
1 

 

EFNISYFIRLIT 

1 Inngangur ............................................................................................................................ 2 

2 Meginreglur einkamálaréttarfars ......................................................................................... 3 

3 Almennt um jafnræðisreglu 70. gr. laga nr. 33/1944 og 1. mgr. 6. gr. MSE ...................... 5 

4 Samspil jafræðisreglu og annarra meginreglna einkamálaréttarfars ................................... 7 

4.1 Almennt .......................................................................................................................... 7 

4.2 Jafnræðisreglan og réttur aðila til bera mál sitt undir dóm ............................................. 8 

4.3 Jafnræðisreglan og rétturinn til úrlausnar fyrir óhlutdrægum dómstól ........................ 11 

4.4 Jafnræðisreglan og réttinum til að vera viðstaddur dómþing ....................................... 13 

4.5 Jafnræðisreglan og rétturinn til munnlegrar og opinberrar málsmeðferðar .................. 13 

4.6 Jafnræðisreglan og málsforræðisreglan ........................................................................ 14 

4.7 Jafnræðisreglan og málshraða- og útilokunarreglan ..................................................... 15 

5 Lög nr. 91/1991 um meðferð einkamála ........................................................................... 17 

6 Niðurstaða ......................................................................................................................... 18 

HEIMILDARSKRÁ ................................................................................................................. 20 

DÓMASKRÁ ........................................................................................................................... 21 

 

  



2 

1 Inngangur 

Löngum hefur verið leitast við að setja meginreglur um fræðigreinina einkamálaréttarfar. 

Þessi viðleitni sést víða í norrænum ritum frá 18. öld og fram á 20. öld sem ætla má að séu 

undir þýskum áhrifum. Meginreglurnar eru fjölbreytilegar og munur á þeim á milli tímabila 

og landa. Helst má þó segja að reglurnar hafi almennt beinst að jafnræði á milli aðila, 

sönnunarmati dómara, málshraðareglunni og málsforræðisreglunni.1 

Jafnræðisreglan er sú regla sem flestir landsmenn telja sig þekkja og geta borið fyrir sig 

við flest tækifæri. Í raun má segja að við höfum innbyrgt hana með móðurmjólkinni. Strax í 

barnæsku berum við okkur saman við systkini okkar og þegar við gerumst foreldrar pössum 

við uppá að gera ekki upp á milli barnanna okkar.2 En jafnræðisreglan er ekki svona einföld í 

raun.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að gera jafnræðisreglu einkamálaréttarfars skil eins og 

hún birtist í 70. gr. laga nr. 33/1944, Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands (hér eftir skammstöfuð 

stjskr.) og 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir skammstafað MSE), en hún er 

ein af meginreglum í íslensku réttarfari. Dómar Hæstaréttar Íslands og Mannréttindadómstóls 

Evrópu (hér eftir skammstafað MDE) verða skoðaðir með tilliti til jafnræði aðila í íslensku 

einkamálaréttarfari. Tekið verður tillit til þess að úrlausnir MDE hafa ólíkt fordæmisgildi hér 

á landi og því verður aðeins litið til dómsúrlausna ríkja sem búa við ámóta réttarkerfi og 

Íslendingar búa við. Litið verður til tilurðar 70. gr. stjskr. sem fjallar um jafnræði aðila við 

meðferð mála fyrir dómstólum en með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 (hér eftir 

skammstöfuð stjskl.) voru ákvæði 1. og 2. mgr. 6. gr. MSE tekin upp í 70. gr. stjskr.3 Lög um 

meðferð einkamála nr. 91/1991 (hér eftir skammstafað eml.) koma einnig til skoðunar og þau 

ákvæði sem hafa helstu efnisreglur að geyma um jafnræði aðila fyrir dómstólum. Þá verður 

vikið að því hvenær talin eru málefnaleg rök fyrir því að vikið sé frá jafnræði aðila í 

einkamálaréttarfari sbr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE án þess að í því felist brot á 

málsmeðferð fyrir dómi.  

Jafnræðisreglan er ein af meginreglum einkamálaréttarfars en þær meginreglur sem draga 

má út úr 70. gr. stjskr. eru fjölmargar. Í ritinu Einkamálaréttarfar fjallar Markús 

Sigurbjörnsson einkum um níu meginreglur á meðan Þór Vilhjálmsson telur meginreglurnar 

vera fleiri í riti sínu Réttarfar I-II. Ekki er einfalt að fjalla um regluna um jafnræði aðila í 

einkamálaréttarfari eina og sér og því fer best á því að gera henni skil með tilliti til annarra 

                                                 
1 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls 12. 
2 Páll Hreinsson: „Litróf Jafnræðisreglna“, bls. 340. 
3 Eíríkur Tómasson. „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 197. 
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meginreglna enda er hún rauði þráðurinn í 70. gr. stjskr. þó að hennar sé ekki getið berum 

orðum. Þó að meginreglur sakamálaréttarfars séu ekki allar þær sömu og í einkamálaréttarfari 

þá eru þau grunnsjónarmið um jafnræði aðila fyrir dómi ávallt þau sömu. Mis auðvelt er að 

flokka meginreglurnar en sumar eru það samfléttaðar hver annarri að ekki verður hjá því 

komist að fjalla um þær samhliða, samanber reglurnar um munnlega og opinbera 

málsmeðferð á meðan reglan um sjálfstæðan og óvilhallan dómstól getur hlotið sjálfstæða 

umfjöllun. Hér verður sjónum aðallega beint að jafnræðisreglu einkamálaréttarfars og 

meginreglunni um jafnræði aðila fléttað saman við aðrar meginreglur til skýringarauka. 

Að lokum verða dregnar saman niðurstöður um áhrif jafnræðisreglunnar í 

dómaframkvæmd í íslensku einkamálaréttarfari. 

2 Meginreglur einkamálaréttarfars 

Í bók sinni Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi fjallar Björg Thorarensen meðal annars um 

hvað felst í réttinum um réttláta málsmeðferð. Þar fjallar hún um meginreglur 

einkamálaréttarfars og sakamálaréttarfars jöfnum höndum enda um margt líkar. Kemur fram 

hjá Björgu að hugtakið réttlát málsmeðferð skv. 70. gr. stjskr. hafi ekki verið skilgreint í 

íslenskri dómaframkvæmd og það sé ekki að finna í réttarfarslögum eða annarri löggjöf.4   

Meginreglur réttarfars eru þó einnig um margt misjafnar eftir því hvort um sakamálaréttarfar 

eða einkamálaréttarfar er að ræða. Reglur eins og þagnarréttur sakbornings, teljast saklaus þar 

til sekt er sönnuð og takmörkun á sönnunarfærslu eiga frekar heima í sakamálaréttarfari á 

meðan málsforræðisreglan og samningsheimildarreglan teljast hins vegar til meginreglna 

einkamálaréttarfars og kemur lítið við sögu í sakamálaréttarfari.  

Í ritinu Einkamálaréttarfar eftir Markús Sigurbjörnsson fjallar Markús einkum um níu 

meginreglur einkamálaréttarfars. Eru það reglurnar um jafnræði, munnlega málsmeðferð, 

opinbera málsmeðferð, milliliðalausa málsmeðferð, reglan um frjálst sönnunarmat dómara 

sbr. 1. mgr. 44. gr. eml., reglan um hraða málsmeðferð og útilokunarreglan, reglan um 

málsforræði, frjálsa sönnunarfærslu og samningsheimildarreglan.5  

Þór Vilhjálmsson fjallar einnig ítarlega um meginreglur réttarfars í riti sínu Réttarfar I-II. 

