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1. Inngangur 

Hér verður fjallað um þá meginreglu einkamálaréttarfars að mál skuli flutt munnlega. Fjallað 

verður um regluna sem stjórnarskrárvarða meginreglu og sem skýringarreglu þegar málsaðilar 

seilast of langt í framlagningu skriflegra gagna. Það eru mannréttindi málsaðila að eiga kost á 

því að flytja mál sitt munnlega. Reglan um munnlega málsmeðferð er forsenda fyrir tilvist 

annarra meginreglna í einkamálaréttarfari, nánar til tekið reglunnar um opinbera málmeðferð, 

jafnræðisregluna, regluna um milliliðalausa málmeðferð og regluna um hraða málsmeðferð. 

Hægt er að flytja mál skriflega en til þess verður þá að vera heimild að lögum. 

Í ákvæðum einkamálalaga er gert ráð fyrir meginreglunni um munnlega meðferð þegar 

stefndi heldur uppi vörnum í héraði, sbr. 1. mgr. 101. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð 

einkamála, hér eftir skammstöfuð eml. Einnig er gert ráð fyrir því að áfrýjuð einkamál séu 

flutt munnlega fyrir Hæstarétti, sbr. 3. mgr. 161. gr. eml. 

Munnleg meðferð í sinni hreinustu mynd felst í því að við úrlausn máls er ekki stuðst við 

neitt annað en það sem kemur munnlega fram við flutning málsins
1
 en ljóst er að reglan sætir 

ýmsum takmörkunum. Veigamest af þeim takmörkunum er það þegar stefndi mætir ekki til að 

taka til varna, svokölluð útivistarmál. Í slíkum tilvikum eru mál flutt skriflega samkvæmt 96. 

gr. eml. Önnur veigamikil takmörkun á reglunni er sú, að í máli er lagður fram fjöldinn allur 

af skriflegum gögnum og má þar nefna stefnu, greinargerð stefnda og sönnunargögn. Það 

hefur verið talið óþarfi að lengja málflutning með upplestri allra skriflegra gagna en hvergi er 

boðið í eml. að einungis verði tekið tillit til þess er munnlega kemur fram í því. Hér getur 

málið vandast því engin lögákveðin viðmið eru að finna um mörk þess hve langt má ganga í 

skriflegri röksemdafærslu á kostnað þess er kemur fram munnlega. Getur þá reglan um 

munnlega málsmseðferð komið að notum sem skýringarregla ef málsaðili gengur of langt í 

skriflegri röksemdafærslu sinni.
2
 

Meginreglur er ekki að finna einskorðaðar í einu tilteknu lagaákvæði. Þvert á móti eiga 

þær stoð í löggjöf almennt og í heilu lagakerfunum.
3
 Meginreglur koma fyrst og fremst til 

hjálpar í lögskýringu settra laga og túlkun, þegar komist er að því hvaða tilvik falla undir 

settar lagareglur og hvaða tilvik ekki.
4
 Meginregla getur verið sótt til tiltekins lagabálks í 

heild sinni. Athugun á lagabálki getur þá orðið grundvöllur að ályktun um réttarreglu sem 

                                                 
1
 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 14. 

2
 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 14-15. 

3
 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 234. 

4
 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, bls. 88. 
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ekki verður leidd af túlkun á hverju ákvæði sérstætt.
5
 Af lestri eml. má einmitt ráða að gert er 

ráð fyrir því að mál séu flutt munnlega, og sérstaka lagaheimild þurfti til að flytja megi þau 

skriflega. Aðalákvæði laganna eru 1. mgr. 101. gr. um mál í héraði og 3. mgr. 161. gr. um 

áfrýjuð mál í Hæstarétti, þar sem segir að mál skuli flutt munnlega og aðeins megi flytja það 

skriflega, að dómari ákveði það. Þá má finna mörg önnur ákvæði í lögunum sem segja til um 

eða gera ráð fyrir að meðferð einkamála sé munnleg. Meginreglur getur einnig verið að finna 

á tilteknum réttarsviðum sem grundvallarreglur og geta þá náð út fyrir einn tiltekinn lagabálk 

og haft gildi á því réttarsviði í heild sinni.
6
 Þessi lýsing á vel við um regluna um munnlega 

málsmeðferð þar sem að reglan er talin liður í réttlátri málsmeðferð samkvæmt 70. gr. 

stjórnarskrárinnar, hér eftir skammstöfuð stjskr., sem túlkuð hefur verið í samræmi við 6. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu, sem öðlast hefur lagagildi hér á landi sbr. lög nr. 62/1994, hér 

eftir skammstafaður MSE. Reglan hefur því gildi sem liður í hinni stjórnarskrárvernduðu 

reglu um réttláta málsmeðferð. Mikilvægt er að hafa í huga að reglan um munnlega 

málsmeðferð á sér ekki stað í tómarúmi, heldur á hún sér stað í rökréttum tengslum við aðrar 

meginreglur einkamálaréttarfars. Hún bæði styður við og fyllir aðrar meginreglur og öfugt. 

Flestar þessara meginreglna eru einnig liðir í meginreglunni um að allir eigi rétt á réttlátri 

málsmeðferð samkvæmt 70. gr. stjskr., og 6. gr. MSE.  

2. Munnleg málsmeðferð sem liður í réttlátri málsmeðferð samkvæmt 70. 

gr. Stjórnarskrárinnar og  6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 

Í 70. gr. stjskr. nr. 33/1944 og 6. gr. MSE er fjallað um rétt manna til að njóta réttlátrar 

málsmeðferðar. 

Ákvæði 70. gr. stjskr. kveður á um að öllum beri réttur til að fá úrlausn 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 málsaðila. Fyrsta skilyrðið sem ákvæðið setur er að málsmeðferðin sé 

réttlát. Hugtakið réttlát málsmeðferð er afar víðtækt en í því getur meðal annars falist að 

málsmeðferð sé munnleg. Reglan gildir jafnt um einkamál sem og sakamál.
7
 Hefur hugtakið 

réttlát málsmeðferð samkvæmt 70. gr. stjskr. verið skýrt í ljósi þeirra meginreglna sem leiddar 

eru af 6. gr. MSE.
8
 

                                                 
5
 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 239. 

6
 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 243. 

7
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 239. 

8
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 70. 
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Þegar skorið er úr því hvort meðferð máls hafi verið réttlát, eru atvik málsins virt í heild 

sinni og ályktun dregin út frá heildstæðu mati. Það er þá sú heildarmynd sem við blasir sem 

segir til um það hvort meðferð málsins hafi verið réttlát í skilningi 6. gr. MSE.
9
 Það kann að 

vera að ekki hafi verið brotið gegn neinu einstöku ákvæði greinarinnar, en meðferð málsins er 

samt sem áður talin brjóta gegn 6. gr. þegar heildarmyndin er skoðuð. Á sama hátt getur verið 

að þó svo að ekki hafi verið farið að öllum fyrirmælum greinarinnar í hvívetna, verði samt 

litið svo á að meðferð málsins verði talin hafa uppfyllt kröfur 6. gr. MSE.
10

 Þegar lagt er mat 

á hinn gildandi rétt samkvæmt MSE og dómar Mannréttindadómstóls Evrópu túlkaðir, er 

mikilvægt að þekkja þau meginsjónarmið sem ráða ferðinni við túlkun sáttmálans. 

Dómstóllinn hefur lýst því yfir að við túlkun sáttmálans sé litið til 31. gr. Vínarsamnings um 

milliríkjasamninga frá 29. maí 1969
11

, þar sem segir að samningur skuli túlkaður í góðri trú 

og byggt skuli á venjulegri merkingu hugtaka sem getið er í honum í ljósi samhengis þeirra og 

í samræmi við tilgang og markmið hans. 

