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1 Inngangur 

Dómskerfið veitir þrætandi aðilum þjóðfélagsins færi á að útkljá með endanlegum 

hætti hvors málstaður hafi meiri vigt á vogarskálum réttvísinnar.1 Sem slíkt er það í 

sjálfu sér ein tröllaukin hugmyndafræðileg vog. Segja má að fræðigreinin réttarfar, 

sem leggur upp reglur sem gera mönnum kleift að ná fram réttindum sínum,2 snúist 

um hvernig réttast sé að stilla umrædda vog.  

Þó málaferli og lagaþrætur séu aldagömul íþrótt er hugmyndin um meginreglur 

einkamálaréttarfars, þ.e. rökin á bak við einstakar reglur réttarfars og grundvöllur 

þeirra,3 tiltölulega nýframkomin. Það var ekki fyrr en á öndverðri 19. öld sem lærðir 

menn í Þýskalandi tóku að brjóta heilann um hvað gætu talist meginreglur 

einkamálaréttarfars.4 Vangaveltur þeirra kviknuðu í kjölfar Frönsku byltingarinnar, og 

ekki að ástæðulausu því ein höfuðorsök hennar var óánægja með réttarfar.5 Í kjölfar 

byltingarinnar steypti Napoleon Bonaparte lögum Frakklands saman í mikinn 

lagabálk, sem var einna fyrstur sinnar tegundar í heiminum. Þar á meðal voru lög um 

einkamálaréttarfar sem höfðu mikil og langvarandi áhrif.6 Í kjölfar þessara umróta 

fóru lögspekingar að velta fyrir sér meginreglum réttarfars. 

Meginreglur einkamálaréttarfars eru ekki ákveðin eða algild lögmál. Þetta eru 

breytileg viðmið sem geta verið mismunandi milli landa og tímabila.7 Til að komast 

að einhverri vitrænni niðurstöðu um hvað eigi að vera meginreglur einkamála-

réttarfars þarf að velta upp spurningum eins og „Til hvers höfum við lög?“. Aðeins 

þannig getum við ályktað hvernig „vogin“ á að vera stillt svo hún virki réttilega. 

Lögin eru sett í viðleitni mannsins til þess að stuðla að almannaheill og sjá til þess 

að réttlætinu verði náð og réttur hvers og eins nái fram að ganga.8 Í ritgerð sinni um 

ríkisvald hélt John Locke því fram að maðurinn gæfi sjálfviljugur upp meðfætt frelsi 

sitt og rétt til að njóta gæða heimsins eftir megni og játaðist undir ok laga og 

ríkisvalds.  Markmiðið væri að koma í veg fyrir eilíft stríð allra gegn öllum með því 

                                            
1
 Bengt Lindell, Civilprocessen, bls. 25. 

2
 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 1. 

3
 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, bls. 85. 

4
 Þór Vilhjálmsson: Réttarfar II, bls. 49. 

5
 Stephen C. Yeazell: „Procedural law - Civil procedure“ http://www.britannica.com  

6
 O. F. Robinson, T. D. Fergus og W. M. Gordon: An introduction to European legal history, bls. 435 – 

436. 
7
 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar,  bls. 12. 

8
 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, bls 147. 

http://www.britannica.com/
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að tryggja óhlutdræga og sanngjarna dóma um deiluefni.9 Þannig er ein 

meginforsendan fyrir þeirri óhjákvæmilegu frelsisskerðingu sem réttarríkið felur í sér 

að til verði úrskurðaraðili sem er yfir duttlunga mannlífsins hafinn og leysir mál á 

sanngjarnan hátt. Með þetta grundvallarmarkmið kerfisins fyrir augum þurfa megin-

reglur réttarfars að vera slíkar að þær stuðli að því. 

Gegnum tíðina hafa ýmsir íslenskir lögfræðingar fjallað um hvaða meginreglum 

einkamálaréttarfar þurfi að hlíta og margir hverjir talið jafnræðisregluna eina þeirra. 

Einar Arnórsson nefnir hana „fyrstu meginreglu einkamálameðferðar“10 og gerir henni 

þar með hátt undir höfði. Aftur á móti dregur Þór Vilhjálmsson upp lista af 

meginreglum einkamálaréttarfars í riti sínu og jafnræðisregla málsaðila er ekki þar á 

meðal.11 Þegar Markús Sigurbjörnsson fjallar um regluna virðist hann gera að því 

skóna að reglunni sé hálfpartinn ofaukið nú á dögum.12 Umfjöllun Theodórs B. Líndal 

og Einars Arnórssonar um regluna er stutt og snaggaraleg.13 Jafnræðisreglan hefur því 

ekki beinlínis verið íslenskum fræðimönnum ofarlega í huga í gegnum tíðina. 

Þetta áhugaleysi vekur óneitanlega nokkra furðu, enda blasir við að vog er 

hreinlega ónothæf ef vogarskálarnar eru ekki jafnþungar, sín hvoru megin. Og þar 

sem það er alvarlegt mál ef vogarskálar réttvísinnar eru ónothæfar ætti fræðimönnum 

að vera sérlega umhugað um jafnræði málsaðila.  

Reglan um jafnræði málsaðila virðist enda hafa skipað nokkuð mikilvægan sess í 

réttarvitund fólks á Vesturlöndum ef tekið er mið af gyðju réttlætisins, sem hefur í 

síðari tíð orðið nokkurs konar tákngervingur dómsstarfa. Hún á uppruna sinn að rekja 

til grísku gyðjunnar Themis og rómversku gyðjunnar Justicia. Nú á dögum birtist hún 

alla jafna með bundið fyrir augun, tvíeggjað sverð í annarri hendi og vogarskálar í 

hinni.14 Tvö þessara tákna gefa til kynna að aðilar eigi að hafa jöfn tækifæri til að tala 

til hennar. Sem sagt, sjálfur holdgervingur réttarkerfisins er prýddur þremur táknum. 

Tvö þeirra standa fyrir jafnræði málsaðila. 

Jafnræði málsaðila er því ekki bara venjuleg meginregla í einkamálaréttarfari, 

heldur er það hreinlega meðal grundvallarreglna réttarríkissins að dómarar séu 

óhlutdrægir og virði jafnræði málsaðila.15 Sennilega má því segja að jafnræðisreglan 

                                            
9
 John Locke: Concerning the true original extent and end of civil government, m.a. mgr. 13 og 87. 

10
 Einar Arnórsson: Almenn meðferð einkamála í héraði, bls. 143. 

11
 Þór Vilhjálmsson: Réttarfar II, bls. 49 – 50. 