Ein af meginreglunum sem Þór talar um er jafnræðisreglan en þar segir orðrétt: 

„Þessi regla felur í sér, að í einkamálum skuli báðir eða allir aðilar hafa jafna aðstöðu til 
að vera á dómþingum, setja fram kröfur, kynna sér yfirlýsingar og sönnunargögn í 
málinu, gefa yfirlýsingar og bera fram sannanir um staðhæfingar sínar bæði til sóknar 

                                                 
4 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 239. 
5 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls 13 og áfram. 
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og varnar, svo og til að setja fram málsástæður og flytja málið. Þessi regla, sem er talin 
ein af undirstöðum góðs réttarfars, er viðurkennd í íslensku einkamálaréttarfari sbr. 106. 
gr. eml.“6 

Aðrar meginreglur sem Þór telur upp eru reglurnar um opinbera málsmeðferð og munnlega 

málsmeðferð, reglan um milliliðalausa málsmeðferð, reglan um frjálst sönnunarmat, 

sakhraðareglan, sakarforræðisreglan, málsforræðisreglan, rannsóknarreglan og 

sannleiksskyldureglan.  

Eiríkur Tómasson fjallar víða um meginreglur réttarfars. Í grein sinni „Réttarfar“ í bókinni 

Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar lögfræði nefnir hann útilokunarregluna, 

málsforræðisregluna og samningsheimildarregluna sem meginreglur sem eingöngu gilda í 

einkamálum (með undantekningum þó), þar kemur fram að þessar meginreglur valda því að 

ekki gilda að öllu leyti sömu meginreglur um einkamál og sakamál.7 

Ljóst er að það er ekki einhlítt hvernig fræðimenn nálgast meginreglurnar og ekki er til 

nein ein rétt leið. Eins og Þór bendir réttilega á þá er efnið vandmeðfarið en hann velur að 

nálgast meginreglurnar, í riti sínu, sem hugsanlegar lausnir, hugmyndir eða markmið.8  

Meginreglurnar þjóna helst tilgangi sínum að þrennu leyti skv. Markúsi en hann telur þær í 

fyrsta lagi þjóna því hlutverki að auka skilning á bakgrunni einstakra reglna á sviði réttarfars 

og tengslin þeirra á milli. Sé horft á löggjöfina frá sjónarhorni meginreglna 

einkamálaaréttarfars sjáist að ákveðnar grunnreglur ráða mjög miklu um efni einstakra 

ákvæða. Í öðru lagi skipta meginreglur miklu við mótun löggjafar og í þriðja lagi hafa þær 

mikla þýðingu við skýringu lagaákvæða.9 Meginregluna um jafnræði aðila má þó alltaf finna í 

bakgrunni, samfléttaða við allar þessar meginreglur sem hafðar eru að leiðarljósi í 

einkamálaréttarfari. Taka má fram að einkamál eru venjulega skilgreind neikvætt og teljast 

einkamál vera öll önnur dómsmál en þau sem ákæruvaldið höfðar á hendur mönnum eða 

lögpersónum til refsingar lögum samkvæmt.10 

Í kafla 4 verður fjallað um ítarlega um jafnræðisreglu einkamálaréttarfars eftir því sem við 

á með tilliti til meginreglnanna. Leiða má líkur að því að sé brotið gegn einhverjum þessarra 

meginreglna þá sé einnig brotið gegn jafnræði aðila. 

                                                 
6 Þór Vilhjálmsson: Réttarfar I-II, bls. 10. 
7 Eiríkur Tómasson:“ Réttarfar“, bls. 160 - 163. 
8 Þór Vilhjálmsson: Réttarfar I-II, bls. 9 og áfram. 
9 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 12 - 13. 
10 Eiríkur Tómasson:“ Réttarfar“, bls. 159. 
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3 Almennt um jafnræðisreglu 70. gr. laga nr. 33/1944 og 1. mgr. 6. gr. 

MSE 

Æðst réttarheimilda að íslenskum rétti er stjórnarskráin og stendur hún skör ofar almennum 

lögum sem sett eru af Alþingi. Af því leiðir að öll almenn lög verða að vera í samræmi við 

stjórnarskrána og mega ekki brjóta gegn henni. Með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 var 

mannréttindakaflinn endurskoðaður til samræmis við Mannréttindasáttmála Evrópu og leitast 

dómstólar við að skýra ákvæði stjórnarskrárinnar til samræmis við Mannréttindasáttmálann og 

viðauka hans.11 

Grunnregluna um jafnræði er að finna í 65. gr. stjskr. þar sem segir að allir skulu vera 

jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti og að konur 

og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna sbr. 2. mgr. 65. gr. stjskr.  

Jafnræðisreglan í 65. gr. stjskr. er í raun þverskurður sem liggur að baki öllum öðrum 

ákvæðum mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Þar til jafnræðisreglan kom inn í 

stjórnarskrána með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 var hún talin óskráð grundvallarregla 

með stoð í 78. gr. stjskr.12  

Grunnskilyrði 1. mgr. 70. gr. stjskr. er að málsmeðferð fyrir dómstólum sé fyrst og fremst 

réttlát. Inntak jafnræðisreglunnar í einkamálaréttarfari birtist í 70. gr. stjskr. og má helst lýsa 

henni þannig að hún geri ráð fyrir að báðir/allir aðilar máls njóti sömu aðstöðu við rekstur 

máls síns án mismununar, þeir eigi jafna möguleika á að hafa uppi kröfur, röksemdir, afla 

sönnunargagna, kynna sér sönnunargögn gagnaðila og tjá sig um kröfur og röksemdir hans. Í 

hugtakinu „réttlát málsmeðferð“ er einnig fólgið að dómari sé óhlutdrægur, málsmeðferð sé 

opinber og að mál taki ekki óhæfilega langan tíma.13 Er 1. og 2. mgr. 6. gr. MSE helsta 

fyrirmynd 70. gr. stjskr. um réttinn til réttlátrar málsmeðferðar fyrir óháðum og óhlutdrægum 

dómstóli.14 Í greinargerð með frumvarpi sem varð að stjórnarskipunarskipunarlögum nr. 

97/1995 segir að ekki hafi þótt ástæða til að telja upp öll þau atriði sem varða málsmeðferð 

fyrir dómi. Því verði að telja að þótt ekki sé kveðið sérstaklega á um réttindi í stjórnarskránni 

njóti þau í reynd stjórnarskrárverndar enda séu þau þættir í réttlátri málsmeðferð.15 Reglunni 

um jafnræði aðila fyrir dómstólum kann að þykja ofaukið nú á dögum en hafa má í huga 

sögulegar ástæður reglunnar og ekki má ganga að henni sem sjálfgefinni enda sýnir 

                                                 
11 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 85. 
12 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi,  bls. 563. 
13 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 239. 
14 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
15 Eíríkur Tómasson. „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 197. 
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dómaframkvæmd að hennar er enn þörf til áminningar um þær stoðir sem réttarríkið hvílir á.16 

Mjög veigamikil rök verða að vera fyrir hendi ef takmarka á rétt aðila til að bera mál undir 

dómstóla séu skilyrði 1. mgr. 70. gr. stjskr. uppfyllt. Undantekning frá réttinum til að bera 

ágreiningsefni undir dómstóla er þegar stjórnvöldum er falið úrskurðarvald skv. lögum, venju 

eða eðli máls, til að skera úr ágreiningi varðandi réttindi og skyldur manna en dómstólar hafa 

þá eftir sem áður vald til að leggja mat á lögmæti slíkra stjórnvaldsákvarðana sbr. 60. gr. 

stjskr.17  

Í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar tóku þjóðir heims sig saman um að vernda 

mannréttindi. Mikilvægasti samningur þess eðlis sem gerður hefur verið er 

Mannréttindasáttmáli Evrópu (hér eftir skammstafað MSE).18 Oft hefur því verið fleygt að 

MSE hafi stjórnarskrárígildi hér á landi að því leyti sem ákvæði hans hafa verið lögfest.19 

Ákvæði 1. mgr. 6. gr. MSE hjóðar svo: 

Þegar kveða skal á um réttindi og skyldur manns að einkamálarétti eða um sök, sem 
hann er borinn um refsivert brot, skal hann eiga rétt til réttlátrar og opinberrar 
másmeðferðar innan hæfilegs tíma fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli. Sé skipan 
hans ákveðin með lögum. Dóm skal kveða upp í heyranda hljóði, en banna má 
fréttamönnum og almenningi aðgang að réttarhöldunum að öllu eða nokkru af 
siðgæðisástæðum eða með tilliti til allsherjarreglu eða þjóðaröryggis í lýðfrjálsu landi 
eða vegna hagsmuna ungmenna eða verndar einkalífs málsaðila eða, að svo miklu leyti 
sem dómstóllinn telur brýna nauðsyn bera til, í sérstökum tilvikum þar sem opinber 
frásögn mundi tofvelda framgang réttvísinnar. 

