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1 Inngangur 

Meginreglan um frjálst sönnunarmat dómara gildir bæði á sviði einkamálaréttarfars og 

sakamálaréttarfars. Í reglunni felst í grófum dráttum að það er dómarinn sem metur hvort 

staðhæfing um atvik er nægilega sönnuð. 

Meginreglur í réttarfari miða einkum að því að tryggja aðilum réttláta og skilvirka 

málsmeðferð, enda er það forsenda þess að dómskerfið þjóni tilgangi sínum og njóti trausts 

almennings. Vart er hægt að tala um réttláta málsmeðferð ef aðilar þurfa að bíða mjög lengi 

eftir að fá leyst úr ágreiningi sínum. Því má segja að krafan um skilvirka málsmeðferð sé hluti 

af kröfunni um réttláta málsmeðferð. Reglur í réttarfarslöggjöf hljóta einnig að miða að 

þessum markmiðum og byggjast á meginreglunum. Þegar ákveðið er í lögum að víkja frá 

meginreglunum ætti það að vera vegna þess að, í þessum undantekningartilvikum, hefur það 

verið talið þjóna betur markmiðunum um réttláta og skilvirka málsmeðferð fyrir dómstólum. 

Í íslensku réttarkerfi hefur verið valin sú leið að byggja á meginreglunni um frjálst 

sönnunarmat dómara frekar en að byggja almennt á lögbundinni sönnun. Af því má draga þá 

ályktun að hér sé talið að sú meginregla þjóni betur því markmiði að tryggja réttláta og 

skilvirka málsmeðferð fyrir dómstólum. Meginreglan er þó ekki fortakslaus og eru ýmis dæmi 

um lögbundna sönnun í íslenskri löggjöf. Dómurum eru sett ýmis takmörk varðandi frjálst 

sönnunarmat sitt. Þrátt fyrir meginregluna um frjálst sönnunarmat dómara er það því ekki  

frjálst að öllu leyti. Undantekningar frá meginreglunni setja dómurum vissan ramma en innan 

þess ramma gildir hið frjálsa sönnunarmat. Mörk þessa ramma eru þó að mörgu leyti óskýr. 

Hér verður leitast við að skoða þann ramma sem dómurum er settur og litið til þess hvernig 

lagareglurnar takmarka í framkvæmd frjálst sönnunarmat dómara í einkamálum. Í því skyni 

verður sérstaklega litið til takmarkatilvika og þeirra tilvika þar sem dómari hefur verið talinn 

fara út fyrir þennan ramma. 

2 Meginreglur 

2.1 Meginreglur í einkamálaréttarfari 

Í einkamálaréttarfari, eins og á öðrum réttarsviðum, gilda ákveðnar meginreglur sem eru 

grundvöllur settra reglna. Tilgangur meginreglna er þó ekki að setja nákvæmar reglur um 

háttsemi manna. Það er gert með settum lögum. Meginreglum má skipta í tvo flokka: annars 

vegar meginreglur sem byggja á almennt viðurkenndum gildum og hins vegar meginreglur 

sem teljast frekar til stefnumörkunar í stjórnmálum og minni samstaða er um.
1
 Meginreglur í 

                                                 
1
 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði I, bls. 338-340. 
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einkamálaréttarfari falla í fyrri flokkinn, enda markmið þeirra ekki pólitísks eðlis heldur 

stefna þær að réttlátri og skilvirkri málsmeðferð dómstóla. Meginreglur í einkamálaréttarfari 

eru eins og áður sagði grundvöllur settra reglna. Þær geta einnig verið sá mælikvarði sem 

lagaregla er metin eftir, þá má nýta meginreglu við lögskýringar og sem grundvöll reglu sem 

er mótuð til viðbótar við settar reglur sem ekki taka nægilega á því efni sem til skoðunar er. 

Þá getur meginregla verið sjálfstæð réttarheimild þegar ekki eru aðrar réttarheimildir sem taka 

á álitaefninu.
2
 Þetta er mikilvægt í ljósi þess að dómurum er skylt að komast að niðurstöðu í 

máli jafnvel þótt ekki sé að finna aðrar réttarreglur um efnið.
3
 Meginreglur eru oft skráðar í 

settum lögum. Þegar meginregla hefur verið skráð gildir hún þó ekki eingöngu sem sérregla í 

lögum heldur einnig í samræmi við undirstöðurök sín sem meginregla og getur því tekið til 

fleiri tilvika en þeirra sem hún vísar til í lögunum.
4
 

2.2 Meginreglan um frjálst sönnunarmat dómara 

Kenningar um meginreglur í einkamálaréttarfari hafa verið mjög breytilegar eftir stað og tíma. 

Það á bæði við um efni þeirra og gildissvið. Meginregla um sönnunarmat dómara hefur þó 

almennt verið meðal þeirra meginreglna í einkamálaréttarfari sem kenningarnar taka til, þ.e. 

hvort dómari hafi frjálst sönnunarmat eða hvort dómari skuli fara eftir fyrir fram ákveðnum 

reglum við mat í hverju tilviki.
5
 Hér á landi hefur dómara verið veitt frelsi til að meta hvað 

hann telur sannað í hverju máli enda miðar reglan að því að tryggja sem best að raunveruleg 

atvik og aðstæður séu lögð til grundvallar þegar leyst er úr máli fyrir dómstólum.
6
 

Meginreglan um frjálst sönnunarmat dómara er lögfest hér á landi, sbr. 1. mgr. 44. gr. laga um 

meðferð einkamála nr. 91/1991 (hér eftir skammstöfuð eml.). Meginreglan er ítrekuð á fleiri 

stöðum í lögunum, sbr. 59. gr. sem fjallar um mat á sönnunargildi vitnisburðar og einnig 2. 

mgr. 66. gr. um mat á sönnunargildi matsgerða. Þá var vísað í regluna um frjálst sönnunarmat 

dómara í athugasemdum við sambærilegar greinar í frumvarpi sem varð að lögum nr. 85/1936 

um meðferð einkamála.
7
 

2.3 Meginreglan um frjálst sönnunarmat í norrænni réttarframkvæmd 

Grundvöllur íslenskrar löggjafar er sóttur til norræns réttar, einkum dansks réttar og hefur 

löngum verið litið til norræns réttar við lagasetningu og réttarframkvæmd hér á landi. Hér 

                                                 
2
 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði I, bls. 340. 

3
 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 233. 

4
 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg, bls. 81, sjá nánar: Ármann Snævarr: Almenn lögfræði. 

5
 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 12. 

6
 Sigríður Yngvarsdóttir: „Rökstuðningur dómsúrlausna“, bls. 188. 

7
 Alþt. 1935, A-deild, bls. 966 og bls. 970. 
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verður því fjallað stuttlega um hvernig mati á sönnunargögnum er háttað í danskri löggjöf og 

réttarframkvæmd, enda er grundvöllur okkar réttarkerfis sóttur þangað. 

Meginreglan um frjálst sönnunarmat dómara var lögfest í Danmörku fyrir nær einni öld, 

með gildistöku dönsku réttarfarslaganna frá 1919. Regluna er nú að finna í 344. gr. laga um 

meðferð einkamála (lov om rettens pleje). Meginreglan er svo rótgróin í dönskum rétti að 

danskir fræðimenn hafa talið fráleitt að almennt væri byggt á annarri reglu við sönnunarmat 

og að kröfur um að sérstök skilyrði þurfi að vera uppfyllt til þess að atriði geti talist sannað 

feli jafnvel í sér vantraust á dómstólum og geti hindrað að réttlætið nái fram að ganga.
8
 

Meginreglan felur þó ekki í sér að dómari geti lagt mat á sönnun eftir eigin hentisemi þótt 

talað sé um „frjálst“ sönnunarmat. Þvert á móti skal leysa mál á hlutlægan hátt og þannig að 

niðurstaðan sé eðlileg og skiljanleg fyrir þá sem vilja kynna sér hana. Þá skal niðurstaðan 

einnig vera þannig að gera megi ráð fyrir að aðrir dómarar myndu komast að sömu 

niðurstöðu.
9
 Ekki er talið mögulegt að setja fram eina ákveðna reglu sem segir til um hversu 

mikið þarf svo fullyrðing geti talist sönnuð. Almennt má þó segja að fullyrðing geti ekki talist 

sönnuð nema sýnt hafi verið fram á með yfirgnæfandi líkum að hún sé rétt, þótt í framkvæmd 

séu ekki alltaf gerðar svo miklar kröfur.
10

 

Megininntak reglunnar er eðli máls samkvæmt nokkurn veginn hið sama allsstaðar, þ.e. að 

dómari meti hvenær fullyrðing um atriði máls sé nægilega sönnuð. Hins vegar er misjafnt 

hversu mikið er um lögbundnar undantekningar frá meginreglunni þ.e. reglur um á hverju 

dómari megi byggja sönnunarmat sitt. Ekki verður séð að um teljandi mun sé að ræða á 

meginreglunni um frjálst sönnunarmat í íslenskum rétti og í hinum danska, enda var vísað til 

þess við lögfestingu meginreglunnar í íslenskum rétti, að horft væri til þess að önnur lönd 

hefðu lögfest regluna.
11

 Má telja það víst að þar hafi m.a. verið horft til Danmerkur. 