12
 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 13. 

13
 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal: Réttarfar II. hefti, bls. 182 – 193. 

14
 Vefsíða Hæstaréttar Bandaríkjanna, www.supremecourt.gov/about/figuresofjustice.pdf 

15
 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, bls. 145. 

http://www.supremecourt.gov/about/figuresofjustice.pdf
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sé af öðrum toga og mikilvægari16 en flestar aðrar meginreglur sem Markús 

Sigurbjörnsson nefnir í umfjöllun sinni um meginreglur.17 Vel er hægt að hugsa sér 

réttarfar sem byggir ekki á útilokunarreglunni eða málsforræðisreglu aðila, en réttarfar 

án jafnræðis er hreinlega óhugsandi. Regluna um jafnræði málsaðila má því réttilega 

skoða sem einn af hornsteinum einkamálaréttarfars.18 Henni verður ekki „ofaukið“ 

meðan mannfólkið sér ástæðu til að búa í samfélagi. 

Í þessari ritgerð er ætlunin að skoða hvað felst í reglunni um jafnræði málsaðila og 

hvernig ákvæði laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála19 taka mið af henni. 

2 Nokkur orð um jafnræðisregluna sem þátt í réttlátri málsmeðferð 

2.1 Skilgreiningar 

Ýmsir fræðimenn hafa leitast við að afmarka hvað felist í jafnræðisreglunni. Markús 

Sigurbjörnsson segir regluna gera „ráð fyrir að aðilarnir njóti báðir eða allir sömu 

aðstöðu við rekstur  máls síns án nokkurs mismununar[sic] og þeir eigi jafnan kost á 

að hafa uppi kröfur og röksemdir, afla sönnunargagna, kynna sér sönnunargögn 

gagnaðilans og tjá sig um kröfu og röksemdir hans.“20 Theodór B. Líndal telur 

megininntak reglunnar vera „að báðir aðilar fái nægjanlegt tækifæri til þess að kynna 

sér og gera athugasemdir við allt sem fram kemur í máli, og dómara [sé] ekki heimilt 

að miða dóm sinn við önnur atriði en þau, sem svo er farið um.“21 Einar Arnórsson 

virðist telja regluna felast í því „að aðiljum [sé] báðum jafnheimilt að tala máli 

sínu.“22 Hér verður litið svo á að framangreindar skilgreiningar séu ekki nægilega 

nákvæmar þar sem þær taka ekki á öllum þeim þáttum sem jafnræðisreglan í raun 

felur í sér.  

Í 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu23 sem lögfestur var á Íslandi með lögum nr. 

62/1994 er fjallað um réttláta málsmeðferð fyrir dómi. Mannréttindadómstóll 

Evrópu24 hefur talið enska hugtakið „equality of arms“ þátt í réttlátri málsmeðferð. Í 

dómum sínum hefur MDE sagt „equality of arms” fela í sér „að hvor aðili fái tækifæri 

til þess að reifa málstað sinn – þ.á m. að gera grein fyrir þeim sönnunargögnum sem 

                                            
16

 Neil H. Andrews: „Fundamental Principles of Civil Procedure: Order Out of Chaos“, bls. 23. 
17

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 12 -25. 
18

 Neil H. Andrews: „Fundamental Principles of Civil Procedure: Order Out of Chaos“, bls. 19. 
19

 Hér eftir eml. 
20

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
21

 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal: Réttarfar II. hefti, bls. 183. 
22

 Einar Arnórsson: Almenn meðferð einkamála í héraði, bls. 143. 
23

 Hér eftir MSE. 
24

 Hér eftir MDE. 
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hann byggir á – við aðstæður sem veita gagnaðila hans ekki teljandi forskot.“25  Þó 

hugtakið „equality of arms“ sé í þessari ritgerð talið nokkuð þrengra en reglan um 

jafnræði málsaðila26 á téð skilgreining dómstólsins prýðilega við um jafnræðisregluna. 

Síðari hluti skilgreiningarinnar er kannski ekki jafnskýr og æskilegt væri, en þrátt 

fyrir það felur hún í sér alla þá þætti jafnræðisreglunnar sem reifaðir verða hér að 

neðan. 

2.2 Sett lagaákvæði um réttláta málsmeðferð. 

Reglan um jafnræði málsaðila er snar þáttur í hugmyndum fólks um réttláta 

málsmeðferð.27 Reglan um réttláta málsmeðferð kemur fyrir í yfir 20 alþjóða-

sáttmálum um mannréttindi.28 Þar má helst nefna 10. gr. Mannréttindayfirlýsingar 

Sameinuðu þjóðanna frá 1948, 14. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg- og 

stjórnmálaleg réttindi frá árinu 1966 og 6. gr. MSE. Ákvæði í þessa veru má einnig 

finna í 70. gr. Stjórnarskrár Íslands29 

Í eftirfarandi umfjöllun um jafnræðisregluna verður helst stuðst við ákvæði 70. gr. 

stjskr. og 6. gr. MSE – ekki síst vegna þess að sá sáttmáli hefur lagagildi hér á landi, 

sbr. lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. 

2.3 Samspil mannréttindasáttmála Evrópu og stjórnarskrár Íslands 

Orðalag 70. gr. stjskr. er ekki í fullu samræmi við orðalag 6. gr. MSE. Sá 

framsetningarmunur hefur þó ekki efnislega þýðingu. Ákvæði 70. gr. stjskr. ber að 

skýra með hliðsjón af 6. gr. MSE og því koma dómsúrlausnir MDE til skoðunar við 

túlkun stjórnarskrárákvæðisins.30 

Það sem helst getur valdið heilabrotum varðandi samspil þessara tveggja ákvæða 

er að 6. gr. MSE nær ekki til allra einkamála. Ákvæðið á við „þegar kveða skal á um 

réttindi og skyldur manns að einkamálarétti“, og takmarkar það að vissu leyti 

gildissvið ákvæðisins. Ekki er t.d. sjálfgefið að réttarágreiningur milli einstaklinga og 

hins opinbera teljist ágreiningur að einkamálarétti.31 Ákvæði 70. gr. stjskr. tekur hins 