Til að aðilar að einkamáli njóti jafnrar stöðu verða þeir báðir að njóta sömu réttinda til 

réttlátrar og opinberrar málsmeðferðar. Það liggur í hlutarins eðli að málsmeðferð getur ekki 

verið opinber nema hún fari fram munnlega og/eða fyrir opnum tjöldum. Meðferð kærumála í 

einkamálum fyrir Hæstarétti er þó nær alltaf skrifleg þó að undantekningar séu heimilar sbr. 

149. gr. eml. Meginreglan er að áfrýjunarmál séu munnleg en mál MDE Súsönnu Rósar 

Westlund gegn Íslandi frá 6. desember 2007 (42628/04) var undantekning frá þeirri 

meginreglu. Í máli því máli kvartaði kærandi undan því að Hæstiréttur hefði andstætt 1. mgr. 

6. gr. samningsins meinað henni að flytja áfrýjunarmál sitt skriflega og munnlega í opnu 

réttarhaldi og hefði hún þar af leiðandi ekki notið réttlátrar málsmeðferðar. 

Atvik máls voru þau að S hafði selt G fasteign sína. Í söluyfirliti komu fram upplýsingar 
þess efnis að nýr tígulsteinn væri á þaki sem svo reyndist ekki vera. Kaupandi aflaði 
matsgerðar dómkvaddra matsmanna þegar upp kom leki vegna galla í þaki. 

                                                 
16 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
17 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi,  bls. 226. 
18 Víðir Smári Petersen: „Inntak og skilyrði kæruréttar til Mannréttindadómstóls Evrópu“, bls. 483. 
19 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 85. 
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Héraðsdómur taldi S bótaskylda og dæmdi hana til greiðslu skaðabóta. S áfrýjaði til 
Hæstaréttar og skilaði inn „beinagrind“ af gögnum sem hún hugðist rökstyðja munnlega 
við aðalmeðferð málsins. Stefndi ákvað að taka ekki til varna og var því litið svo á að 
hann krefðist staðfestingar héraðsdóms og málið því dæmt skv. 3. mgr. 158. gr. laga nr. 
91/1991. Lögmaður S kvartaði undan því að túlkun Hæstaréttar á 156. og 161. gr. eml 
hefði þau áhrif að kærandi gæti ekki varið sig í málinu og lagði áherslu á að stutt 
greinargerð gæti ekki komið í stað munnlegs málflutnings. Einnig mótmælti lögmaður 
túlkun Hæstaréttar á 3. mgr. 153. greinar. Fæli ákvæðið í sér óhæfilega takmörkun á 
möguleikum hennar til að flytja mál sitt skriflega og munnlega. 

Málið var kært til MDE sem taldi að ákvæðum MSE væri ekki fullnægt þar sem að 

fyrirkomulag 3. mgr. 158. gr. eml. kæmi í veg fyrir að kærandi nyti réttar síns til að flytja mál 

sitt munnlega. Í raun var verið að veita öðrum aðilanum færi á að ákveða einhliða að 

Hæstiréttur hlýddi ekki á munnlegan málflutning og gera þannig réttinum ókleift að meta á 

grundvelli málsgagna hvort þess gerðist þörf í þágu réttlátrar málsmeðferðar og þar með 

brjóta á jafnræði aðila fyrir dómi.20 Í dómi MDE Dombo Beheer B.V. gegn Hollandi 27. 

október 1993 (14448/88) komst dómstóllinn svo að orði: 

[Þ]egar um er að ræða venjulegt einkamál er „jafnræði málsaðila“ fólgið í því að hvor 
aðili fái tækifæri til þess að reifa málstað sinn – þ.á m. að gera grein fyrir þeim 
sönnunargögnum sem hann á – á þann hátt að honum sé ekki verulega mismunað í 
samanburði við gagnaðilann.21 

Kenningar um jafnræðisregluna eru sprottnar úr öðru umhverfi en við búum við í dag en 

blómaskeið hennar var á tímum þegar einræði var að líða undir lok á vesturlöndum og 

nauðsynlegt þótti að tryggja að málsaðilum yrði ekki mismunað og þeir yrðu ekki beittir 

misrétti í dómsmáli við ríkið. Jafnræðisreglan birtist nú í flestum stjórnarskrám sem settar 

hafa verið eftir miðja 20. öld.22 

4 Samspil jafræðisreglu og annarra meginreglna einkamálaréttarfars 

4.1 Almennt 

Í einkamálum deila alltaf að minnsta kosti tveir aðilar og sker óháður dómari úr ágreiningi 

þeirra. Jafnræðisreglan skv. 70. gr. stjskr. gerir áskilnað um að á hvorugan aðilan halli undir 

rekstri málsins. Einn mikilvægasti þátturinn í réttlátri málsmeðferð, reglan um að jafnræði 

                                                 
20 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi,  bls. 274. 
21Dómur MDE í máli Dombo Beheer B.V. gegn Hollandi frá 27. október 1993, Series A. 274, mgr. 33 “The 
Court agrees with the Commission that as regards litigation involving opposing private interests, "equality of 
arms" implies that each party must be afforded a reasonable opportunity to present his case - including his 
evidence - under conditions that do not place him at a substantial disadvantage vis-à-vis his opponent“.  Íslensk 
þýðing: Eiríkur Tómasson:“ Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“,  bls. 210. 
22 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
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skuli ríkja milli aðila í dómsmáli, er þó ekki nefnd berum orðum. Í því felst að dæma skuli á 

jafnréttisgrundvelli en það er aðeins unnt ef báðir aðilar koma jafnt að kröfum sínum, rökum, 

sönnunargögnum og að báðir hafi jafnan aðgang að öllum gögnum sem þar eru lögð fram og 

eigi kost á andsvörum við þeim.23 

Sem fyrr segir er ekki einfalt að gera jafnræðisreglu 70. gr. stjskr. skil í einkamálaréttarfari 

nema hún sé skýrð til samræmis við aðrar meginreglur. Í meginatriðum má segja að jafnræði 

felist í því að dómari sjái til þess að á hvorugan málsaðilann halli undir rekstri máls og að 

báðir fái að njóta sömu réttinda. Til að dómstólar geti tryggt hlutleysi er mikilvægt að dómari 

fari ekki með mál nema hann sé óhlutdrægur bæði gagnvart málsaðilum og málefninu. Verður 

nú farið yfir jafnræðisregluna með öðrum meginreglum eins og efni gefur til. Sumar 

meginreglurnar eru þó það samofnar að um þær verður aðeins fjallað í sömu andrá. 

4.2 Jafnræðisreglan og réttur aðila til bera mál sitt undir dóm 

Í 70. gr. stjskr. koma fram helstu grundvallarreglur réttarfars sem eru fólgnar í réttinum til að 

bera mál undir óhlutdræga og óháða dómstóla, réttinum til réttlátrar málsmeðferðar, réttinum 

til munnlegrar og opinberrar málsmeðferðar og réttinum til að leyst sé úr máli innan hæfilegs 

tíma. Eru þessar reglur þær sömu og fram koma í 6. gr. MSE.24 Munur er þó á 1. mgr. 6. gr. 

MSE og 70. gr. stjskr. sem felst helst í því að í 1. mgr. 6. gr. MSE kemur fram hvaða mál 

menn eiga rétt á að fá úrlausn dómstóla, þ.e. „réttindi manns og skyldur að einkamálaréttarfari 

eða um sök sem hann er borinn um refsivert brot“. Enga slíka afmörkun er að finna í 70. gr. 

stjskr. sem veitir vísbendingu um að 70. gr. stjskr. veiti víðtækari vernd en 1. mgr. 6. gr. 