3 Réttarþróun meginreglunnar 

Meginreglan um frjálst sönnunarmat var fyrst lögfest hér á landi í 122. gr. laga nr. 85/1936 

um meðferð einkamála í héraði. Í greininni sagði: „Dómari sker úr því eftir mati á öllu því, 

sem fram hefir komið um atriði þau, er í 121. gr. segir, hvort staðhæfing um þau skuli talin 

rétt eða ekki, nema einstök fyrirmæli laga bindi hann sérstaklega um mat í þessum efnum.“ Í 

121. gr. laganna var fjallað um að dómara beri að meta hvor aðilanna skuli bera hallann af því 

að tiltekið atriði sé ekki sannað. Þá voru einnig talin þau atriði sem sanna þyrfti og að ekki 

                                                 
8
 Poul Spleth: „Nye principper i civilprocessen“, bls. 78-79. 

9
 Lars Lindencrone og Erik Werlauff: Dansk retspleje, bls. 221. 

10
 Stephan Hurwitz og Bernhard Gomard: Tvistemål, bls. 227. 

11
 Alþt. 1935, A-deild, bls. 964  
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þyrfti að sanna það sem teldist alkunnugt á þeim tíma og stað né þær staðhæfingar sem ekki 

væri mótmælt. Í þeim stuttu athugasemdum er fylgdu 122. gr. í frumvarpi því sem varð að 

framangreindum lögum, kom m.a. fram að ætlunin væri að feta í fótspor annarra landa sem 

lögfest hefðu reglu um frjálst sönnunarmat dómara. Þá kom einnig fram að með lögfestingu 

reglunnar væri vikið frá eldri reglum, er leyfðu sönnun með því að aðili framkvæmdi tilteknar 

athafnir og var nefnt dæmi um járnburð er tíðkaðist í fornöld.
12

 Á þjóðveldisöld var svigrúm 

dómenda ekki mikið til sönnunarmats þar sem sönnun var að mestu formbundin.
13

 Þannig var 

oftast kveðið á um í lögum hvernig skyldi sanna staðhæfingu um tiltekið atvik og var hlutverk 

dómara því frekar að meta hvort réttum aðferðum hefði verið beitt við að færa fram sönnun 

heldur en að meta almennt hvort staðhæfing gæti talist nægilega sönnuð.
14

 Þessi 

sönnunargögn voru því einungis formleg og skipti í raun ekki máli hvort staðhæfing aðilja 

væri rétt eða röng.
15

 Sem dæmi um helstu sönnunaraðferðir á þjóðveldisöld má nefna búakvið 

og vætti. Munurinn á þessu tvennu var m.a. að kviður bar ekki um staðreyndir, sem 

einstaklingar innan hans höfðu sjálfir orðið vitni að, heldur um hvað þeir töldu líklegast en 

vottar báru um staðreyndir sem þeir höfðu sjálfir orðið vitni að.
16

 Ekki virðist sem dómarar 

hafi heldur þurft að færa rök fyrir niðurstöðum sínum enda voru þeir líkari kviðdómi og 

þurftu bara að segja til um sekt eða sýknu sakbornings.
17

 Allt fram til gildistöku núgildandi 

eml. var að finna heimild í lögum um meðferð einkamála til þess að byggja niðurstöðu máls á 

eiði eða drengskaparheiti aðila máls eða þriðja manns, sbr. 160. gr. og 164. gr. laga nr. 

85/1936 um meðferð einkamála. 

Ákvæði 121. gr. frumvarps til laga um meðferð einkamála, sem hafði að geyma 

meginregluna um frjálst sönnunarmat dómara tók ekki breytingum í meðförum þingsins og 

stóð ákvæðið óbreytt frá gildistöku laga nr. 85/1936 um meðferð einkamála þar til lög um 

meðferð einkamála nr. 91/1991 tóku gildi. Það má því draga þá ályktun að reglan hafi þótt 

eðlileg og jafnvel sjálfsögð enda í samræmi við réttarframkvæmd margra annarra landa. 

Í núgildandi lögum um meðferð einkamála má finna regluna um frjálst sönnunarmat 

dómara í 1. mgr. 44. gr. eins og áður hefur komið fram. Efni 2. og 3. mgr. sömu greinar er 

nokkurn veginn  það sama og efni 121. gr. eldri laga nr. 85/1936. Ákvæði 44. gr. núgildandi 

laga samsvarar því að mestu leyti efnislega 121. gr. og 122. gr. eldri laga, sbr. athugasemdir 

                                                 
12

 Alþt. 1935, A-deild, bls. 964. 
13

 Eiríkur Tómasson: „Var réttarfar á þjóðveldisöld nútímalegt?“, bls. 97. 
14

 Eiríkur Tómasson: „Var réttarfar á þjóðveldisöld nútímalegt?“, bls. 100. 
15

 Einar Arnórsson: Dómstólar og réttarfar á Íslandi, bls. 435. 
16

 Eiríkur Tómasson: „Var réttarfar á þjóðveldisöld nútímalegt?“, bls. 100-101. 
17

 Eiríkur Tómasson: „Var réttarfar á þjóðveldisöld nútímalegt?“, bls. 109. 
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við 44. gr. í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 91/1991 en þar segir að ekki þurfi að skýra 

einstök atriði hennar frekar þar sem efni hennar samsvari fyrirmælum 121. gr. eldri laga um 

sönnun.
18

 

Ákvæði 44. gr. eml. er svohljóðandi: 

1. Dómari sker úr því hverju sinni eftir mati á þeim gögnum sem hafa komið fram í máli hvort 

staðhæfing um umdeild atvik teljist sönnuð, enda bindi fyrirmæli laga hann ekki sérstaklega um 

mat í þessum efnum. 

2. Sá sem ber fyrir sig venju eða erlenda réttarreglu verður að leiða tilvist og efni hennar í ljós. 

3. Ekki þarf að sanna það sem er alkunnugt á þeim stað og tíma sem dómur eða úrskurður 

gengur. 

 

Efnisleg breyting reglunnar um frjálst sönnunarmat var því í raun lítil sem engin við 

lögfestingu nýrra einkamálalaga. Enginn ágreiningur var um greinina við setningu nýju 

laganna og henni hefur ekki verið breytt síðan lögin tóku gildi. Reglan virðist því vera 

rótgróin og óumdeild í íslenskum rétti. 

Þó meginreglan um frjálst sönnunarmat dómara sé óbreytt hefur lagaumhverfið þó eðli 

máls samkvæmt breyst mikið á þessum tíma. Reglur laga um meðferð einkamála um sönnun 

breyttust ekki mikið við gildistöku laga nr. 91/1991. Í sumum tilvikum var einungis um að 

ræða lögfestingu á langri framkvæmd. Meðal þeirra breytinga sem urðu á ákvæðum laganna 

um sönnun eru í fyrsta lagi að lögfest var sú aðalregla, sem fylgt hafði verið um tíma, að 

sönnunarfærsla skuli fara fram undir rekstri máls fyrir þeim dómara sem dæmir í málinu. Í 

öðru lagi er nú heimild í 4. mgr. 51. gr. eml. til þess að taka munnlegar skýrslur gegnum síma 

eða önnur fjarskiptatæki. Í þriðja lagi eru nú sérreglur í XI. kafla eml. um öflun 

sönnunargagna fyrir öðrum dómi en þeim þar sem mál er rekið. Í fjórða lagi eru reglur í XII. 

kafla eml. sem heimila öflun sönnunargagna fyrir dómi án þess að mál hafi verið höfðað, t.d. 

með dómkvaðningu matsmanna. Loks var gerð sú breyting að ekki er lengur heimild í eml. til 

þess að byggja dómsniðurstöðu á aðildareiði. Eldri reglum um aðildareið hafði reyndar ekki 

verið beitt svo áratugum skipti og afnám þeirra því aðeins formsatriði.
19

  

Í ljósi breytinga á reglum um sönnunarfærslu og breytinga á lagaumhverfi frá gildistöku 

eml. verða í þessari ritgerð aðallega teknir til skoðunar dómar sem hafa fallið eftir 1. júlí 1992 

eða frá gildistöku laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. 

                                                 
18

 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1083. 
19

 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1063. 
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4 Inntak reglunnar um frjálst sönnunarmat 

Þegar deilur aðila snúast um staðreyndir og málsatvik, en ekki eingöngu efni lagareglna, 

reynir á það að aðilar færi sönnur fyrir máli sínu.
20

 Í orðinu „sönnun“ hefur almennt verið 

talið felast að aðilar færi rétt og nægileg rök fyrir staðhæfingu sinni, þannig að telja megi hana 

rétta samkvæmt heilbrigðri skynsemi.
21

 Dómara ber að binda endi á deilur aðila. Honum er 

því í raun skylt að komast að niðurstöðu varðandi staðreyndir og málsatvik jafnvel þótt hann 

telji sig ekki hafa fullnægjandi forsendur til þess. Þó ber að nefna að ef mál er vanreifað getur 

dómari vísað því frá á þeim grundvelli.
22

 Þar sem dómara er skylt að komast að niðurstöðu, 

jafnvel þótt ekki sé alger vissa um staðreyndir máls, er ekki hægt að gera meiri kröfur til 

sönnunarmats dómara en svo að með beitingu heilbrigðrar skynsemi væru menn almennt 

sannfærðir um að staðhæfing aðila sé rétt eða ekki rétt.
23

 Af þessum ástæðum þarf dómari 

stundum að byggja niðurstöðu sína á veikum sönnunargögnum og jafnvel staðhæfingum sem 

tæplega geta talist fullsannaðar, þegar aðila reynist ómögulegt að verða sér út um 

óaðfinnanleg sönnunargögn.
24

 

Þegar deilt er um staðreyndir og málsatvik reynir á meginregluna um frjálst sönnunarmat 

dómara. Í lögfræðiorðabók er frjálsa sönnunarmatið einfaldlega skýrt sem svo: „Það að 

dómari hefur óbundnar hendur við mat á sönnunargögnum.“
25

 Dómari hefur þó ekki alveg 

óbundnar hendur við matið því þegar talað er um „frjálst“ sönnunarmat er ekki átt við að 

dómari geti alfarið ráðið því hvað hann telur vera sannað í máli. Mat hans verður að byggjast 

á hlutlægum grundvelli og gögnum málsins og vera þess eðlis að flestir þeir sem þekkja til 

málsins gætu verið sammála matinu.
26

 Á regluna reynir t.d. þegar aðilar leggja fram 

mismunandi tegundir sönnunargagna þar sem komist er að mismunandi niðurstöðu. Sem 

dæmi má nefna Hrd. 1999, bls. 1666 (454/1998): 

Málið varðaði bótakröfu F sem hafði slasast í bílsslysi. Aðilar lögðu bæði fram matsgerð 

dómkvaddra matsmanna og álitsgerð örorkunefndar til sönnunar um örorku- og miskastig F. Þar 

sem hvergi í lögum er mælt fyrir um að annað skuli hafa meira sönnunargildi en hitt var það 

dómara að meta sönnunargildi gagnanna, sbr. 1. mgr. 44. gr. eml. Þannig var t.d. í þessu tilfelli 

stuðst við álitsgerð örorkunefndar varðandi miskastig aðila með vísan til þess að matsgerðin væri 

ekki eins vel rökstudd. 

