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1 Inngangur 

Meginreglur einkamálaréttarfars eru þær grundvallarreglur sem gilda um meðferð einkamála. 

Reglan um hraða málsmeðferð er meginregla í einka- og sakamálaréttarfari og í henni felst að 

meðferð máls sé hraðað eftir því sem kostur er.
1
 Eins og heiti ritgerðarinnar gefur til kynna 

mun umfjöllunin hér einskorðast við meginregluna um hraða málsmeðferð í 

einkamálaréttarfari. Reglan er lögfest í 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944 (hér eftir skammstöfuð stjskr.) og 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, en 

sáttmálanum var veitt lagagildi með lögum nr. 62/1994 (hér eftir skammstafaður MSE). 

Meginreglan um hraða málsmeðferð setur auk þess svip sinn á ýmis ákvæði laga um meðferð 

einkamála nr. 91/1991 (hér eftir skammstöfuð eml.), þótt ekki sé hún þar orðuð með berum 

hætti. Meginreglan nýtur því stjórnarskrárverndar og verður ekki afnumin með réttlægri 

réttarheimildum. Aðildarríkjum MSE er einnig skylt að virða meginregluna um hraða 

málsmeðferð. 

Í ritgerðinni verður meginreglan um hraða málsmeðferð skoðuð út frá MSE, 

dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu (hér eftir skammstafaður MDE), íslenskum 

lögum og íslenskri dómaframkvæmd er hana varða. Efnistök ritgerðarinnar eru á þá leið að í 

upphafi verður fjallað almennt um meginreglur einkamálaréttarfars. Þar á eftir er umfjöllun 

um ákvæði stjskr. og MSE um réttinn til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi, þ.m.t. 

meginregluna um hraða málsmeðferð. Þá verður skýrt frá því hvernig MDE metur hvort 

óhæfilegur dráttur teljist hafi orðið á meðferð mála í aðildarríkjunum. Í framhaldi af því 

verður gerð grein fyrir helstu ákvæðum eml. sem fjalla um meginregluna um hraða 

málsmeðferð og dómaframkvæmd Hæstaréttar á því sviði. Í lokin verður síðan stutt umfjöllun 

um önnur lög en eml., þar sem greina má ætlun löggjafans um að málsmeðferð verði hraðað. 

2 Um meginreglur einkamálaréttarfars 

Í flestum greinum lögfræðinnar hefur verið leitast við að setja fram ákveðnar grunnreglur um 

fræðigreinina og er einkamálaréttarfar þar engin undantekning. Meginreglur 

einkamálaréttarfars eru bæði skráðar og óskráðar. Hluta þeirra er að finna í 1. mgr. 70. gr. 

stjskr., en aðrar eiga uppruna sinn í ýmsum ákvæðum eml. 

Kenningar um meginreglur einkamálaréttarfars hafa verið á ýmsa lund frá einum tíma til 

annars, en ekki eru til neinar algildar kenningar sem hægt er að fullyrða að eigi alltaf við, enda 

                                                 
1
 Lögfræðiorðabók - með skýringum, bls. 198. 
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geta meginreglurnar ekki lifað neinu sjálfstæðu lífi án tillits til gildandi löggjafar. Telja má að 

meginreglurnar hafi verulegt gildi sem hjálpartæki og einkum að þrennu leyti. Fyrst og fremst 

skipta þær máli við skýringu lagaákvæða á sviði réttarfars. Þær gefa t.d. til kynna hvort 

lagaákvæði felur í sér undantekningu frá grunnreglu og beri því að skýra þröngt. Að öðrum 

kosti kann orðalag í lagaákvæði að vera margrætt og er þá hægt að velja þann skýringarkost 

sem samrýmist helst meginreglu. Einnig getur verið tækt að beita meginreglu til fyllingar um 

ólögákveðin atriði. Í annan stað auka meginreglurnar skilning á bakgrunni réttarfarsreglna og 

tengslum þeirra innbyrðis. Í þriðja lagi hafa þær þýðingu við lagabreytingar á sviði réttarfars, 

því ef tekið er mið af meginreglunum er minni hætta á að misræmis gæti milli einstakra reglna 

í löggjöf eða að lagabreytingar hafi einhverjar ófyrirséðar afleiðingar.
2
 

Flest einkamál eiga það sameiginlegt að þar er tekist á um hagsmuni sem aðilar máls geta 

ráðstafað með samningum sín á milli. Þess vegna vegur það sjónarmið ekki eins þungt í 

einkamálum og í sakamálum að vanda skuli til meðferðar sérhvers dómsmáls þannig að 

dómur verði byggður á réttum forsendum.  Meginreglur einkamálaréttarfars annars vegar og 

sakamálaréttarfars hins vegar falla því ekki alveg saman, þótt að mörgu leyti gildi sömu 

meginreglur um réttarsviðin tvö.
3
 

Þrátt fyrir að umfjöllunin takmarkist við meginregluna um hraða málsmeðferð er rétt að 

geta annarra meginreglna á sviði einkamálaréttarfars. Þær helstu eru reglan um jafnræði 

málsaðila, reglan um munnlega málsmeðferð, reglan um opinbera málsmeðferð, reglan um 

milliliðalausa málsmeðferð, reglan um frjálst sönnunarmat, útilokunarreglan, 

samningsheimildarreglan og málsforræðisreglan.
4
 Rétt er að geta að þessi listi er ekki 

tæmandi og í eldri ritum á sviði einkamálaréttarfars er einnig gerð grein fyrir meginreglunni 

um leiðbeiningarskyldu dómara, sannleiksskyldureglunni og reglunni að þingmálið sé 

íslenska. 

3 Réttur til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi 

3.1 Almennt 

Ákvæði 1. mgr. 70. gr. stjskr. um réttinn til réttlátrar málsmeðferðar hefur að geyma nokkrar 

af mikilvægustu meginreglum réttarfars, en ákvæðið tekur jafnt til einkamála og sakamála. 

Ákvæðið er svohljóðandi: 

 

                                                 
2
 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 12 - 13. 

3
 Eiríkur Tómasson: „Réttarfar“, bls. 160. 

4
 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 12 - 20. 
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Öllum ber 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 skal háð í heyranda hljóði nema dómari ákveði annað lögum 

samkvæmt til að gæta velsæmis, allsherjarreglu, öryggis ríkisins eða hagsmuna málsaðila. 

Í ákvæðinu eru fólgnar eftirfarandi grundvallarreglur: Réttur manns til að bera mál undir 

dómstóla, réttur til réttlátrar málsmeðferðar, réttur til þess að óháður og óhlutdrægur dómstóll 

leysi úr máli, réttur til opinberrar málsmeðferðar og réttur til þess að leyst verði úr máli innan 

hæfilegs tíma, þ.e. meginreglan um hraða málsmeðferð.  

Þetta eru sömu efnisreglur og koma fram í 1. mgr. 6. gr. MSE, en þangað er fyrirmynd 

stjórnarskrárákvæðisins sótt.
5
 Ákvæði 1. mgr. 6. gr. MSE sem fjallar um réttláta málsmeðferð 

fyrir dómi er eftirfarandi: 

Þegar kveða skal á um réttindi og skyldur manns að einkamálarétti eða um sök, sem hann er 

borinn um refsivert brot, skal hann eiga rétt til réttlátrar og opinberrar málsmeðferðar innan 

hæfilegs tíma fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli. Sé skipan hans ákveðin með lögum. 

Dóm skal kveða upp í heyranda hljóði, en banna má fréttamönnum og almenningi aðgang að 

réttarhöldunum að öllu eða nokkru af siðgæðisástæðum eða með tilliti til allsherjarreglu eða 

þjóðaröryggis í lýðfrjálsu landi eða vegna hagsmuna ungmenna eða verndar einkalífs málsaðila 

eða, að svo miklu leyti sem dómstóllinn telur brýna nauðsyn bera til, í sérstökum tilvikum þar 

sem opinber frásögn mundi torvelda framgang réttvísinnar. 

Eins og sjá má eru ákvæði 1. mgr. 70. gr. stjskr. og ákvæði 1. mgr. 6. gr MSE efnislega 

samhljóða, þótt orðalag þeirra sé ekki hið sama. Því má ætla að sömu sjónarmið gildi við 

skýringu á báðum ákvæðum. Íslenskir dómstólar hljóta því í úrlausnum sínum að taka mið af 

dómum MDE, þar sem reynir á skýringu meginreglunnar um réttláta málsmeðferð fyrir 

dómstólum.
6
  

Rétt er að geta þess að hugtakið réttlát málsmeðferð í 1. mgr. 6. gr. MSE er notað í mis 

víðtækri merkingu í íslensku þýðingunni á sáttmálanum. Í fyrirsögn 6. gr. „Réttur til réttlátrar 

málsmeðferðar fyrir dómi“ er hugtakið notað í rúmri merkingu vegna þess að með því er ekki 

aðeins átt við réttláta málsmeðferð í þrengri merkingu, heldur og til annarra þeirra réttinda 

sem manni eru tryggð með greininni.
7
 Í íslenskri dómaframkvæmd hefur hugtakið réttlát 

málsmeðferð í 1. mgr. 70. gr. stjskr. ekki verið skilgreint sérstaklega og er það hvorki að finna 

sem slíkt í réttarfarslöggjöf né annarri löggjöf, en samkvæmt hugtakinu eru í reynd fólgin öll 

þau atriði sem á eftir eru talin í 1. mgr. greinarinnar.
8
  

Þegar MDE hefur skorið úr því hvort meðferð máls hafi verið réttlát í skilningi 1. mgr. 6. 

gr. MSE eru atvik þess virt í heild sinni. Niðurstaðan getur þá orðið sú að málsmeðferðin hafi 

                                                 
5
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 219. 