                                            
25

 MDE, Dombo Beheer B. V. gegn Hollandi, 27. oktober 1993 (14448/88). 
26

 Sjá kafla 3.3 hér að neðan. 
27

 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 209. 
28

 David Weissbrodt: „Due process, rule of law, and habeas corpus“, bls. 62. 
29

 Hér eftir stjskr. 
30

 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 201 og 219. 
31

 Sjá ítarlega umfjöllun Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 199 og Harris, 

O’Boyle & Warbrick: Law of the European convention on human rights, bls. 210 - 235. 
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vegar samkvæmt orðalagi sínu til allra einkamála.32 Því vaknar spurningin hvort 

túlkunarsjónarmið og dómaframkvæmd MDE varðandi 6. gr. MSE komi til skoðunar í 

öllum einkamálum að íslenskum rétti. Þar sem 70. gr. stjskr. á ótvírætt við í öllum 

einkamálum og inntak hennar ber að skýra með hliðsjón af 6. gr. MSE verður hér litið 

svo á að samspil MDE og stjskr. tryggi að réttlát málsmeðferð sé í heiðri höfð í öllum 

einkamálum að íslenskum rétti og dómaframkvæmd MDE komi þar til skoðunar. 

Hvað réttláta málsmeðferð varðar gerir MDE meiri kröfur til ríkja í sakamálum en 

einkamálum.33 Þessu var m.a. slegið föstu í máli réttarins Dombo Beheer B. V. gegn 

Hollandi34 með þeim orðum að þó reglan ætti bæði við einkamál og sakamál væri 

ríkjum veitt „ríkara svigrúm í einkamálum sem snúast um réttindi og skyldur aðila að 

einkarétti.“ Dómstóllinn tók einnig fram að reglan um réttláta málsmeðferð hefði ekki 

endilega sama inntak í einkamálum og sakamálum. Nánar verður fjallað um dóminn 

hér á eftir. 

2.4 Jafnræðisreglan sem þáttur í réttlátri málsmeðferð 

Jafnræði er margslungið hugtak. Jafnræði í réttarfarslegu tilliti gæti til að mynda bæði 

vísað til þess að sambærileg mál hljóti sambærilega úrlausn fyrir dómstólum eða þess 

að aðilar máls hafi jafna stöðu og jöfn tækifæri við réttarhöldin.35 Í þessari ritgerð er 

aðeins fjallað um jafnræði málsaðila í þessum formlega skilningi, þ.e. að aðilar hafi 

jöfn tækifæri. 

Þó reglan um jafnræði málsaðila fyrir dómi sé ekki beinlínis orðuð í ofangreindum 

ákvæðum um réttláta málsmeðferð er hún ótvírætt þáttur í þeirri reglu.36 Af 

fyrrnefndri skilgreiningu MDE á jafnræðisreglunni má álykta að megindrættir 

reglunnar felist í jöfnum tækifærum og „sanngjörnu jafnvægi“ milli málsaðila. Það er 

þó ekki fortakslaust brot á reglunni þó aðilar máls séu ekki alveg jafnt settir.37 Nokkur 

aðstöðumunur milli aðila er óumflýjanlegur, að mati Einars Arnórssonar, t.d. þarf 

„sækjandi […] að fylla miklu fleiri skilyrði til þess, að dómur verði lagður á mál að 

efni til“38 án þess að það teljist brot á jafnræðisreglu. 

                                            
32

 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 201. 
33

 Harris, O’Boyle & Warbrick: Law of the European convention on human rights, bls. 246. 
34

 MDE, Dombo Beheer B. V. gegn Hollandi, 27. október 1993 (14448/88) 
35

 William B. Rubenstein „The concept of equality in civil procedure“  

http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=281271  
36

 Eiríkur Tómasson: ,,Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 209. 
37

 Eiríkur Tómasson: ,,Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 210. 
38

 Einar Arnórsson: Almenn meðferð einkamála í héraði, bls. 143. 

http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=281271
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Þegar jafnræðisregla málsaðila er tekin til skoðunar skiptir hin ytri birtingarmynd 

réttarhaldanna nokkru máli, þ.e. hvernig málaferlin horfa við öðru fólki eða hinum 

almenna borgara. Dómstólar þurfa enda að njóta ákveðins trausts hjá borgurum til 

þess þeir séu reiðubúnir að láta dómstóla leysa úr deilumálum sínum.39 Þetta hefur 

verið nefnt traustssjónarmiðið á íslensku og kristallast í setningunni: „Justice must not 

only be done; it must also be seen to be done.“ Hún kom fyrst fyrir í enskum dómi á 

ofanverðri 20. öld40 en hefur síðan tekið flugið og sér m.a. víða stað í 

dómaframkvæmd MDE. Hún felur í sér að ef málsmeðferð dómstólanna gefur fólki 

„réttmætt tilefni“ til að efast um að jafnræði aðilanna hafi verið gætt, getur það nægt í 

sjálfu sér til að reglan teljist brotin.41 

Jafnræðisregla málsaðila felur í sér ákveðna efnisþætti. Þeir eru nánar tiltekið í 

fyrsta lagi réttur aðila til að vera viðstaddur þinghöld, í öðru lagi réttur aðila til að 

skilja og fylgjast með þinghöldum í máli sínu, í þriðja lagi andmælaréttur (þ.e. réttur 

til að fá aðgang að öllum gögnum máls og tjá sig um þau) og loks í fjórða lagi réttur 

til úrlausnar fyrir óhlutdrægum dómstól. 

Ef einn þessara þátta er ekki virtur við málsmeðferð standa allar líkur til þess að 

jafnræðisregla málsaðila hafi verið brotin. Hins vegar ræðst niðurstaðan alltaf af 

heildarmati og jafnvel getur verið að þó ekki sé beinlínis hægt að setja fingurinn á eitt 

ákveðið brot gegn einum af þessum þáttum teljist jafnræðisreglan samt brotin þegar 

heildarmyndin er skoðuð.42  

3 Fjórir þættir reglunnar um jafnræði málsaðila 

3.1 Réttur til að vera viðstaddur þinghöld 

Aðilar máls hafa rétt til að vera viðstaddir þinghöld í málum sínum. Þessi þáttur 

jafnræðisreglunnar er í raun forsenda þess að aðrir þættir hennar komi til 

framkvæmdar, t.d. réttur aðila til að tjá sig um málið. Því er ljóst að þó þessi þáttur sé 

ekki beinlínis orðaður í ákvæðum MSE eða stjskr. um réttláta málsmeðferð er hann 

engu að síður tryggður þar.43 Jafnræðisregla málsaðila teldist því almennt brotin ef 

aðila máls hefði ekki verið tryggður möguleiki á að vera viðstaddur réttarhöld sín. 