 

 

                                                 
20

 Þór Vilhjálmsson: Réttarfar III, bls. 45. 
21

 Einar Arnórsson: Almenn meðferð einkamála í héraði, bls. 186. 
22

 Þór Vilhjálmsson: Réttarfar III, bls. 50. 
23

 Einar Arnórsson: Almenn meðferð einkamála í héraði, bls. 187. 
24

 Einar Arnórsson: Almenn meðferð einkamála í héraði, bls. 189. 
25

 Lögfræðiorðabók – með skýringum. 
26

 Dr. Arnór Einarsson og Theódór B. Líndal: Réttarfar, II. Hefti, Meginreglur um meðferð einkamála, bls. 188. 
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Markús Sigurbjörnsson lýsir inntaki meginreglunnar um frjálst sönnunarmat dómara svo: 

Samkvæmt henni metur dómari hverju sinni hvort sýnt hafi verið nægilega fram á að atvik hafi 

gerst eða að atriði sé með tilteknum hætti, á grundvelli fyrirliggjandi gagna og vitneskju um 

viðkomandi efni. Dómari tekur þannig ekki aðeins tillit til ummæla vitna eða frásagnar í skjali, 

heldur metur hann einnig hvort það sé trúverðugt, sem þar kemur fram, í ljósi reynslulögmála og 

annarra upplýsinga. Kjarninn í reglum um frjálst sönnunarmat er þannig sá að dómari er ekki 

bundinn af fyrirmælum laga um það hvernig sönnur verði færðar fyrir staðhæfingu eða hvenær 

hann verði að fallast á að nægilegar sönnur séu komnar fram.
27

 

 

Hér er inntaki reglunnar lýst með því að telja upp hvað felst í henni. Í 1. mgr. 44. gr. eml. 

kemur þó fram að meginreglan um frjálst sönnunarmat gildi svo lengi sem lög bindi ekki 

dómara um mat í þessum efnum. Hér er því gert ráð fyrir að unnt sé að takmarka 

meginregluna um frjálst sönnunarmat dómara í settum lögum. Frá meginreglunni um frjálst 

sönnunarmat dómara eru því undantekningar, eins og flestum meginreglum. Með því að skoða 

þessar undantekningar ætti að vera hægt að afmarka betur gildissvið meginreglunnar og 

hversu víðtækt frjálsa sönnunarmatið er í raun. Undantekningar frá meginreglunni um frjálst 

sönnunarmat dómara eru t.d. reglur um lögbundna sönnun, þ.e. þegar ákveðið er með lögum 

hvenær sönnun telst almennt vera komin fram. Lögbundin sönnun getur annars vegar falist í 

því að skv. lögum séu einungis heimilar vissar sönnunaraðferðir en ekki aðrar og hins vegar 

að þegar tiltekin tegund af leyfðri sönnun er færð fram sé sú staðhæfing talin sönnuð.
28

 Ekki 

er um að ræða svo víðtækar undantekningar að þær raski gildi meginreglunnar á nokkurn hátt 

enda má teljast líklegt að í flestum tilvikum fengist sama niðurstaða með frjálsu 

sönnunarmati.
29

 Þá geta aðrar meginreglur sem gilda í einkamálaréttarfari og grunnreglur sem 

gilda um stöðu og tilgang dómstóla einnig takmarkað hvað dómari getur lagt mat á og hvernig 

hann gerir það. 

5 Takmarkanir á meginreglunni um frjálst sönnunarmat dómara 

5.1 Takmarkanir samkvæmt 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 6. gr. MSE 

Í 70. gr. stjórnarskrárinnar (hér eftir skammstafað stjskr.) er kveðið á um rétt manna til þess 

að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur fyrir dómstólum. Þá eru einnig talin upp skilyrði sem 

þurfa að vera uppfyllt til þess að mál einstaklinga teljist fá réttláta málsmeðferð. Sömu 

efnisskilyrði koma fram í 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir skammstafað 

MSE) enda vísa dómstólar oft til hennar samhliða 1. mgr. 70. gr. stjskr. Í greinunum felst 

                                                 
27

 Markús Sigurbjörnsson, Einkamálaréttarfar, bls. 16-17. 
28

 Dr. Arnór Einarsson og Theódór B. Líndal: Réttarfar, II. Hefti, Meginreglur um meðferð einkamála, bls. 189. 
29

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 17. 
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meðal annars rétturinn til réttlátrar málsmeðferðar og einnig rétturinn til þess að óháður og 

óhlutdrægur dómstóll leysi úr máli.
30

 

Eitt af grundvallarskilyrðum réttlátrar málsmeðferðar samkvæmt 1. mgr. 70. gr. stjskr. er 

að dómstólar séu bæði óháðir og óhlutdrægir. Með skilyrðinu um óháðan dómstól er vísað til 

þess að dómstóll skal vera sjálfstæður gagnvart öðrum þáttum ríkisvaldsins, sbr. 2. gr. og V. 

kafli stjskr., en í skilyrðinu um óhlutdrægan dómstól felst hins vegar að dómara ber að vera 

hlutlaus svo að aðilar geti notið jafnræðis við meðferð máls. Með þessum skilyrðum er áréttað 

að dómstólar skuli vera sjálfstæðir.
31

 Þessi skilyrði eru einnig nátengd þeirri grundvallarreglu, 

sem kemur fram í 1. mgr. 70. gr. stjskr., að gæta skuli að jafnræði aðila í dómsmáli.
32

 

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE skal dómstóll vera sjálfstæður og óvilhallur. Þótt hér séu notuð 

önnur hugtök verður að telja að í raun felist það sama í fyrrgreindum hugtökum, enda er 70. 

gr. stjskr. að miklu leyti byggð á 6. gr. MSE.
33

 

Með kröfunni um að dómstólar séu bæði óháðir og óhlutdrægir er leitast við að tryggja að 

dómsvaldinu sé ekki misbeitt; að utanaðkomandi aðilar geti ekki haft áhrif á hvernig því er 

beitt og að dómarar geti ekki, vegna ástæðna er varða þá sjálfa og þeirra persónulegu 

skoðanir, beitt valdinu á hlutdrægan hátt. Þegar dómari þarf að meta hvort atriði teljist 

nægilega sönnuð reynir mikið á persónu hans. Segja má að við sönnunarmat reyni mest á að 

dómari gæti að þessum meginreglum réttarfars þar sem oft getur verið um mikil matsatriði að 

ræða. Þá reynir á að hann láti einungis stjórnast af lögum, sinni eigin sannfæringu og 

hlutlægum sjónarmiðum. Mikilvægt er að ljóst sé á hvaða sjónarmiðum sé heimilt að byggja á 

við sönnunarmat, þannig má draga úr líkum á misbeitingu valds. Einnig er leitast við að 

tryggja þetta með því að setja reglur sem koma í veg fyrir að dómari, sem hlutlægt séð gæti 

talist vanhæfur í einstöku máli, dæmi í því máli. Sú leið er betur til þess fallin að gæta þess að 

enginn vafi sé á því að aðili fái réttláta málsmeðferð og ætti að auka traust almennings á 

dómskerfinu. Hér á eftir verður fjallað nánar um annars vegar skilyrðið um óháðan dómstól 

og hins vegar skilyrðið um óhlutdrægan dómstól. Fjallað verður um hvernig skilyrðin eru 

uppfyllt að íslenskum lögum og skoðaðir dómar þar sem á þau hefur reynt. Þó ber að athuga 

að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur bent á að erfitt getur verið að greina á milli skilyrðis 

um óhlutdrægan dómstól og skilyrðis um óháðan dómstól.
34

 

                                                 
30

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 218-219. 
31

 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2098. 
32

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 260. 
33

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 261. 
34

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 262. 
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5.1.1 Skilyrðið um óháðan dómstól 

Í framkvæmd eftirlitsstofnana Mannréttindasáttmála Evrópu hefur verið talið að í skilyrðinu 

um óháðan
35

 dómstól felist að formlegt sjálfstæði dómstóla sé tryggt með lögum þannig að 

þeir séu tryggðir gegn íhlutun framkvæmdarvalds eða annarra aðila við úrlausn mála.
36

 

Skilyrðinu um sjálfstæði dómstólanna hefur verið talið fullnægt hér á landi eftir að lög nr. 

92/1989 um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði tóku gildi, ásamt nýrri 

réttarfarslöggjöf og löggjöf um skipan dómstóla.
37

 Með þeim var loks skilið að fullu á milli 

dómsvalds og framkvæmdarvalds í samræmi við 1. mgr. 6. gr. MSE og áskilnað 

stjórnarskrárinnar um þrískiptingu ríkisvaldsins. Ein af helstu ástæðunum fyrir því að ráðist 

var í þessar breytingar var niðurstaða Mannréttindanefndar Evrópu í máli MNE, Jón 

Kristinsson gegn Íslandi, 8. mars 1989 (12170/86), þar sem nefndin komst að þeirri 

niðurstöðu að sú aðstaða sem uppi var í máli Jóns í héraði, að sami maður væri dómari og 

lögreglustjóri, leiddi til þess að hægt væri að efast um hlutleysi dómstólsins. Taldi nefndin að 

með þessu væri brotið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE, en Hæstiréttur hafði með dómi sínum, Hrd. 

1985, bls. 1290, hafnað því að ómerkja héraðsdóm af þessum ástæðum.
38

 Eftir þennan dóm 

hafa hæfisreglurnar verðir skýrðar til náins samræmis við 1. mgr. 6. gr. MSE og túlkun 

Mannréttindadómstólsins og Mannréttindanefndarinnar á henni.
39

 Í þessu tilviki var um 

sakamál að ræða en breytingarnar sem urðu í kjölfar málsins tryggðu einnig betur sjálfstæði 

dómara í einkamálum gagnvart hinum þáttum ríkisvaldsins og ítrekuðu þrískiptingu 

ríkisvaldsins sem kemur fram í 2. gr. stjskr. 

Í lögum nr. 15/1998 um dómstóla er að finna reglur er varða skipun héraðsdómara og 

hæstaréttardómara. Við skipun dómara reynir mjög á að gætt sé að sjálfstæði dómstólanna. 

Þegar framkvæmdarvald eða löggjafarvald sér um val inn í þennan þriðja hluta ríkisvaldsins 

er því mikilvægt að tryggja að ekki sé hætta á pólitískum skipunum. Það hefur þó ekki verið 

talinn vænlegur kostur að dómstólarnir sjái sjálfir um val dómara þar sem þá væri hætta á að 

dómarar yrðu of einsleitir. Einnig hefur verið bent á að dómarar beri hvorki lagalega né 

pólitíska ábyrgð gagnvart Alþingi.
40

 Með lögum nr. 45/2010 um breytingu á lögum nr. 

15/1998 um dómstóla var reglum laganna um skipan dómara breytt.  Fyrir breytingar laganna 

                                                 
35

 Byggt á því eins og áður hefur komið fram að þar sem 70. gr. stjskr. sé byggð á 6. gr. MSE gildi sömu viðmið 

við beitingu ákvæðanna þótt hugtakanotkun í ákvæðunum sé mismunandi. 
36

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 261. 
37

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 219. 
38

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 263-264. 
39

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 245. 
40

 Þskj. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 4 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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hafði umboðsmaður Alþingis í álitum sínum
41

 gert athugasemdir við undirbúning og meðferð 

við skipun dómara við Hæstarétt. 

Samkvæmt núgildandi reglum dómstólalaga skipar ráðherra fimm manna nefnd til að 

fjalla um hæfni umsækjanda um embætti dómara. Hæstiréttur tilnefnir tvo menn í nefndina, 

dómstólaráð einn, Lögmannafélag Íslands einn og loks kýs Alþingi einn nefndarmann. 