MSE.25 Að baki ákvæðunum um aðgang að sjálfstæðum og óvilhöllum dómstólum liggur það 

réttaröryggissjónarmið að borgararnir fái vandaða úrlausn í málum sínum, en slík 

málsmeðferð er tryggð hjá dómstólum.26 Rétturinn til réttlátrar málsmeðferðar væri lítils virði 

ef maður kemur máli sínu ekki fyrir dómstóla. Það liggur í hlutarins eðli að til þess að aðilar 

fái að njóta réttarins um réttláta málsmeðferð fyrir dómi er það grundvallarregla að maður 

komi máli sínu fyrir dóm. Í dómi Hæstaréttar í máli Hrd. 2000, bls. 4394 (419/2000) reyndi á 

rétt manns til að bera ágreiningsefni sitt undir dómstóla en hann taldi sig vera faðir barns og 

var meinað að bera ágreiningsefnið undir dómstól sbr. þágildandi 43. gr. barnalaga. Taldi 

Hæstiréttur að rök sem lágu að þessu ákvæði væru til þess fallin að mismuna kynjum. Þau 

væru ekki málefnaleg og var því fallist á að löggjöfin bryti gegn 70. gr. stjskr. sbr. einnig 6. 

                                                 
23 Eíríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 240. 
24 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi,  bls. 219 - 220. 
25 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 26. 
26 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi,  bls. 52. 
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gr. MSE. Umræddu lagaákvæði hefur nú verið breytt sbr. 10. gr. laga nr. 76/2003. Það er því 

ljóst að ef takmarka á aðgang að dómstólum eða skerða á rétt aðila þurfa takmarkanirnar að 

stefna að lögmætu markmiði og gæta þarf meðalhófs. Dómurinn staðfestir að mikilvægir 

hagsmunir verði ekki undanþegnir réttinum til aðgangs að dómstólum og myndi það brjóta 

gegn réttinum til réttlátrar málsmeðferðar.27  

Svo að rétturinn til að bera mál undir dómstóla sé virkur hafa aðildarríki MSE ýmsar 

leiðir, t.d. með því að veita mönnum heimild til að flytja mál sín sjálfir og sjá til þess að þeir 

fái leiðbeiningar um höfðun og rekstur máls.28 Til að tryggja efnaminni einstaklingum aðgang 

að dómstólum er þeim tryggður réttur til gjafsóknar að uppfylltum ákveðnum skilyrðum skv. 

XX. kafla eml. enda sé nægilegt tilefni til málshöfðunar eða málsvarnar. Yfirleitt varða þau 

mál mikilvæg persónuleg réttindi fólks sem njóta verndar stjórnarskrárinnar en í greinargerð 

með frumvarpi sem varð að stjórnarskipunarskipunarlögum nr. 97/1995 kemur fram að í 

ákvæði 70. gr. stjskr. felist sú grundvallarregla að ríkið veiti þeim efnaminni aðstoð til að fá 

úrlausn um réttindi sín. Til að rétturinn til aðgangs að dómstólum sé virkur hefur MDE litið 

svo á að það nægi ekki að hafa skýr lagafyrirmæli að forminu til og hafa nokkrir dómar 

gengið með þeirri niðurstöðu að brotið hafi verið gegn rétti manns með því að neita honum 

um gjafsókn sbr. dómur MDE Airey gegn Írlandi frá 9. október 1979 (6289/73), þar sem það 

var talið brjóta gegn rétti kæranda til að bera mál sitt undir dóm þegar henni var synjað um 

gjafsókn til að höfða skilnaðarmál en aðeins var hægt að veita skilnað með dómi og var 

kæranda ekki talið mögulegt að flytja mál sitt sjálf og þurfti gjafsókn til að standa straum af 

lögmannskostnaði. Ákvörðun um gjafsókn ræðst samt af heildarmati á atvikum hvers máls.29  

Reglan um jafnræði málsaðila fyrir dómi getur haft víðtækari skýrskotun. Dæmi eru um 

að brotið sé gegn jafnræðisreglunni með inngripi löggjafans og má þar nefnda dóm 

Hæstaréttar í svonefndu BHMR- máli Hrd. 1992, bls. 1962. 

Málsatvik voru þau að með dómi Félagsdóms 23. júlí 1990 var viðurkennt að 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs væri skylt að greiða félagsmönnum Félags íslenskra 
náttúrufræðinga (F.Í.N.) tiltekna fjárhæð til viðbótar launum hvers þeirra frá og með 1. 
júlí 1990. Löggjafinn brást við með því að setja bráðabirgðalög þar sem 
viðbótargreiðslan var afnumin frá og með 1. september 1990. Meiri hluti dómenda í 
Hæstarétti (fimm af sjö) töldu, í samræmi við almenna jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar 
að bráðabirgðalögin væru ekki skuldbindandi gagnvart félagsmönnum F.Í.N. að því er 
varðaði þá launahækkun sem þeir höfðu þegar fengið.  

                                                 
27 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi,  bls. 225. 
28 Eíríkur Tómasson. „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 203. 
29 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi,  bls. 231-232. 
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Ákvæði 6. gr. MSE gilda ekki um öll mál sem rekin eru fyrir dómstólum aðildarríkjanna, 

sbr. 1. mgr. 6. gr. þar sem segir: „þegar kveða skal á um réttindi og skyldur manns að 

einkamálarétti eða um sök sem  hann er borinn um refsivert brot“. Tekur 1. mgr. 6. gr. því til 

sumra einkamála en 2. og 3. mgr. taka aðeins til sakamála.  Mál sem varða réttindi eða 

skyldur falla þó ekki sjálfkrafa undir greinina heldur fer það eftir eðli og atvikum hverju sinni. 

Erfitt að draga mörkin hvenær mál falla  undir greinina og hvenær ekki. Réttarfarsatriði eins 

og ákvörðun um málskostnað, áfrýjunarleyfi og endurupptöku máls falla þó fyrir utan 

gildissvið 1. mgr. 6. gr. Ákvæði 6. gr. taka til allra dómstiga aðildarríkjanna. Ljóst er þó að ef 

máli verður á annað borð skotið til æðri dómstóls skv. heimild í lögum aðildarríkis fellur 

meðferð undir gildissvið 6. gr. sbr. skýrsla MNE, Jón Kristinsson gegn Íslandi frá 8. mars 

1989 (12170/86) þar sem kom fram að ekki var nægilegt að uppfylla kröfuna um óvilhallan 

dómstól aðeins í Hæstarétti en ekki héraði eins og ríkisstjórnin bar fyrir sig.30 

Rétturinn til að bera mál undir dómstóla er ekki fortakslaus skv. 1. mgr. 6. gr. MSE og 

hafa aðildarríki sáttmálans ákveðið svigrúm til að setja þeim rétti skorður skv. túlkun MDE 

svo framarlega sem takmörkunin stefni að lögmætu markmiði og ekki sé gengið lengra en 

nauðsyn krefur til að ná því markmiði sem að er stefnt.31 Í 1. mgr. 70. gr. stjskr. kemur fram 

að mál sem borið er undir dómstóla þurfi að lúta að réttindum manns eða skyldum. Ganga 

verður út frá því að reglan sæti þeim takmörkunum að aðili sem höfðar einkamál verði að eiga 

lögvarinna hagsmuna að gæta. Þannig getur maður ekki borið hvaða mál sem er undir 

dómstóla.32 Einnig hafa verið settar skorður við að þeir sem hafa verið úrskurðaðir gjaldþrota 

eða eru ólögráða geti höfðað mál.33 Dæmi um skorður sem settar hafa verið í lög má sjá í 133. 

gr. eml. sem kveður á um að stefndi geti við þingfestingu máls krafist þess að stefnandi setji 

tryggingu fyrir greiðslu málskostnaðar að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Horfa verður til 

þess að um undantekningarreglu er að ræða sem horfa stefnanda til íþyngingar og gæti skert 

rétt hans til aðgangs að dómstólum. Með tilliti til 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE 

er því eðlilegt að skýra ákvæði 133. gr. eml. og aðrar undantekningar þröngt.34 

Enginn vafi er á að 1. mgr. 6. gr. MSE á við þegar ágreiningur er á milli einkaaðila. Sé um 

að ræða mál er varða einkaaðila og hið opinbera er óvíst hvort 1. mgr. 6. gr. MSE eigi við. 