Þess er hins vegar vert að geta að jafnræðisreglan sem slík telst ekki brotin ef 

                                            
39

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 340 – 341. 
40

 R v Sussex Justices, Ex parte McCarthy 
41

 Harris, O’Boyle & Warbrick: Law of the European convention on human rights, bls. 251-252. 
42

 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 210. 
43

 Harris, O’Boyle & Warbrick: Law of the European convention on human rights, bls. 247. 
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hvorugur aðili málsins hefur fengið færi á að mæta við þinghald,44 þó það gæti eflaust 

talist sjálfstætt brot á reglu sem fjallað verður um í kafla 3.3 hér á eftir. 

Þessi þáttur jafnræðisreglunnar tryggir ekki aðeins rétt aðilanna til að vera 

viðstaddir þinghöld heldur einnig til að fylgjast með öðrum þáttum máls-

meðferðarinnar, t.d. ef heimild 3. mgr. 51. gr. eml er nýtt til að taka skýrslu af vitni 

eða aðila utan þingstaðar. Í Hrd. 1997, bls. 1302 var úrskurður héraðsdómara ógiltur 

m.a. sökum þess að sóknaraðili fékk ekki færi á að vera viðstaddur skýrslutöku af 

varnaraðila sem fram fór á Kleppsspítala. Nánar verður fjallað um dómin síðar. 

3.1.1 Reglur um stefnubirtingu tryggja réttinn 

Það blasir við að grundvallarforsenda fyrir því að aðilar geti nýtt rétt sinn til að vera 

viðstaddir réttarhöld í málum sínum er að þeir viti af réttarhöldunum. Því eru 

reglurnar um stefnur og stefnubirtingu nokkurs konar undirstaða þessa þáttar 

jafnræðisreglunnar.45 

Í 83. gr. eml. er greint milli sex leiða sem færar eru til að birta stefnu á lögmætan 

hátt. Algengasta leiðin er sú að óháður einstaklingur birti stefnuna fyrir aðila máls á 

nánar tilgreindum stöðum.46 Lögin gera ráð fyrir að ákveðinn tími verði að líða frá því 

að stefnan er birt þar til mál er þingfest. Tímalengdin ræðst af ákvæðum 91. gr. eml. 

Með þessu er aðila gefið öruggt færi á að koma sér á þingstað og réttur hans til að 

vera viðstaddur þinghöld þar með tryggður. 

Fari stefnandi ekki eftir reglum XIII. kafla við birtingu stefnunnar telst hún 

ólögmæt og varðar frávísun máls. Fjölmargir dómar eru til um stefnubirtingu og 

framkvæmd hennar sem ekki þykir ástæða til að reifa sérstaklega hér. 

Ákvæði 92. gr. eml. eru af sama toga og reglur um stefnubirtingu og sömuleiðis 

hugsaðar til að tryggja rétt málsaðila til að vera viðstaddur þinghöld í máli sínu. Skv. 

greininni þurfa kvaðningar dómara á þinghöld að vera birtar aðila með sannanlegum 

hætti. Með þessari reglu var horfið frá því skipulagi eldri laga að stefnuvottur þyrfti 

að birta slíkar kvaðningar, sbr. t.d. Hrd. 1966, bls. 535.47 Ætla verður að núgildandi 

skipulag tryggi rétt aðila til að vera við þinghöld í máli sínu með fullnægjandi hætti. 

                                            
44

 Peer Lorenzen o. fl.: Den Europæiske Menneskeretskonvention, bls. 230. 
45

 Einar Arnórsson: Almenn meðferð einkamála í héraði, bls. 143. 
46

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 180 – 181. 
47

 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1099. 
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3.1.2 Reglur um útivistarmál  

Í fljótu bragði gætu reglur 96. gr. eml. virst brjóta gegn þessum þætti 

jafnræðisreglunnar. Samkvæmt greininni verður mál dómtekið og dæmt eftir kröfum 

og málatilbúnaði stefnanda ef stefndi sækir ekki þing við þingfestingu. Sá dómur er 

endanlegur og fæst ekki endurskoðaður nema skv. heimildum 137. gr. eml. 

Svo er þó ekki einfaldlega vegna þess að réttur aðila máls til að vera viðstaddur 

þinghöld felur ekki í sér skyldu hans til þess. MDE sló því föstu í Sejdovic gegn 

Ítalíu48 að aðilar geti afsalað sér þessum rétti og setti fram ákveðin skilyrði fyrir því að 

slíkt afsal geti talist gilt. Þau eru annars vegar að aðili viti af réttarhöldunum. Hins 

vegar þarf afsalið að vera ákveðið „af fúsum og frjálsum vilja“, „gefið til kynna með 

skýrum hætti“ og má ekki vera andstætt „mikilvægum almannahagsmunum“.49 Mál 

Sejdovic gegn Ítalíu var reyndar sakamál. Því er ekki sjálfgefið að nákvæmlega sömu 

skilyrði eigi við í einkamáli. Óhætt er þó að fullyrða að aðili að einkamáli sem mætir 

ekki við þinghald þurfi að vita af réttarhöldunum, ákveða af frjálsum vilja að mæta 

ekki og gefa það til kynna með skýrum hætti svo afsal hans teljist gilt. 

Aðili þarf ekki að gefa formlega til kynna að hann hyggist afsala sér rétti sínum til 

að vera viðstaddur málsmeðferðina. Í sjálfu sér er nóg að aðilinn mæti ekki við 

þinghaldið. Þar með gefur hann til kynna með skýrum hætti að hann hyggist ekki nýta 

rétt sinn til að vera viðstaddur. Þetta er þó háð þeim skilyrðum að hann hafi áður 

fengið fullnægjandi vitneskju um dómsmálið.50 Þar af leiðandi eru reglur eml. um 

útivistarmál ekki andstæðar rétti málsaðila til að vera viðstaddur þinghöld, svo lengi 

sem tryggt er að hann viti af málatilbúnaðinum gegn sér. Og hér koma reglur eml. um 

stefnur og stefnufresti til sögunnar. Með þeim reglum er tryggt að báðir málsaðilar 

hafi fullnægjandi vitneskju um málaferlið og færi á að vera viðstaddir öll þinghöld. 