Dómnefndin skilar rökstuddu áliti til ráðherra um hver eða hverjir séu hæfastir. Sé um að 

ræða embætti héraðsdómara skipar ráðherra héraðsdómara úr þeim hópi, en ef um er að ræða 

embætti hæstaréttardómara skipar forseti Íslands dómarann ótímabundið að tillögu ráðherra. 

Ef ráðherra hyggst velja umsækjanda sem ekki var í hópi hæfustu umsækjanda verður hann að 

fá samþykki Alþingis fyrir þeirri ákvörðun. Með þessu fyrirkomulagi koma fleiri aðilar að 

vali dómara og valdi ráðherra eru settar ákveðnar skorður. Með fyrrgreindum breytingum á 

lögum um dómstóla er betur tryggt að val á dómurum byggi á hlutlægum og málefnalegum 

ástæðum. 

Þrískipting ríkisvaldsins er ein mikilvægasta grunnstoðin í stjórnskipun Íslands.  Hún 

byggir á þeirri skoðun sem lengi hefur verið viðtekin að varasamt geti verið að fáir eða einn 

aðili fari með ríkisvaldið.
42

 Þar af leiðandi er mjög mikilvægt að tryggja sjálfstæði 

dómstólanna, ekki síst til þess að þeir haldi trúverðugleika sínum gagnvart almenningi. Þetta 

var sérstaklega áréttað í almennum athugasemdum við áðurnefnt frumvarp til laga nr. 45/2010 

um breytingar á lögum nr. 15/1998 um dómstóla en þar sagði: 

Tryggja verði í sem ríkustum mæli að dómstólarnir verði óháðir hinum tveimur þáttum 

ríkisvaldsins. Ekki sé nægilegt að sjálfstæði dómstólanna sé tryggt í raun, heldur verði 

sjálfstæðið og trúverðugleikinn, sem því fylgir, að vera öllum sýnilegur.
43

 

 

Samkvæmt þessu er því ekki nægilegt að þeir aðilar sem koma að vali dómara séu sjálfir 

sannfærðir um að þeir byggi mat sitt eingöngu á réttmætum sjónarmiðum og ekki t.d. 

pólitískum sjónarmiðum, heldur verður það að vera almenningi sýnilegt. Þetta kom einnig 

fram í athugasemdum við frumvarp sem varð að lögum um dómstóla nr. 15/1998.
44

 Þetta 

tryggir jafnframt betur að þeir dómarar sem valdir eru byggi dóma sína á réttmætum 

sjónarmiðum og að það sé almenningi sýnilegt. 

                                                 
41

 Álit UA frá 3. maí 2004, nr. 3882/2003, 3909/2003 og 3980/2003.  
42

 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 92. 
43

 Þskj. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 3 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
44

 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 1136. 
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5.1.2 Skilyrðið um óhlutdrægan dómstól 

Mælikvarðinn á það hvort dómstóll sé óhlutdrægur hefur í framkvæmd eftirlitsstofnanna 

Mannréttindasáttmála Evrópu verið talinn lúta að tveim þáttum. Í fyrsta lagi að því hvort 

dómari láti persónulega eða huglæga afstöðu ráða við úrlausn máls og í öðru lagi hvort 

einhver hlutlæg ástæða sé til þess að ætla að dómari gæti verið hlutdrægur. Hér er þannig litið 

til stöðu dómara í hverju einstöku máli.
45

 Ákvæði laga um vanhæfi dómara eru til þess fallin 

að tryggja að skilyrðið um óhlutdrægni sé uppfyllt.
46

 

Í 5. gr. eml. er að finna ítarlegar reglur um hvenær dómari teljist vanhæfur til að fara með 

mál og eru þær, eins og reglur um rökstuðning og hæfniskröfur við val dómara, til þess fallnar 

að koma í veg fyrir að dómari misnoti, eða geti misnotað aðstöðu sína við sönnunarmat. Í 5. 

gr. eru talin þau atriði sem valda vanhæfi dómara og í síðasta lið, g-lið, er að finna matskennt 

ákvæði, þar sem kveðið er á um að dómari teljist vanhæfur ef „fyrir hendi eru önnur atvik eða 

aðstæður sem eru fallnar til þess að draga óhlutdrægni hans með réttu í efa“. Það má því segja 

að g-liður 5. gr. eml. taki á þeim tilvikum þar sem efast má um óhlutdrægni dómara en falla 

ekki undir hina liði greinarinnar. Orðalag þessarar matskenndu hæfisreglu er nokkuð breytt 

frá eldri lögum um meðferð einkamála nr. 85/1936. Í eldra ákvæði var meiri áhersla lögð á 

öryggissjónarmið, en í núgildandi ákvæði á traustssjónarmið. Eldra ákvæði um matskennt 

hæfi virðist þó ekki hafa haft annað efnissvið en g-liður 5. gr. eml.
47

 Munurinn á þessum 

tveim sjónarmiðum felst í því að samkvæmt öryggissjónarmiðinu er talið óþarfi að dómari 

víki sæti ef rannsókn leiðir í ljós að ekki sé hætta á að hann sé hlutdrægur en samkvæmt 

traustssjónarmiðinu er ekki nóg að dómari sé í reynd óhlutdrægur heldur verður það einnig að 

vera öðrum sýnilegt.
48

 Samkvæmt g-lið 5. gr. eml. er því nægilegt að vafi ríki um óhlutdrægni 

dómara. Með óhlutdrægni er átt við að dómari byggi niðurstöðu og meðferð aðeins á lögum 

og hlutlægu mati á rökstuðningi og sönnunargögnum en ekki á öðrum atriðum er varða hann 

sjálfan eða þrýstingi frá öðrum aðilum.
49

 Eins og áður hefur verið nefnt er sönnunarmat þess 

eðlis að þar reynir mikið á persónu dómara og innsæi og þar er jafnframt mest hætta á að 

dómari láti stjórnast af þeim ómálefnalegu sjónarmiðum sem geta leitt til vanhæfis. 

Þær vanhæfisástæður sem falla undir g-lið 5. gr. eml. má flokka í tvo flokka. Annars vegar 

vanhæfi á hlutlægum grundvelli þar sem t.d. störf eða tengsl dómara við aðila máls gera það 

að verkum að með réttu má draga hlutlægni hans í efa. Hins vegar vanhæfi á huglægum 

                                                 
45

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 261.  
46

 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 389, bls. 2098. 
47

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 341-342. 
48

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 338-340. 
49

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 52. 
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grundvelli þar sem persónuleg afstaða dómara getur valdið vanhæfi. Þar sem það hefur verið 

talið nægilegt að réttmæt ástæða sé til þess að draga óhlutdrægni dómara í efa getur verið 

nægilegt að líta til hins hlutlæga grundvallar án þess að huglæg afstaða dómara komi til 

skoðunar. Þá leiðir af eðli máls að erfiðara er að leggja mat á persónulega afstöðu dómara og 

er því einnig hentugra að byggja á hinum hlutlæga grundvelli.
50

 Samkvæmt 2. mgr. 6. gr. eml. 

er það dómari sjálfur sem metur hvort hann sé vanhæfur í máli. Samkvæmt því sem að framan 

greinir getur dómari ekki eingöngu byggt niðurstöðu um eigið vanhæfi á huglægri afstöðu 

sinni. Honum ber einnig að gæta að því hvort aðrir hafi réttmætt tilefni til þess að draga 

óhlutdrægni hans í efa.
51

 Þó dómafordæmi geti gefið vissa leiðsögn um beitingu matskenndu 

hæfisreglunnar ber að hafa í huga að skoða verður hvert mál fyrir sig og mat á vanhæfi fer 

eftir atvikum hverju sinni.
52

 Við úrlausn máls á grundvelli matskenndrar hæfisreglu er litið til 

miklu fleiri þátta en gert er við úrlausn máls á grundvelli fastmótaðar hæfisreglu og tvö mál 

eru sjaldan fyllilega sambærileg. Verður þess vegna erfiðara að fullyrða að dómur í einu máli 

geti orðið fordæmi í öðru máli. Fordæmisgildi dóma þar sem byggt er á matskenndri 

hæfisreglu felst þannig helst í því veita leiðbeiningar um hvaða sjónarmið skuli nota við 

fyllingu á hinni matskenndu reglu og hversu þungt mismunandi sjónarmið skuli vega í 

matinu.
53

 

Mál af þessu tagi hefur komið fyrir Mannréttindadómstól Evrópu en í málinu, MDE, Pétur 

Þór Sigurðsson gegn Íslandi, 10. apríl 2003 (39731/98), taldi aðili að hann hefði ekki fengið 

réttláta málsmeðferð, fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli í dómi Hæstaréttar Hrd. 1997, 

bls. 1323. Kærandi taldi að einn af dómurum Hæstaréttar og maki hans stæðu í mjög nánum 

fjárhagslegum tengslum við banka sem jafnframt var varnaraðili í málinu. Þetta taldi hann 

brjóta í bága við 1. mgr. 6. gr. MSE. Mannréttindadómstóllinn féllst á það með kæranda að 

ástæða hefði verið til að efast um óhlutdrægni dómara og því var talið að brotið hefði verið 

gegn 1. mgr. 6. gr. MSE.
54

 Í málinu reyndi þannig á hæfi hæstaréttardómara, en einnig eru 

dæmi um mál þar sem Hæstiréttur hefur vísað máli heim í hérað vegna vanhæfis 

héraðsdómara. Í dómi Hæstaréttar, Hrd. 1998, bls. 4232, var héraðsdómur ómerktur með 

vísan til. g-liðs, 5. gr. eml. þar sem meðdómandi hafði þegið umtalsverðar greiðslur frá 

stefnda og hafði þar með verið í umtalsverðum tengslum við hann á starfssviði sínu. Talið var 

                                                 
50

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 266.  
51

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 52. 
52

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 53. 
53

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 381.  
54

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 268. 
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að stefnandi gæti með réttu efast um óhlutdrægni meðdómandans, en eins og áður sagði nægir 

það til að valda vanhæfi dómara. 

Þá verður að telja eðlilegt að ef dómari telur sjálfur að hann sé vanhæfur og honum beri 

því að víkja í máli þurfi talsvert mikið til að hnekkja því mati, enda hlýtur mat dómara sjálfs 

um hæfi sitt að skipta miklu máli. Fjallað er um þetta í Hrd. 1. desember 2009 (662/2009), þar 

sem dómari kaus að víkja sæti vegna þess að hann hafði tekið þátt í opinberri umræðu um 

málefnið og taldi því að stefndu mættu með réttu efast um óhlutdrægni hans. Hæstiréttur taldi 

ekkert hafa komið fram í málinu sem væri til þess fallið að hnekkja því mati héraðsdómara að 

rétt væri að hann viki í tilteknu máli. 