Stofnanir MSE hafa litið svo á að meðferð mála sem fjalla um réttindi og skyldur að 

opinberum rétti falli ekki undir 1. mgr. 6. gr. MSE og hefur mörgum kærumálum verið vísað 

                                                 
30 Eíríkur Tómasson. „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 198-199. 
31 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 53. 
32 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
33 Eíríkur Tómasson. „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 204. 
34 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 56. 
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frá af þeim sökum, má sem dæmi nefna ákv. MNE Olav Ómar Kristjánsson o.fl. gegn Íslandi 

frá 1. september 1993 (19087/91), en þar vísaði nefndin frá kæru um brot gegn 6. gr. MSE 

sem laut að meðferð skattamáls hjá skattyfirvöldum þar sem skattamál voru ekki talin falla að 

skilgreiningum 1. mgr. 6. gr. Dómstóllinn hefur ekki sett eina algilda reglu sem nær yfir öll 

mál heldur leysir úr hverju máli fyrir sig. Tilhneiging er þó hjá MDE að fella fleiri málaflokka 

undir 1. mgr. 6. gr. MSE en áður fyrr.35 

4.3 Jafnræðisreglan og rétturinn til úrlausnar fyrir óhlutdrægum dómstól 

Samkvæmt 2. gr. stjskr. fara dómendur með dómsvaldið. Dómendur fara þar af leiðandi með 

engu veigaminni störf en aðrir aðalhandhafar ríkisvaldsins enda eru skv. 2. gr. dómendur settir 

á bekk með löggjafarvaldinu og handhöfum framkvæmdarvalds. Stjórnarskráin er fáorð um 

störf dómenda. Þau ákvæði sem kveða á um störf þeirra er að finna í V. kafla hennar og kveða 

þau einkum að því að tryggja sjálfstæði dómstólanna gagnvart handhöfum 

framkvæmdarvaldsins og fyrst og fremst gagnvart ríkisstjórninni.36  

Með óháðum og óvilhöllum dómstól er fyrst og fremst átt við að dómendur skuli vera 

óháðir öðrum handhöfum ríkisvaldsins. Enn fremur eiga þeir að vera óháðir aðilum máls og 

öðrum þeim sem sérstaka hagsmuna hafa að gæta.37 Í 61. gr. stjskr. kemur fram að dómendur 

skuli í embættisverkum sínum fara einungis eftir lögum. Vandasamt er að setja reglur sem 

tryggja óhlutdrægni dómara þar sem þær geta vart orðið meira en vísireglur. Hæfisreglur 

dómara koma fram í 5. gr. eml. en þar eru taldar upp í stafliðum a-g hvað valdið geti vanhæfi 

dómara og þar á meðal meðdómsmanna sbr. 1. mgr. 5. gr. eml. Er reglum 5. gr. eml. ætlað að 

tryggja með almennu hætti að dómari sé óhlutdrægur í máli. Þannig á dómari að víkja sæti ef 

nánar tilgreind atriði tengja hann við málsaðila eða málefni, svo sem ef hann er aðili að máli 

eða fyrirsvarsmaður aðila sbr. a-liður 5. gr. eða hann er eða hefur verið maki aðila, skyldur 

eða mægður aðila í beinan legg eða öðrum til hliðar eða tengdur aðila með sama hætti vegna 

ættleiðingar sbr. d-liður 5. gr. eml. Hins vegar kveður frekar á í g-lið 5. gr. um vanhæfi vegna 

huglægrar afstöðu dómarans til málsaðila eða málefnis. Í því tilviki ræðst vanhæfi ekki af 

sýnilegum tengslum heldur af öðrum atvikum og aðstæðum sem snúa að dómsmáli hverju 

sinni og gefa aðila máls réttmætt tilefni til að efast um óhlutdrægni dómarans. Ræðst þá 

niðurstaðan um hæfi á því hvort málsaðili hafi réttmæta eða sanngjarna ástæðu til að 

tortryggja óhlutdrægni dómarans.38  

                                                 
35 Eíríkur Tómasson. „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 199. 
36 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 287. 
37 Eíríkur Tómasson. „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 232-233. 
38 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 47. 
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Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. eml. gætir dómari sjálfur að hæfi sínu og meðdómsmanna af 

sjálfsdáðum en aðili getur einnig krafist að dómari eða meðdómsmenn víki sæti. Víki dómari 

sæti ber honum að gera ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að halda máli í réttu horfi þar til 

annar dómari tekur við sbr. 4. mgr. 6. gr. eml. Dómara ber að gæta hlutleysis við stjórn 

þinghalds og gerir reglan um jafnræði aðila þá kröfu til hans að það halli á hvorugan þeirra. 

Dómari verður því að varast að gera ekkert sjálfur á hluta annars hvors aðilans og sjá um að 

enginn annar aðhafist nokkuð sem hallað gæti á aðila.39 Það getur verið nægileg ástæða að 

dómari víki sæti ef aðili máls telur að athafnir hans við rekstur málsins bendi til hlutdrægni 

sbr. dómur MDE Söru Lindar Eggertsdóttur gegn Íslandi frá 5. júlí 2007 (31930/04) en það 

mál var höfðað vegna Hrd. 11. mars 2004 (344/2002).  

Í málinu fyrir MDE hélt kærandi því m.a. fram að brotið hefði verið gegn 
grundvallarreglunni um jafna stöðu málsaðila, sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE um réttláta 
málsmeðferð þegar Hæstiréttur ákvað án kröfu aðila að leita umsagnar læknaráðs í 
skaðabótamáli sem kærandi hafði höfðað vegna meintra mistaka starfsmanna 
Landspítala-Háskólasjúkrahúss (hér eftir skammstafað LSH). Taldi kærandi að með því 
væri gefið tilefni til að óttast um óhlutdrægni dómstólsins í ljósi þess að í ráðinu sátu 
meðal annars starfsmenn LSH. MDE taldi að Hæstiréttur hefði verið innan heimilda 
skv. 1. mgr. 6. gr. sáttmálans þegar hann ákvað að leita sérálits læknanefndar og 
ákvörðunin ekki verið til marks um neina hlutdrægni eða ósanngirni í skilningi 
ákvæðisins. Hins vegar leit dómurinn til þeirrar staðreyndar að fjórir þeirra sem sátu í 
læknaráði voru starfsmenn LSH. Hæstiréttur hafði byggt niðurstöðu sína að meginhluta 
á umsögn læknaráðsins og hratt þar með niðurstöðu héraðsdóms og hafnaði 
skaðabótaskyldu LSH. Í því ljósi taldi dómstóllinn að kæranda hafi verið rétt að óttast 
að læknaráð myndi ekki koma fram af fullnægjandi óhlutdrægni og var réttarfarsleg 
staða og hlutverk læknaráðs fallið til að skaða efnislega óhlutdrægni Hæstaréttar. Þar 
með var staða kæranda ekki hin sama og gagnaðilans, þ.e. ríkisins, að því marki sem 
reglan um jafnræði málsaðila krefst. Með hliðsjón af þessu veitti Hæstiréttur kæranda 
ekki réttláta málsmeðferð fyrir óvilhöllum dómstóli og var þannig brotið gegn 1. mgr. 6. 
gr. MSE. 