Það segir hvergi beinlínis í 6. gr. MSE né 70. gr. stjórnarskrárinnar að meðferð mála skuli 

vera munnleg. Í 1. mgr. 6. gr. MSE. er talað um opinbera málsmeðferð og í 70. gr. stjskr. er 

talað um að dómþing skuli vera háð í heyranda hljóði. Eru þetta reglur sem segja fyrst og 

fremst til um opinbera málsmeðferð. Munnleg málsmeðferð er þó forsenda fyrir opinberri 

málsmeðferð, því ef meðferðin væri skrifleg gætu viðstaddir ekki áttað sig á því hvað þar færi 

fram. Skilyrðið um opinbera meðferð er í raun tvíþætt. Það felur bæði í sér að málsmeðferð 

eigi sér stað fyrir opnum tjöldum og, sem rökrétt afleiðing af því, að hún sé munnleg. 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur lýst tilgangi þessarar tvíþættu reglu þannig að hún verndi 

málsaðila fyrir málaferlum sem fara fram án aðgæslu almennings. Sé hún til þess fallin að 

stuðla að gagnsæi, réttlátri málsmeðferð og trausti almennings á dómstólum.
12

 Í raun má því 

segja að reglurnar um opinbera málsmeðferð feli einnig í sér fyrirmæli um munnlega 

málsmeðferð. Við skýringu á hugtakinu réttlát málsmeðferð í skilningi 6. gr. MSE. hefur 

Mannréttindadómstóllinn gjarnan vísað til réttarins til munnlegs málflutninngs.
13

 

Það skal þó tekið fram að reglan er ekki undantekningarlaus. Eins og áður segir leggur 

Mannréttindadómstóllinn heildstætt mat á það hvort meðferð máls hafi verið réttlát í skilningi 

6. gr. MSE. og hefur hann talið meðferð máls standast þó að hún hafi ekki verið munnleg. Í 

dómi Mannréttindadómstóls Evrópu, MDE, Fredin gegn Svíþjóð, 23. febrúar 1994 (18928/91) 

                                                 
9
 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 67. 

10
 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 68. 

11
 Jon Fridrik Kjølbro: Den europæiske Menneskerettighedskonvention –for praktikere. bls. 21. 

12
 Harris, O´Boyle & Warbrick: Law of the European convention on human rights, bls. 261. 

13
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 273. 
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komst Mannréttindadómstóllinn að þeirri niðurstöðu að almennt eigi aðili rétt á því að mál 

hans hljóti munnlega meðferð. Málið, er varðaði afturköllun á leyfi til að nema úr malarnámu, 

var til meðferðar hjá æðsta stjórnsýsludómstóli Svía sem fyrsta og eina dómstig. 

Stjórnsýsludómstóllinn synjaði beiðni um að málið væri flutt munnlega. Í dómi 

Mannréttindadómstóls Evrópu segir, að þar sem stjórnsýsludómstóllinn hefði verið eini 

dómstóllinn sem fór með málið væri neitun hans á munnlegri meðferð brot á 6. gr. MSE. 

Dómstóllinn tók enn fremur fram að í skilyrðinu um opinbera meðferð gæti falist að 

meðferðin væri munnleg. Í MDE, Schuler-Zgraggen gegn Sviss, 24. júní 1993 (14518/89), 

sem varðaði sviptingu örorkubóta, taldi dómstóllinn hins vegar að málið hefði ekki þurft að 

sæta munnlegri meðferð. Ástæðurnar voru þær að kærandi hafði ekki krafist þess að 

meðferðin væri munnleg auk þess sem málið varðaði flókið tæknilegt álitaefni. Dómstóllinn 

taldi að við þær aðstæður hentaði betur að málflutningur væri skriflegur. Einn dómaranna 

skilaði séráliti þar sem hann taldi að brotið hefði verið í bága við 6. gr. MSE sökum skorts á 

munnlegum flutningi málsins. Dómarinn féllst ekki á, að vegna þess að kærandi hafi ekki 

farið fram á munnlegan flutning, hafi hann þar með afsalað sér réttinum til munnlegrar 

meðferðar.  

Fallið hefur einn áfellisdómur gegn Íslandi þar sem Ísland var talið hafa gerst brotlegt við 

6. gr. mannréttindasáttmálans, MDE, Súsanna Rós Westlund gegn Íslandi, 6. desember 2007 

(42628/04). Deilt var um lagaákvæði sem kom í veg fyrir að mál væru flutt munnlega við 

ákveðnar aðstæður. Það er ákvæði 3. mgr. 158. gr. eml. þar sem segir efnislega að verði 

útivist í áfrýjunarmáli af hálfu stefnda skuli litið svo á að hann krefjist staðfestingar 

héraðsdóms. Veita megi áfrýjanda stuttan frest til að ljúka gagnaöflun sem boðuð hefur verið í 

greinargerð en dómur verði svo kveðinn upp á grundvelli fyrirliggjandi gagna án munnlegs 

málflutnings.  

 

Kærandinn, Súsanna Rós, hafði tapað skaðabótamáli vegna fasteignagalla í héraði og áfrýjað því 

til Hæstaréttar. Stefndi í áfrýjunarmálinu tók ekki til varna í Hæstarétti og var þá kveðinn upp 

dómur í Hæstarétti án munnlegs flutnings á grundvelli 3. mgr. 158. gr. eml. Fyrir 

Mannréttindadómstólnum hélt S því fram að ákveðnar röksemdir hennar hefðu ekki komist að 

við áfrýjun málsins vegna þeirra takmarkana sem 3. mgr. 158.gr. eml. setti. Íslenska ríkið byggði 

aðallega á því að sú tilhögun að málið yrði ekki flutt munnlega fyrir Hæstarétti hefði verið 

byggð á sanngjörnum og eðlilegum rökum varðandi breytt eðli málaferlanna þegar gagnaðili 

kaus að taka ekki til varna fyrir Hæstarétti. Skriflegri meðferð fyrir Hæstarétti væri ætlað að 

veita aðilum færi á að flytja mál sitt en ekki gera nýjar kröfur eða koma fram með ný lagarök 

eða sönnunargögn. Mannréttindadómstóllinn rakti að það væri þáttur í réttlátri málsmeðferð að 

hvor aðilinn um sig fengi tækifæri til að flytja mál sitt. Dómstóllinn tók einnig fram að þar sem 

munnleg meðferð hafi farið fram á fyrsta dómstigi kynnu að vera aðstæður sem réttlættu að 

meðferð væri einungis skrifleg á áfrýjunarstigi. Taka yrði tillit  til áfrýjunartilhögunar, valdsviðs 

áfrýjunardómstólsins, og þess hvernig hagsmunum áfrýjanda væru í raun haldið fram og þeirra 
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gætt við áfrýjunina, einkum í ljósi eðlis þeirra álitaefna sem áfrýjunardómstóllinn skyldi leysa 

úr, og hvort þau gæfu tilefni til að leysa úr atriðum varðandi atvik eða réttarreglur sem unnt væri 

að leysa úr á grundvelli gagna málsins einna. Mannréttindadómstóllinn taldi ekki að í þessu máli 

hefðu slíkar aðstæður verið uppi. Dómstóllinn taldi að  3. mgr. 158. gr. eml hefði  verið bein og 

sjálfkrafa afleiðing af því að stefndi tók ekki til varna í Hæstarétti. Taldi 

Mannréttindadómstóllinn að reglan veitti í raun „öðrum aðilanum, varnaraðila í áfrýjunarmálinu, 

færi á að ákveða einhliða að Hæstiréttur hlýddi ekki á munnlegan málflutning, og gera þannig 

réttinum að leysa úr málinu á grundvelli málsgagnanna án þess að rétturinn ætti kost á að meta á 

eigin vegum hvort ástæða væri til munnlegs flutnings málsins í þágu réttlátrar meðferðar þess.“ 

Var Ísland talið hafa brotið gegn 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð og dæmt skaðabótaskylt 

vegna þessa. 

 

Reglan í 3. mgr. 158. gr. eml. hefur þau áhrif að annar aðili að einkamáli getur haft 

ákvörðunarvald um það að mál verði ekki munnlega flutt fyrir Hæstarétti með því að taka 

ekki til varna.  Af röksemdum Mannréttindadómstólsins má ráða að sú regla gangi gegn 1. 

mgr. 6. gr. MSE, enda hafi Hæstiréttur ekkert svigrúm til að ákveða annað. 

3. Hvað felur munnleg málsmeðferð í sér? 

3.1 Nákvæm lýsing málsins fer fram munnlega 

Í XIV kafla eml er fjallað um málsmeðferð. Mál telst þingfest þegar stefnandi leggur fram 

stefnu fyrir dómi sbr. 1. mgr. 94. gr. eml. Einnig er stefnanda heimilt að leggja fram skjöl sem 

varða málatilbúnað hans eða hann annars byggir kröfur sínar á, svo og skrá yfir þau skjöl sem 

hann leggur fram. Einnig er honum heimilt að leggja fram skriflega aðilaskýrslu sína um atvik 

máls sbr. 95. gr. eml. Stefnandi verður að gæta þess að í framlögðum gögnum felist ekki 

skriflegur málflutningur, það þýðir meðal annars að hann verður að hafa í huga að samkvæmt 

e. lið 1. mgr. 80. gr. eml. á lýsing í stefnu að vera stutt og gagnorð og verður skrifleg reifun 

röksemda því að vera í hófi. Ætti lýsing í stefnu að vera fremur stuttorð án þess þó að 

nauðsynlegum efnisþáttum hennar sé sleppt. Þar ættu að koma fram meginatriði málsins en 

nánari lýsing málsins ætti að bíða munnlegs málflutings. Sjá Hrd. 2004, bls 879 (347/2003). 