5.2 Takmarkanir samkvæmt lögum um meðferð einkamála nr. 91/1991 

Við umfjöllun um meginregluna um frjálst sönnunarmat í einkamálaréttarfari er nauðsynlegt 

að skoða hvernig reglum um sönnunarfærslu er háttað á þessu sviði. Í eml. er að finna 

takmarkanir á því hvernig haga má sönnunarfærslu og hvernig aðilar geti fært sönnur fyrir 

staðhæfingum sínum um atvik máls. Reglur um sönnun og sönnunargögn er að finna í 2. þætti 

eml. Gengið er út frá því að þar sé að finna tæmandi talningu á þeim sönnunargögnum sem 

leggja má fyrir dóm. Þó er ekki talið að eml. útiloki almennt aðrar sönnunaraðferðir en þær 

sem nefndar í lögunum. Lögin útiloka þó aðildareið sem sönnunaraðferð með sjálfstætt 

sönnunargildi, en eins og áður hefur komið fram var sú aðferð heimil skv. ákvæðum laga allt 

fram að gildistöku núgildandi eml. Þá hefur einnig verið talið að lögin útiloki að aðrir en 

aðilar, vitni og dómkvaddir matsmenn geti veitt skýrslugjöf til sönnunar.
55

  

Takmarkanir á aðferðum sem heimilar eru við sönnunarfærslu ná einnig til þess hvernig 

dómari getur kallað eftir sönnunargögnum, en skv. 2. mgr. 46. gr. eml. hefur hann heimild til 

þess ef hann telur það nauðsynlegt til skýringar á máli. Samkvæmt 3. mgr. sömu greinar getur 

dómari meinað aðila að færa fram sönnur um atriði sem dómari telur að bersýnilega skipti 

ekki máli fyrir niðurstöðu málsins eða séu tilgangslaus til sönnunar. Regluna í 3. mgr. var 

ekki að finna í eldri lögum um meðferð einkamála nr. 85/1936 en greinin byggir á langri 

venju í framkvæmd.
56

 Reglurnar skerða meginregluna um málsforræði aðila en segja má að 

þær séu í raun til þess fallnar að treysta meginregluna um frjálst sönnunarmat þar sem í henni 

felst m.a. að dómari metur á hvaða sönnuðu staðhæfingum dómur byggist. Hann getur því 

litið fram hjá staðhæfingum, ef hann telur ekki nauðsynlegt að meta sönnunargildi þeirra, en 

kallað eftir frekari gögnum ef hann telur staðhæfingar til þess fallnar að hafa áhrif á 

niðurstöðu dóms. 
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 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 221. 
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 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1083. 
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5.2.1 Ákvæði 44. gr. eml. 

Eins og áður hefur komið fram er meginreglan um frjálst sönnunarmat lögfest í 1. mgr. 44. gr. 

eml. Í henni felst að dómari leggur bæði mat á hvort sönnun hafi tekist í hverju tilviki og 

einnig hver skuli bera halla af sönnunarskorti eða ófullnægjandi sönnun.
57

 Samkvæmt 

reglunni ber dómara að leggja mat á sönnunargögn til þess að komast að niðurstöðu um hvort  

„staðhæfing um umdeild atvik teljist sönnuð“. Í þessu felst annars vegar að aðila ber einungis 

að færa sönnur á atvik og staðreyndir máls en ekki t.d. hvaða lagarök eigi að ráða niðurstöðu 

enda er það hlutverk dómarans sem þekkir lögin og beitir þeim eftir því hvað hann telur eiga 

við. Hins vegar felst í greininni að dómari meti hvort umdeild atriði teljist sönnuð. Það er því 

ekki dómarans að leggja mat á gildi fullyrðinga aðila ef þeim er ekki mótmælt af hálfu 

gagnaðila. Þetta á sér einnig stoð í 45. gr. eml. er varðar yfirlýsingu aðila, sem gefin er fyrir 

dómi og felur í sér ráðstöfun á sakarefni og 50. gr. eml. sem nánar verður fjallað um síðar. 

Hér er því um að ræða tilvik sem meginreglan um frjálst sönnunarmat dómara nær ekki til. 

Þessi takmörkun á rætur sínar að rekja til meginreglu einkamálaréttarfars um málsforræði 

aðila og með henni er hnykkt á því að rannsóknarreglan gildir ekki.
58

 Um takmarkanir vegna 

meginreglunnar um málsforræði aðila verður nánar fjallað síðar. 

Þá má finna undantekningar frá meginreglunni um frjálst sönnunarmat í 2. mgr. 44. gr. 

eml. er varðar sönnun á tilvist og efni venju eða erlendrar réttarreglu. Í þessum tilvikum er 

kveðið á um að aðili skuli færa sönnur fyrir efni og tilvist réttarreglu sem hann byggir á, en 

almennt er ekki gerð krafa um slíkt heldur aðeins um að færðar séu sönnur fyrir réttmæti 

fullyrðinga um atburði eða staðreyndir.
59

 Dómari getur þannig ekki kveðið á um að ekki sé 

nauðsyn fyrir sönnunarfærslu í þessum tilvikum og ákveðið að byggja á erlendri réttarreglu 

eða venju án fullnægjandi sönnunar, enda bundinn af lögunum. Í dómi Hæstaréttar, Hrd.1998, 

bls. 2690, þar sem deilt var um hvort sóknaraðila yrði gert að greiða tryggingu fyrir greiðslu 

málskostnaðar, kemur fram að aðili hefðu í engu sinnt þeirri skyldu sinni að sýna fram á 

tilvist og efni bandarískra réttarreglna sem hann vildi byggja á. Því var ekki byggt á hinum 

bandarísku réttarreglum í niðurstöðu dómsins, enda hefði dómara ekki verið heimilt að líta til 

hennar sönnunarmat sitt þar sem aðili hafði vanrækt skyldu sína til að færa sönnur fyrir efni 

og tilvist réttarreglnanna. Eins og hér kemur fram getur dómari ekki tekið mið af yfirlýsingum 

aðila um erlenda réttarreglu nema aðili hafi fært sönnur fyrir henni. Hér er því um að ræða 

takmörkun á frjálsu sönnunarmati dómara. Í fyrrgreindu máli höfðu aðilar ekki lagt fram nein 
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gögn máli sínu til stuðnings. Reglan á þó einnig við þegar aðilar hafa reynt að færa fram 

sönnur fyrir hinni erlendu reglu en sönnunarfærslan hefur ekki verið talin fullnægjandi, sbr. 

Hrd. 25. nóvember 2010 (620/2010) er varðaði túlkun á ráðningarsamningi. Í þessi máli hafði 

aðili lagt fram lögfræðiálit til þess að sýna fram á tilvist og efni erlendra réttarreglna. Í álitinu 

var þó ekki að finna hlutlæga almenna umfjöllun um tilvist og efni reglnanna, sem máli gátu 

skipt við úrlausn málsins, heldur eingöngu umfjöllun um réttarstöðu sóknaraðila gagnvart 

varnaraðila. Var því ekki talið að nægileg sönnun væri fram komin sbr. 2. mgr. 44. gr. eml. og 

því gat dómari ekki byggt niðurstöðu sína á erlendu réttarreglunum. Sömu kröfur verða skv. 

greininni gerðar til sönnunar um tilvist og efni venju, sbr. Hrd. 21. júní 2011 (333/2011) þar 

sem aðila tókst ekki að sýna fram á að venja hefði skapast varðandi túlkun á 

kaupréttarsamningi og var því ekki byggt á henni við úrlausn málsins. 

Samkvæmt 3. mgr. 44. gr. eml. þarf ekki að sanna það sem getur talist vera alkunnugt á 

þeim stað og tíma sem dómur eða úrskurður gengur. Það getur þó verið álitamál hvað telst 

vera alkunnugt, t.d. getur verið að eitthvað sem eitt sinn var talið alkunnugt sé það ekki lengur 

nema hjá þeim fáu sem eftir því muna. Þá getur einnig verið að eitthvað teljist alkunna í 

tilteknum hópi manna á tilteknum stað.
60

 

Dómari þarf ekki að leggja sönnunarmat á þau atriði sem með vissu geta talist vera alkunn 

enda mundi það tæplega breyta miklu. Undantekningin felst þannig í því að talið er óþarft að 

dómari leggi mat á slíkar fullyrðingar og honum því boðið að gera það ekki. Gera má ráð fyrir 

að í flestum slíkum tilvikum myndi dómari komast að sömu niðurstöðu – þ.e. að ekki þyrfti að 

færa frekari sönnur fyrir slíkum atriðum, sbr. 3. mgr. 46. gr. eml. Þessi regla felur því í raun 

ekki í sér mikla takmörkun á frjálsu sönnunarmati dómara. 

Það dugir þó ekki fyrir aðila að vísa í 3. mgr. 44. gr. eml. í þeim tilgangi að sleppa við 

sönnunarfærslu, nema það sé ljóst að um sé að ræða alkunn atriði og ber dómara að gæta að 

því. Á þetta reyndi í dómi Hæstaréttar, Hrd. 4. nóvember 2010 (708/2009) þar sem deilt var 

um skaðabótaskyldu vegna skerðingar á verðmæti lands sem áfrýjendur töldu að starfsemi 

álversins í Straumsvík mundi hafa í för með sér, en í dóminum segir svo: 

Áfrýjendur hafa heldur ekki fært viðhlítandi rök fyrir því að verðmæti þessa lands, að því leyti 

sem það hefur verið eða kann í framtíðinni að vera skipulagt fyrir iðnað, þjónustustofnanir og 

hafnarstarfsemi, yrði minna en ef nýta mætti það undir íbúðarbyggð, landbúnað eða 

matvælaframleiðslu, en ekki stoðar þeim að bera því við að slíkt sé alkunnugt í skilningi 3. mgr. 

44. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. 
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Var því ekki hægt að byggja á þessari fullyrðingu aðila þar sem að þeir höfðu ekki fært 

fullnægjandi sönnun fyrir henni. 

Í dómi Hæstaréttar, Hrd. 11. apríl 2011 (187/2011), reyndi einnig á 3. mgr. 44. gr. eml.  Í 

málinu bar aðili það fyrir sig að alkunna væri að hann hefði „vitanlega selt vöruna með 

hagnaði“ til að sýna fram á tjón sitt vegna ákvörðunar varnaraðila um að synja honum um 

leyfi til reynslusölu á þremur tilteknum áfengistegundum. Þar sem málinu var vísað frá dómi 

m.a. með þeim rökum að aðili hafi ekki stutt fjártjón sitt með gögnum sem honum hefðu átt 

að vera tiltæk virðist ljóst að ekki hafi verið talið að um alkunn atriði væri að ræða þótt það 

hafi ekki komið fram berum orðum í niðurstöðu dómsins. Í öllu falli virðist dómurinn ekki 

hafa byggt á þessari staðhæfingu sem alkunnri. 