6
 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 219.  

7
 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 67. 

8
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls 239 - 240. 
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ekki verið talin réttlát samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE þótt ekki hafi verið brotið gegn neinu 

einstöku ákvæði greinarinnar. Dómstóllinn hefur hins vegar talið að málsmeðferðin hafi verið 

í samræmri við 1. mgr 6. gr.  MSE þótt ekki hafi verið farið eftir fyrirmælum greinarinnar að 

öllu leyti. Sömu sjónarmiða gætir við skýringu á 1. mgr. 70. gr stjskr.
9
 

3.2 Hröð málsmeðferð samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE og 70. gr. stjskr. 

Eins og að framan greinir er meginreglan um hraða málsmeðferð lögfest í 1. mgr. 6. gr MSE 

og 1. mgr. 70. gr. stjskr. sem kveða á um réttinn til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi. 

Meginreglan um hraða málsmeðferð er það atriði 1. mgr 6. gr. MSE sem oftast hefur komið til 

kasta eftirlitsstofnanna. Ástæðu þess er m.a. að rekja til þess að jafnvel þótt mál sé enn til 

meðferðar fyrir dómstólum eða hjá stjórnvöldum aðildarríkjanna, er hægt að bera þetta atriði 

undir MDE.
10

  

Þegar MDE metur hvort mál hafi dregist úr hömlu þannig að brotið hafi verið í bága við 

meginregluna um hraða málsmeðferð í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE, skiptir máli hvort um er 

að ræða einkamál eða sakamál, en umfjöllunin hér mun einskorðast við einkamál. Þegar um 

einkamál er að ræða er yfirleitt miðað við málshöfðun, t.d útgáfu stefnu eða þingfestingu 

máls. Dómstóllinn hefur þó haft hliðsjón af atvikum, sem gerst hafa fyrir þann tíma, t.d. þegar 

mál hefur verið til meðferðar hjá stjórnvöldum áður en það hefur verið borið undir dómstóla. 

Ef krafa í málinu á rætur að rekja til stjórnvaldsákvörðunar virðist mega miða við það hvenær 

sú ákvörðun var tekin.
11

 Lok þess tímabils sem málsmeðferðin miðast við er jafnan þegar 

endanlegur dómur liggur fyrir í máli.
12

 

3.3 Mat MDE á því hvort meginreglan um hraða málsmeðferð hafi verið brotin 

Ekki er til neitt algilt svar við því hversu langan tíma málsmeðferð megi taka í skilningi 1. 

mgr. 6. gr. MSE, án þess að aðildarríki verði talið hafa brotið gegn ákvæðinu. MDE leggur 

mat á það í ljósi aðstæðna í hverju máli fyrir sig hvort málsmeðferðin hafi dregist úr hófi. Það 

gefur hins vegar augaleið að því lengur sem mál hefur verið til meðferðar hjá dómstólum eða 

stjórnvöldum, þeim mun líklegra er að brotið hafi verið í bága við ákvæðið.
13

 

Þegar dómstóllinn metur hvort óhóflegur dráttur hafi orðið á málsmeðferðinni eru einkum 

fjögur atriði sem koma til skoðunar. Í fyrsta lagi hvort sakarefni málsins sé sérstaklega 

umfangsmikið eða flókið. Í öðru lagi er litið til háttsemi málsaðilanna, þ.e. hvort kenna megi 

                                                 
9
 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 67 - 68. Sjá einnig Björg Thorarensen: 

Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls 239. 
10

 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 224. 
11

 Peer Lorenzen o.fl.: Den Europæiske Menneskeretskonvention, bls. 260. 
12

 Peer Lorenzen o.fl.: Den Europæiske Menneskeretskonvention, bls. 262. 
13

 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 225. 
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þeim um dráttinn á málsmeðferðinni. Í þriðja lagi er litið til háttsemi dómstóla eða stjórnvalda 

í aðildarríkinu, þ.e. hvort töfina meki rekja til þeirra og í fjórða lagi hvort úrlausn málsins sé 

sérstaklega mikilvæg fyrir þann aðila sem í hlut á.
14

 Þá kemur fyrir að MDE vísi einfaldlega 

til meðferðar málsins í heild sinni þegar komist er að þeirri niðurstöðu að brotið hafi verið í 

bága við meginregluna um hraða málsmeðferð. Oftar er það hinsvegar svo að farið er ofan í 

saumana á ferli málsins, frá upphafi til enda og staðnæmst við tímabil þar sem ekkert virðist 

hafa verið aðhafst.
15

 

3.3.1. Er sakarefni málsins sérstaklega umfangsmikið eða flókið? 

Við mat á því hvort sakarefni málsins sé sérstaklega umfangsmikið eða flókið þarf MDE að 

líta til ýmissa atriða. Bæði geta lagalegu álitaefnin verið flókin, sem og málsatvikin, eða 

jafnvel hvort tveggja.
16

 Mál þarf ekki að vera bæði umfangsmikið og flókið, enda getur mál 

verið mjög umfangsmikið án þess að vera sérlega flókið. Einnig getur verið sérlega erfitt að 

leysa úr máli, þótt umfang þess sé ekki mikið. Efnisatriði máls geta t.d. krafist mikillar 

sérþekkingar á ákveðnu sviði. Ef mál er sérstaklega umfangsmikið eða flókið er eðlilegt að 

meðferð þess taki eitthvað lengri tíma en endranær, en þó verður sá tími að vera hæfilegur 

miðað við efni og umfang málsins hverju sinni.
17

 

MDE hefur talið að takmörk séu fyrir því hversu langt aðildarríki geti gengið í þá átt að 

réttlæta drátt á máli með vísan til þess hve flókið það hafi verið.
18

 Í máli MDE, Eckle gegn 

Þýskalandi, 15. júlí 1982 (8130/78) komst MDE að þeirri niðurstöðu að það stoðaði ekki að 

aðildarríkin leituðu, að því er þetta atriði varðaði, skjóls í ágöllum á eigin réttarkerfi. 

3.3.2 Er aðilum málsins að kenna um dráttinn á málsmeðferðinni? 

Ef aðili máls á sök á því að mál dregst óhóflega veikir það málstað hans verulega við mat 

MDE á því hvort brotið hafi verið gegn meginreglunni um hraða málsmeðferð.
19

 Aðili máls 

ber einnig hallann af því ef lögmaður eða verjandi aðila ber ábyrgð á drætti málsins.
20

 Aðili 

málsins má að sjálfsögðu nýta sér réttarúrræði eins og kæru eða áfrýjun til æðra dóms til þess 

að ná fram rétti sínum, svo framarlega sem hann er ekki með því að tefja meðferð málsins að 

                                                 
14

 Pieter van Dijk o.fl.: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, bls. 606 - 607 og 

Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 119 - 120. 
15

 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 229. 
16

 Pieter van Dijk o.fl.: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, bls. 607. 
17

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 525 - 526 og Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar 

málsmeðferðar“, bls. 227. 
18

 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 227. 
19

 Pieter van Dijk o.fl.: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, bls. 607 og Peer 

Lorenzen o.fl.: Den Europæiske Menneskeretskonvention, bls. 265. 
20

 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 227. 



7 

tilefnislausu. Aðili málsins verður þó að sætta sig við að þessar aðgerðir leiði til þess að málið 

taki lengri tíma en ella.
21

 

Í einkamálum hvílir sama skylda á báðum aðilum til þess að upplýsa mál fyrir dómi. MDE 

hefur í úrlausnum sínum talið að ef aðili að einkamáli hefur tafið málið, hvort sem það er af 

ásetningi eða gáleysi verði hann að bera hallann af því. 
22

 Á þetta álitaefni reyndi í máli MDE, 

Deumeland gegn Þýskalandi, 29. maí 1986 (9384/81) þar sem kærandi hafði við andlát móður 

sinnar tekið við máli þar sem hún krafðist ekkjulífeyris vegna fráfalls eiginmanns síns og 

föður kæranda. MDE taldi að kærandi ætti sjálfur sök á töfunum sem urðu á málsmeðferðinni, 

m.a. með því að krefjast þess ítrekað og að ófyrirsynju að dómendur vikju sæti í málinu vegna 

þess að þeir væru vanhæfir. 

