamiðlun hefur mistekist hrapalega. Allir 

eru sammála um að sáttamiðlun er gott úrræði sem myndi koma aðilum sem og 

samfélaginu í heild að góðum notum, en einhvern veginn virðist það ekki hafa gengið 

eins og áætlað var.  

Mörgu hefur verið kennt um ástæðuna fyrir þessu, sér í lagi lögmönnum. Vissulega 

má færa rök fyrir því að lögmenn beini ekki umbjóðendum sínum að sáttamiðlun, en 

spurningin er hvers vegna þeir gera það ekki? Rökin gætu verið þau að sáttamiðlun 

færi lögmanninum lægri þóknun en dómsmál og því séu lögmenn tregir til að beina 

umbjóðendum sínum að sáttamiðlun. Einnig hefur verið talað um að lögmönnum 

finnist þeir ekki á heimavelli þegar kemur að sáttamiðlun þar sem þær snúast ekki 

jafn mikið um lög eins og dómsmál gera. Ástæðan sem lögmenn sjálfir og Helgi I. 

                                            
152 1. mgr. 6. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991. 
153 Ragna Árnadóttir. Dómsmálaráðherra. Framsöguræða á Alþingi, 15. desember 2009. 
154 Álagið of mikið á héraðsdómstóla. www.mbl.is . 4 nóvember 2009. 
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Jónsson gefur upp í grein sinni, að lögmenn viti ekki af sáttamiðlun er í besta falli 

ólíkleg. Kynning á sáttamiðlun er og hefur verið í gangi hjá bæði Félag 

sáttarmanna155 og Lögmannafélaginu, auk þess sem tilraunir með að bjóða uppá 

sáttamiðlun hafa nú verið í gangi í ein fjögur ár. Það er því ekki hægt að segja að 

sáttamiðlun sé fyrirbrygði sem fullkomin leynd liggur yfir. Það hlýtur að vera hægt að 

ætlast til þess af lögmönnum það að þeir viti um hvað sáttamiðlun snýst, en áhuginn 

til að nýta það úrræði virðist ekki vera til staðar. Sáttamiðlun er óhefðbundið úrræði 

og reynslan af sáttamiðlun á Íslandi er ekki mikil, því gæti ástæðan verið að lögmenn 

hafi ekki þá trú á á sáttamiðlun sem þarf til að þeir leiðbeina umbjóðendum sínum í 

áttina að þeim eins og málin standa í dag. Hinsvegar er líklegt að almenningur viti 

ekki að úrræði eins og sáttamiðlun sé til staðar til að leysa ágreiningsmál sín. Hver 

sem ástæðan er þá er greinilegt miðað við tölfræði undanfarinna ára, sem og tölfræði 

frá því áður en ákvæðið sem þvingaði menn til sáttamiðlana var tekið úr lögum, að 

annað hvort skortir þekkingu eða áhuga þegar kemur að sáttamiðlunum.  

Það verður að teljast jákvætt að dómstólaráð hafi farið í það verkefni að auka við 

sáttamiðlanir en líkt og árangur að sáttamiðlunum fyrir árið 1981 þá er árangur ekki 

eins og við var að búast. Ástæðan gæti verið sú að dómstólar hafa ekki endilega 

heppilegustu aðstæðurnar til að bjóða upp á sáttamiðlun. Verið getur að umhverfið 

birtist mönnum sem þvingandi og þegar komið er svo langt í ferlinu að menn eru 

komnir fyrir héraðsdóm þá finnst þeim ef til vill tímasóun að hætta við og reyna 

sættir. Eins og hefur komið fram þá eru það dómarar sem sjá um sáttamiðlunina og 

má færa rök fyrir því að þeir séu ekki heppilegustu aðilarnir til þess að sjá um 

sáttamiðlun. Dómarar eru birtingarmynd ákveðinnar valdastöðu, það sama má segja 

um sáttamiðlunarverkefnið í refsimálum, þar eru það lögreglumenn sem sjá um 

sáttamiðlun, en þeir bera einnig með sér að vera birtingarmynd valds. Aðilum verður 

að líða vel í návist sáttamiðlarans, þó er ekki verið að halda því fram að aðilum líði 

illa í návist dómara og lögreglumanna, en þeir eru í forsvari fyrir stöður sem ekki eru 

almennt séð tengdar sátt. Í þessum tilfellum fá aðilar ekki að velja sér sáttamiðlara 

sem hentar þeim best og þeir treysta, sáttamiðlarinn er valinn fyrir aðilana. Aðstæður 

verða allar þvingandi, aðilar geta til dæmis ekki slitið sáttamiðlunarfundinum ef þeir 

treysta ekki sáttamiðlaranum, ef þeir gera það þá fer málið beinustu leið aftur til 

dómsstóla. Að þvinga fram sáttamiðlun er heldur ekki heppileg aðferð til að fá menn 