5.2.2 Sönnunarmat vegna skýrslugjafar aðila, sbr. 50. gr. eml. 

Í 1. og 2. mgr. 50. gr. eml. er fjallað um sönnunargildi yfirlýsingar aðila sem er honum í óhag 

og þess þegar aðili kemur sér undan að svara eða svarar ekki nægilega skýrt. Ákvæði 50. gr. 

eml. takmarkast við yfirlýsingar aðila máls og skýrslu hans og taka því ekki til skýrslu vitna. 

Ákvæði 1. mgr. 50. gr. eml. fjallar um sönnunarmat á yfirlýsingu aðila sem er honum í 

óhag. Þar kemur fram að slík yfirlýsing um atvik, frá aðila sem hefur forræði á sakarefni, skal 

að jafnaði lögð til grundvallar. Þar kemur einnig fram í seinni hluta greinarinnar að dómari 

geti vikið frá fyrirmælunum ef hann telur ástæðu til, þ.e. ef hann telur að yfirlýsingin sé ekki 

gefin af nægilegri þekkingu eða skilningi eða ef eitthvað hefur komið fram sem hnekkir 

yfirlýsingunni eða veikir hana verulega. Í 1. mgr. 50. gr. eml. er því ekki að finna fortakslausa 

undantekningu frá reglunni um frjálst sönnunarmat dómara, heldur felst takmörkunin í því að 

hann skuli almennt leggja yfirlýsinguna til grundvallar nema í einu af þeim tveim tilvikum 

sem nefnd eru í seinni hluta greinarinnar. Í dómi Hæstaréttar, Hrd. 1995, bls. 2249, reyndi á 

hvort hægt væri að taka fullyrðingu aðila til greina með vísan til 1. mgr. 50. gr. eml. 

Málið varðaði rétt aðila til bóta vegna bílslyss. Deilt var um hvort viðkomandi hefði verið undir 

áhrifum áfengis undir stýri er slysið varð. Aðilinn og kona hans, sem hafði verið með í bílnum 

þegar slysið varð, báru því við að hún hefði gefið honum áfengi eftir slysið. Ekki var hægt að 

byggja á þeirri yfirlýsingu þar sem skýrsla vitna og það hve mikið vínandamagn mældist í blóði 

benti til annars, sbr. niðurlag 1. mgr. 50. gr. eml.  

 

Hér hefði dómara þannig ekki verið heimilt að ákveða að hann teldi, skv. sínu 

sönnunarmati, yfirlýsingu aðila máls og konu hans trúverðuga og byggt á því við niðurstöðu. 

Þetta hefði hann ekki getað gert þar sem fram voru komnir atriði sem veiktu vitnisburðinn 

verulega. Hér má þó deila um hvort tilvísun réttarins til 1. mgr. 50. gr. eml. sé rétt þar sem hér 
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var í raun ekki um að ræða yfirlýsingu af hálfu aðila sem var honum í óhag. Þvert á móti hefði 

hún verið honum hagfelld ef hún hefði verið tekin til greina. 

Þá felst takmörkun 1. mgr. 50. gr. eml. einnig í því að ef í reynd er um að ræða yfirlýsingu 

sem er aðila óhagstæð og seinni hluti 1. mgr. 50. gr. eml. á ekki við, þá ber dómara að jafnaði 

að leggja yfirlýsingu aðila til grundvallar. Á þetta reyndi í Hrd. 21. ágúst 2009 (323/2009): 

Í málinu hafði fyrirsvarsmaður sóknaraðila í skýrslu sinni lýst því yfir að í raun væri ekki um 

samningssamband að ræða milli sóknaraðila og varnaraðila. Þar sem þessi yfirlýsing var honum 

óhagstæð var hún lögð til grundvallar með vísan til 1. mgr. 50. gr. eml. Þar með var talið sannað 

að ekkert samningssamband væri á milli aðila og því gat sóknaraðili ekki krafið varnaraðila um 

ógreidd verklaun. Þetta var talið vera ósamrýmanlegt málatilbúnaði sóknaraðila og því var 

úrskurður héraðsdóms um að vísa málinu frá staðfestur. 

 

Þar sem ekkert í málinu benti til þess að seinni hluti 1. mgr. 50. gr. eml. gæti átt við var 

dómara ekki heimilt að líta fram hjá þessari yfirlýsingu. 

Hér hefur verið fjallað um sönnunargildi fullyrðingar sem er aðila sjálfum í óhag. 

Aðilaskýrslur eru þó, eðli máls samkvæmt, oftast aðila sjálfum í hag. Þótt sönnunargildi 

slíkrar skýrslu geti ekki talist mikið þá getur hún þó varpað einhverju ljósi á atvik máls ásamt 

öðru sem fram kemur í málinu. Því er vart hægt að halda því fram að slík skýrsla hafi ekkert 

sönnunargildi en ljóst er að sönnunargildi yfirlýsingar sem er aðila í hag er mun minna en ef 

yfirlýsing er aðila sjálfum í óhag.
61

 

Ákvæði 2. mgr. 50. gr. eml. er hins vegar orðað á þann veg að dómari geti metið 

vanrækslu aðila á að gefa skýrslu, óljós svör eða þögn á þann hátt sem gagnaðila er 

hagfelldast. Hér er því ekki um bein fyrirmæli að ræða heldur heimild eða jafnvel frekar 

leiðbeiningarreglu. Því má deila um hversu takmarkandi reglan er fyrir hið frjálsa 

sönnunarmat dómara. Það er þó ljóst að til að beita megi heimildinni verða einhver af 

áðurnefndum skilyrðum að vera uppfyllt, sbr. Hrd. 24. september 2009 (21/2009). Í málinu 

var deilt um greiðslu reikninga vegna vöruúttekta. Fyrirsvarsmaður hafði ekki verið kallaður 

til skýrslugjafar af dómara og gagnaðili hafði heldur ekki farið fram á að fyrirsvarsmaður gæfi 

skýrslu. Því var ekki hægt að beita 2. mgr. 50. gr. eml. og meta það gagnaðila í hag þar sem 

ekki var um að ræða vanrækslu af hálfu aðila. Dómara er þannig óheimilt að meta þessi atvik 

gagnaðila í hag við sönnunarmat ef ekki er í reynd um að ræða vanrækslu á skýrslugjöf, þögn 

aðila eða óskýr svör. 

Þá er í 59. gr. eml. að finna leiðbeiningarreglu er varðar mat á sönnunargildi vitnisburðar, 

sem bindur ekki dómara við sönnunarmat. Þó má segja að með því að lögfesta slík viðmið 

auki það að vissu leyti fyrirsjáanleika fyrir aðila máls, þar sem reglan gefi vísbendingu um til 

hvers dómari muni líta við sönnunarmat vitnisburðar. 
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5.2.3 Sönnunargildi skjala, sbr. 71. og 72. gr. eml. 

Í 71. og 72. gr. eml. er að finna reglur er varða mat á sönnunargildi skjala. Reglurnar eru til 

þess fallnar að takmarka hið frjálsa sönnunarmat dómara,
62

 þar sem þær segja til um hvenær 

hægt sé að treysta efni skjals og hvenær ekki. Í 71. gr. er fjallað um sönnunargildi opinberra 

skjala, í 1. mgr. er skilgreint hvað átt er við þegar talað er um „opinbert skjal“, þá kemur fram 

í 2. mgr. að þangað til annað sannast skuli íslenskt opinbert skjal teljast ófalsað ef það stafar 

frá embættis- eða sýslunarmanni. Það sama er talið gilda um erlent opinbert skjal ef 

ræðismaður eða annar trúnaðarmaður íslenska ríkisins í hlutaðeigandi ríki vottar að útgefandi 

hafi haft heimild til þess að gefa það út skv. reglum viðkomandi ríkis eða sýnt er fram á það 

með öðrum gildum hætti samkvæmt 2. mgr. 71. gr. eml. Loks kemur fram í 3. mgr. 71. gr. 

eml. að efni opinbers skjals skuli teljast rétt ef það varðar tiltekin atvik sem gerst hafa í 

embætti eða sýslan útgefanda þangað til annað hefur verið sannað. Í dómi Hæstaréttar, Hrd. 8. 

apríl 2011 (176/2011), þar sem staðfestur var úrskurður héraðsdóms í deilu um hver væri 

réttmætur lögerfingi, reyndi á sönnunargildi opinberra japanskra skjala. Í úrskurði 

héraðsdóms, sem staðfestur var í Hæstarétti, var fjallað um skilyrði 71. gr. eml. og þau talin 

uppfyllt og því var byggt á gögnunum í úrskurðinum. Skjölin töldust þannig vera opinber 

skjöl í skilningi 1. mgr. 71. gr. eml. Þá var talið að sýnt hefði verið fram á með fullnægjandi 

hætti að útgefandi skjals hefði, samkvæmt japönskum lögum, haft heimild til þess að gefa það 

út, sbr. 2. mgr. 71. gr. eml.  Loks var vísað til þess að ekki væri neitt sem benti til þess að 

skjalið væri falsað, sbr. 3. mgr. 71. gr. eml. Dómara hefði í þessu tilviki ekki verið heimilt að 

líta fram hjá efni gagnanna þar sem þau uppfylltu áðurgreind skilyrði og töldust því rétt. 

Í 72. gr. er fjallað um sönnunargildi einkaskjala. Í 1. mgr. kemur fram að einkaskjal, sem 

er undirritað með eiginhandarnafni útgefanda, telst gefið út af honum þangað til annað hefur 

verið sannað. Þá kemur fram í 2. mgr. að ef gagnaðili rengir gildi skjalsins getur dómari farið 

fram á að aðili gefi sýnishorn af undirskrift sinni. Ef aðili neitar því ber að líta svo á að 

staðhæfing gagnaðilans sé rétt. Loks kemur fram í 3. mgr. að dómari meti sönnunargildi 

einkaskjals hverju sinni með hliðsjón af atvikum, hér er því verið að ítreka að hið frjálsa 

sönnunarmat gildi í þeim tilvikum sem reglurnar ná ekki til. Reglur 1. og 2. mgr. 72. gr. eml. 

binda hins vegar dómara við sönnunarmat hans. 

Þó ákvæði 71. og 72. gr. eml. séu til þess fallin að takmarka frjálst sönnunarmat dómara 

hefur raunhæft gildi þeirra þó ekki verið talið mikið,
63

 enda má gera ráð fyrir því að þetta séu 

almennt viðteknar skoðanir eins og fram kom í athugasemdum með sambærilegri grein 71. gr. 
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eml. í eldri einkamálalögum. Þá virðist sjaldan vera vísað til 71. og 72. gr. eml. í 

dómaframkvæmd. 