Fleiri dæmi úr dómaframkvæmd MDE eru t.d. þegar aðili eða lögmaður hans skila ekki 

skjölum eða gögnum innan hæfilegs frests sem dómari hefur fyrirskipað, aðili hefur ítrekað 

beðið um að máli verði frestað án þess að nýta sér áður fengna fresti, aðilar halda uppi kröfum 

og mótmælum sem eiga engan rétt á sér eða að aðilar skipti ítrekað um lögmenn.
23

 Þessi 

upptalning er ekki tæmandi, en telja má að megi ástæðu dráttar á máli rekja til einhverra 

fyrrgreindra ástæðna sé MDE tregari en ella til að fallast á málsmeðferðin hafi brotið í bága 

við meginregluna um hraða málsmeðferð.
24

 

3.3.3. Er yfirvöldum að kenna um dráttinn á málsmeðferðinni? 

Með fyrirmælum 1. mgr. 6. gr. MSE um hraða málsmeðferð er sú skylda lögð á herðar 

aðildarríkjum MSE að þau tryggi að mál sem falla undir gildissvið ákvæðisins verði afgreidd 

innan hæfilegs tíma. Það gildir ekki eingöngu um meðferð mála fyrir dómstólum, heldur líka 

hjá stjórnvöldum. Sökin getur einnig legið hjá löggjafanum eða stjórnvöldum, t.d. ef 

dómstólaskipanin, eða reglur um meðferð mála fyrir dómstólum eða stjórnvöldum eru þannig 

gerðar að málsmeðferð taki óhjákvæmilega lengri tíma en hæfilegt getur talist. Í samræmi við 

þetta hefur MDE ekki fallist á þau sjónarmið aðildarríkis að málafjöldi sé svo mikill að ekki 

sé hægt að afgreiða málin á skemmri tíma.
25

  

                                                 
21

 Pieter van Dijk o.fl.: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, bls. 607. 
22

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 124. 
23

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 124 - 125. 
24

 Í dæmaskyni má nefna MDE, Lecher og Hess gegn Þýskalandi, 23. apríl 1987 (9316/81) sem snerist um 

málaferli vegna kaupa á fasteign. MDE féllst ekki á að brotið hafi verið í bága við meginregluna um hraða 

málsmeðferð, en kærendur höfðu sjálfir gert kröfur og haldið uppi mótmælum sem áttu misjafnlega mikinn rétt á 

sér. Auk þess olli það verulegum töfum að þeir skiptu margoft um lögmenn meðan á meðferð málanna stóð. 
25

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls 125, Peer Lorenzen o.fl.: Den Europæiske 

Menneskeretskonvention, bls. 270 - 271 og Pieter van Dijk o.fl.: Theory and Practice of the European 

Convention on Human Rights, bls. 607 - 608. 
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Ein ástæða þess að mál teljist hafa dregist óhóflega er að langur tími hafi liðið án þess að 

nokkuð hafi verið aðhafst í málinu.
26

 MDE hefur þó talið réttlætanlegt að fresta máli meðan 

beðið er úrslita í öðru máli, sem kann að hafa þýðingu fyrir niðurstöðu málsins. Dómstóllinn 

hefur bent á að slíkur frestur megi ekki vera óhæfilega langur. Í máli MDE, Motta gegn Ítalíu, 

19. febrúar 1991 (11557/85) taldi MDE að dráttur á málsmeðferðinni hefði verið óhóflegur í 

skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE, en þar hafði einkamáli verið frestað í rúm átta ár meðan beðið 

var úrslita í sakamáli.
27

 

MDE hefur einnig talið þá skyldu hvíla á dómstólum og stjórnvöldum að sjá til þess að 

einkamál séu rekin áfram með hæfilegum hraða. Það er því haldlítið fyrir aðildarríki að bera 

fyrir sig, þegar um einkamál er að ræða, að aðilar hafi forræði á málsmeðferðinni. Í máli 

MDE, Capuano gegn Ítalíu 25. júní 1987 (9381/81) var því hafnað að dráttur á máli af 

völdum dómkvaddra matsmanna væri aðildarríki óviðkomandi vegna þess að dómara væri 

skylt að grípa í taumana ef það drægist úr hófi að þeir skili matsgerð. Tafir geta þó verið 

réttlættar í skjóli reglunnar um málsforræði, en þó aðeins upp að vissu marki.
28

  

3.3.4 Er úrlausn málsins sérstaklega mikilvæg fyrir aðila máls? 

Síðast en ekki síst hefur MDE litið til þess hversu mikla þýðingu það kann að hafa fyrir aðila 

að fá skjóta úrlausn mála sinna.
29

 Í sumum málaflokkum skiptir almennt máli að hraða úrlausn 

málsins.
30

 Má þar nefna forsjármál, en í dómi MDE, H gegn Bretlandi, 8. júlí 1987 (9580/81) 

hafði móðir verið svipt forsjá barns síns. Í dóminum  segir að dráttur á meðferð máls af því 

tagi sem til umfjöllunar sé geti einn og sér ráðið úrslitum. Því lengri tími sem líði þeim mun 

líklegra sé að tengslin milli foreldra og barna rofni. Komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að í 

raun væri búið að leysa úr málinu áður en það kom til úrlausnar dómsins. 

Flest málin sem MDE hefur lagt sérstaka áherslu á að fái skjóta meðferð eiga þó rætur að 

rekja til ákvarðana eða athafna stjórnvalda. MDE leggur þó sjálfstætt mat á það hvort málið sé 

sérstaklega mikilvægt og beri af þeim sökum að hraða málsmeðferðinni eins og kostur er. Í 

dómaframkvæmd MDE hefur verið fallist á að í eftirfarandi tilvikum sé mikilvægt að hraða 

málsmeðferðinni: Í málum er varða borgarlega stöðu og réttindi, málum er varða vinnudeilur 

og lífeyrisréttindi, málum þar sem ákvarða þarf bætur fyrir fórnarlömb umferðarslysa, málum 

                                                 
26

 Peer Lorenzen o.fl.: Den Europæiske Menneskeretskonvention, bls. 267 - 268. 
27

 Sama niðurstaða varð í MDE, Giancarlo Lombardo gegn Ítalíu, 26. nóvember 1992 (12490/86). Í því máli 

hafði einkamáli verið frestað í rúm 6 ár meðan beðið var úrslita í sambærilegu máli. 
28

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 127.  
29

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 120 og Pieter van Dijk o.fl.: Theory and Practice of the 

European Convention on Human Rights, bls. 606 - 607. 
30

 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 225. 
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einstaklinga sem sýkjast af HIV vegna blóðgjafar á sjúkrahúsum
31

 og málum þar sem aðili 

eða aðilar málsins eru komnir á háan aldur.
32

 

4 Ákvæði eml. er varða hraða málsmeðferð 

4.1 Almennt 

Dráttur á máli verður jafnan frá þingfestingu máls og þar til það er dómtekið.
33

 Í 

réttarfarslöggjöf er engin almenn regla um tímann sem meðferð máls má taka fyrir 

dómstólum, enda gæti verið erfitt að setja slíka reglu því atvik máls eru mismunandi og 

margvíslegar ástæður geta legið að baki töfum á máli. Að vísu er kveðið svo á í 1. mgr. 171. 

gr. sakamálalaga nr. 88/2008 (hér eftir skammstöfuð sml.) að hraða skuli meðferð sakamáls 

eftir föngum. Enga slíka reglu er hins vegar að finna í eml., en þó ber að geta þess að 

meginreglan um hraða málsmeðferð setur svip sinn á ýmis ákvæði eml. Auk þess mæla 

ákvæði XIX. kafla eml. fyrir um flýtimeðferð mála við ákveðnar aðstæður.
34

 Rétt er að taka 

fram að íslenskir dómstólar  vísa að jafnaði hvorki til 1. mgr. 70. gr. stjskr. né 1. mgr. 6. gr. 

MSE í úrlausnum sínum þegar þeir finna að því að meginreglan um hraða málsmeðferð hafi 

ekki verið virt . 

Einnig má geta þess að ef meðferð stjórnsýslumáls hefur dregist úr hömlu, t.d. vegna 

aðgerðaleysis stjórnvalda, hefur það haft í för með sér að Hæstiréttur ógildi 

stjórnvaldsákvörðunina, einkum ef aðrir gallar eru á málsmeðferð.
35

 Á þetta atriði reyndi m.a. 

í Hrd. 1998, bls 4342, þar sem byggingarnefnd synjaði  fjármálaráðuneytinu um leyfi til að 

rífa gamalt íbúðarhús á jörð. Ráðuneytið kærði ákvörðunina til umhverfisráðherra sem felldi 

hana úr gildi fimm árum síðar. Með hliðsjón af þessum óhæfilega drætti og öðrum göllum á 

málsmeðferðinni, sem skiptu minna máli, var úrskurður ráðherra felldur úr gildi.  

Sjónarmiðin að baki meginreglunni um hraða málsmeðferð í íslenskum rétti eru einkum 

tvíþætt. Annars vegar að nauðsynlegt sé fyrir samfélagið að ágreiningur milli manna sé 

leystur greiðlega, enda væri ekki mikið hald í að vernda rétt manns til þess að koma máli fyrir 

dómstóla ef hann gæti ekki treyst á að úrlausn þess lægi fyrir innan hæfilegs tíma. Hins vegar 

bitnar seinn og óskipulegur rekstur dómsmála á dómstólunum sjálfum og það væri ófært að 

leggja í hendur aðilanna að ráða þannig yfir starfsemi þeirra. Markmið meginreglunnar um 

                                                 
31

 Í máli MDE, X gegn Frakklandi, 31. mars 1992 (18020/91) hafði aðili málsins smitast af HIV vegna 

blóðgjafar á sjúkrahúsi og var dauðvona. MDE taldi brotið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE þótt aðeins hefðu liðið tvö ár 

og fjórir mánuðir frá því að málið hófst og þar til dómur féll. 
32

 Pieter van Dijk o.fl.: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, bls. 608 - 609. 
33

 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal: Réttarfar II, bls. 210. 
34

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 254 - 255. 
35

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 137. 
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hraða málsmeðferð er því að koma í veg fyrir að aðilum verði í sjálfsvald sett að draga mál 

sitt á langinn, en til þess verður þá að heimila eða jafnvel skylda dómara til að gæta að 

málshraða án tillits til vilja aðilanna.
36

 

Vart er hægt að fjalla um meginregluna um hraða málsmeðferð án þess að minnast örlítið 