Til samræmis við þessa niðurstöðu MDE má líta til eins af fyrstu dómum MDE sem 

varðaði 6. gr. MSE í dómi MDE Delcourt gegn Belgíu frá 17. janúar 1970 (2689/65) en þar 

segir:  

Í lýðfrjálsu landi, í skilningi Mannréttindasáttmálans, er rétturinn til að njóta réttlátrar 
málsmeðferðar fyrir dómi svo mikilvægur að þröng skýring á ákvæðum 1. mgr. 6. gr. 
myndi ekki samrýmast markmiði og tilgangi þeirra ákvæða.40 

                                                 
39 Eíríkur Tómasson. „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 218. 
40 Dómur MDE í máli Delcourt gegn Belgíu frá 17. janúar 1970.  25. gr.: „ In a democratic society within the 
meaning of the Convention, the right to a fair administration of justice holds such a prominent place that a 
restrictive interpretation af Article 6 (art. 6-1) would not correspond to the aim and the purpose of that 
provisioin“.  
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Síðan þá hafa eftirlitsstofnanir leitast við að skýra 1. mgr. 6. gr. MSE frekar rúmt en þröngt, 

þ.e. að reglan sé skýrð borgurunum í hag frekar en yfirvöldum aðildarríkjanna.41  

Tilvist hæfisreglna dómara helgast ekki aðeins af líkindum fyrir hlutdrægni heldur eiga 

þær einnig að tryggja traust almennnings og málsaðila til dómstóla.42  

4.4 Jafnræðisreglan og réttinum til að vera viðstaddur dómþing 

Sú regla að aðili máls eigi rétt á að vera viðstaddur þinghöld er ekki fortakslaus en gengið er 

útfrá því sem meginreglu að aðilar eigi kost á því. Er það helst við meðferð sakamála sem 

undantekning er gerð á þeirri reglu.43 Það er sjaldgæft að ágreiningur verði um lokun 

þinghalda í einkamálum en heimild er í 8. gr. eml. þess efnis þar sem tekið er tillit til þess að 

hagsmunir aðila máls eða vitna getur vegið þyngra en almannahagsmunir af því að þinghald 

sé opið. Einnig má finna sérreglur í lögum þar sem málefni eru aðilum persónuleg og 

viðkvæm og engir þjóðfélagslegir hagsmunir af því að þinghald sé opið almenningi sbr. 2. 

mgr. 38. gr. barnalaga nr. 76/2003 þar sem kveðið á um að þinghald í forsjármálum skuli háð 

fyrir luktum dyrum.44 

4.5 Jafnræðisreglan og rétturinn til munnlegrar og opinberrar málsmeðferðar 

Eftir því sem réttarfarslöggjöf þróaðist í Evrópu á 18. og 19. öld var rík áhersla lögð á að 

meðferð mála fyrir dómi yrði opinber til að tryggja að almenningur bæri traust til dómstóla 

svo og í því skyni til að tryggja réttláta málsmeðferð. Í 70. gr. stjskr. kemur fram að öllum 

beri réttur til úrlausnar um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur sér um refsiverða 

háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum 

dómstóli. Dómþing skuli háð í heyranda hljóði nema dómari ákveði annað lögum samkvæmt 

til að gæta velsæmis, allsherjarreglu, öryggis ríkisins eða hagsmuna aðila. Einnig skulu dómar 

kveðnir upp í heyranda hljóði sbr. 3. mgr. 115. gr. eml. þannig að allir geti fengið vitneskju 

um þá og gagnrýnt ef því er að skipta.45  

Meginreglan um opinbera málsmeðferð er samofin reglunni um munnlega málsmeðferða 

enda getur opinber málsmeðferð varla verið opinber ef hún fer fram skriflega. Meginreglan 

kemur fram í 8. gr. eml. en þar segir í 1. mgr. að þinghöld skulu háð í heyranda hljóði en 

undantekning á meginreglunni kemur fram í seinni málslið 1. mgr. þar sem fram kemur að 

                                                 
41 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 28. 
42 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 47. 
43 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 77. 
44 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 272-273. 
45 Eiríkur Tómasson:“ Réttarfar“, bls. 152. 
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dómari geti þó ákveðið að þinghald fari fram fyrir luktum dyrum við vissar aðstæður.46 Í 

ákvæði 1. mgr. 101. gr. eml. kemur fram meginreglan um munnlega málsmeðferð en þar segir 

að haldi stefndi uppi vörnum í máli og því verði ekki vísað frá dómi, þá skuli hann flytja það 

munnlega. Í 2. málsl., 1. mgr. sömu greinar kemur fram að dómara sé þó heimilt að ákveða að 

mál verði flutt skriflega ef hann telur hættu á að það skýrist ekki nægilega með munnlegum 

málflutningi. Samkvæmt síðasta málslið 1. mgr. sömu greinar kemur fram að dómari geti 

einnig ákveðið að mál verði tekið til dóms án málflutnings ef aðilar eru sammála um það. Má 

telja að það samræmist 1. mgr. 6. gr. MSE og síðari málslið 1. mgr. 70. gr. stjskr. að 

málflutningur sé skriflegur ef hvorugur aðili mótmælir eða krefjist þess að munnlegur 

málflutningur fari fram.47 Má í því sambandi minnast á fyrrnefndan dóm MDE Súsönnu Rósar 

Westlund frá , 6. desember 2007 (42628/04) þar sem MDE taldi að ákvæðum 

mannréttindasáttmálans væri ekki fullnægt þar sem að fyrirkomulag 3. mgr. 158. gr. eml. 

kæmi í veg fyrir að kærandi nyti réttar síns til að flytja mál sitt munnlega en í greininni er 

kveðið á um að berist Hæstarétti ekki tilkynning eða skili stefndi ekki greinargerð innan þess 

frests sem honum hefur verið settur skuli litið svo á að hann krefjist staðfestingar héraðsdóms. 

Skuli málið þá dómtekið en fyrst megi veita áfrýjanda skamman frest til að ljúka gagnaöflun 

sem hann hefur boðað í greinargerð. Hæstiréttur kveði upp dóm í málinu á grundvelli 

fyrirliggjandi gagna og án munnlegs flutnings. Er þar tekið valdið af réttinum til að meta 

sjálfstætt á grundvelli málsgagna hvort þörf sé fyrir munnlegan málflutning í þágu réttlátrar 

málsmeðferðar og þar með brotið á jafnræði aðila fyrir dómi.48 

Ákvörðun dómara um að réttarhald sé fyrir luktum dyrum er undantekning frá 

meginreglunni og má því ekki ganga lengra en nauðsyn krefur og þar af leiðandi kæmi til álita 

að loka réttarhaldi að hluta sbr. orðalag 1. mgr. 6. gr. MSE. Það skerðir eftir sem áður ekki 

jafnræði aðila þar sem réttur aðila til að vera viðstaddir þinghald í eigin máli er ekki skertur á 

nokkurn hátt.49 

4.6 Jafnræðisreglan og málsforræðisreglan 

Málsforræðisreglan er meginregla í íslensku einkamálaréttarfari. Í henni felst að aðilar 

hafa m.a. forræði á aðild að máli, forræði á hvort  mál verði rekið, forræði á kröfugerð, 

ágreiningsefnum og sönnun svo fátt eitt sé nefnt.50 Aðilar eiga rétt á því að fá aðgang að 

gögnum máls sbr. t.d. 1. mgr. 69. gr. eml. til að geta undirbúið mál sitt sem best. Er það þáttur 

                                                 
46 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 15. 
47 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 95. 
48 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi,  bls. 274. 
49 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 107-108. 
50 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 20 og áfram. 



15 

í jafnræðisreglunni að veita aðila aðgangi að málsgögnum. Í Hrd. 2002, bls. 1941 (218/2002) 

var sönnunargagn, þ.e. kvikmyndin „Í skóm drekans“, ekki lögð fram fyrr en við meðferð 

máls fyrir Hæstarétti þrátt fyrir áskorun varnaraðila um að leggja hana fram við meðferð máls 

fyrir héraðsdómi en varnaraðilar kröfðust þess að lagt yrði lögbann við því að sóknaraðilar 

gæfu út, sýndu eða birtu opinberlega með öðrum hætti kvikmynd sem sýndi og fjallaði um 

fegurðarsamkeppni. Tók Hæstiréttur fram að sönnunargagnið, þ.e. kvikmyndin, væri of seint 

fram komið og aðeins til að sýna dómendum.  Helmingur varnaraðila ásamt lögmanni þeirra 

hafði líka séð myndina. Segir orðrétt í niðurstöðu Hæstaréttar:  

Með þessu háttalagi við gagnaöflun hafa sóknaraðilar virt að vettugi þá grundvallarreglu 
einkamálaréttarfars að jafnræðis beri að gæta um rétt málsaðila til að kynna sér og tjá 
sig um sönnunargögn gagnaðila síns. 