Þá má einnig geta þess að um sönnunargildi birtingarvottorðs stefnu gildir einnig sérregla 

sbr. 3. mgr. 87. gr. eml. Í ákvæðinu segir að slíkt birtingarvottorð skuli talið rétt þangað til 

það gagnstæða hefur verið sannað. Reglan tekur ekki einungis til þess hvort stefnt hafi verið 

fyrir réttum aðila, á réttum stað og þess að hún hafi yfirhöfuð farið fram heldur nær hún 

einnig til annarra efnisatriða birtingarvottorðsins.
64

 Þannig ber dómara að leggja það til 

grundvallar að birtingarvottorð sé gilt þangað til annað telst fyllilega sannað, sbr. Hrd. 1997, 

bls. 3235. 

Í 2. mgr. 66. gr. eml. er loks að finna reglu er varðar sönnunargildi matsgerða. Eins og 

fram hefur komið er meginreglan um frjálst sönnunarmat dómara áréttuð í greininni. Þó ber 

að athuga að matsgerðir teljast almennt vera mjög sterk sönnunargögn, nema eitthvað bendi til 

þess að matsgerðin sé röng. Samkvæmt því ber aðila að hafa það í huga að líklegt sé að 

dómari muni taka mark á matsgerð og honum sé því best að leita eftir yfirmati ef hann er 

ósáttur við hana.
65

 

5.2.4 Málsforræðisregla við sönnunarfærslu, sbr. 46. gr. eml. 

Í meginreglunni um málsforræði aðila máls felst takmörkun á frjálsu sönnunarmati dómara.  

Samkvæmt meginreglu um málsforræði aðila er það á forræði aðila hvað er umdeilt í 

einkamáli þeirra fyrir dómi, þeir ráða þannig hvert ágreiningsefnið er og þar með hvað þurfi 

að sanna.
66

 Sókn eða vörn aðila lýsir hans skoðunum á málavöxtum og hlýtur að miða að því 

að sannfæra dómara um að hann hafi á réttu að standa en hinn aðilinn hafi að öllu eða 

einhverju leyti rangt fyrir sér.
67

 Meginreglan um málsforræði aðila birtist í 1. mgr. 46. gr. eml. 

þar sem fram kemur að aðilar afli sönnunargagna og hafi forræði á sakarefni. Sambærilega 

grein var ekki að finna í eldri lögum um meðferð einkamála nr. 85/1936 en fram kemur í 

athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 91/1991 að hún byggist á því 

hvernig framkvæmdin hefur verið og einnig á rótgrónum hugmyndum fræðanna.
68

 Í greininni 

felast þrjú atriði. Í fyrsta lagi að aðilarnir ráði sjálfir hvort þeir færa sönnur fyrir umdeildu 

atriði, þetta þýðir að ef aðili kýs að færa ekki sönnur á atriði sem hann ber sönnunarbyrðina 

fyrir, verður hann að bera hallann af því. Í öðru lagi felst í greininni að aðilar ráði hvernig 
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færð verður sönnun fyrir umdeildum atriðum. Þessi meginregla sætir þó vissum 

undantekningum, t.d. vegna reglna eml. um hvers konar sönnunargögn megi leggja fram í 

einkamálum og heimildum dómara til þess að hafa afskipti af sönnunarfærslu í vissum 

tilvikum, sbr. 2. og 3. gr. 46. eml. og 3. mgr. 48. gr. eml. Í þriðja lagi felur greinin í sér að það 

sé hlutverk aðila máls að framkvæma sönnunarfærsluna. Þeir eigi þannig almennt frumkvæði 

að því að boða vitni til skýrslugjafar, safna gögnum og dómkveðja matsmann.
69

 Dómaranum 

ber því aðeins að taka við sönnunarfærslunni en ekki hlutast til um hvernig aðilar haga henni 

við gæslu hagsmuna sinna, það er á þeirra ábyrgð, með þeim undantekningum  sem áður var 

greint frá og má finna í 2. og 3. mgr. 46. gr. eml.
70

 

Hér verða nefnd nokkur tilvik þar sem málsforræðisreglan hefur leitt til takmarkana á 

frjálsu sönnunarmati dómara og þar með á hverju hann getur byggt niðurstöðu dóms í 

rökstuðningi sínum um sönnunarmat. 

Vegna málsforræðisreglunnar verður sönnunarmat dómara að byggja á sönnunarfærslu 

aðila. Á þetta atriði reyndi í dómi Hæstaréttar í Hrd. 2004, bls. 1629 (379/2003) er varðaði 

mat á galla á fasteign. Í dóminum segir svo: 

Enda þótt lög heimili dómurum tiltekin afskipti af sönnunarfærslu fyrir dómi, er það meginregla 

að aðilar afli sönnunargagna og fari með forræði sakarefnis. Er dómurum ekki ætlað að gegna 

þessu hlutverki, hvorki á eigin spýtur, né eftir óskum aðila, sbr. 1. mgr. 44. gr. og 1. mgr. 46. gr 

laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Er sérfróðum meðdómsmönnum ekki að lögum ætlað 

að bæta úr hugsanlegum annmörkum á gagnaöflun málsaðila með því að leggja á grundvelli 

eigin þekkingar mat á atriði, sem viðhlítandi gögn skortir um. Af því sem að framan er rakið 

teljast dómarar hafa farið út fyrir hlutverk sitt með því að reisa niðurstöðu sína varðandi þennan 

þátt málsins á mati á árangri viðgerðar, sem þeir töldu sig verða vara við í vettvangsgöngu, en 

engin gögn eru um í málinu. Hefði héraðsdómur getað neytt þess úrræðis að beina því til aðila að 

afla frekari gagna ef hann taldi eftir vettvangsgöngu slíkt nauðsynlegt til skýringar á málinu, sbr. 

2. mgr. 46. gr. laga nr. 91/1991. Samkvæmt framangreindu eru þeir annmarkar á héraðsdómi að 

ekki verður hjá því komist að ómerkja hann og vísa málinu heim í hérað til löglegrar meðferðar 

og dómsálagningar að nýju. 

 

Þá má til samanburðar benda á Hrd. 1. mars 2012 (482/2011), er varðar skyldu aðila til að 

greiða vangoldin hússjóðsgjöld. Í því máli voru dómarar ekki taldir hafa farið út fyrir hlutverk 

sitt með því að fara yfir reikninga sem lágu að baki útreikningum stefnda. Þvert á móti var 

talið að þeir hefðu eingöngu lagt mat á fyrirliggjandi gögn. 

Vegna málsforræðisreglunnar er dómara einnig óheimilt að styðjast við gögn sem 

meðdómsmenn afla og láta aðila ekki í té fyrr en eftir dómsuppkvaðningu í héraði. Þá geta 

dómarar ekki byggt á gögnum sem þeir sjálfir afla. Í Hrd. 1996, bls. 1563 var fundið að slíkri 
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gagnaöflun héraðsdóms við mat á galla og talið að hún væri í andstöðu við reglu 1. mgr. 46. 

gr. eml. Þetta voru því ekki gögn sem dómara var heimilt að líta til við sönnunarmat sitt. 

Þá er sérfróðum meðdómsmönnum heldur ekki heimilt að leggja til grundvallar eigið mat 

þar sem viðhlítandi gögn frá aðilum skortir. Á þetta reyndi í Hrd. 2001, bls. 2940 (10/2001) 

en þar segir í niðurlagi dómsins: 

Samkvæmt framansögðu eru þeir annmarkar á matsgerð hins dómkvadda manns að hún verður 

ekki lögð til grundvallar við ákvörðun endurgjalds til gagnáfrýjanda fyrir verkið. Sérfróðum 

meðdómsmönnum er ekki að lögum ætlað að bæta úr annmörkum á gagnaöflun málsaðila með 

því að leggja á grundvelli eigin þekkingar mat á atriði, sem viðhlítandi gögn skortir um, sbr. 1. 

mgr. 44. gr. og 1. mgr. 46. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Þar sem reikningsgerð 

gagnáfrýjanda er samkvæmt framansögðu heldur ekki viðhlítandi grundvöllur kröfugerðar er 

málið svo vanreifað af hans hendi að ekki verður hjá því komist að vísa kröfu hans sjálfkrafa frá 

héraðsdómi. Með því að gagnkrafa aðaláfrýjanda stendur í órofa tengslum við aðalsök í héraði er 

óhjákvæmilegt að vísa henni einnig frá héraðsdómi. 

 

Dómarar geta því samkvæmt framansögðu ekki bætt úr annmörkum á þeim 

sönnunargögnum sem lögð eru fyrir dóminn. Hér er því enn og aftur ítrekað að dómarar geta 

ekki byggt sönnunarmat sitt á atriðum sem stafa ekki frá aðilum máls. 

Af málsforræðisreglunni leiðir einnig að ef um er að ræða útivistarmál, þar sem málið er 

talið dómtækt, sbr. 1. mgr. 96. gr. eml., getur dómari ekki kallað eftir frekari sönnun fyrir 

fullyrðingum stefnanda heldur verður að byggja á þeim eins og þær eru fram komnar.
71

 

5.2.5 Skylda dómara til að rökstyðja niðurstöðu um sönnunaratriði, sbr. f.-lið 1. mgr. 114. gr. 

eml. 

Í 1. mgr. 114 gr. eml. er að finna reglur um hvað skuli koma fram dómi. Í f-lið 114. gr. kemur 

m.a. fram að í dómi skuli koma fram rökstudd niðurstaða um sönnunaratriði og lagaatriði. Í 

193. gr. laga nr. 85/1936 um meðferð einkamála voru einnig ákvæði um hvað skyldi koma 

fram í dómi. Þar var ekki mælt fyrir um það berum orðum að niðurstaða um sönnunaratriði 

skyldi rökstudd heldur einungis að taka skyldi fram hvað hefði verið talið sannað og hverju 

hefði ekki verið mótmælt, það er að segja á hverju dómsniðurstaða væri byggð. 

Rökstuðningur fyrir mati á sönnunaratriðum er mjög mikilvægur þar sem þar reynir mikið á 

persónu dómara og því mikilvægt að skylda til slíks rökstuðnings sé orðuð í lögum. Slík 

skylda var lögfest með lögum nr. 28/1981 um breytingu á lögum nr. 85/1936 um meðferð 

einkamála. Þar var tekið sérstaklega fram að færa skyldi rök fyrir sönnunarmati og 
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lagaatriðum. Í athugasemdum við greinina í breytingarfrumvarpinu kom fram að þessar 

breytingar á 193. gr. laga nr. 85/1936 væru að mestu í samræmi við venjur.
72

 

 Með því að dómara sé gert skylt að rökstyðja mat sitt er stuðlað að því að tryggja að 

dómari byggi mat sitt á hlutlægum og málefnalegum rökum. Birting dóma og skylda til að  

rökstyðja sönnunarmat stuðla að því að tryggja að dómari byggi mat sitt á hlutlægum og 

málefnalegum rökum. Dómara ber þannig að byggja sönnunarmat sitt á réttmætum grundvelli. 