 

Deilt var um hvort íslenska ríkið hefði bakað sér skaðabótaskyldu gagnvart N með því að velja S 

sem samningsaðila í kjölfar útboðs á „nýjum fjárhagskerfum fyrir ríkissjóð og stofnanir hans“. 

Málið var afar umfangsmikið og málsatvik um margt flókin. Hæstiréttur gerði athugasemdir við 

greinargerð N fyrir Hæstarétti. Taldi hann hana óhæfilega langa og málsástæður væru þar raktar 

í löngu máli og ekki saman dregnar. Þetta væri í brýnni andstöðu við fyrirmæli réttarfarslaga um 

munnlegan málflutning og skýran og gagnorðan málatilbúnað í greinargerðum. 

 

Hér er ljóst að um nokkuð gróft brot gegn reglunni um munnlegan málflutning, sbr. 

orðalag Hæstaréttar að málatilbúnaður áfrýjanda væri í „brýnni andstöðu“ við fyrirmæli 

réttarfarslaga um skýran og gagnorðan málflutning. Hæstiréttur sá þó ekki ástæðu til að vísa 
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málinu frá af þeim sökum og fór svo að það var dæmt N í vil. Svipaðar aðstæður voru uppi í 

Hrd 2002, bls 3555 (240/2002).  

 
Deilt var um rétt til launa í barneignarleyfi. Hæstiréttur fann að því að stefnu í málinu til 

héraðsdóms hafi verið verulega áfátt eins og hún var úr garði gerð af lögmanni, sem fór með það 

af hálfu stefndu og mjög hafi skort á að málatilbúnaður stefnanda í héraði væri skýr og 

gagnorður og að öðru leyti í samræmi við fyrirmæli 1. mgr. 80. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð 

einkamála, en jafnframt  hafi gætt þar mjög skriflegs málflutnings. 

 

Hæstiréttur notar hér afgerandi orðalag með því að segja að stefnu í málinu til héraðsdóms 

hafi verið verulega áfátt.  

Það verður þó alltaf að hafa í huga að ekki sé víst að málið verði flutt frekar, svo sem ef 

stefndi tekur ekki til varna, og haga reifun í stefnu á þann veg að dómari gæti fallist á kröfu á 

grundvelli röksemda sem þar koma fram.
14

  

Aðalmeðferð er lýst í 1. - 3. mgr. 103. gr. eml. Í 1. mgr. kemur fram að skýrslutökur og 

munnlegur málflutningur fari fram í einni lotu. Í 2. mgr. segir að í upphafi aðalmeðferðar gefi 

dómari stefnanda kost á því að gera stuttlega grein fyrir málinu. Stefndi á færi á því að gera 

stuttar athugasemdir við lýsingu stefnanda eftir það. Í 3. mgr. er munnlegum málflutningi lýst. 

Stefnandi talar fyrst og síðan stefndi, rétt er að tvisvar sé talað af hálfu hvors. Dómarinn stýrir 

málflutningnum og gætir þess að ræðumaður haldi sig við efnið og að málflutningurinn sé 

glöggur og sæmilegur. Það er mikilvægt að aðilar geri ítarlega grein fyrir öllum málsástæðum, 

lagarökum og sönnunargögnum þar sem rétturinn tekur einungis mið af því sem fram kemur 

við munnlega meðferð málsins.
15

 Í 100. gr. kemur fram að þegar stefndi hefur lagt fram 

greinargerð athugi dómari hvort gallar séu á málinu sem geta varðað frávísun án kröfu. Telji 

dómari slíka galla fyrir hendi gefur hann aðilum kost á að tjá sig um það munnlega. 

 
Hrd. 1995, bls 841. Deilt var um meintan galla á bifreið. Stefnandi krafði stefnda um bætur 

vegna gallans en stefndi krafði stefnanda um greiðslu kaupverðsins með gagnkröfu í 

framhaldsstefnu. Þeirri kröfu vísaði héraðsdómur frá vegna vanreifunnar en aðilum gafst ekki 

kostur á því að tjá sig um það atriði málsins sbr. 1. mgr. 100. gr. eml. Hæstiréttur tók fram að 

það hefði átt að kveða upp sérstakan úrskurð um frávísun kröfunnar að undangengnum 

munnlegum málflutningi. Þar sem gagnáfrýjandi kærði ekki frávísunarákvæði héraðsdómsins og 

áfrýjaði honum ekki til ómerkingar fjallaði Hæstiréttur ekkert frekar um þá kröfu. 

 

Við meðferð málsins gera aðilarnir grein fyrir sinni sýn á deiluefni, hvernig rétturinn ætti 

að meta sönnunargögn og hvaða réttaráhrif það mat ætti að hafa. Þó svo að 

málsforræðisreglan taki ekki til hins lögfræðilega mats á atvikum máls, reifa aðilarnir 

                                                 
14

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 160. 
15

 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen. Den civile retspleje, bls. 314. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991091.html#G80
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almennt, með hliðsjón af viðeigandi fordæmum og fræðikenningum, sína sýn á hið 

lögfræðilega mat sem þarf að fara fram.
16

 

Í lokamálslið 103. gr. er mælt fyrir um að dómari geti beint því til aðila að þeir leggi fram 

skriflega kröfugerð og talningu málsástæðna við aðalmeðferð. Í athugasemdum í greinargerð 

við 103. gr. er áréttað að þarna sé alls ekki verið að mæla fyrir um rétt til að leggja fram 

skrifleg málflutningsskjöl, einungis kröfugerð og talningu málsástæðna.
17

 

Í 80. og 99. gr. eml. kemur fram að aðilarnir geri skriflega grein fyrir málsástæðum, 

atvikum og réttarreglum sem þeir byggja mál sitt á, í stefnu og greinargerð. Af þessu mætti 

ráða að um tvítekningu væri að ræða, þar sem gerð er grein fyrir þessum atriðum bæði í stefnu 

eða greinargerð og við munnlega meðferð, en svo er ekki. Í 1. mgr. 80. gr. sbr.  2. mgr. 99. gr. 

eml. kemur fram að lýst skuli á gagnorðan og skýran hátt málsástæðum og öðrum atvikum 

sem þarf að greina til þess að samhengi málsástæðna verði ljóst. Skrifleg reifun á að vera stutt 

og hnitmiðuð, en í hinni munnlegu framsögu verði farið ítarlegar í þau atvik og málsástæður 

sem byggt er á, auk þess sem þá fyrst er ætlast til þess að vikið verði að fræðikenningum og 

dómafordæmum, sem geta varðað úrlausn málsins.
18

  

Um áfrýjuð mál í Hæstarétti gildir regla 3. mgr. 161. gr., sem hefur að geyma samskonar 

heimildir og 1. mgr. 101. gr. Það er afar fátítt að áfrýjuð mál séu flutt skriflega fyrir 

Hæstarétti. Eru nær öll mál af þessum toga munnlega flutt.
19

 Um sjálfan málflutninginn í 

Hæstarétti er fjallað í 162. gr. eml. sem svipar mjög til reglu 3. mgr. 103. gr. Í 2. mgr. 162. gr. 

segir að málflutningsmaður áfrýjanda talar fyrst og síðan málflutningsmaður stefnda. Í 3. mgr.  

162. gr. er fjallað um efni málflutningsræðu. Kemur þar fram að forðast skuli málalengingar 

og málflutningi beint að þeim atriðum sem ágreiningur sé um eða nauðsynlegt sé að fjalla um 

til að varpa ljósi á ágreiningsefni. Í 4. mgr. er kveðið á um stjórn forseta á þinghaldinu.  