á tvær aðrar mikilvægar meginreglur, sem tengjast málshraðareglunni. Annars vegar er það 

málsforræðisreglan. Í henni felst að aðilar dómsmáls geti ráðstafað sakarefni þess, með 

einhliða athöfnum eða athafnaleysi sínu, svo og ráðið því hvernig meðferð þess skuli háttað, 

að því marki sem slíkt er heimilað að lögum.
37

 Þrátt fyrir að málsforræðisreglan hafi mikla 

þýðingu sem ein af meginreglum einkamálaréttarfars verður samt sem áður að líta til þess að 

dómari stýrir engu að síður hraða málsmeðferðarinnar. Málsforræðisreglan takmarkast því af 

málshraðareglunni. Hins vegar er það hin svokallaða útilokunarregla. Útilokunarreglan, eða 

meginreglan um afdráttarlausa málsmeðferð eins og hún er stundum nefnd, takmarkar það að 

aðilar geti teflt fram nýjum atriðum í máli, svo sem kröfum, málsástæðum og 

sönnunargögnum, þannig að fyrst verði uppvíst um ágreiningsatriði í því á seinni stigum.
38

 

Þurfa aðilar því að hafa uppi kröfur sínar, lýsingu á atvikum máls, röksemdum sínum og 

mótmæli gegn kröfum, rökum og yfirlýsingum gagnaðila jafnharðan og efni eru til, en að 

öðrum kosti komast slík atriði ekki að. Nauðsynlegt er við rekstur dómsmála að strax í 

upphafi máls liggi fyrir hvert deiluefnið sé og því verði ekki tíma sóað í rökstuðning og 

gagnaöflun um atriði sem skipta ekki máli.
39

 Reglan birtist meðal annars í 1. mgr 80. gr. eml., 

2. mgr. 99. gr. og 5. mgr. 101. gr. laganna. Útilokunarreglan stuðlar þannig að því að mál 

dragist ekki á langinn að óþörfu og að meginreglan um hraða málsmeðferð verði virt. 

4.2 Frestir 

Þau ákvæði eml. sem endurspegla einna helst meginregluna um hraða málsmeðferð eru 

ákvæði laganna um fresti. Aðilar geta ekki frestað málinu að vild með samkomulagi sín á 

milli heldur er ætlast til þess í 2. mgr. 99. gr. og 2. mgr. 102. gr. eml. að dómari veiti ekki 

þarflausa fresti undir rekstri málsins og synji þá eftir atvikum um frest þótt aðilarnir séu á einu 

máli um að leita hans.
40

 

Í 1. mgr. 99. gr eml. er gert ráð fyrir að stefndi geti við þingfestingu máls fengið frest til 

að taka afstöðu til kröfu stefnandans og kanna framkomin gögn. Hann verður því ekki krafinn 

                                                 
36

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 17. 
37

 Lögfræðiorðabók - með skýringum, bls. 280. 
38

 Lögfræðiorðabók - með skýringum, bls. 465. 
39

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 17 - 18. 
40

 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal: Réttarfar II, bls. 211 og Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, 

bls. 17. 
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svara þegar við þingfestingu um hvort hann mótmæli kröfu stefnanda og ekki verður heldur 

ætlast til að hann leggi strax fram greinargerð um varnir sínar. Fresturinn sem stefnda verður 

veittur í þessu skyni við þingfestingu á að nýtast honum til að undirbúa varnir sínar með tilliti 

til framlagðra gagna. Fresturinn á að vera hæfilegur að lengd. Aðalreglan samkvæmt 2. mgr. 

99.gr. eml. er sú að fresturinn verði ekki framlengdur. Dómari getur hins vegar fallist á að 

réttmæt ástæða sé til að veita honum lengri tíma, en eftir orðalagi ákvæðisins verður dómari 

ekki bundinn af því að stefnandi samþykki að veita stefnda frekari frest.
41

 

Hæstiréttur hefur virkt aðhald með því að héraðsdómari veiti stefnda ekki óþarfa fresti til 

þess að leggja fram greinargerð. Í Hrd. 16. maí 2007 (629/2006) þar sem deilt var um sölu á 

hrognum og andvirði þeirra gerði Hæstiréttur athugasemdir við málsmeðferðina með þessum 

orðum:  

Mál þetta var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur 3. mars 2005. Áfrýjandi fékk þá frest til 14. 

apríl 2005 til að leggja fram greinargerð sbr. 2. mgr. 99. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð 

einkamála. Síðan var málinu frestað á reglulegu dómþingi héraðsdómsins átta sinnum í sama 

skyni, þar til greinargerðin var loks lögð fram 15. desember 2005. Þessi málsmeðferð er í 

andstöðu við meginreglu réttarfars um hraða meðferð máls og er aðfinnsluverð.
42

 

Í athugasemdum greinargerðar við fyrrgreint ákvæði er tekið fram að í meginatriðum séu 

reglur 2. mgr. 99. gr. eml. í samræmi við þá framkvæmd sem tíðkaðist á grundvelli 

samsvarandi ákvæðis eldri einkamálalaga. Þó er tekið fram að orðalagið sé með þeim hætti að 

síður sé ætlast til þess að stefnda séu veittir framlengdir frestir til greinargerðar.
43

 Það má því 

ætla að við setningu núgildandi eml. hafi verið ætlun löggjafans að hnykkja enn betur á 

meginreglunni um hraða málsmeðferð. 

Hitt meginákvæði eml. varðandi fresti er 102. gr. laganna. Af 2. og 5. mgr. 102. gr. eml. 

má ráða að ætlast er til að í lok fyrsta þinghalds eftir að greinargerð stefnda hefur verið lögð 

fram verði ákveðið hvenær aðalmeðferð fari fram í máli og að það verði eina þinghaldið sem 

verði háð eftir þetta fyrir dómtöku máls. Þessi regla er ekki undantekningarlaus og raunar er 

það svo að máli er oftast frestað oftar en einu sinni eftir framlagningu greinargerðar. Í fyrsta 

lagi er gert ráð fyrir því í 2. mgr. 102. gr. að hægt sé að fresta máli til að reyna að ná sáttum 

milli aðilanna. Í annan stað getur þurft að fresta máli vegna þess að frekari gagnaöflunar sé 

þörf, en sá áskilnaður er þá gerður að slíkt sé nauðsynlegt og að nægilegur frestur hafi ekki 

áður verið veittur til þess. Rétt er að taka fram að aðilar máls hafa ekki forræði á því að máli 

                                                 
41

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 206. 
42

 Í þessu sambandi má einnig benda á Hrd. 7. nóvember 2008 (589/2008) þar sem Hæstiréttur fann að því að 

málinu hafi verið frestað 16 sinnum á reglulegu dómþingi þar til stefndi tók til varna með greinargerð. Bendir 

Hæstiréttur á að þessi ítrekaða frestun málsins sé í andstöðu við 1. og 2. mgr. 99. gr. eml. 
43

 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1101. 
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sé frestað af þessum sökum. Þetta er áréttað í lokaorðum ákvæðisins, þar sem ætlast er til að 

dómari synji um fresti undir öðrum kringumstæðum, þrátt fyrir að aðilar séu sammála um að 

æskja frestsins, enda ber dómara alltaf að veita aðhald um að mál sé rekið með hæfilegum 

hraða. Í þriðja lagi getur dómari samkvæmt 3. mgr. 102. gr. eml. frestað máli af sjálfsdáðum 

ef sakamál er rekið um atriði sem varða sakarefni málsins eða rannsókn stendur yfir, annað 

einkamál er rekið eða stjórnvöld hafa málefnið til meðferðar og niðurstöður, sem vænta má úr 

slíku máli geta að mati dómara skipt verulegu máli fyrir úrslit máls.
44

 Í þessu sambandi má 

benda á Hrd. 2. apríl 2012 (188/2012) þar sem Hæstiréttur féllst á niðurstöðu héraðsdóms um 

að máli skyldi frestað vegna rannsóknar sérstaks saksóknara á meintri markaðsmisnotkun 

sóknaraðila.  

Samkvæmt 5. mgr. 102. gr. eml. ákveður dómari að jafnaði ekki hvenær þing verði háð til 

aðalmeðferðar máls fyrr en aðilar hafa lýst gagnaöflun lokið. Það getur því verið erfiðleikum 

bundið fyrir dómara að neita aðilum um frekari fresti þegar aðilar lýsa ekki gagnaöflun lokið. 

Dómari þarf þá að taka afstöðu til þess í hverju tilviki fyrir sig hvort þau gögn sem beðið er 

eftir hafi þýðingu fyrir úrlausn málsins og því sé rétt að bíða þeirra. 

Í Hrd. 18. mars 2010 (374/2009) var SG í héraðsdómi gert að greiða SP rúmlega 19 

milljónir króna ásamt dráttarvöxtum vegna skuldaviðurkenningar. Fyrir Hæstrétti krafðist SG 

þess að héraðsdómur yrði ómerktur þar sem dómurinn hefði með úrskurði hafnað ósk hennar 

á grundvelli 3. mgr. 102. gr. eml. um að fresta aðalmeðferð málsins þar sem ólokið væri 

lögreglurannsókn á undirskrift vitundarvotts á gögnum sem dómkrafa stefnda byggði á. Þá 

hafi aðilar ekki verið búnir að lýsa gagnaöflun lokið. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir: 

Fallist er á það mat héraðsdómara að ekki hafi verið sýnt fram á þýðingu slíkrar rannsóknar fyrir 

úrslit málsins, og ekkert er fram komið um að rannsókn á þessu standi yfir eða hafi gert það. 

Þrátt fyrir að aðalmeðferð fari að jafnaði ekki fram fyrr en aðilar hafa lýst gagnaöflun lokið, sbr. 