Fari stefnandi í einu og öllu að reglum eml. um stefnubirtingu en stefndi lætur 

engu að síður undir höfuð leggjast að mæta við þingfestingu málsins telst hann hafa 

afsalað sér réttinum til að vera viðstaddur þinghöld í máli sínu með fullnægjandi 

hætti. Þá er málið að jafnaði dómtekið í fyrsta þinghaldi, sbr. 96. gr. laganna, að 

öðrum aðila fjarverandi án þess brotið sé gegn reglunni um jafnræði málsaðila. 

                                            
48

 MDE, Sejdovic gegn Ítalíu, 1. mars 2006 (56581/00) 
49

 Harris, O’Boyle & Warbrick: Law of the European convention on human rights, bls. 247. 
50

 Harris, O’Boyle & Warbrick: Law of the European convention on human rights, bls. 248 
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3.1.3 Óformleg vitneskja um réttarhöld 

Almennt er gerð sú krafa að aðila sé formlega tilkynnt um málarekstur gegn sér. Ef 

þess er gætt telst það ekki brot á rétti aðila til að vera viðstaddur þinghöld þó hann 

mæti ekki. MDE hefur hins vegar gefið í skyn að í ákveðnum tilvikum geti óformleg 

vitneskja um málaferlin verið nægjanleg. Í áðurnefndu máli Sejdovic gegn Ítalíu velti 

dómstóllinn upp ímynduðu tilviki þar sem aðili dómsmáls hefur gefið opinberlega til 

kynna að hann hyggist ekki mæta við þinghald. Í slíku tilviki hefur komið fram 

ótvíræð trygging fyrir því að aðili viti af málaferlunum og því teldist líklega ekki brot 

gegn rétti málsaðila til að vera viðstaddur þinghöld þó honum hefði ekki verið 

formlega stefnt fyrir réttinn. 

Ákvæði 4. mgr. 83. gr. eml. eru athyglisverð í þessu samhengi. Þar kemur fram að 

ef aðili mætir við þingfestingu máls á annað borð skiptir ekki máli þó honum hafi ekki 

réttilega verið birt stefna. Jafnvel þó þar öðlist hann fyrst vitneskju um efni 

málaferlanna varðar það ekki frávísun. Ástæða þess er sömuleiðis sú að í slíku tilviki 

hefur fengist „óvenjulega trygg staðfesting á því að stefndi hafi fengið vitneskju um 

málshöfðun“.51 Þannig getur óformleg vitneskja um réttarhöld verið fullnægjandi að 

íslenskum rétti. 

3.1.4 Dómsmál án vitundar annars aðila 

Í algerum undantekningartilvikum hefur MDE talið heimilt að reka mál gegn aðila án 

þess að honum hafi beinlínis verið tilkynnt um það. Í þeim tilvikum er hreinlega litið 

framhjá rétti aðila til að vera viðstaddur þinghöld þar sem hann veit ekki einu sinni af 

málaferlunum. 

Þessi tilvik eru nánar tiltekið tvö: annars vegar þegar ekki hefur náðst í aðila þó 

gripið hafi verið til allra tiltækra ráðstafana og hins vegar þegar aðili hefur beinlínis 

komið sér undan stefnubirtingu eða gert ómögulegt að ná í sig.52 

Fyrri reglunni sló MDE fastri í máli Colozza gegn Ítalíu53 með svofelldum 

rökstuðningi: „ómöguleiki þess að halda þinghald getur lamað ákæruvaldið, þar sem 

það getur leitt til þess að sönnunargögn glatist […] og réttlætið nái ekki fram að 

ganga“. Hér er enn á ný rætt um sakamálaréttarfar, en með svipuðum röksemdum má 

styðja samhljóða reglu í einkamálaréttarfari. Svo þessi leið sé réttlætanleg er gerð sú 

krafa að stefnandi hafi gert allt sem í hans valdi stendur til að hafa upp á aðila 

                                            
51

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 194. 
52

 Harris, O’Boyle & Warbrick: Law of the European convention on human rights, bls. 248. 
53

 MDE Colozza gegn Ítalíu, 12. febrúar 1985 (9024/80) 
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málsins.54 Í máli Colozza gegn Ítalíu lágu t.d. fyrir upplýsingar um heimilisfang 

aðilans hjá lögreglu og því var niðurstaðan að ekki hefði allra leiða verið leitað til að 

gera honum viðvart um málaferlin. 

Ákvæði 89. gr. eml. er hugsuð til að taka á tilvikum af þessum toga. Samkvæmt 

greininni má m.a. birta stefnu í Lögbirtingarblaði ef upplýsinga verður ekki aflað um 

hvar megi birta stefnu eftir almennum reglum eða henni er beint að óákveðnum 

manni. Í greinargerð með frumvarpi til laganna eru þessar heimildir kallaðar 

þrautalending og tekið fram að „ströng skilyrði“ séu sett fyrir því að birta stefnu skv. 

greininni.55 Sömuleiðis er í XVIII. kafla eml. heimildir til að beina stefnu að 

óákveðnum manni í ákveðnum tilvikum.56 

Til þess að réttlætanlegt sé að nýta heimildir 89. gr. eða XVIII. kafla eml. þarf að 

vera útilokað að afla upplýsinga um hvar réttilega ætti að birta stefnu eða fyrir 

hverjum.57  Í Hrd. 1981, bls. 1573 skýrði Hæstiréttur inntak sambærilegrar reglu í 

eldri lögum. Þar var kröfum beint gegn ónafngreindum hluthöfum í tilteknu 

hlutafélagi. Viðkomandi félag átti skv. lögum um hlutafélög að halda skrá um 

hluthafa. Þar hefði stefnanda verið í lófa lagið að afla upplýsinga um hverjum 

réttilega átti að stefna. Því var óheimilt að birta stefnu í Lögbirtingarblaði. 

Ákvæði 89. gr. eml. og reglur af þeim toga eru hugsaðar sem neyðarúrræði. Þær 

fela í sér veigamikið brot á rétti aðila til að vera viðstaddur þinghöld í málum sínum, 

og þar með brot gegn jafnræðisreglu málsaðila. Þær helgast af því einu að án þeirra er 

í undantekningartilvikum hætta á því að réttlætið nái ekki fram að ganga. Því þarf 

mikið að koma til svo heimilt sé að beita þeim.  