Kom fram í niðurstöðu dómsins að þetta verklag væri brot á meginreglunni um jafnræði aðila 

fyrir dómi.  Um undantekingu frá málsforræðisreglunni má sjá í fyrrnefndum dómi MDE Söru 

Lindar Eggertsdóttur gegn Íslandi frá 5. júlí 2007 (31930/04) þar sem kærandi taldi að brotið 

væri gegn reglunni um jafna stöðu málsaðila sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð 

þegar Hæstiréttur leitaði, að eigin frumkvæði, eftir umsögn læknaráðs. Mannréttindadómstóll 

hafði ekki út á það að setja í málinu að Hæstiréttur hefði að eigin frumkvæði og án kröfu 

málsaðila óskað eftir sérfræðiáliti læknaráðs og vakti það ekki upp spurningar hvað varðaði 1. 

mgr. 6. gr. MSE. Ríkið útskýrði í vörn sinni að beiðnin hefði verið undantekning frá 

meginreglu íslensks einkamálaréttarfars um forræði aðila á sakarefni. Að áliti dómstólsins er 

ákvörðun um að æskja sérfræðiálits, hvort sem er með eða án samþykkis málsaðila, atriði sem 

venjulega er á valdi dómstóls heimaríkis sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE sem þáttur í sönnunarfærslu 

og sönnunarmati.51 Sem fyrr segir ber dómara að gæta hlutleysis við stjórn þinghalds og gæta 

þess að það halli á hvorugan aðilann. 

4.7 Jafnræðisreglan og málshraða- og útilokunarreglan 

Í 70. gr. stjskr. er kveðið á um að öllum beri réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur 

með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma. Ákvæði 1. mgr. 6. gr. MSE segir að þegar 

kveða skuli á um réttindi og skyldur manns að einkamálarétti eða um sök skuli hann eiga rétt 

til réttlátrar og opinberrar málsmeðferðar innan hæfilegs tíma fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum 

dómstóli.  

Markmið reglunnar um hraða málsmeðferð er að koma í veg fyrir að aðilar máls geti 

dregið mál á langinn. Fléttast þessi meginregla saman við útilokunarregluna sem beinist að 

                                                 
51 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi,  bls. 245. 
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því að takmarka að aðilar dragi ný atriði inn í mál á seinni stigum málsins. Til að markmiðum 

um hraða málsmeðferð sé sem best þjónað má finna ýmis ákvæði í einkamálalögum. Má sem 

dæmi nefna 2. mgr. 99. gr. og 2. mgr. 102. gr. eml. þar sem kemur fram að dómari veiti ekki 

þarflausa fresti undir rekstri máls. Einnig má nefna ákvæði 4. mgr. 102. gr. og 103. gr. eml. 

sem tiltaka það að munnlegar skýrslur skuli teknar af aðilum og vitnum fyrir dómi í einni lotu 

við aðalmeðferð nema í undantekningar tilvikum.52 Þegar til skoðunar kemur hvort brotið hafi 

verið gegn rétti aðila við að fá úrlausn um réttindi sín eða skyldur innan hæfilegs tíma þarf að 

fara fram heildarmat hverju sinni og kanna ástæður fyrir töfum og hvar í málsmeðferð tafir 

hafa orðið. Hafa nokkur atriði verið lögð til grundvallar við matið sem hafa þýðingu við 

túlkun 70. gr. stjskr. Má þar nefna m.a. hvort mál sé sérstaklega umfangsmikið eða flókið, 

hverjum er um að kenna að málið hefur dregist og hvort úrlausn máls sé sérstaklega mikilvæg 

fyrir þann sem í hlut á, s.s. forsjá barns en skv. 3. mgr. 38. gr. barnalaga nr. 76/2003 ber að 

flýta meðferð forsjármáls.53 Sem fyrr segir taka ákvæði 5. gr. MSE til mála á rannsóknarstigi, 

þ.e. áður en stefna hefur verið gefin út en við mat á því hvort mál hefur dregist úr hófi svo að 

það falli undir gildissvið 1. mgr. 6. gr. MSE hefur dómstóllinn litið til atvika sem gerst hafa 

áður en stefna er gefin út sem þátt í heildarmati. 

Dómvenja hefur skapast í ýmsum sviðum lögfræðinnar og er talin viðurkennd 

réttarheimild. Á sumum sviðum er dómvenja svo rík og alkunn að ekki þykir nauðsyn að 

skírskota til fordæma. Í 1. mgr. 115. gr. eml. segir að dómur skuli kveðinn upp svo fljótt sem 

unnt er. Hæstiréttur hefur mótað þá dómvenju um langt árabil að dómar eru ómerktir ef 

uppsaga þeirra hefður dregist úr hömlu. Í dómi Hrd. 1995, bls. 304 kemur fram að svigrúm 

lögmanna og héraðsdómara verði að sæta takmörkunum, héraðsdómur verði ekki kveðinn upp 

með réttu ef liðnar eru átta vikur eða meira frá munnlegum málflutningi og var dómur 

héraðsdóms skv. þessu ómerktur. Með þessu setur Hæstiréttur dómvenju sem er talin í 

samræmi við meginreglu íslensks réttarfars um hraða málsmeðferð sbr. 6. gr. MSE.54 Lagði 

Hæstiréttur þar grunninn að dómvenju sem hann hefur síðan vitnað til í dómum sínum sbr. 

dómur Hrd. 267/2010 þar sem segir orðrétt: 

Samkvæmt 1. mgr. 115. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála skal dómur kveðinn 
upp svo fljótt, sem unnt er eftir dómtöku máls, en hafi mál verið munnlega flutt og 
dómur ekki gengið innan fjögurra vikna frá því að það var dómtekið skal það flutt á ný 
nema dómari og aðilar telji það óþarft. Í dómaframkvæmd Hæstaréttar hefur verið litið 
svo á að héraðsdómur verði ekki að réttu lagi kveðinn upp samkvæmt síðastnefndri 

                                                 
52 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 17. 
53 Eíríkur Tómasson. „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 255-256. 
54 Sigurður Líndal. Um lög og lögfræði,  bls. 167. 
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heimild án þess að mál sé munnlega flutt á ný ef liðnar eru átta vikur frá því að það var 
upphaflega flutt, enda geti málflutningur ekki komið að því gagni, sem til sé ætlast, 
þegar uppsaga dóms dragist í þeim mæli, sbr. meðal annars dóm réttarins 6. febrúar 
1995 í máli nr. 384/1992.  

Algengast er þó að um sakamál sé að ræða þegar dráttur hefur orðið á meðferð máls. Athuga 

ber að hafi dómur ekki verið kveðinn upp innan fjögurra vikna sbr. 184. gr. laga nr. 88/2008 

um meðferð sakamála, þarf ekki að endurflytja málið hafi málflytjendur og dómari  lýst því 

yfir að þess sé ekki þörf og það bókað. 