5. mgr. 102. gr. laga nr. 91/1991, ber dómara að synja um frest ef ekki er þörf á honum, sbr. 2. 

mgr. sömu lagagreinar, enda ber að hraða málsmeðferð eftir föngum. Áfrýjandi hefur ekki sýnt 

fram á að ákvörðun héraðsdómara um að neita að fresta aðalmeðferð frá þeim tíma sem 

ákveðinn hafði verið hafi valdið henni réttarspjöllum. Er aðalkröfu áfrýjanda hafnað. 

 

4.2.1 Tilvik þar sem annar aðilinn æskir frests en hinn mótmælir 

Ef annar aðili máls óskar eftir fresti en hinn mótmælir honum verður dómari að meta nauðsyn 

á frestsveitingu með tilliti til meginreglunnar um hraða málsmeðferð. Sá sem æskir frestsins 

verður þá að skýra frá því til hvers hann hyggst nota hann. Dómara ber þá að meta hvort aðili 

hafi áður fengið nægilegan frest og tækifæri til að afla þess sem hann ber fyrir sig og hvort 
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líklegt sé að það gagn sem aðili ætlar að afla geti haft þýðingu fyrir úrslit málsins. Ef sýnt 

þykir að þýðingarlaust sé að veita frest eða að aðili sé einungis að tefja málið að þarflausu, ber 

dómara að synja um frestinn.
45

 Á þetta atriði reynir alloft þegar annar aðili málsins óskar eftir 

fresti til dómkvaðningar matsmanns, en hinn mótmælir því að honum verði heimiluð 

dómkvaðningin, enda hafa dómstólar slegið föstu að meginreglan um hraða málsmeðferð geti 

girt fyrir að matsgerðar verði aflað í tengslum við mál sem er til meðferðar fyrir dómi. 

Í Hrd. 21. október 2011 (558/2011) var staðfestur úrskurður héraðsdóms þar sem hafnað 

var beiðni HF og IK um dómkvaðningu matsmanns í máli sem höfðað var gegn þeim, 

aðallega til viðurkenningar á riftun kaupsamnings um tiltekna fasteign, en undir rekstri 

málsins hafði þegar verið aflað tveggja álitsgerða og þriggja matsgerða. Í dómi Hæstaréttar 

var tekið fram að í þeim málum sem aðilar hafi forræði á sönnunarfærslu verði þeim játaður 

víðtækur réttur til að afla matsgerða til að færa sönnur á staðhæfingar sínar, en sá réttur 

takmarkist hins vegar af öðrum meginreglum einkamálaréttarfars. Síðan segir:  

Eins  og meðal annars verður ráðið af 1. mgr. 80. gr. og 2. mgr. 99. gr. laga nr. 91/1991 skulu 

aðilar einkamáls tefla fram kröfum og öðrum atriðum, sem varða málatilbúnað sinn, þar á meðal 

þeim sönnunargögnum sem þeir vilja reisa hann á, svo fljótt sem kostur er. Jafnframt er leitast 

við að sporna við því í lögunum að aðilar geti upp á sitt eindæmi eða með sammæli sín á milli 

dregið mál á langinn að óþörfu. Sú meginregla að hraða beri máli eftir föngum styðst ekki 

einungis við hagsmuni málsaðila, heldur búa einnig að baki henni ríkir almannahagsmunir. Í 

samræmi við það er mælt svo fyrir í 2. mgr. 102. gr. laganna að aðilar skuli nota fresti, sem 

dómari ákveður að veita þeim undir rekstri máls, jöfnum höndum til að leita sátta og til að afla 

frekari gagna, eins og réttilega er tekið fram í hinum kærða úrskurði. 

Í Hrd. 5. janúar 2012 (679/2011) var hins vegar staðfestur úrskurður héraðsdóms um 

frestun máls í því skyni að verða við ósk þrotabús B hf. um framlagningu matsgerðar  sem 

matsmenn voru að útbúa vegna annars einkamáls, en niðurstaða matsgerðarinnar var talin geta 

varpað ljósi á ýmis atriði í málinu. Í forsendum héraðsdóms segir:  

Eins og atvikum er háttað telur dómurinn ekki loku fyrir það skotið að svör við þeim 

spurningum sem lagðar voru fyrir matsmenn í málinu nr. E-2356/2010 geti varpað ljósi á það 

álitaefni sem til úrlausnar er í þessu máli. Þar sem töf á framlagningu matsgerðarinnar stafar 

ekki af ástæðum sem sóknaraðila verður um kennt, svo og í ljósi þess að töf þessi hefur ekki 

valdið óhæfilegum drætti á meðferð málsins, þykir rétt að fallast á ósk sóknaraðila um að fresta 

málinu enn frekar, á meðan þess er beðið að matsmenn ljúki störfum og að matsgerðin verði 

lögð fram. 

4.2.2 Tilvik þar sem aðilar eru sammála um að æskja frests 

Eins og fram hefur komið getur dómari einnig hafnað því að veita aðilum frest þó þeir séu 

sammála um að leita hans, enda ber dómara að gæta þess af sjálfsdáðum að mál sé rekið með 

hæfilegum hraða og veita ekki fresti nema nauðsyn beri til. Fyrstu áratugina eftir að lög um 
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meðferð einkamála í héraði nr. 85/1936 tóku gildi var það skoðun fræðimanna að dómarar 

ættu að beita þessu valdi af mikilli varfærni.
46

 Með tímanum var horfið frá þeirri kenningu og 

Hæstiréttur fór að víta héraðsdómara fyrir að veita málsaðilum óhóflega fresti, sbr. Hrd. 1977, 

bls. 1213 þar sem ágreiningur stóð um húsaleiguskuld, auk rafmagns- og hitakostnaðar fyrir 

ákveðið leigutímabil. Í niðurstöðu Hæstaréttar var tekið fram að óhæfilegur dráttur hafi orðið 

á meðferð málsins fyrir bæjarþinginu og megi það m.a. rekja til þess að gagnaöflunarfrestir 

sem umboðsmenn aðila fengu á hinum reglulegu bæjarþingum, en notuðu ekki, hafi verið úr 

hófi margir. Á síðustu árum hefur Hæstiréttur ítrekað fundið að því að héraðsdómarar virði 

ekki meginregluna um hraða málsmeðferð með því að fresta málum ítrekað, eins og sjá má af 

nýlegum dómum. 

Í Hrd 20. janúar 2011(291/2010) var hafnað kröfu S um skaðabætur úr hendi G hf. á 

grundvelli þess að skilyrði til gjaldþrotaskipta hefðu ekki verið fyrir hendi þegar úrskurðurinn 

var kveðinn upp, en Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms þess efnis að krafan hefði verið 

fyrnd. Dómur héraðsdóms var ekki kveðin upp fyrr en átta árum eftir að mál var höfðað og 

leitaðist héraðsdómari við að útskýra dráttinn í dómi sínum, en dómari varð jafnan við óskum 

aðila um frestun málsins. Vísaði hann m.a. til þess að dómarinn sem fór upphaflega með 

málið hefði látið af störfum, stefnandi hefði ítrekað óskað eftir fresti þar sem hann hefði ótal 

sinnum skipt um lögmann, erfitt hefði reynst að finna matsmann og hefði að jafnaði þurft að 

fresta málinu þar sem matsgerð var ekki tilbúin, og svo mætti lengi telja. Hæstiréttur taldi 

þennan drátt á málsmeðferðinni vítaverðan og komst svo að orði í dóminum:  

Í dóminum er sérstaklega fjallað um tafirnar sem urðu á rekstri málsins og þær taldar nánast 

eingöngu varða áfrýjanda, eins og komist er að orði. Eru gefnar margvíslegar skýringar á 

þessum töfum. Kemur fram að dómari hefur jafnan orðið við óskum, oftast áfrýjanda en einnig 

stefnda, um nýja fresti og stóð þá oftast svo á að gagnaðili þess sem óskaði frests féllst á 

frestbeiðni. Var hinn áfrýjaði dómur ekki kveðinn upp fyrr en 19. febrúar 2010 og voru þá liðin 

nær átta ár frá því málið var höfðað. 

Sú meginregla kemur víða fram í lögum nr. 91/1991 að hraða skuli rekstri málanna og hafa 

málsaðilar ekki á valdi sínu að fresta málum, sbr. til dæmis 2. mgr. 99. gr. og 2. mgr. 102. gr. 

laganna, þar sem fram kemur að dómari geti synjað um frest þótt aðilar séu á einu máli um að 

æskja hans. Þær tafir sem urðu á rekstri þessa máls í héraði gengu úr öllu hófi og eru stórlega 

vítaverðar. 