Reglan um munnlega málsmeðferð hefur áhrif bæði sem leiðbeiningarregla fyrir málsaðila 

og sem krafa um að dómari komist að niðurstöðu á grundvelli þess, er munnlega hefur komið 

fram við aðalmeðferð málsins. Gott er að hafa í huga tvö atriði til leiðbeiningar við nánari 

skýringu á inntaki reglunnar. Í fyrsta lagi að skjal eða gagn sem lagt er fram við dóminn án 

þess að neitt komi fram um það munnlega, kemur ekki til skoðunnar við úrlausn máls. Í öðru 

lagi að tilvísun til skjals er að jafnaði nægileg til að rétturinn taki mið af innihaldi þess við 

úrlausn máls.
20

 Mjög mikilvæg skjöl eða hlutar þeirra, t.d. umdeild ákvæði í samningi, eru 

                                                 
16

 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen. Den civile retspleje, bls. 314. 
17

 Alþt, A-deild, 1991-92, bls. 1103 
18

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 14. 
19

 Jón Steinar Gunnlaugsson: Um málskot í einkamálum, bls. 88. 
20

 Bernhard Gomard, Michael Kistrup: Civiloprocessen, bls. 477. 
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gjarnan lesin orðrétt upp en látið nægja að vísa til annarra þýðingarminni skjala.
21

 Algengt er 

að málflytjendur undirbúi málflutninginn með þeim hætti að þeir hafi fyrirfram skrifaðar 

ræður tilbúnar. Upplestur á slíkri ræðu uppfyllir vissulega skilyrði munnlegrar málsmeðferðar  

en á á hættu að verða illskiljanlegur og beinlínis leiðinlegur fyrir réttinn og aðila málsins.
22

 

Málflytjandi ætti eftir föngum að leitast við að flytja málið í formi frjálsrar framsögu í stað 

þess að lesa upp skrifaða ræðu.
23

 

3.2 Dómur kveðinn upp í heyranda hljóði 

Í 3. mgr. 115. gr. sbr. 3. mgr. 165. gr. er að finna regluna um að dómur skuli kveðinn upp í 

heyranda hljóði. Það á við hvort sem um munnlega eða skriflega málsmeðferð er að ræða, 

einnig hvort sem um opin eða lokuð þinghöld er að ræða. Samtímis því að dómsúrlausn er 

lesin upp á að vera til reiðu endurrit af úrlausninni fyrir aðilana sbr 3. mgr. 115. gr. eml. 

Regla þessi er einnig talin hluti af 1. mgr. 6. gr. MSE. Mannréttindadómstóllinn hefur ekki 

fallist á neinar undantekningar frá þessari reglu, en hefur þó túlkað orðin „í heyranda hljóði“ 

með nokkuð sveigjanlegum hætti. Rétturinn hefur ekki túlkað orðin svo að í þeim felist krafa  

um að dómur sé kveðinn upp munnlega í opinberu þinghaldi. Í staðinn hefur dómstóllinn sett 

nokkur fordæmi sem leggja línurnar varðandi efnisinntak kröfunnar um að dóm skuli kveða 

upp í heyranda hljóði.
24

 Í fyrsta lagi hefur dómstóllinn komist að því að það þurfi ekki 

endilega að vera brot á 6. gr. MSE. ef að í stað þess að afhenda aðilum endurrit af úrlausn, fái 

þeir í hendur samantekt af úrlausn.
25

 Hins vegar hefur verið fundið að því að aðeins sé lesið 

upp dómsorð án þess að nein frekari rök séu færð fyrir úrlausninni.
26

 Í öðru lagi hefur verið 

fallist á undantekningar af öryggisástæðum. Í þriðja lagi hefur dómstóllinn tekið tillit til þess 

að í mörgum aðildarríkjum að MSE er langvarandi hefð fyrir því að birta dóma opinberlega í 

dómaskrám. Í máli MDE, Pretto gegn Ítalíu, 8. desember 1983 (7984/77) sló dómstóllinn því 

föstu að slík birting yrði að taka tillit til eiginleika hvers máls fyrir sig og vera í samræmi við 

markmið og tilgang 6. gr. MSE. Dómstóllinn komst að því að ekki hefði verið brotið í bága 

við 6. gr. MSE þó svo að úrskurður hafi einungis verið birtur í dómaskrá en ekki kveðinn upp 

munnlega í opnu þinghaldi. Dómstóllinn lagði áherslu á að hér væri um að ræða 

áfrýjunardómstól sem einungis skoðaði lagaleg atriði og kvað upp úrskurð sinn eftir opinbera 

áheyrn. Með hliðsjón af tilgangi þess að kveða upp dóma „í heyranda hljóði“, sem er að stuðla 

                                                 
21

 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen. Den civile retspleje, bls. 314. 
22

 Bernhard Gomard, Michael Kistrup: Civiloprocessen, bls. 477. 
23

 Jón Steinar Gunnlaugsson: Um málskot í einkamálum, bls. 92. 
24

 Harris, O´Boyle & Warbrick: Law of the European convention on human rights, bls. 276.  
25

 Sjá MDE, Lamanna gegn Austurríki, 10. júlí 2001 (28923/95) 
26

 Sjá MDE, Ryakib Biryukov gegn Rússlandi, 17. janúar 2008 (14810/02) 
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að aðgæslu almennings, komst dómstóllinn að því að ekki hefði verið brotið í bága við 6. gr. 

MSE. Í fjórða lagi hefur dómstóllinn fallist á frávik frá reglunni þegar kemur að 

uppkvaðningu dóma er varða forsjárdeilur.
27

 

Að framansögðu fer varla á milli mála að Ísland uppfyllir skilyrði 6. gr. MSE. um að 

dómar séu kveðnir upp í heyranda hljóði. 

4. Hagræði af munnlegri meðferð máls 

Einn af aðalkostunum við munnlegan flutning máls fram yfir skriflegan flutning er, að hann er 

almennt liprari og auðveldara er að reifa mál og koma til skila í töluðu máli heldur en 

skriflegu.
28

 

Munnlegur flutningur máls tekur að jafnaði minni tíma heldur en skriflegur flutningur 

máls, þar sem skýrslutökur og munnlegur flutningur fara fram í einni lotu sbr. 3. mgr. 103. gr. 

eml. Hins vegar, þegar um skriflega meðferð er að ræða skal samkvæmt 4. mgr. 103. gr. eml. 

fresta máli að loknum skýrslutökum til þess að stefandi leggi fram sókn. Málinu skal svo aftur 

frestað til þess að stefndi leggi fram vörn. Málinu verður enn einu sinni frestað til þess að 

aðilar eigi báðir þann kost að leggja fram skrifleg andsvör einu sinni. 

Mál sem virðast mjög flókin virðast oft skýrari eftir að þau hafa verið flutt munnlega. Í 

tilvikum þegar reglan um munnlega málsmeðferð telst hafa verið brotin, er algengt að einnig 

sé tekið fram að málið geti ekki talist nógu skýrt til að leggja megi á það dóm. Óskýr atriði 

eða misskilningur verða leiðrétt jafnóðum þegar báðir málsaðilar eru viðstaddir ásamt 

lögmönnum sínum á þeim tíma þegar málið er munnlega flutt og geta þeir þá átt munnleg 

samskipti og lagt spurningar fyrir hvorn annan. Einnig gefst dómara færi á að leggja fram 

spurningar við málflutninginn um atriði sem honum þykja óljós og kunna að hafa þýðingu 

sbr. 3. mgr. 101. gr. eml. Slík þáttaka dómara í málinu væri afar þung í vöfum ef um skriflega 

meðferð væri að ræða.  Með því að dómari geti beint spurningum til aðila er þeim gefinn 

kostur á að skýra atriði sem dómarar vilja betri svör við. Dregur það úr hættu á því að dómur 

verði reistur á atriðum sem ekki voru nægjanlega skýr við flutning málsins. Spurningar 

dómara geta líka dregið fram veikleika í málflutningi sem málflytjandi kemst þá ekki hjá að 

horfast í augu við og skýra. Möguleiki dómara á að spyrja málflytjendur um óskýr atriði 

verður til þess að dómasamning verður léttari og markvissari. Einnig má nefna það að 

                                                 
27

 Harris, O´Boyle & Warbrick: Law of the European convention on human rights, bls. 277. 
28

 Hákon Árnason: „Munnlegur málflutningur fyrir dómi og spurningar frá dómendum“, bls. 331. 
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markvissar spurningar dómara eru til þess fallnar að auka traust til réttarins þegar málsaðilar 

og aðrir viðstaddir sjá að dómarar eru vel búnir undir málflutninginn.
29

 

 
Í Hrd. 2002, bls. 185 (230/2001) var talið að verulega hefði skort á skýrleika í 

héraðsdómsstefnu. Héraðsdómari lét málið samt sem áður sæta efnismeðferð. Um það segir í 

dómi Hæstaréttar: „Ekki er tilefni til að hreyfa við því mati, enda var ekki útilokað að 

skýrslugjöf aðila og vitna fyrir dómi ásamt munnlegum flutningi málsins gæti varpað nægu ljósi 

á ágreiningsefni þess til að fella mætti á það efnisdóm.“ 

 
Í Hrd. 2001, bls. 2529 (22/2001) féllust aðilar á að málið yrði flutt skriflega fyrir Hæstarétti og 

var sú ósk tekin til greina skv. 3. mgr. 161.gr. eml. Stefnandi í Hæstarétti var ólöglærður og 

flutti mál sitt sjálfur. Í dómi Hæstaréttar er tekið fram að málatilbúnaður stefnanda í héraði og 

fyrir Hæstarétti væri háður stórfelldum og um margt vítaverðum annmörkum, sem höfðu gert 

alla meðferð málsins og úrlausn þess stórum örðugri en nokkur efni hefðu átt að standa til.  