 

3.2 Réttur aðila til að skilja málaferlin og taka virkan þátt 

Það er freistandi að fella þennan hluta jafnræðisreglunnar undir rétt aðila til að vera 

viðstaddur þinghöld. Í flestum tilvikum væri réttur hans til að fylgjast með og taka 

virkan þátt tryggður ef hann á annað borð fengi að vera viðstaddur. Hins vegar geta 

komið upp tilvik þar sem því er ekki að heilsa, t.d. ef aðili skilur ekki þingmálið. Þá 

þarf að grípa til sérstakra ráðstafana til að tryggja eftir föngum að hann skilji hvað 

                                            
54

 Harris, O’Boyle & Warbrick: Law of the European convention on human rights, bls. 248. 
55

 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1098 
56

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 216-217. 
57

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 192-193. 
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fram fer. Því verður þessi réttur hér flokkaður sem sjálfstæður þáttur jafnræðis-

reglunnar og lítillega fjallað um inntak hans. 

3.2.1 Áskilnaður reglunnar 

Réttur aðila máls til að fylgjast með, skilja og taka virkan þátt í réttarhöldum sínum 

hlýtur að leggja einhverjar skyldur á dómskerfið/ríkisvaldið, jafnt í einkamálum sem 

sakamálum.58 Það er hins vegar erfiðleikum bundið að ákvarða hverju sinni hve langt 

þarf að ganga í þessu skini. Í framhjáhlaupi og til skýringar mætti benda á síðasta 

málslið 94. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála sem ber mark þessarar reglu. 

Samkvæmt henni lengist sá frestur sem ákæruvaldið hefur til að leiða handtekinn 

mann fyrir dómara ef hann er undir áhrifum vímuefna. Það virðist hugsað til að 

tryggja jafnræði málsaðilanna að því leyti að ákærði skilji hvað fram fer fyrir 

dómaranum. 

Í máli Stanford gegn Bretlandi59 var fjallað um rétt málsaðila til að skilja og 

fylgjast með þinghaldi. Ákærði hafði ekki heyrt hvað fram fór í dómsal. Þar spiluðu 

saman heyrnarbilun hans og hljóðburður í réttarsalnum. Niðurstaða MDE var að 

jafnræðisreglan hefði ekki verið brotin, ekki síst sökum þess að verjendur ákærða, 

sem höfðu góða heyrn, höfðu varið hann vel. Í máli V gegn Bretlandi60 var reglan 

aftur á móti brotin. Þar var réttað yfir ungum drengjum undir mikilli pressu í 

yfirfullum réttarsal vegna morðmáls. MDE taldi aðbúnaðinn hafa verið slíkan að 

drengirnir hafi verið skelfingu lostnir og ófærir um að fylgjast með réttarhöldunum. 

Niðurstaðan í þessum efnum er sem endranær háð vandasömu mati, en af 

ofangreindum dómum tveimur virðist mega draga þá ályktun að ríkin verði að gera 

það sem í þeirra valdi stendur svo aðilar geti fylgst með réttarhöldunum og tekið þátt.  

Í Hrd. 1992, bls. 174 spilaði sá áskilnaður jafnræðisreglunnar að aðili skilji hvað 

fram fer á þinghaldi með afgerandi hætti inn í túlkun íslenskra laga í sakamáli. 

Ákærði í málinu hafði notið aðstoðar dómtúlks. Sett lagaákvæði kváðu afdráttarlaust á 

um að kostnaður vegna dómtúlks teldist til sakakostnaðar. Þar með bar að leggja hann 

á mann sem var sakfelldur. Með vísan til 6. gr. MSE lagði Hæstiréttur kostnaðinn á 

ríkissjóð. Viðtekin túlkun á þessum dómi er að ákvæði þjóðaréttarsamnings hafi vikið 

settu lagaákvæði í landsrétti til hliðar.61 Dómurinn vísar vissulega til MSE í 
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 Harris, O’Boyle & Warbrick: Law of the European convention on human rights, bls. 250. 
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 MDE, Stanford gegn Bretlandi, 23. febrúar 1994 (16757/90) 
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 MDE, V gegn Bretlandi 16. desember 1999 (24888/94). 
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 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 242. 
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forsendum sínum. Því má hins vegar ekki gleyma að reglan um jafnræði málsaðila er 

grundvallarregla að íslenskum rétti, burt séð frá skuldbindingum að þjóðarétti. Sá 

þáttur hennar að aðili geti skilið hvað fram fer í málum sínum leggur óhjákvæmilega 

einhverjar skyldur á ríkið, ekki síst í sakamálum þar sem ákærði stendur ab initio  

höllum fæti samanborið við ákæruvaldið.62 Sett lagaákvæði mega ekki brjóta gegn 

meginreglum laga. Kannski mætti skilja dóminn sem svo að hann sé staðfesting þess 

að það sé andstætt jafnræðisreglu málsaðila að láta ráðast af efnahag sakborninga 

hvort þeir geti skilið réttarhöld yfir þeim. Það sé því í raun meginregla laga en ekki 

þjóðaréttarsamningur sem víkur settu lagaákvæði til hliðar. 

Þó hér hafi aðeins verið tekin dæmi úr sakamálaréttarfari verður að ætla að þessi 

þáttur jafnræðisreglunnar hafi svipaða þýðingu í einkamálaréttarfari. 

3.3 Andmælaréttur 

Strangt til tekið er andmælaréttur aðila máls og reglan um jafnræði málsaðila hvor sín 

reglan.63 Þær tvær eru hins vegar svo rækilega samtvinnaðar að ekki er stætt á öðru en 

að fjalla um það hér. 