Í Hrd. 24. febrúar 2011 (417/2010) var fallist á kröfu Ú um vangoldin verklaun vegna 

vinnu við endurbætur á skipinu Sæfara. Í niðurstöðu sinni rekur Hæstiréttur feril málsins fyrir 

héraðsdómi, en málið var þingfest í héraði 4. júní 2008. Það var síðan tekið fyrir fjórum 

sinnum áður en greinargerð var lögð fram fjórum mánuðum síðar. Eftir það var málið tekið 

fyrir níu sinnum og jafnan frestað, en gagnaöflun var lýst lokið 12. maí 2009. Síðan var málið 
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tekið fyrir fjórum sinnum og í síðustu fyrirtöku þess 15. apríl 2010, var kveðinn upp dómur. Í 

dómi Hæstaréttar voru gerðar eftirfarandi athugasemdir við málsmeðferðina:  

Í 1. mgr. 102. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála er ráð fyrir því gert að mál sé jafnan 

tekið fyrir einu sinni, eftir að stefndi hefur lagt fram greinargerð sína, og það sé gert til þess að 

leita sátta og gefa aðilum kost á að koma að sýnilegum sönnunargögnum, sem ekki hafi verið 

tilefni eða tækifæri til að leggja fram áður. Er jafnframt ráðgert að í því þinghaldi sé 

aðalmeðferð málsins skipulögð. Í 2. mgr. sömu greinar er dómara veitt heimild til þess að verða 

við ósk aðila um að fresta málinu frekar ef hann telur það vænlegt til að ná sáttum eða 

nauðsynlegt til að afla gagna, sem ekki hefur áður gefist kostur að afla, en báðum aðilum beri að 

nýta þann frest jöfnum höndum. Segir að dómari skuli synja um frest að öðrum kosti, þótt aðilar 

séu sammála um að æskja hans. Samkvæmt þessu hefur héraðsdómari sjálfstæðar skyldur til 

þess að tryggja að mál sé rekið með hæfilegum hraða og ber að synja um fresti, sem ekki eru rök 

fyrir samkvæmt framansögðu. Rekstur máls þessa í héraði fór verulega í bága við 

framangreindar reglur og er það aðfinnsluvert. 

Af ákvæðum eml. um fresti og þeim dómum sem raktir hafa verið hér að framan er ljóst 

að héraðsdómara ber að hafa gætur á því að veita  málsaðilum ekki óhóflega fresti undir 

rekstri málsins. Eins og segir í forsendum Hrd. 21. október 2011 (558/2011) styðst 

meginreglan um hraða málsmeðferð ekki síður við almannahagsmuni en einkahagsmuni. Það 

er því haldlítið að bera fyrir sig að aðilar einkamáls hafi forræði á sakarefninu. Af 

dómaframkvæmd má ráða að meginreglan hafi orðið fyrirferðarmeiri á síðustu árum og æ 

oftar er vísað til hennar í dómum Hæstaréttar. Þá hikar Hæstiréttur ekki við að víta 

héraðsdómara eða finna að málsmeðferð telji hann að meginreglan um hraða málsmeðferð 

hafi ekki verið virt. 

Þessi þróun er í samræmi við það mat MDE að sú skylda hvíli á dómstólum og 

stjórnvöldum  að sjá til þess að einkamál séu rekin með hæfilegum hraða. Sé slíkt ekki gert, sé 

um að ræða brot á meginreglunni um hraða málsmeðferð í skilningi 1. mgr. 6. gr MSE. Það 

má því ætla að þrátt fyrir að Hæstiréttur vísi ekki beint til 1. mgr. 70. gr. stjskr. eða 1. mgr. 6. 

gr. MSE þegar hann finnur að drætti á málsmeðferð héraðsdóms, svífi þessi 

mannréttindaákvæði yfir vötnum.  

4.3 Munnlegur flutningur og skýrslutökur skulu fara fram í einni lotu 

Áhrif meginreglunnar um hraða málsmeðferð gætir einnig í 4. mgr. 102. gr. og 103. gr. eml.
47

 

Í 1. mgr. 103. gr. kemur fram að skýrslutökur og munnlegur flutningur máls skulu að jafnaði 

fara fram í einni lotu. Eingöngu verður vikið frá þessari meginreglu með skýrslutökum utan 

aðalmeðferðar í undantekningartilvikum sem er að finna í 4. mgr. 102. gr. Í því ákvæði kemur 

fram að dómari geti orðið við ósk aðila um að fá að gefa munnlega skýrslu fyrir dómi um 

atriði sem varða öflun gagna áður en aðalmeðferð fer fram. Þá segir að heimilt sé að taka 
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skýrslu fyrir dómi áður en öflun sýnilegra sönnunargagna er lokið ef það þarf að gera eftir 

ákvæðum XI. kafla laganna, eða sá sem á að gefa skýrslu verði fjarverandi vegna lögmætra 

forfalla þegar aðalmeðferð fer fram. Ef reglur um skýrslutökur væru ekki með þessu móti væri 

hætta á að mál yrði tekið fyrir margsinnis í þessu skyni með viðeigandi seinagangi.
48

 

Í Hrd. 2000, bls. 34 (491/1999) var deilt um hvort leiða ætti tvö vitni áður en málið yrði 

munnlega flutt um frávísunarkröfu. Niðurstaða Hæstaréttar var að beita ætti þeirri aðalreglu 

um meðferð einkamála að skýrslutökur færu fram í einu lagi við upphaf aðalmeðferðar, en í 

rökstuðningi Hæstaréttar fyrir þeirri niðurstöðu segir svo: 

Aðalregla 1. mgr. 103. gr. laga nr. 91/1991 er sú að við aðalmeðferð máls fari fram í einni lotu 

skýrslutökur og munnlegur málflutningur. Af orðalagi ákvæðisins er ljóst að þessi regla er ekki 

fortakslaus. Undantekningar frá henni eru hins vegar tæmandi taldar í 4. mgr. 102. gr. laganna 

og fellur skýrslugjöf af þeim toga, sem sóknaraðilar krefjast, ekki undir þær heimildir, sem þar 

greinir.  

Fyrirmæli 103. gr. eml og þær þröngu undantekningar sem á ákvæðinu eru gerðar í 4. mgr. 

102. gr. stuðla þannig að því að meginreglan um hraða málsmeðferð verði virt. Þegar 

samsvarandi ákvæði var fyrst tekið upp í eldri einkamálalög var talið að með réttri 

framkvæmd myndi það stuðla að verulegum flýti við málsmeðferð.
49

 Ekki er neinum vafa 

undirorpið að það markmið hefur náðst. 

4.4 Dómur skal kveðinn upp svo fljótt sem unnt er 

Samkvæmt 1. mgr. 115. gr. eml. skal dómur kveðinn upp svo fljótt sem unnt er, en ákvæðið er 

svohljóðandi:  

Dómur skal kveðinn upp svo fljótt sem unnt er. Hafi dómur ekki verið kveðinn upp í máli sem 

var munnlega flutt innan fjögurra vikna frá því það var dómtekið skal það flutt á ný nema 

dómari og aðilar telji það óþarft. 

Eins og lesa má út úr ákvæðinu er meginreglan um hraða málsmeðferð undirliggjandi. Á 

dómurum hvílir því sú skylda að hraða uppkvaðningu dóms eftir að mál er dómtekið. 

Ákvæðið var fyrst lögfest með núgildandi eml., en í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 

91/1991 kemur fram að fyrir gildistöku laganna hafi þó verið beitt verklagi sem svipi mjög til 

ákvæða 1. mgr. 115. gr. eml.
50

 Í ákvæði laga um meðferð einkamála í héraði nr. 85/1936, 1. 

mgr. 191. gr., var tekið fram að í munnlega fluttum málum skyldi venjulega kveða upp dóm 

áður en annað mál væri tekið til munnlegs flutnings og jafnan svo fljótt sem við væri komið. Í 

athugasemdum við fyrrgreint ákvæði í frumvarpi því sem varð að framangreindum lögum 
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kom fram að dómari yrði að ljúka dómi sínum meðan honum væri í minni málflutningur 

aðila.
51

 Má ætla að þetta atriði skipti ekki minna máli samkvæmt núgildandi rétti. 

Ákvæði 1. mgr. 115. gr. áskilur að mál skuli flutt á ný ef dómur hefur ekki verið kveðinn 

upp í munnlega fluttu máli innan fjögurra vikna frá því það var dómtekið. Sú undantekning er 

þó gerð í seinni málsl. ákvæðisins að slíkt sé ekki þörf telji dómari og aðilar það óþarft. Engir 

aðrir tímafrestir koma fram í ákvæðinu og því mætti ætla að séu dómarar og aðilar sammála 

um að óþarft sé að flytja málið á ný skipti ekki máli hversu langur tími er liðinn frá því mál 

var dómtekið. Fljótlega eftir gildistöku eml. þrengdi Hæstiréttur hins vegar ákvæðið enn 

frekar á þann hátt að ef lengra en átta vikur líða frá dómtöku málsins beri að flytja málið á ný, 

og skipti afstaða lögmanna og dómara í því tilliti engu máli, sbr. Hrd. 1995. bls. 304. Í því 

máli var mál endurupptekið í héraði og dæmt án munnlegs málflutnings að nýju er fjórir 

mánuðir voru liðnir frá aðalmeðferð. Hvorki aðilar né dómari töldu þörf á endurflutningi. Í 

dómi Hæstaréttar segir: 

Svigrúm héraðsdómara og lögmanna aðila til samkomulags um, að ekki sé þörf á að endurflytja 

mál, ef uppsaga þess dregst umfram fjórar vikur frá dómtöku, verður samkvæmt framansögðu 

að sæta takmörkunum. Með hliðsjón af fordæmum Hæstaréttar þykir rétt að líta svo á, að 

héraðsdómur verði að jafnaði ekki kveðinn upp að réttu lagi án raunverulegs endurflutnings, ef 

liðnar eru átta vikur frá munnlegum málflutningi, enda getur hann ekki komið að því gagni, sem 

til er ætlast, þegar dómsuppsaga dregst svo lengi. 

Að svo búnu ómerkti Hæstiréttur dóminn og vísaði málinu heim í hérað til munnlegs 

málflutnings og dómsuppsögu að nýju. 