 

Það má hugsa sér að við aðstæður sem þessar séu ef til vill rök fyrir því að synja um 

skriflegan málflutning, þar sem líklegra sé að óskýr atriði skýrist við munnlegan flutning, eftir 

atvikum með spurningum frá dómara.  

Í Hrd. 1995, bls. 1757 var fundið að fjölmörgum atriðum varðandi málatilbúnað 

áfrýjanda. Meðal þeirra var það, að ekki hafi verið gætt að meginreglunni um munnlega 

málsmeðferð og sé það meðal annars af þeim sökum að málið hafi ekki þótt nógu skýrt til að 

það væri hæft til dómtöku. Í Hæstarétti segir orðrétt: 

 
Í niðurlagi hins áfrýjaða dóms segir réttilega, að greinargerð gagnáfrýjanda sé að mestu leyti 

endurtekning á stefnu. Við það bætist, að uppbygging aðalkröfu hans er ruglingsleg, varakrafa 

ekki dómhæf og málsástæður ekki hnitmiðaðar og lögfræðilega reifaðar. Þá er skriflegur 

málflutningur fólginn í framlagningu sérstakrar álitsgerðar af hálfu gagnáfrýjanda, sem hafði í 

för með sér skrifleg andsvör aðaláfrýjanda. Framlagning skjala er og að öðru leyti 

tilviljanakennd. Tekur héraðsdómari því réttilega fram, að torvelt hafi verið að ná tökum á 

málinu á grundvelli málflutningsskjala, og bætir við, að munnleg málsreifun umboðsmanns 

stefnanda í héraði hafi ekki varpað nægilega skýru ljósi á málið. [...] Samkvæmt því, sem rakið 

hefur verið, brýtur málsmeðferð í héraði svo mjög í bága við grundvallarreglur laga nr. 91/1991, 

að ekki verður hjá því komist að ómerkja hinn áfrýjaða dóm og vísa málinu sjálfkrafa frá 

héraðsdómi. 

 

5. Tengsl við aðrar meginreglur einkamálaréttarfars 

Eins og fyrr segir á reglan um munnlega málsmeðferð sér ekki stað í tómarúmi, heldur er hún 

rökréttur hlekkur í þeirri keðju meginreglna sem saman stuðla að því að málsmeðferðin verði 

talin réttlát í skilningi 70. gr. stjskr. og 6. gr. MSE. 

 

                                                 
29

 Jón Steinar Gunnlaugsson: „Réttaröryggi og munnlegur málflutningur“, bls. 327. 
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5.1 Reglan um opinbera málsmeðferð 

Reglan um opinbera málsmeðferð tryggir að almenningur eigi þess kost að vita hvað fer fram 

fyrir dómstólum og geti fylgst með því hvort dómstólarnir starfi í reynd eftir lögunum.
30

 Til 

þess að sú regla nái tilgangi sínum þarf meðferð málsins einnig að vera munnleg. Reglan um 

opinbera málsmeðferð mundi missa marks ef að þeir almennu borgarar sem nýttu rétt sinn til 

að fylgjast með hinni opinberu málsmeðferð sæju ekkert annað en dómara og lögmenn 

afhenda hvorum öðrum skrifleg gögn sem þeir svo læsu sjálfir í einrúmi. Þá ber að hafa í huga 

að þó að dómari noti heimild sína í 8. gr. eml. til að loka þinghaldi fyrir almenningi, þá eiga 

aðilar máls engu að síður rétt á munnlegri málsmeðferð.
31

 

5.2 Jafnræðisreglan. 

Í jafnræðisreglunni felst krafa um að mál verði dæmt á grundvelli jafnréttis, en það er aðeins 

unnt ef báðir aðilar eiga þess kost að koma jafnt að kröfum sínum, rökum og 

sönnunargögnum, þeir eigi jafnan aðgang að öllum gögnum og eigi kost á andsvörum.
32 

Ef 

málsmeðferð er skrifleg að meira eða minna leyti getur reynst erfitt að tryggja traust aðilanna 

á því að jafnræðis sé gætt milli þeirra.
33

 Ef aðilar seilast of langt í skriflegum flutningi í máli 

sem lýtur munnlegri meðferð hlýtur einnig að vera hætta á því að það halli á jafnræðið þar 

sem tekið væri tillit til gagna eða röksemda sem ekki hefðu komið fram við munnlegan 

flutning. Í dómi Mannréttindadómsstóls Evrópu, MDE, Súsanna Rós Westlund gegn Íslandi, 

6. desember 2007 (42628/04), sem reifaður er hér að framan, var talið að með því að brjóta í 

bága við rétt aðila til flytja mál sitt munnlega, hefði einnig verið brotið í bága við 

jafnræðisregluna. Í dóminum var tekið fram að einn þáttur réttlátrar málsmeðferðar væri 

jafnræði aðila, sem þýðir að hvorum aðila um sig verður að veita sanngjarnt tækifæri til að 

flytja mál sitt við aðstæður sem ekki eru merkjanlega óhagstæðari en gagnaðilanum eru búnar. 

5.3 Reglan um milliliðalausa málsmeðferð 

Inntak reglunnar um milliliðalausa málsmeðferð er að mál verði tekið fyrir af sama 

dómaranum frá upphafi og þangað til dómur gengur.
34

 Er talið líklegra að rétt niðurstaða fáist 

ef sami dómari hlýðir á framburð aðila og vitna og kynni sér sjálfur það sem fært er fram.
35

 

                                                 
30

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 270. 
31

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 94. 
32

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 240. 
33

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 14. 
34

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 15. 
35

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 246. 
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Ef skýrslutaka fer fram þannig að skriflegar skýrslur eru lagðar fyrir dómara sem aðrir 

hafa tekið er meðferð málsins ekki milliliðalaus.
36

 Sönnunarfærslan fer fyrir þeim dómara 

sem leysir úr máli og hlýðir hann þá meðal annars sjálfur á aðila og vitni sem gefa skýrslur 

fyrir dómi. Mótar hann sér þannig skoðun um trúverðugleika frásagna af öðru en skriflegu 

endurriti af framburðinum.
37

  

 
Í Hrd. 1994, bls. 1314 var fjallað um beiðni M hf. um að dómkvaddir yrðu matsmenn til að 

leggja mat á skattframtal félagsins árið 1991. Beiðnin var tekin fyrir á dómþingi fyrir fulltrúa 

dómstjóra að viðstöddum umboðsmanni M hf. og tveimur umboðsmönnum skattstjóra er lögðu 

fram skrifleg mótmæli við því að beiðnin næði fram að ganga. Dómarinn tók ágreiningsefnið til 

úrskurðar eftir að aðilar höfðu tjáð sig um ágreiningsefnið á dómþinginu. Sá dómari fór í leyfi 

um áramótin og í kjölfarið var öðrum fulltrúa dómstjóra fengið málið í hendur um miðjan 

janúar. Sá dómari tók málið fyrir  10. maí 1994 og kvað upp úrskurð á grundvelli fram komina  

gagna um matsbeiðnina og þess, sem bókað hafði verið um hið fyrra þinghald. Voru fulltrúum 

málsaðila ekki gefinn kostur á að tjá sig fyrir hinum nýja dómara. Þessi meðferð var talin brjóta í 

bága við meginregluna um munnlegan og milliliðalausan málflutning og taldi Hæstiréttur ekki 

verða hjá því komist að vísa málinu heim til löglegrar meðferðar að nýju. 

5.4 Reglan um hraða málsmeðferð 

Reglan um hraða másmeðferð snýr að því að leitast eigi eftir að hraða málsmeðferð eftir 

föngum. Markmið relgunnar er að sporna við því að aðilar geti dregið mál á langinn eftir eigin 

hentugleika, en það er dómarans að gæta að málshraðanum.
38

 Í 2. mgr. 99. gr. og 2. mgr. 102. 

gr. eml. kemur fram að dómari skuli ekki veita þarfalausa fresti undir rekstri máls og geti 

synjað um frest þó svo að aðilar séu á einu máli um að leita hans.
39

 Eins og fyrr er rakið tekur 

munnleg málsmeðferð að jafnaði mun styttri tíma heldur en skrifleg. Munnlegar skýrslur eru 

teknar af aðilum og vitnum í einni lotu við aðalmeðferð skv. 1. mgr. 103. gr. en samkvæmt 4. 

mgr. 103. gr. verður máli frestað að minnsta kosti þrisvar sinnum þegar um skriflega meðferð 

er að ræða. 