Þór Vilhjálmsson lýsti frjálsa sönnunarmatinu þannig: 

Um sönnun í dómsmálum gildir að sjálfsögðu, að frjálst sönnunarmat felur ekki í sér frelsi til að 

láta niðurstöðu sönnunarmatsins ráðast af öðru en því, sem dómarinn eftir beztu þekkingu og 

samvizku telur satt, rökrétt og í samræmi við almenn lagaleg viðhorf.
73

 

 

Þór nefnir hér m.a. sérstaklega samvisku dómarans sem rennir stoðum undir það að við 

sönnunarmat geti reynt mjög á persónu dómarans en ekki aðeins á lögfræðiþekkingu hans og 

almenna þekkingu. Hæfniskröfur til dómara og kröfur um rökstuðning eru leiðir til þess að 

tryggja betur að dómarar misnoti ekki aðstöðu sína við sönnunarmatið. 

Meginreglan um sjálfstæði dómstóla er mikilvæg í kenningum um réttarríkið, þ.e. 

hugmyndinni um réttarkerfi þar sem allir, þar með talið handhafar ríkisvaldsins, fara eftir 

lögum og rétti. Til þess að það sé hægt þurfa lögin að vera þannig að fólk geti látið þau stjórna 

gerðum sínum í daglegu lífi. Hugmyndin um réttarríki felur því m.a. í sér að lög eigi að vera 

fyrirsjáanleg. Það verður að vera hægt að treysta því að dómstólar gæti jafnræðis og fari að 

gildandi lögum þannig að fólk geti hagað sér í samræmi við lögin. Til að tryggja það hefur 

verið talið mikilvægt að dómstörf fari fram fyrir opnum tjöldum og að dómsniðurstöður séu 

birtar og vel rökstuddar.
74

 Einstaklingar eiga að geta kynnt sér rökstuðning dómsniðurstöðu 

og séð hvernig dómurinn komst að sinni niðurstöðu. Góður rökstuðningur fyrir sönnunarmati 

treystir því stöðu réttarríkisins og stuðlar að því að dómar byggi ekki á geðþóttaákvörðunum. 

Í dómum Hæstiréttar kemur oft fram áhersla réttarins á að dómar séu vel rökstuddir og er 

oft bent á það í dómum Hæstaréttar að rökstuðningur í dómi héraðsdóms hafi ekki verið 

fullnægjandi. Þá hefur skortur á fullnægjandi rökstuðningi oft orðið til þess að úrskurði eða 

dómi er vísað heim í hérað. Dæmi eru um að bent hafi verið á að það vantaði allan 

rökstuðning en í öðrum tilvikum að hann væri ekki fullnægjandi.
75

 Sem dæmi um dóm, þar 

sem bent var á að rökstuðningi væri áfátt en þó ekki vísað heim í hérað, má nefna Hrd. 1998, 

bls. 601 en í niðurlagi dómsins segir: 
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Í forsendum héraðsdóms er tekin upp orðrétt frásögn úr úrskurði landbúnaðarráðuneytisins frá 7. 

október 1997 og tekið fram, að dómurinn fallist á þau sjónarmið og rök, sem úrskurðurinn er 

reistur á. Er þetta í andstöðu við f-lið 114. gr. laga nr. 91/1991, sem felur í sér, að dómari 

rökstyðji niðurstöðuna og vinni úr þeim sönnunar og lagaatriðum, sem málatilbúnaður aðila er 

reistur á. Samningu hins áfrýjaða dóms er þannig áfátt. 

 

Í þessum dómi var sérstaklega vísað til þess að úrvinnsla bæði laga og sönnunaratriða væri 

áfátt í rökstuðningi.
76

 Þá er eins og áður segir ekki óalgengt að málum sé vísað heim í hérað 

vegna ófullnægjandi rökstuðnings og það sýnir hve mikil áhersla er lögð á rökstuðning.
77

 

Þá má einnig geta þess að skv. 1. málsl. 4. mgr. 114. gr. eml. er dómara einnig óheimilt að 

skírskota til sannana sem geta komið fram síðar í dómi, með öðrum orðum hann verður að 

byggja á sönnunargögnum sem aðilar hafa þegar lagt fram. 

5.3 Takmarkanir í annarri löggjöf 

Þótt mál þar sem aðilar hafa ekki frelsi til þess að ráðstafa þeim hagsmunum sem um ræðir, 

svokölluð „indispósitíf“, séu ekki algeng þykir rétt að minnast stuttlega á þau þar sem reglur 

um slík mál eru að mörgu leyti aðrar, m.a. varðandi sönnunaratriði. Sem dæmi um þessi mál 

má nefna lögræðissviptingarmál, mál er varða faðerni eða forræði barna og hjúskaparmál.
78

 

Í löggjöf um fyrrgreind mál er að finna ýmsar sérreglur varðandi sönnunarmat dómara. 

Ekki er ætlunin að gera tæmandi grein fyrir þeim reglum heldur að benda á að þótt meginregla 

einkamálaréttarfars sé að dómari hafi frjálsar hendur við sönnunarmat þá eru vissar tegundir 

mála þess eðlis að rétt þykir að takmarka frjálst sönnunarmat dómara umfram það sem 

almennt gildir. 

Sem dæmi um sérreglu varðandi sönnunarmat dómara má nefna 17. gr. barnalaga nr. 

76/2003 um faðernismál. Í greininni segir að ef niðurstöður mannerfðafræðilegra rannsókna 

benda eindregið til þess að maður sé faðir barns, þá skuli hann talinn vera faðir barnsins. 

Greinin bindur þannig sönnunarmat dómara í slíku máli. 

Ákvæði 17. gr. barnalaga er einnig dæmi um það hvernig vísindalegum aðferðum er nú 

beitt við mat á sönnun. Þótt þróunin hafi almennt verið frá lögbundnu sönnunarmati til frjáls 

sönnunarmats þá hefur það aukist að vísindum sé beitt við sönnunarmat og er það eðli máls 

samkvæmt einnig til þess fallið að binda hendur dómara við mat á sönnun.
79

 

                                                 
76

 Fleiri dæmi um dóma þar sem gerð var athugasemd um ófullnægjandi rökstuðning: Hrd. 2001, bls. 244 

(262/2000) og Hrd. 2001, bls. 1169 (395/2000). 
77

 Sem dæmi um fleiri dóma þar sem máli var vísað aftur í hérað má nefna: Hrd. 1995, bls. 1752, Hrd. 1998, bls. 

4471, Hrd. 1999, bls. 2357 (19/1999), Hrd. 2002, bls. 185 (230/2001), Hrd. 2001, bls. 1497 (373/2000), Hrd. 3. 

apríl 2007 (147/2007), Hrd. 12. febrúar 2009 (465/2008) og Hrd. 18. mars 2010 (320/2009). 
78

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 25. 
79

 Eiríkur Tómasson: „Sönnun og sönnunarbyrði, fyrri hluti“, bls. 251. 



25 

6 Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um meginregluna um frjálst sönnunarmat dómara, farið yfir helstu 

takmarkanir á henni, fjallað um þær lagagreinar sem takmarka hið frjálsa sönnunarmat og 

dómar reifaðir eftir því sem við á og þannig leitast við að skilgreina þann ramma sem 

dómurum er settur við sönnunarmatið. 

Eins og fram kemur í inngangi, er þó ekki unnt að afmarka nákvæmlega þann ramma, sem 

dómurum er settur við sönnunarmat. Þó sést af umfjöllun að sumar reglur sem fela í sér 

takmörkun á frjálsu sönnunarmati eru afdráttarlausari en aðrar. Sem dæmi má nefna að það er 

mjög skýrt í framkvæmd að dómarar geta ekki byggt sönnunarmat sitt á neinu öðru en því 

sem aðilar hafa lagt fram og byggt sjálfir á. Þar með má segja að sú takmörkun sem felst í 

málsforræðisreglu aðila veiti frekar skýr mörk. Önnur skilyrði, eins og t.d. skilyrðið um að 

dómari skuli vera óhlutdrægur eru öllu óljósari og verður að meta þau í hverju tilviki fyrir sig. 

Því er vart hægt að draga skýrar línur um takmörk þegar kemur að slíkum tilvikum. 

Þá má einnig velta fyrir sér mismunandi mikilvægi takmarkana á frjálsu sönnunarmati 

dómara, jafnvel út frá því hvað reynir mest á í framkvæmd. Eins og bent hefur verið á eru 

sumar reglur um takmarkanir á frjálsu sönnunarmati þess eðlis að líklegt er að dómari kæmist 

að sömu niðurstöðu þó þeirra nyti ekki við. Það á t.d. við um reglur um sönnunargildi skjala 

og að ekki þurfi að færa sönnur fyrir því sem telst alkunnugt. Vægi slíkra reglna virðist því 

ekki vera mjög mikið. Á móti kemur að með lögfestingu slíkra reglna er aðilum veittur viss 

fyrirsjáanleiki og þeir þurfa ekki að eyða tíma í að færa sönnur fyrir einhverju sem hvort eð er 

mundi teljast fullsannað. Með sama hætti þarf dómari ekki að færa rök fyrir niðurstöðu sinni 

varðandi sönnunarmat um þessi atriði og getur látið við það sitja að vísa til lagagreinanna. 

Þetta er því hagkvæmt fyrir alla aðila. 

Þá má færa rök fyrir því að mikilvægastar séu þær reglur sem tryggja að dómstóll sé 

óháður og óhlutdrægur og að vanhæfisreglurnar byggist á sjónarmiði um traust. Sem dæmi 

um slíkar reglur má nefna skyldu dómara til að rökstyðja niðurstöðu sína og einnig reglur um 

skipun dómara og vanhæfi dómara. Þá virðast skilyrðin um fullnægjandi rökstuðning og að 

dómari sé ekki vanhæfur vera þau sem oftast valda ómerkingu fyrir Hæstarétti af þeim reglum 

sem hér hefur verið fjallað um. 

Allar fyrrgreindar reglur um takmarkanir á frjálsu sönnunarmati dómara miða að því að 

tryggja réttláta og skilvirka málsmeðferð fyrir íslenskum dómstólum. Þær eru því allar 

mikilvægar þótt misjafnt sé hversu afdráttalausar þær eru og hversu oft reynir á þær. 
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