Andmælaréttur aðila felst í stuttu máli í því að aðili fái aðgang að öllum gögnum 

máls, tækifæri til að tjá sig um þau og tækifæri til að afla gagna sjálfur. Jafnræðisregla 

málsaðila felur einnig í sér nákvæmlega sömu hluti, en sá þáttur jafnræðisreglunnar 

virðist svara til enska hugtaksins „equality of arms“, þ.e. jöfn tækifæri til að reifa 

málstað sinn.64  

Það sem helst skilur á milli reglnanna er að andmælaréttur aðila felur réttindin 

fortakslaust í sér. Jafnræðisreglan felur aðeins í sér að aðilar hafi sömu tækifæri og 

sama aðgang. Þar af leiðandi væri ekki brot gegn jafnræðisreglunni að aðili væri 

gersamlega ókunnugur öllum gögnum máls síns að því gefnu að gagnaðili hans væri 

það líka.65 Sú staða var t.d. uppi á teningnum í máli MDE Feldbrugge gegn Hollandi66 

þar sem aðili máls fyrir úrskurðaraðila fékk ekki aðgang að sjúkraskýrslum, hverra 

innihald skipti höfuðmáli fyrir niðurstöðu málsins. Þar sem gagnaðilinn hafði heldur 

ekki aðgang af þeim taldist jafnræðisregla málsaðila ekki brotin. Hins vegar taldist 

réttur aðila til aðgangs að gögnum máls brotinn og andmælaréttur hans þar með ekki 

virtur. Frekara ljósi er brugðið á þessa stöðu síðar í ritgerðinni. 
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63

 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 210. 
64

 MDE, Dombo Beheer B. V. gegn Hollandi, 27. oktober 1993 (14448/88). 
65

 Harris, O’Boyle & Warbrick: Law of the European convention on human rights, bls. 254. 
66

 MDE, Feldbrugge gegn Hollandi 29. maí 1986 (8562/79) 



 14 

3.3.1 Réttur aðila til aðgangs að gögnum 

Jafnræðisregla málsaðila að einkamáli áskilur að báðir aðilar hafi aðgang að gögnum 

málsins. Það er sömuleiðis forsenda fyrir því að andmælaréttur aðila hafi einhverja 

þýðingu og er því tekið til skoðunar undir þessum lið. 

Með gögnum í þeim skilningi er ekki aðeins átt við skjöl og sýnileg 

sönnunargögn, heldur einnig skýrslur aðila og vitna sem og matsgerðir matsmanna og 

skýrslur þeirra.67 Málsgögn sem annar aðili máls hefur ekki aðgang að eiga með réttu 

ekki að hafa efnislega þýðingu í málinu. Í Hrd. 2002, bls. 1941 hafði hópur 

fegurðardrottninga krafist þess að lögbann yrði lagt við sýningu ákveðinnar 

kvikmyndar. Töldu fegurðardísirnar vegið að friðhelgi einkalífs síns með sýningu 

hennar. Framleiðandi myndarinnar neitaði að sýna hana við málarekstur fyrir 

héraðsdómi. Talið var að hann yrði að bera hallann að því og gagnaðilar hans töldust 

því hafa gert sennilegt að kvikmyndin bryti gegn friðhelgi einkalífs þeirra. Þegar 

framleiðandi myndarinnar lagði hana svo fram við málflutning fyrir Hæstarétti taldist 

hún í raun of seint fram komin. Dómstólinn taldi að með því að neita að sýna myndina 

hefði framleiðandinn ekki virt grundvallarregluna um jafnræði málsaðila. Þar með var 

því slegið föstu að ekki verður byggt á gögnum sem báðir aðilar hafa ekki aðgang að. 

Hins vegar virðast dómstólar miða við að ekki sé nauðsynlegt að gefa báðum 

aðilum kost á að tjá sig um gögn sem ekki geta haft efnislega þýðingu í málinu. Í Hrd. 

1942, bls. 82 hafði héraðsdómari tekið við skjali frá öðrum aðila máls eftir að 

ágreiningsefnið var tekið til úrskurðar án þess varnaraðili fengi að kynna sér það. Þar 

sem skjalið réði engu um úrslit málsins taldi Hæstiréttur þetta ekki eiga að valda 

ómerkingu hans. 

Í einkamálum hefur MDE almennt litið svo á að ekki sé nægilegt að umrædd gögn 

séu á skrá hjá dómstólnum þar sem aðili hefur færi á að kynna sér þau. Dómstóllinn 

þarf sjálfur að eiga frumkvæði að því að kynna aðila efni gagnanna.68 Einnig verður 

að telja eðlilegt að aðili fái ljósrit af gögnum máls svo hann geti kynnt sér þau til 

hlítar.69 

Að íslenskum rétti er meginreglan sú að aðilar afli sönnunargagna. Dómari í máli 

á ekki að taka upp hjá sjálfum sér að afla sönnunargagna upp á sitt eindæmi.70 Því 

skyldi maður ætla að sú staða gæti ekki komið upp í íslensku einkamáli að einhver 
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gögn væru í máli sem hvorugur aðilinn hefði fengið aðgang að (líkt og átti sér stað í 

Feldbrugge gegn Hollandi).  Sem dæmi um slíkt mætti þó nefna heimildir sem fólust í 

2. og 3. gr. laga nr. 14/1942 um læknaráð71. Hæstiréttur túlkaði ákvæðin svo að 

dómstóllinn gæti að eigin frumkvæði aflað matsgerðar Læknaráðs í einkamálum. 

MDE lagði blessun sína yfir þann skilningi í máli Söru Lindar Eggertsdóttur gegn 

Íslandi.72 Þegar heimild sem þessi er notuð mætti ímynda sér að fyrir lægju gögn í 

einkamáli sem hvorugur aðili hefði aðgang að. Í slíku tilviki væri jafnræðisreglan ekki 

brotin þó reglan um andmælarétt aðila væri það. 

Að íslensku sakamálaréttarfari er heimilt um ákveðinn tíma að neita sakborningi 

um aðgang að gögnum meðan á rannsókn máls stendur. Að öllu jöfnu á hann þó í 

síðasta lagi að fá aðgang að gögnum við þingfestingu máls.73 Í Hrd. 1994, bls. 872 

taldi Hæstiréttur þó ekki andstætt meginreglunni um jafnræði málsaðila að ákærðu 

fengju ekki aðgang að gögnum máls fyrr en eftir skýrslutöku, enda stæðu réttmætar 

ástæður til þess. Hvað einkamál varðar er erfitt að ímynda sér nokkrar ástæður til 

réttlætingar því að annar aðili málsins fengi ekki aðgang að einhverjum gögnum 

málsins. 