 
Hrd. 1950, bls. 300. Lögmaður gagnstefnanda í dómi Sjó- og verslunardóms Reykjavíkur hafði 

mætt fyrir hans hönd þar til það var tekið til munnlegs flutnings. Tilkynnti gagnstefnandi þá að 

hann hugðist flytja mál sitt sjálfur og óskaði eftir því að málið yrði skriflega flutt þar sem hann 

væri ólöglærður og málið nokkuð flókið. Sjó- og verslunardómur féllst á það með skírskotun til 

2. tölul. 2. mgr. 109. gr. laga nr. 85/1936 (nú 1. mgr. 101.gr. eml). Hæstiréttur féllst hins vegar 

ekki á það. Í dómi Hæstaréttar var tekið fram að með tilvísun til þeirrar meðferðar sem málið 

hefði þegar hlotið fyrir sjó- og verslunardóminum þyki varnaraðili ekki eiga rétt til þess að tefja 

málið lengur með því að hefja nú skriflegan málflutning. Var úrskurður sjó- og 

verzlunardómsins felldur úr gildi. 

 

 

                                                 
36

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 273. 
37

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 15. 
38

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 17. 
39

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 17. 
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6. Takmarkanir á meginreglunni um munnlega málsmeðferð 

Þó að meginreglan sé að meðferð máls sé munnleg geta komið upp margvísleg tilvik sem 

verða til þess að meðferðin verði skrifleg eða fari ekki fram yfirhöfuð. 

6.1 Samningsheimildarreglan 

Samningsheimildarreglan endurspeglar það að einkamál varða fyrst og fremst einkahagsmuni 

málsaðila en ekki almannahagsmuni.
40

 Samningsheimildarreglan er ekki orðuð í neinu einu 

ákvæði eml. en í stuttu máli felur reglan það í sér að aðilum einkamáls er heimilt að semja um 

bæði formhlið og efnishlið einkamáls. Litlar takmarkanir eru á því að hvaða leyti semja megi 

um efnishlið máls.
41

 Hins vegar byggjast eml. á þeirri meginreglu að réttarfarsreglur séu 

ófrávíkjanlegar. Undantekningar frá þeirri meginreglu verða að byggjast á beinni lagaheimild, 

dómvenju eða eftir atvikum eðli máls.
42

 

Í 1. mgr. 101. gr. eml. er mælt fyrir um munnlega málsmeðferð en þar er einnig að finna 

tvenns konar undantekningar frá reglunnni. Annars vegar að flytja megi mál skriflega ef 

dómari telur hættu á að það skýrist ekki nægilega með munnlegum málflutningi sbr. 2. málsl. 

101. gr. eml. og hins vegar í 3. málsl. 1. mgr. 101. gr., þar sem kemur fram að dómari geti 

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

frumvarpi því er varð að lögum nr. 91/1991 kemur fram að gert er ráð fyrir að dómari meti 

hvort ósk um skriflegan málflutning sé á rökum byggð. Í eldri lögum um meðferð einkamála 

nr. 85/1936 var í b-lið 2. mgr. 109. gr. mælt fyrir um að dómari gæti ákveðið skriflegan 

málflutning eftir ósk aðila ef hann teldi hana á rökum byggða. Í frumvarpi til laga nr. 91/1991  

er tekið fram að telja verði sérstök fyrirmæli um þetta óþörf, þar sem þessi aðstaða falli í raun 

einnig undir heimildina til að ákveða skriflegan málflutning, sem komi fram í 2. málsl. 1. mgr. 

101. gr. frumvarpsins. Það er því ljóst að ætlast er til þess að dómari meti efnislega hvort rök 

eru til þess að flytja mál skriflega.
43

 Í neðangreindum dómi fór ekkert slíkt mat fram. 

 
Hrd. 1953, bls 73. Sjó- og verslunardómur Vestmannaeyjakaupstaðar tók mál vegna kröfu um 

björgunarlaun til munnlegrar meðferðar hinn 12. apríl 1951. Hinn 29. júní s.á. var ákvörðun um 

munnlega meðferð breytt og málið flutt skriflega. Í dómi Hæstaréttar var fundið að því að því að 

ekki hafi verið séð að efni hafi verið til þess að flytja máli skriflega.  

 

Í 3. mgr. 161. gr. er að finna sambærileg fyrirmæli og í 1. mgr. 101. gr. um áfrýjuð mál í 

Hæstarétti. Ljóst er að 1. mgr. 101. gr. sbr. 3. mgr. 161. gr. fela í sér heimild til að semja um 

                                                 
40

 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen. Den civile retspleje, bls. 77. 
41

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 19. 
42

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 20. 
43

 Alþt. 1991-1992, A-deild, bls. 1102. 
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formhlið málsins á þennan hátt, að því gefnu að dómari fallist á það. Almennt verður að telja 

líkur til þess að aðilar geti vikið meginreglunni um munnlega málsmeðferð til hliðar með 

samkomulagi svo fremi sem engir mikilvægir opinberir hagsmunir eða hagsmunir þriðja 

manns mæli gegn því, og að ekki halli á jafnræði aðilanna sökum slíks samkomulags.
44

  

6.1.1 Mat á því hvort fara eigi fram skrifleg meðferð 

Í 2. málsl. 1. mgr. 101. gr. eml, sbr. 3. mgr. 161. gr. sem heimila að hafa mál skriflegt kemur 

fram, að dómari geti ákveðið að hafa þann háttinn á ef hann telur hættu á að það skýrist ekki 

nægilega með munnlegum málflutningi. Hér er hætta á ruglingi varðandi það hvað átt er við 

þegar talað er um flókin eða óskýr atriði og hvaða óskýru eða flóknu atriði mæla með 

skriflegri meðferð mála. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur samþykkt skriflega meðferð í 

málum þar sem deiluefni hefur ýmist snúist um mjög tæknilega flókin mál eða mál sem 

einvörðungu varða einföld lögfræðileg álitaefni. Í slíkum málum hefur rétturinn talið að það 

sé réttlætanlegt að hafa málaferli skrifleg með hliðsjón af afkastagetu dómstóla og 

fjárhagslegum sjónarmiðum. Hins vegar ættu aðilar að máli alltaf rétt á að krefjast munnlegs 

málflutnings, þó svo að dómstóll geti neitað þeim um það eftir að hafa lagt hlutlægt mat á þá 

beiðni.
45

 

Hafa verður í huga að munnleg meðferð máls er almennt til þess fallin að gera atvik þess 

og deiluefni skýrari, sbr. t.d. ummæli Hæstaréttar í Hrd 2002, bls. 185 ( 230/2001) þar sem 

sagði í Hæstarétti um þá ákvörðun héraðsdómara að láta tiltölulega óskýrt mál sæta 

efnismeðferð, að ekki væri „útilokað að skýrslugjöf aðila og vitna fyrir dómi ásamt 

munnlegum flutningi málsins gæti varpað nægu ljósi á ágreiningsefni þess til að fella mætti á 

það efnisdóm“. Hins vegar kann að vera að þegar mál eru komin á ákveðið flækjustig henti 

betur að meðferðin sé skrifleg. Dómari verður að leggja efnislegt mat á það  hvort leyfa eigi 

skriflega meðferð. Við það mat verður hann að hafa í huga að munnleg meðferð er meginregla 

og undantekningar frá henni ber að túlka þröngt. Hins vegar verður líka að hafa í huga það 

eðli einkamála að þau snúast um einkahagsmuni þeirra aðila sem að því standa og ættu þeir að 

hafa visst frelsi til að ráðstafa málaferlum sínum. Hér kemur í ljós togstreita milli 

meginreglunnar um munnlega málsmeðferð og þeirrar meginreglu að aðilar að einkamáli eigi 

almennt að geta ráðstafað því hvernig þeir haga sínum málaferlum. Togstreitan er enn fremur 

á milli almannahagsmuna og einkahagsmuna. Það eru almannahagsmunir að formreglum 

einkamálalaga sé fylgt, almenningur geti fylgst með réttarhöldum og réttarríkið sé haft í 
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 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen. Den civile retspleje, bls. 79. 
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 Harris, O´Boyle & Warbrick: Law of the European convention on human rights, bls. 274. 
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heiðri. Aftur á móti geta málsaðilar, af ýmsum ástæðum, séð sér hag í því að hafa meðferð 

málsins skriflega, og eðli einkamála mælir vissulega með því að aðilar máls geti ráðstafað 

þessum atriðum nokkuð frjálslega. 