Hæstiréttur hefur áréttað þessa reglu í fjölda dóma og því getur yfirlýsing aðila og dómara 

um að ekki þurfi að endurflytja mál engu breytt ef meira en átta vikur eru liðnar frá dómtöku 

máls. Hér á eftir verða því raktir tveir dómar í dæmaskyni: 

Í Hrd. 20. janúar 2005 (304/2004) var tekist á um kaup Lífeyrissjóðins Hlífar á 

hlutabréfum í Kögun hf. Í niðurstöðu Hæstaréttar kemur fram að málið hafi verið munnlega 

flutt og dómtekið 5. febrúar 2004. Það hafi síðan verið tekið fyrir að nýju 21. apríl sama ár og 

þá bókað í þingbók að dómur hafi ekki verið kveðinn upp innan lögboðins frests sökum 

embættisanna dómarans. Tekið var fram að hvorki aðilar né dómari teldu þörf á að endurflytja 

málið. Dómurinn var síðan kveðinn upp 23. apríl og því liðu 11 vikur frá því að málið var 

dómtekið þar til dómur var kveðinn upp. Í dómi Hæstaréttar kemur fram að litið hafi verið svo 

á að héraðsdómur verði ekki kveðinn upp að réttu lagi samkvæmt þessari heimild án 

munnlegs málflutnings á ný ef liðnar væru átta vikur frá því að málið var upphaflega flutt, 
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enda geti málflutningur ekki komið að því gagni, sem ætlast væri til þegar dómsuppsaga 

dregst svo mjög. Dómurinn var því ómerktur og málinu vísað heim í hérað til munnlegs 

málflutnings og dómsuppsögu að nýju.  

Í Hrd. 3. febrúar 2011 (267/2010) voru liðnir þrír mánuði frá því að mál var dómtekið og 

þar til dómur var kveðinn upp, en tafir á málinu mátti rekja til kröfu um að meðdómsmaður 

viki sæti, sem kom fyrst fram eftir að málið hafði verið dómtekið í byrjun. Í þingbók kom 

fram að lögmenn og dómarar væru sammála um að óþarft væri að flytja málið á ný. Í 

niðurstöðu Hæstaréttar kom fram að í dómaframkvæmd hafi verið litið svo á að flytja þyrfti 

mál að nýju ef liðnar væru átta vikur frá því að það var upphaflega flutt, enda hefði 

héraðsdómur þá ekki lagt dóm á málið. Í dóminum vísar Hæstiréttur m.a. í Hrd. 1995, bls. 

304. Ómerkir Hæstiréttur að svo búnu héraðsdóm og vísar málinu heim í hérað til 

málflutnings og dómsuppsögu á ný. 

Til þess að hægt sé að beita undantekningunni um að ekki þurfi að flytja mál á ný ef aðilar 

og dómari sammælast um það þótt liðnar séu meira en fjórar vikur frá dómtöku, verður það að 

koma skýrt fram í þingbók að aðilar séu mættir við dómsuppkvaðningu. Séu aðilar hins vegar 

ekki mættir við dómsuppkvaðningu verður að liggja fyrir skrifleg yfirlýsing þess efnis frá 

lögmönnum beggja aðila. Hæstiréttur hefur áréttað þetta í fjölda dóma. Hér má sem dæmi 

nefna Hrd. 18. desember 2008 (427/2008) þar sem mál var tekið til dóms við lok 

aðalmeðferðar 3. apríl 2008 og dómur kveðinn upp 6. maí sama ár, án þess að vera flutt að 

nýju. Við uppkvaðningu dómsins sótti lögmaður stefnanda þing, en ekki lögmaður stefnda. 

Eftir uppkvaðningu dómsins var hins vegar fært til bókar að dómari hafi haft símasamband 

við lögmann stefnda og hafi báðir lögmen lýst yfir að þeir teldu ekki þörf á endurflutningi 

málsins. Í dómi Hæstaréttar var tekið fram að ekki verði séð af gögnum málsins að lögmaður 

stefnda hafi bréflega lýst afstöðu sinni í þessum efnum og geti fyrrnefnd þingbókarfærsla ekki 

komið í stað slíkrar yfirlýsingar. Ómerkti Hæstiréttur dóminn og vísaði málinu heim í hérað á 

ný til munnlegs málflutnings og dómsuppsögu. 

Þrátt fyrir dómvenju Hæstaréttar er vert að geta þess að hin svokallaða átta vikna regla 

byggir ekki á settu lagaákvæði og í tveimur nýlegum dómum Hæstaréttar vísar dómari til þess 

í sératkvæðum sínum. Í Hrd. 27. október 2011 (27/2011) og Hrd. 10. nóvember 2011 

(610/2011) vísaði meirihluti Hæstaréttar í báðum málunum til fyrri fordæma, þess efnis að 

héraðsdómur yrði að jafnaði ekki kveðinn upp að réttu lagi án raunverulegs endurflutnings ef 

átta vikur væru liðnar frá munnlegum málflutningi. Í báðum dómunum skilaði sami dómari 

sératkvæði og rökstuddi niðurstöðu sína á eftirfarandi hátt: 
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Samkvæmt þessu er ég sammála meirihluta dómenda að eftir ómerkingu héraðsdóms og 

heimvísun málsins til löglegrar meðferðar hefði málflutningur þurft að fara fram að nýju í 

samræmi við lögin. Á hinn bóginn verður sú niðurstaða ekki reist á reglu um að málflutningur 

þurfi að jafnaði að fara fram að nýju ef liðnar eru átta vikur frá honum. Slíka reglu er ekki að 

finna í lögum. 

Rétt er að geta þess að í báðum tilvikum var um sakamál að ræða þar sem meginreglan um 

hraða málsmeðferð skiptir ennþá meira máli en við meðferð einkamála. Hins vegar eru 

ákvæði 1. mgr 115. gr. eml. og 1. mgr. 184. gr. sml. samhljóða og má því ætla að sömu 

sjónarmið gildi um túlkun ákvæðanna.  

4.5 Mál er sæta flýtimeðferð 

Í umfjöllun um ákvæði eml. er varða hraða málsmeðferð er rétt að koma inn á ákvæði  XIX. 

kafla eml. sem fjallar um flýtimeðferð einkamála. Í kaflanum eru lögfestar reglur sem miða að 

því að hraða málsmeðferð í vissum tegundum einkamála. Mál er sæta slíkri meðferð eru þá 

tekin fram fyrir önnur innan dómstólsins í því skyni að flýta fyrir úrlausn þeirra. Reglur um 

flýtimeðferð voru lögfestar með núgildandi einkamálalögum og eiga sér ekki hliðstæðu í eldri 

lögum um meðferð einkamála. Flýtimeðferð verður einungis beitt í þeim tegundum mála sem 

mælt er fyrir um í 1. mgr. 123. gr. eml. Það einkennir mál sem sæta flýtimeðferð að allir 

frestir eru mun styttri en í almennum einkamálum.
52

  

Í XIX. kafla eml. horfir meginreglan um hraða málsmeðferð öðruvísi við en varðandi 

almenna meðferð einkamála, þar sem þessi mál flokkast undir afbrigðilega meðferð 

einkamála. Þau mál sem sæta flýtimeðferð samkvæmt íslenskum lögum eru í mörgum 

tilvikum hin sömu og MDE hefur lagt áherslu á að hljóti hraða málsmeðferð þar sem úrslit 

málsins varði miklu fyrir aðila. Má hér nefna mál sem eiga rætur að rekja til ákvarðana eða 

athafna stjórnvalda eða verkfalls, verkbanns eða annarra aðgerða sem tengjast vinnudeilu, 

enda sé brýn þörf á skjótri úrlausn og hún hafi almenna þýðingu eða varði stórfellda hagsmuni 

sbr. 1. mgr. 123. gr. eml. Einnig ber hér að geta 53. gr. b. barnaverndarlaga nr. 80/2002, þar 

sem kemur fram að mál varðandi forsjársviptingu sæti flýtimeðferð samkvæmt XIX. kafla 

eml. Í Hrd. 22. mars 2012 (168/2012) taldi Hæstiréttur aðfinnsluvert að úrskurður 

héraðsdóms skyldi ekki kveðinn upp innan viku frá því að mál var tekið til úrskurðar, en í 

málinu var úrskurður kveðinn upp 10 dögum eftir að málið var tekið til úrskurðar í héraði. 

Málið fjallaði um vistun barns utan heimilis forsjáraðila í allt að tvo mánuði. Í dómi 

Hæstaréttar segir:  
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Mikilvægt er að meðferð barnaverndarmála sé hraðað eins og kostur er og á það bæði við um 

málsmeðferð fyrir stjórnvöldum og dómstólum. Er nauðsyn þess meðal annars sérstaklega 

áréttuð i 41. gr. og 63. gr. barnaverndarlaga. Á þetta ekki síst við í málum er varða íþyngjandi 

úrræði eins og vistun barns utan heimilis. Er mikilvægt að allir þeir sem í hlut eiga, þar á meðal 

bæði dómarar og aðilar máls, gæti þessa enda geta afleiðingar tafa á rekstri mála meðal annars 

orðið þær að það réttaröryggi sem tryggja á með rétti til málskots til Hæstaréttar verði lítils virði 

eins og raunin hefur orðið í þessu máli. 

Máli þessu var vísað frá Hæstarétti þar sem sá tími sem vistun barnsins skyldi vara var 

liðinn og hafði móðir barnsins, sóknaraðili málsins, ekki lengur lögvarða hagsmuni af því að 

fá hnekkt niðurstöðu úrskurðar héraðsdóms. 