                                            
155 Sátt, www.satt.is 
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til að sættast. Menn verða að hafa einhvern áhuga á því að fara í sáttamiðlun, 

annars er ólíklegt að þeir muni reyna, heldur frekar klára fundinn til að geta mætt fyrir 

dómstóla og sagt að sættir hafi verið reyndar en ekki borið árangur. Það er ekki 

endilega svo að aðilar verði að hafa fulla trú á að sáttamiðlun muni bera árangur, en 

aðilar verða að sjá hag sinn í að reyna það úrræði svo þeir geri það. Eins og bent 

hefur verið á er líklegra að aðilar myndu fara í sáttamiðlun ef þeir sæju sér 

augljóslegan hag af því og þar af leiðandi myndi sáttamiðlun ef til vill bera með sér 

meiri árangur heldur en ef um þvingaða sátt er að ræða. Því þyrftu stjórnvöld að 

finna eitthvert ráð til að laða aðila að sáttamiðlun. 

Upphaflega spurningin var hvort sáttamiðlun sé raunhæf leið í viðskiptum á Íslandi? 

Eins og margoft hefur komið fram þá er sáttamiðlun ekki nýtt fyrirbæri hér á landi. 

Íslensk fyrirtæki hafa margoft farið í sáttamiðlanir erlendis fyrir tilstuðla erlendra 

fyrirtækja, en úrræðið virðist ekki hafa fest sig í sessi hér á landi. Það virðist 

einkennilegt þar sem hagur af sáttamiðlun er talinn svo mikill fyrir báða aðila, því 

verður maður að spyrja sig hvers vegna þessir aðilar nýti sér ekki sáttamiðlun hér 

heima líkt og þeir gera erlendis. Það verður líka að líta til þess að fyrir utan dómara 

héraðsdóms þá eru einungis örfáir lögmenn sem gefa sig út fyrir að vera 

sáttamiðlarar, en einungis fimm lögmenn gefa sig út fyrir að vera starfandi 

sáttarmenn á Íslandi,156 það telst varla mikill fjöldi? Ekki má gleyma að með nútíma 

tækni er ekki nauðsynlegt að velja sáttarmann frá sama landi, það er ekki einu sinni 

nauðsynlegt að velja sáttarmann sem er á sama landi meðan á 

sáttamiðlunarfundinum stendur. Tilraunir hafa verið gerðar í Noregi með 

sáttamiðlunarfundi í gegnum myndavéla-, tölvu- eða fjarfundarkerfi, og hefur það 

gefið góða raun. Þá getur einn aðili verið staddur í Tælandi, mótaðilinn á Íslandi en 

sáttamiðlarinn í Noregi.157 Þessi aðferð hefur gefið góða raun og sýnir okkur að við 

erum ekki einskorðuð við okkar land. Þó að það líti út fyrir að hindranir fyrir 

sáttamiðlunum séu miklar hér á landi, þá mætti ætla að viðskipti munu þróast að 

sjálfu sé í þá átt að sáttamiðlanir verði víðar notaðar í meira mæli en nú er gert. Til 

þess þarf ekki þvinganir eða lagaboð. Með útbreiddri þekkingu á sáttamiðlunum á 

viðskiptasviðinu á Íslandi munu aðilar sjá það hjá sjálfum sér að sáttamiðlun er í raun 

                                            
156 Listi yfir starfandi sáttarmenn á heimasíðu Sáttar félags fagfólks sem vinnur við lausn 
ágreiningsmála. Sótt af vefslóðinni : www.satt.is/?b=f. 
157 Gangnes. Ole-Martin. ,,Norsk dommer mekler på videolink: Hjelp, jeg er på tv!”. Juristkontakt. 
2003 (4), bls. 4. 
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betra úrræði en þeir hafa talið, og í þeim tilfellum sem það á við, betra úrræði en 

dómstólar.  

Þrátt fyrir að þvinganir og lagaboð muni líklegast ekki skila árangri, þá ætti að gera 

kerfið hvetjandi fyrir aðila til að velja sáttamiðlun, þannig að aðilar sjái strax hag sinn 

í að ganga til sátta í stað þess að grípa til vopna fyrir dómstólum. Hvatning og 

fræðsla um sáttamiðlunarferlið og hvað í því felst er boðskapur sem breiða þarf út, 

bæði til almennings og lögmanna. Almenningur og lögmenn verða að vita um hvað 

sáttamiðlunarferlið snýst áður en farið er að treysta á tölfræðiupplýsingar um notkun 

sáttamiðlunar. Síðast en ekki síst verða stjórnvöld að vita í hverju sáttamiðlun felst 

og vita að aðilar vilja ekki láta þvinga sig til sátta. Sáttarmenning þarf að myndast hér 

á landi en hún þarf að myndast af tilstuðla aðilanna sjálfra og lögmanna þeirra, erfitt 

er að þvinga slíka menningu uppá aðila í óþökk þeirra, slíkt er ekki vænlegt til 

árangurs. 

Hvort aðilar í viðskiptalífinu munu svo átta sig á að mögur sátt sé betri en feitur 

dómur, verður framtíðin að skera úr um.  
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