Það má álykta svo að hátt flækjustig á sviði sem ekki er innan sérfræðisviðs þess sem 

vinna á úr því eigi frekar erindi í skriflegan málflutning. Má styðja það með þeim rökum að 

dómarar eru almennt einungis sérfræðingar á sviði lögfræði. Þegar mál varða tæknilega flókin 

atvik utan sérsviðs þeirra er ef til vill hentugra að hafa meðferð máls skriflega svo að dómari 

fái ráðrúm til að glöggva sig á atvikum. Má í því samhengi minnast á 2. mgr. 101. gr. eml. þar 

sem kemur fram að ef mál varðar flókin fjárviðskipti, getur dómari gefið aðilum kost á að 

leggja fram útreikninga sem kröfur þeirra byggjast á, enda hafi slíkar upplýsingar ekki komið 

fram með fullnægjandi hætti í öðrum gögnum máls. Áður hefur verið minnst á dóm 

Mannréttindadómstóls Evrópu, MDE, Schuler-Zgraggen gegn Sviss, 24. júní 1993 

(14518/89), þar sem dómstóllinn taldi skriflega meðferð málsins uppfylla 6. gr. MSE, en ein 

af ástæðum þess var að um tæknilega flókið álitaefni var að ræða.  

Ef mál er óvenju umfangsmikið eða tæknilegt getur dómari gripið til þess að kveða 

sérfróða meðdómsmenn til að sitja í dómnum. Á þann veg geta umfangsmikil eða flókin mál 

verið dæmd án þess að vikið sé frá meginreglunni um munnlega málsmeðferð. Fari því aðilar 

ekki fram á skriflega meðferð ætti dómari að nýta þær heimildir í eml. ef málið þarfnast 

sérfræðikunnáttu eða er óvenju umfangsmikið. Um er sérfróða meðdómsmenn gilda tvær 

mismunandi heimildir. Í 2. mgr. 2. gr. eml. segir að ef dómari telur þurfa sérkunnáttu í dómi 

til að leysa úr sakarefni málsins geti hann kvatt til tvo meðdómsmenn sem hafa slíka 

sérkunnátttu. Í 3. mgr. 2. gr. eml. segir að dómari geti ákveðið að þrír héraðsdómarar skipi 

dóm í málinu eða tveir héraðsdómarar með einum sérfróðum meðdómsmanni. Dómari verður 

samt að fara varlega við að beita þeim heimildum þar sem um er að ræða undantekningu frá 

meginreglunni um að einn dómari fari með hvert mál í héraði sbr. 1. mgr. 2. gr. eml. og 3. 

mgr. 18. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla. Dómari á að hafa sérþekkingu á lögfræðilegum 

atriðum. Verður 2. mgr. 2. gr. eml. því ekki beitt til að kveðja til löglærða meðdómendur til að 

leggja mat á lögfræðileg atriði. 2. mgr. 2. gr. er ætluð til þess að koma til hjálpar þegar leysa 

þarf úr ágreiningi á sérhæfðu sviði, öðru en lögfræðilegu.
46

  

Í málum þar sem staðreyndir málsins eru einfaldar og óumdeildar og málið fjallar aðeins 

um réttaráhrif þessara óumdeildu atvika eða staðreynda, eða túlkun á skjali, og hvorugur 

aðilanna hefur nokkuð sérstakt fram að færa, getur það að hafa meðferð málsins skriflega 
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horft til sparnaðar á tíma og fyrirhöfn
47

 og verið réttlætanleg af þeim ástæðum svo lengi sem 

ekki er gengið á rétt annarra. 

6.2 Stefndi tekur ekki til varna 

Um þá aðstöðu þegar stefndi tekur ekki til varna er fjallað í 96. gr. eml. þar sem segir að sæki 

stefndi ekki þing þegar mál er þingfest og hafi ekki lögmæt forföll, skuli taka málið til dóms í 

þeim búningi sem það er. Mál af því tagi kallast útivistarmál og sæta svokallaðri 

útivistarmeðferð. Málið er þá tekið til dóms í þeim búningi sem það er skv. 1. mgr. 96. gr. 

eml, nema stefnandi hafi fengið frest skv. 2. mgr. 95. gr. til að leggja fram gögn. Í 

útivistarmálum fer enginn sérstakur málflutningur fram. Stefnandi fær ekki tækifæri til að 

reifa mál sitt frekar með skriflegum málflutningsgögnum, heldur verður leyst úr málinu á 

grundvelli fram komina gagna. Ef krafa stefnanda er dómtæk er yfirleitt leyst úr útivistarmáli 

með því að dómari áriti stefnu samkvæmt 113. gr. eml.
48

 Slík áritun hefur sama gildi og 

dómur. Langflest einkamál eru útivistarmál. Á árinu 2008 voru útivistarmál tæplega 97% allra 

einkamála fyrir héraðsdómum landsins
49

 og er því um að ræða veigamestu undantekninguna 

frá reglunni um munnlega málsmeðferð, sökum þess mikla fjölda mála sem falla í flokk 

útivistarmála. Um útivist í Hæstarétti gildir regla 3. mgr. 158. gr. eml. Um hana var fjallað hér 

að framan í tengslum við MDE, Súsanna Rós Westlund gegn Íslandi, 6. desember 2007 

(42628/04). Verði útivist af hálfu stefnda í Hæstarétti verður litið svo á að hann krefjist 

staðfestingar héraðsdóms og Hæstiréttur kveður upp dóm í málinu á grundvelli fyrirliggjandi 

gagna án munnlegs flutnings. Með hliðsjón af dómi Mannréttindadómstóls Evrópu í máli 

Súsönnu Rósar gegn Íslandi, má ráða að við ákveðnar aðstæður uppfylli þessi grein ekki 

skilyrði 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð sökum skorts á munnlegri meðferð. 

6.3 Kærumál í Hæstarétti 

Kærumál í Hæstarétti eiga við um ákvarðanir dómara um rekstur máls og formsatriði en fela 

ekki í sér lyktir á efnislegum ágreiningi málsaðila.
50

 Í 143. gr. eml. kemur fram hvaða 

úrskurðir héraðsdómara sæti kæru. Meðferð kærumála í Hæstarétti er almennt skrifleg þótt 

unnt sé að gera undantekningar frá því, sbr. ákvæði 3. mgr. 149. eml. sem mælir fyrir um að 

Hæstiréttur geti, með þeim fyrirvara sem hann telur hæfilegan, gefið aðilum kost á að flytja 

kærumálið munnlega. Afar sjaldgæft er að aðilar fari fram á að flytja kærumál munnlega.
51

 Af 
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 Bernhard Gomard, Michael Kistrup: Civilprocessen, bls. 476. 
48

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 201. 
49

 Vefsíða Hagstofu Íslands, http://www.hagstofan.is/Hagtolur/Heilbrigdis,-felags-og-domsmal 
50

 Jón Steinar Gunnlaugsson: Um málskot í einkamálum, bls. 99. 
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 Jón Steinar Gunnlaugsson: Um málskot í einkamálum, bls. 122. 
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dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu má ráða að það er réttur málsaðila að fá úr 

því skorið hvort rök séu til að flytja slíkt mál munnlega. Væntanlega verður að skilja 3. mgr. 

149. gr. eml. á þann veg að Hæstarétti beri að leggja efnislegt mat á beiðni aðila um að fá að 

flytja kærumál munnlega. 

6.4 Fjöldamörg skrifleg gögn lögð fyrir í máli 

Eins og áður hefur komið fram felur reglan um munnlega málsmeðferð ekki í sér að öll 

skrifleg gögn verði lesin upp. Fjöldamörg skrifleg gögn eru lögð fyrir dóminn og gert er ráð 

fyrir að reifað sé munnlega á hverju dómari skuli byggja niðurstöðu sína. Reglan um 

munnlega málsmeðferð hlýtur alltaf að takmarkast af þessari staðreynd. Mörk þess sem koma 

skal fram munnlega og skriflega eru ekki lögfest, enda væri það hægara sagt en gert. Ráðast 

verður af aðstæðum í hverju máli hvar þessi mörk liggja. Við það mat þarf að hafa tvö atriði í 

huga. Annars vegar það, að almennt nægir að vísa í gagn til þess að dómari taki tillit til þess 

við úrlausn og hins vegar að lýsing á atvikum, málástæðum, fræðikenningum og 

dómafordæmum á fyrst og fremst að koma fram í munnlegri ræðu. Hér reynir á raunhæfan 

hátt á regluna um munnlega málsmeðferð sem skýringarreglu ef málsaðili gengur of langt í 

skriflegri röksemdafærslu fyrir sínum málstað.
52

 Verða hér raktir nokkrir dómar þar sem 

málsaðilar voru taldir hafa gengið of langt í skriflegri röksemdafærslu. 