5 Önnur lög sem mæla fyrir um hraða málsmeðferð 

Þegar ákvæðum eml. sleppir vaknar spurningin í hvaða fleiri lögum er vikið sérstaklega að 

meginreglunni um hraða málsmeðferð. Í sumum lögum er mælt fyrir um að mál skuli rekið 

með hæfilegum hraða, án þess að tekið sé neitt fram um hvernig málsmeðferðinni skuli þá 

háttað.
53

 Má almennt ætla að slík mál sæti almennri meðferð einkamála, en verið sé að minna 

á meginregluna um hraða málsmeðferð. Í öðrum lögum er hins vegar beinlínis tekið fram að 

hraða skuli málsmeðferðinni, eða lesa má það óbeint út úr ákvæðum laganna. Í slíkum 

tilvikum er ekki einungis verið að árétta meginregluna um hraða málsmeðferð heldur einnig 

að málin sem falli undir lögin eigi að hljóta hraðari málsmeðferð en almennt gengur og gerist.  

Eins og fjallað er um hér að framan er það mat MDE að hraða skuli meðferð forsjármála. 

Ákvæði þess efnis er að finna í 38. gr. barnalaga nr. 76/2003, en í 1. mgr. þeirrar greinar er 

tekið fram að mál vegna forsjár barns verði rekið eftir almennum reglum einkamála nema að 

því leyti sem mælt er fyrir á annan veg í lögunum. Í 3. mgr. sömu greinar segir síðan orðrétt  

„Flýta skal meðferð forsjármáls“. Forsjármál sæta því ekki formlegri flýtimeðferð samkvæmt 

XIX. kafla eml., andstætt því sem gildir um forsjársviptingarmál, sbr. hér að framan. Ljóst er 

hins vegar að ætlast er til þess að slík mál hljóti sérstaklega hraða málsmeðferð. Í því 

sambandi má benda á Hrd. 1998, bls. 2702 þar sem staðfestur var úrskurður héraðsdóms um 

að hafna dómkvaðningu yfirmatsmanna, en dómurinn féll í gildistíð eldri barnalaga. Í dómi 

Hæstaréttar segir: 

Héraðsdómari hefur áður hafnað með úrskurði kröfu sóknaraðila um yfirmat, svo sem að framan 

greinir. Sóknaraðili leitaði ekki endurskoðunar á þeirri niðurstöðu með kæru úrskurðarins. Hann 

lýsti skömmu síðar gagnaöflun lokið, þegar aðalmeðferð málsins var ákveðin. Þegar þess er gætt 

ásamt því, að ný krafa sóknaraðila um yfirmat er í andstöðu við meginreglu einkamálaréttarfars 

um hraða og greiða málsmeðferð, sem er sérstaklega áréttuð varðandi mál um forsjá barna í 1. 
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mgr. 34. gr. barnalaga nr. 20/1992, verður að telja hann hafa fyrirgert rétti til að leita yfirmats. 

Verður niðurstaða hins kærða úrskurðar því staðfest.
54

 

Önnur lög sem hafa að geyma afdráttarlaus ákvæði um málshraða, án þess að beint sé 

mælt fyrir um flýtimeðferð eru t.d. lögræðislög nr. 71/1997. Í 6. mgr. 10. gr. laganna segir: 

„Dómara ber að hraða meðferð máls til sviptingar lögræðis svo sem kostur er.“ Í 3. mgr. 16. 

gr. laganna er auk þess tekið fram að hraða beri meðferð máls fyrir Hæstarétti svo sem kostur 

er. Þá eru allmörg lög þar sem meginreglan um hraða málsmeðferð gengur sem rauður þráður 

í gegnum öll lögin og má einkum sjá það í ákvæðum laganna er varða fresti. Í þeim ákvæðum 

eru frestir alloft mun styttri en í eml. Í dæmaskyni má nefna lög um skipti á dánarbúum o.fl. 

nr. 20/1991, lög um gjaldþrotaskipti ofl. nr. 21/1991, lög um aðför nr. 90/1989 og lög um 

kyrrsetningu, lögbann o.fl. nr. 31/1990. 

6 Niðurstöður 

Meginreglan um hraða málsmeðferð hefur sett svip sinn á ákvæði eml. allt frá gildistöku laga 

um meðferð einkamála í héraði nr. 85/1936. Regla þessi er einkar þýðingarmikil í íslenskum 

rétti, enda verndar hún bæði einka- og almannahagsmuni. Með breytingum á stjórnarskránni 

árið 1995 var reglunni síðan veitt stjórnarskrárvernd með ákvæði 1. mgr. 70. gr. stjskr. Við 

lögfestingu þess ákvæðis var hliðsjón höfð af 1. mgr. 6. gr. MSE er varðar réttinn til réttlátrar 

málsmeðferðar. Upp frá því hefur Hæstiréttur í ennþá ríkari mæli vísað til meginreglunnar um 

hraða málsmeðferð. Athyglisvert er þó að Hæstiréttur vísar að jafnaði hvorki til 

stjórnarskrárákvæðisins né ákvæðis MSE í úrlausnum sínum þegar regluna ber á góma, heldur 

lætur nægja að vísa almennt til meginreglunnar um hraða málsmeðferð eða til þeirra ákvæða í 

eml. sem einna helst endurspegla hana. Engum vafa er þó undirorpið að Hæstiréttur lítur til 

þessara ákvæða í úrlausnum sínum. 

Af nýlegum dómum Hæstaréttar má sjá að rétturinn hefur í auknum mæli beint sjónum að 

meginreglunni um hraða málsmeðferð, og ítrekað fundið að því telji hann að mál hafi ekki 

verið rekið með eðlilegum hraða fyrir héraðsdómi. Þar sem mikill fjöldi mála bíður nú 

úrlausnar dómstóla má að óbreyttu ætla að slíkum málum muni þó frekar fjölga en fækka.  

  

                                                 
54

 Úr gilidstíð núgildandi barnalaga má benda á Hrd. 7. september 2006 (464/2006) þar sem fallist var á að 

leggja bann við því að farið yrði með barn málsaðila úr landi meðan máli um breytingu á forsjá þessi hefði ekki 

verið ráðið til lykta. Í niðurstöðum meirihluta Hæstaréttar var tekið fram að flýta ætti meðferð málsins í samræmi 

við 3. mgr. 38. gr. barnalaga. 

 



22 

HEIMILDASKRÁ 

 

Alþingistíðindi. 

 

Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi. Reykjavík 2008. 

 

Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal: Réttarfar II. Meginreglur um meðferð einkamála.  

Reykjavík 1968-1969. 

 

Eiríkur Tómasson: „Réttarfar“. Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar lögfræði. 2. útgáfa. 

Ritstj. Róbert R. Spanó. Reykjavík 2009, bls. 149 - 218. 

 

Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi. Íslensk lög og lagaframkvæmd í ljósi 1. og 

3. mgr. 6. gr. Mannrétindasáttmála Evrópu. Reykjavík 1999. 

 

Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“. Mannréttindasáttmáli Evrópu.  

Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt. Ritstj. Björg Thorarensen o.fl.  

Reykjavík 2005, bls. 196-265. 

 

Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur. 2. útgáfa. Reykjavík 1999. 

 

Lögfræðiorðabók - með skýringum. Ritstj. Páll Sigurðsson. Lagastofnun Háskóla Íslands, 

Reykjavík 2008. 

 

Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar. 2. útgáfa. Reykjavík 2003. 

 

Peer Lorenzen o.fl.: Den Europæiske Menneskeretskonvention. Kommenteret af (art 1 - 10). 2. 

útgáfa. Kaupmannahöfn 2003. 

 

Pieter van Dijk o.fl.: Theory and Practice of the Europian Convention on Human Rights. 4. 

útgáfa. Antwerpen - Oxford 2006. 

 

Símon Sigvaldsson: Dómar um almennt einkamálaréttarfar. Reykjavík 2003. 

  



23 

DÓMASKRÁ 

 

Dómar Hæstaréttar: 

Hrd. 1977, bls. 1213 

Hrd. 1995. bls. 304 

Hrd. 1998 bls. 2702 

Hrd. 1998, bls 4342 

Hrd. 2000, bls. 34 (491/1999) 

Hrd. 20. janúar 2005 (304/2004) 

Hrd. 7. september 2006 (464/2006) 

Hrd. 16. maí 2007 (629/2006) 

Hrd. 7. nóvember 2008 (589/2008) 

Hrd. 18. desember 2008 (427/2008) 

Hrd. 18. mars 2010 (374/2009) 

Hrd. 20. janúar 2011(291/2010) 

Hrd. 3. febrúar 2011 (267/2010) 

Hrd. 24. febrúar 2011 (417/2010) 

Hrd. 21. október 2011 (558/2011) 

Hrd 27. október 2011 (27/2011)  

Hrd. 10. nóvember 2011 (610/2011) 

Hrd. 5. janúar 2012 (679/2011) 

Hrd. 22. mars 2012 (168/2012) 

Hrd. 2. apríl 2012 (188/2012) 

 

 

Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu: 

MDE, Eckle gegn Þýskalandi, 15. júlí 1982 (8130/78) 

MDE, Deumeland gegn Þýskalandi, 29. maí 1986 (9384/81) 

MDE, Lecher og Hess gegn Þýskalandi, 23. apríl 1987 (9316/81) 

MDE, Capuano gegn Ítalíu 25. júní 1987 (9381/81) 

MDE, H gegn Bretlandi, 8. júlí 1987 (9580/81) 

MDE, Motta gegn Ítalíu 19. febrúar 1991 (11557/85) 

MDE, X gegn Frakklandi, 31. mars 1992 (18020/91) 

MDE, Giancarlo Lombardo gegn Ítalíu, 26. nóvember 1992 (12490/86) 

 

 