5 Lög nr. 91/1991 um meðferð einkamála 

Sjaldgæfara er að ágreiningur um jafnræði aðila komi upp í einkamálum en sakamálum.55 

Jafnræðisreglan hefur sett mark sitt á fjölmörg ákvæði einkamálalaga. Má þar nefna sem 

dæmi ákvæði XIII. kafla og 93. gr. eml. um að einkamál verði ekki rekið nema stefnda hafi 

verið tilkynnt á lögboðinn hátt um málsókn og gefinn kostur á að gæta hagsmuna sinna fyrir 

dómi. Þá njóta málsaðilar jafnrar stöðu til að gera kröfur, lýsa viðhorfum um málavexti og 

rökstyðja mál sitt sbr. einkum 80. og 99. gr. eml. Báðir eiga rétt á frestum til að koma á 

framfæri viðhorfum og sönnunargögnum sbr. 102. gr. eml. Í 48. gr. laganna kemur fram að 

báðir eiga rétt á að gefa skýrslu fyrir dómi, báðir geta lagt fram gögn, leitt vitni og krafist 

matsgerða. Málsaðilar eiga jafnan rétt á að flytja mál sitt sbr. 103. gr. eml. Jafnræðisreglan er 

ekki síður mikilvæg sem skýringaregla um atriði sem ekki eru lögákveðin og kemur í veg 

fyrir að aðilum sé mismunað í ólögmæltum tilvikum og myndi t.d. girða fyrir að dómari 

takmarkaði ræðutíma annars aðilans skv. heimildum 1. mgr. 102. gr. og 3. mgr. 103. gr. 

laganna en ekki tíma gagnaðilans.56 Rétt til að bera einkamál undir dómstóla nær til 

einstaklinga sem og lögaðila, reglur um aðild eru nánar útfærðar í III. kafla eml.57 Miða 

ákvæði einkamálalaga að því að tryggja jafnræði aðila fyrir dómi. 

Í XVII.–XIX. kafla eml. eru sérreglur um tilteknar tegundir einkamála sem sæta 

afbrigðilegri meðferð og eru frávik frá almennum reglum. Án þess að um tæmandi talningu sé 

að ræða má sem dæmi nefna einkarefsimál sbr. sérreglur í almennum hegningarlögum, mál 

um lát horfins manns sbr. lög um horfna menn, hjúskaparmál sbr. hjúskaparlög, mál um 

lögræðissviptingu og nauðungarvistun sbr. lögræðislög, mál um vistun barns utan heimilis 

sbr. XI. kafli barnaverndarlaga og mál um víxla, tékka og skuldabréf sbr. XVII. kafli eml. 

Gilda almennar reglur eml. um meðferð þessara mála að því leyti sem sérreglur leiða ekki til 

                                                 
55 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 244. 
56 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi,  bls. 268-269. 
57 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi,  bls. 228. 
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afbrigða. Ákvæði 118. gr. eml. tiltaka þær varnir sem stefndi getur haft uppi og tiltekur helstu 

frávikin frá almennum reglum. Eru gerðar takmarkanir á því hvers konar kröfur stefndi geti 

haft uppi í gagnkröfu til skuldajafnaðar í greinagerð sinni. Ákvæðið kemur reyndar ekki í veg 

fyrir að stefndi setji fram annars konar varnir en án samþykkis stefnanda verða slíkar varnir 

og kröfur virtar að vettugi og getur stefndi þá ekki krafist þess að fá að afla gagna þeim til 

stuðnings eða flytja málið um þær. Samkvæmt 1. mgr. 119. gr. eml. getur stefandi þó 

samþykkt víðtækari varnir stefnda en samþykkið verður þá að koma fram berum orðum ef 

ljóst er af stefnu að hann höfði málið sem víxilmál, tékkamál eða skuldabréfamál, því nægir 

ekki til að koma að víðtækari vörnum að stefndandi láti hjá líða að mótmæla.58 

6 Niðurstaða 

Í ákvæði 61. gr. stjskr. segir að dómendur skuli í embættisverkum sínum fara einungis eftir 

lögunum. Skv. 2. gr. stjskr. fara Alþingi og forseti Íslands saman með löggjafarvaldið. 

Löggjafinn hefur, í skjóli valdheimilda sinna, sett skorður við jafnræði málsaðila fyrir dómi á 

víð og dreif í löggjöfina. Tíðum eru þessar skorður taldar brjóta gegn jafnræði aðila en oft er 

talið heimilt að setja skorður ef málefnaleg rök mæla með því og meðalhófs er gætt. Dæmi má 

sjá í 133. gr. eml. sem kveður á um að stefndi geti við þingfestingu máls krafist þess að 

stefnandi setji tryggingu fyrir greiðslu málskostnaðar að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. 

Horfa verður til þess að um undantekningar er að ræða frá meginreglunni sem fram kemur í 

70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE og verður því að túlka allar heimildir, sem skerða 

jafnræði aðila fyrir dómi, þröngt.59 

Nálgast þarf umfjöllun um jafnræðisreglu sem meginreglu einkamálaréttarfars í ljósi 

tilgangs hennar sem fyrst og fremst taka mið af gildandi löggjöf hér á landi. Þótt hugmyndin 

um jafnræði allra manna sé göfug við fyrstu sýn er engin ein algild jafnræðisregla til sem 

hægt væri að gefa einhlíta skilgreiningu á. Áhrif þess að jafnræðisreglan var fest í 

stjórnarskrána með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 er töluverð og er hún meðal þeirra 

stjórnarskrárákvæða sem einna oftast er vísað til í dómsmálum og er hún þá nær alltaf túlkuð 

með öðrum mannréttindaákvæðum. Jafnræðisreglan er meginregla í íslensku 

einkamálaréttarfari og endurspeglast í 103. gr. eml. Í takmörkunarákvæðum um mannréttindi 

er venjulega almennt orðuð skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt. Takmarkanir þurfa að vera í 

settum lögum, þær þurfa að stefna að ákveðnum markmiðum s.s. almannahagsmunum, 

allherjarreglu, öryggis ríkis og í sumum tilvikum kemur fram að þær þurfi að réttlætast af 
                                                 
58 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 215-216. 
59 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 56. 
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nauðsyn.60 Íslensk réttarfarslöggjöf leitast við að tryggja flest þau réttindi sem leidd eru af 70. 

gr. stjskr. en sú þróun hefur átt sér stað í áföngum. Fram til ársins 1992 var rétturinn til að 

bera mál fyrir óháðan og óvilhallan dómstól ekki tryggður þar sem ekki hafði verið skilið á 

milli dómsvalds og umboðsvalds í héraði en með lögum nr. 92/1989 um framkvæmdarvald 

ríkisins í héraði, var að öllu leyti skilið á milli starfa þessara tveggja þátta ríkisvaldsins.61 Í 

skýringum á efni og inntaki 70. gr. stjskr. vísa dómstólar oftast í sömu andrá til 6. gr. MSE þó 

að ekki verði greint á milli inntaks þessara tveggja ákvæða.  

Í ljósi núverandi aðstæðna í þjóðfélaginu er athugunarefni hvort gjaldskrá og 

dómsmálagjöld mismuni þegnum landsins þegar horft er til aðgengis að dómstólum fyrir hinn 

almenna borgara. Þingfestingargjöld eru há og því ekki úr vegi að álíta að þeir sem eiga lágar 

kröfur, en sannanlega réttmætar kröfur sem þeir geta ekki innheimt samkvæmt venjulegum 

leiðum, veigra sér við að höfða mál til greiðslu á þeim, þar sem opinber gjöld vegna 

dómsmála eru ekki á allra færi að reiða út. Því er álitaefni hvort farið sé að mismuna fólki 

eftir efnahag í íslensku réttarfari. 

Í þessari yfirferð hefur verið farið yfir jafnræðisreglu sem meginreglu í einkamálaréttarfari 

og samspili hennar við aðrar meginreglur. Jafnræðisreglunnar er ekki getið berum orðum í 70. 

gr. stjskr. en hennar verður svo sannarlega vart í allri framkvæmd og greinilegt að hún er 

grunnur að öðrum meginreglum sem skýrar hafa verið orðaðar í settum lögum. En þó að 

jafnræðisreglan sé ein af grunnstoðum íslensks réttarfars er óhætt að segja að hún sé ekki 

aðeins bókstafurinn einn. Heimildir til að víkja frá jafnræði aðila fyrir dómstólum ber ávallt 

að túlka þröngt og gæta skal meðalhófs. 

  

                                                 
60 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi,  bls. 94-95. 
61 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi,  bls. 218-219. 
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