Í Hrd. 29. nóvember 2007 (157/2007) var deilt um skaðabætur vegna fráfalls frá tilboði í 

fasteign á nauðungarsölu. P ehf. hafði átt hæsta boð í fasteignina en stóð ekki við boðið og var 

fasteignin seld þeim er átti næsthæsta boð. Sýslumaðurinn í Hafnarfirði fór fram á bætur sem 

námu mismuninum á tilboði P ehf og næsthæsta boðinu. Við meðferð málsins í héraði lagði 

sýslumaður fram bréf sem hann hafði ritað til lögmanns síns. Bréfið innihélt „umsögn 

sýslumannsins í Hafnarfirði vegna máls E-942/2006“ eins og það var nefnt í bréfinu sjálfu. 

Um það segir í dómi Hæstaréttar: 

 
Bréf þetta hafði að geyma skrifleg andsvör við greinargerð áfrýjanda. Lög nr. 91/1991 leyfa ekki 

að lögð séu fram í einkamálum málflutningsskjöl af þessum toga, nema þingsókn stefnda hafi 

fallið niður, sbr. 3. mgr. 96. gr. laganna. Var framlagning skjalsins aðfinnsluverð. 

 

Hæstiréttur mat innihald umrædds bréfs þannig að það innihéldi málflutning í skriflegu 

formi. Bréfið hefur því verið talið innihalda röksemdafærslur sem koma hefðu átt fram í 

munnlegum flutningi málsins. 

 
Í Hrd. 2006, bls. 4859 (234/2006) var deilt um hvort uppi væru skilyrði 11. gr. skaðabótalaga 

um endurupptöku máls vegna ófyrisjáanlegra breytinga á heilsufari tjónþola. Við munnlegan 
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málflutning í Hæstarétti lagði áfrýjandi fram samantekt á helstu málsatvikum í tímaröð. Meiri- 

og minnihluti Hæstiréttar taldi að í þeirri samantekt væru að finna athugasemdir sem fælu í sér 

skriflegan málflutning og töldu það aðfinnsluvert. 

 

Í 4. mgr. 161. gr. eml. kemur fram að Hæstiréttur geti beint til aðila að þeir afhendi hvor 

um sig með tilteknum fyrirvara stutt yfirlit um atvik máls í tímaröð, málsástæður sínar og 

tilvísanir til réttarreglna, svo og um tilvitnanir í fræðirit og dóma sem þeir hyggjast styðjast 

við í málflutningi. Það er mikilvægt að þessi regla sé túlkuð í samræmi við meginregluna um 

munnlega málsmeðferð þannig að framlagning gagna fari ekki út í skriflegan málflutning. Á 

það reyndi í Hrd 1999, bls. 390 (177/1998) þar sem afhent var af hálfu aðila yfirlit um atvik 

máls í tímaröð, málsástæður ofl. Tekið var fram að framlagning slíks skjals væri til 

fyrirmyndar en fundið var að því að málsástæður voru þar raktar í löngu máli og ekki saman 

dregnar. Þótti það í andstöðu við reglur um munnlegan málflutning og gerðar voru 

athugasemdir við málflutning lögmanns R á báðum dómstigum. 

 

Í Hrd 1995, bls. 1103, Hrd 1994, bls. 576  og Hrd 1993, bls. 576 fann Hæstiréttur að því að 

lögð hafi verið fram bréf sem talin voru innihalda skriflegan flutning á máli. 

 

Í Hrd 1995, bls. 1103 var deilt var um tollálagningu vegna innflutnings á frönskum kartöflum 

frá Hollandi. Í dómi Hæstaréttar var sérstaklega tekið fram að þar sem um yfirgripsmikið og 

flókið mál væri að ræða væri þörf á því  að málið væri sett fram á svo skýran hátt sem kostur 

væri. Dómurinn fann að því að ekki væri gerð viðhlítandi grein væri gerð fyrir fjárkröfum, 

málsástæður og lagarök væru ekki tengd við einstaka kröfur, reifun málsástæðna og annarra 

atvika gæfi ekki nægjanlega skýra mynd af öllum meginatriðum máls og ósamræmi væri í 

kröfum og röksemdum. Síðan segir: „Loks verður að geta þess, að sóknaraðili hefur lagt fram í 

málinu gífurlegan fjölda skjala, en af stefnu verður lítið ráðið um, hvað sanna eigi með einstaka 

skjölum. Meðal annarra skjala hefur sóknaraðili lagt fram bréf og greinargerðir, sem hann hefur 

beint til stjórnvalda á fyrri stigum vegna gæslu hagsmuna sinna, en frá sjónarhorni þessa máls 

hefur þó nokkur fjöldi þessara skjala aðeins að geyma skriflegan málflutning, sem á ekki 

réttmætt erindi inn í það.“ Var málinu vísað frá vegna vanreifunnar. 

 
Í Hrd 1994, bls. 576 var deilt um margvísleg álitaefni, aðallega þó um álagningu söluskatts á 

heildverslun fyrir árin 1981-1984. Stefndi í Hæstarétti var fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs. 

Fundið var að því að málflutningur hafi falist í framlagningu hans á bréfum frá tollstjóra og fleiri 

stjórnvöldum sem þau rituðu að beiðni ríkislögmanns til greinargerðar um atvik að 

sölugjaldsmáli áfrýjanda og meðferð á því. 

 
Í Hrd. 1993, bls. 1386 var tekist á um ummæli í fjölmiðlum er vörðuðu smíði 

Vestmannaeyjaferju. Héraðsdómari vísaði málinu frá og staðfesti Hæstiréttur þann úrskurð með 

vísan til forsendna. Héraðsdómari fann margt athugavert við málatilbúnað stefnanda. Fundið var 

að því að gögn væru lögð fram með óskipulögðum hætti og ekki hefði verið gætt að því að 

leggja fram gögn um leið og tilefni væri til, nokkur skjöl voru tvíframlögð, skjöl voru lögð fram 

á erlendu máli án þýðingar, auk þess sem í þremur skjölum var talinn felast skriflegur 

málflutningur. Síðan segir: „Að öðru leyti fer málatilbúnaður stefnanda í bága við meginregluna 

um greiða málsmeðferð og skýran og skipulegan málatilbúnað, sbr. einkum 101. gr. laga nr. 

91/1991. Samkvæmt þessu þykir bera að vísa máli þessu frá dómi og fella niður málskostnað.“ 
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Almennt láta dómarar nægja að vísa í meginreglur einkamálaréttarfars um munnlega 

málsmeðferð. Hér er athyglisvert að dómari vísar beint í regluna í 101. gr. eml.  

7. Niðurstöður 

Meginreglan um munnlega málsmeðferð er hluti af kerfi reglna sem ætlað er að tryggja 

réttláta málsmeðferð. Regluna þarf að túlka í ljósi samhengis síns við aðrar meginreglur og 

með hliðsjón af tilgangi sínum, að málsmeðferð verði í reynd talin réttlát. Reglan stuðlar að 

gagnsæi og trausti almennings og málsaðila á dómstólum.  

Munnleg meðferð er til þess fallin að skýra óljós atriði í máli. Við munnlega meðferð 

gefst málsaðilum færi á að eiga munnleg samskipti við dómara og hvorn annan. Dómarar geta 

lagt fyrir þá spurningar sem geta varpað skýrara ljósi á óljós atriði í málatilbúnaði. Einnig geta 

spurningar dómara dregið fram veikleika í málflutningi sem málflytjandi kemst þá ekki hjá að 

horfast í augu við og skýra eða eftir atvikum falla frá.  

Regluna þarf alltaf að túlka eftir atvikum hverju sinni, þar sem hún felur ekki í sér að lesin 

séu upp öll skrifleg gögn. Það fer eftir atvikum í hverju máli hvaða atriði eiga heima í 

framlögðum gögnum og hvaða atriði í munnlegri ræðu málflytjanda. Ætlast er til þess að 

skrifleg reifun í stefnu sé stutt og hnitmiðuð en ætlast sé til þess að í hinni munnlegu 

framsögu verði farið ítarlega í atvik og málsástæður sem byggt er á, auk fræðikenninga og 

dómafordæma. Mat á þessum atriðum er breytilegt eftir umfangi mála. Óþarflega langar 

stefnur og greinargerðir eru taldar brjóta í bága við meginregluna um munnlega málsmeðferð. 

Einnig er það talið brot á reglunni ef í framlögðum skjölum, eins og t.d. bréfasamskiptum, 

felst í reynd skriflegum málflutningur. Ef að aðilar eru sammála um það að flytja mál sitt 

munnlega ber dómara að leggja efnislegt mat á hvort fallast beri á það. 

Til að réttarríkið verði haft í heiðri þurfa dómstólar að vera aðgengilegir, réttarhöld opin 

og jafnræði aðila virt.
53

 Reglan um munnlega málsmeðferð virkjar reglurnar um opinbera 

málsmeðferð og jafnræði aðila og stuðlar þannig að virðingu við réttarríkið. 
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