3.3.2 Réttur aðila til að koma að sínum eigin gögnum 

Í jafnræðisreglu málsaðila og andmælarétti þeirra felst að aðilar eiga einnig rétt á að 

koma sjálfir að öllum þeim gögnum sem þá lystir í máli sínu. Með því að leyfa ekki 

öðrum aðila máls að koma að sínum gögnum varðandi umdeild atriði í máli er hinu 

„sanngjarna jafnvægi“ málsaðila varpað fyrir róða, eins og MDE komst að í máli 

Dombo Beheer B. V. gegn Hollandi74 þar sem lítið fyrirtæki og banki tókust á fyrir 

dómi. Málatilbúnaður fyrirtækisins stóð eða féll með því hvort tækist að sanna að 

munnlegt samkomulag hefði tekist milli þess og bankans. Aðeins tveir menn voru 

viðstaddir þegar hið meinta samkomulag átti að hafa tekist, annars vegar fulltrúi 

fyrirtækisins og hins vegar bankans. Dómstólar Hollands meinuðu fyrirtækinu að 

leiða sinn fulltrúa fyrir dóminn til að gefa skýrslu, en fulltrúi bankans fékk að færa 

fram sín sönnunargögn. Þar með voru jafnræðisregla málsaðila og reglan um 

andmælarétt brotnar. 
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Réttarfar Íslendinga byggir á þeirri forsendu að aðilar einkamáls sjái sjálfir um 

sönnunarfærslu fyrir dómi, sbr. 1. mgr. 46. gr. eml. Þar af leiðir að þeir geta komið 

þeim gögnum sem þá lystir að í málinu. Þeir hafa hins vegar ekki óskoraðan rétt til 

gagnaöflunar. Í fyrsta lagi eru eml. tæmandi um hvers konar gögn komast að í máli.75 

Aðili máls getur því t.d. ekki kvatt menn í búakvið til sönnunar að gildandi rétti.76 Í 

öðru lagi hefur dómari ákveðnar heimildir til að takmarka sönnunarfærslu aðila. Til 

dæmis má nefna 3. mgr. 46. gr. og síðari málsl. 1. mgr. 48. gr. eml. Samkvæmt þeim 

getur dómari meinað aðila að koma að sönnunargögnum sem hann telur tilgangslaus. 

Ákvæðin eru ekki sérstaklega skýrð í greinargerð, utan að tekið er fram að heimildin 

sé í takt við rótgróna venju. Í þriðja lagi hafa aðilar aðeins afmarkaðan tíma til að 

koma sínum gögnum að í málinu, skv. 95. gr., 1. mgr. og 3. mgr. 99. gr. og 2. mgr. 

102. gr. eml. Ekki er um fastmótað tímamark að ræða heldur ákveður dómari með 

hliðsjón af atvikum og umfangi máls hve langan frest aðilum ber við gagnaöflun. 

Reglan um jafnræði málsaðila getur spilað með afgerandi hætti inn í þá ákvörðun, 

eins og sjá má í Hrd. 1960, bls. 575 þar sem deilt var um skaðabætur vegna skemmda 

á forláta básúnu. Annar aðili málsins hafði fengið frest til gagnaöflunar, en tókst ekki 

að hafa gögnin til reiðu á tilsettum tíma. Málið frestaðist hins vegar af öðrum 

ástæðum um nokkurn tíma. Þegar loks var þingað í málinu var frestur aðilans til að 

afla gagna löngu liðinn. Þá var hann hins vegar reiðubúinn með gögn sín og óskaði 

leyfis til að leggja þau fram. Dómari varð við þeirri ósk með vísan til 

jafnræðisreglunnar og þess að „ekki þurfti að fresta málinu frekar en orðið var“. Telja 

verður að þessar þríþættu takmarkanir séu ekki andstæðar reglunni um jafnræði 

málsaðila, enda sé jafnrar stöðu þeirra gætt við beitingu heimildanna. 

3.3.2.1 Blæbrigðamunur andmælaréttar og jafnræðisreglunar 

Þar sem aðilar máls sjá sjálfir um gagnaöflun að íslenskum rétti mætti ætla að ekki 

væri raunhæf hætta á að réttur þeirra til að koma að gögnum væri ekki virtur. Þó má 

finna dæmi um slíkt, til að mynda Hrd. 1998, bls. 1682 þar sem héraðsdómari hafði 

staðfest ákvörðun um nauðungarvistun á enskumælandi stúlku án þess að hún skildi 

þinghöldin eða hefði færi á að gefa skýrslu. Í dómi Hæstaréttar var það talið brjóta 

gegn andmælarétti stúlku þeirrar og úrskurður héraðsdóms því felldur úr gildi. Hér 

vekur athygli að ekki er fjallað um jafnræðisreglu í dómnum. Ástæða þess er að öllum 
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líkindum sú að móðir stúlkunnar, sem óskaði eftir nauðungarvistun og hefði réttilega 

átt að vera varnaraðili í málinu, fékk heldur ekki færi á að láta málið til sín taka. Því 

voru aðilar jafnt settir og jafnræðisreglan í raun virt en andmælaréttur brotinn á 

báðum. Í Hrd.1997, bls. 1302 var aftur á móti talið brotið gegn jafnræðisreglunni við 

svipaðar aðstæður. Málið fjallaði einnig um nauðungarvistun. Þar hafði skýrsla verið 

tekin af varnaraðila á Kleppsspítala án þess að sóknaraðili (sem beiddist 

nauðungarvistunar) væri þar viðstaddur. Málið var tekið til úrskurðar án þess að hann 

kæmi frekar að því. Þar með var andmælaréttur hans brotinn sem og reglan um 

jafnræði málsaðila og úrskurður héraðsdómara því felldur úr gildi. 

3.3.3 Réttur aðila til að tjá sig um gögn og staðreyndir máls 

Að lokum felst í samspili reglunnar um jafnræði málsaðila og andmælaréttar að aðilar 

eiga að hafa færi á að tjá sig um allar staðreyndir málsins sem og kröfur og gögn 

gagnaðila síns. Það er auðvitað ekki óundanþægt skilyrði að aðili skuli tjá sig um öll 

gögn í máli sínu. Kjarni réttarins er falinn í því að aðilinn hafi tækifæri til að segja 

sína skoðun á gögnunum.77 

Tvenns konar viðleitni er í eml. til að tryggja þennan rétt. Annars vegar eru í 80. 

gr. og 2. mgr. 99. gr. heimildir beggja aðila til að koma sjónarmiðum sínum skriflega 

fram við dóminn. Hins vegar er gert ráð fyrir því að mál séu munnlega flutt í 103. gr. 

eml., en sjaldan er vikið frá þeirri reglu.78 Þá gefst aðilum færi á að tjá sig um öll atvik 

máls, spyrja vitni gagnaðilans og fleira í þeim dúr.  

Meginreglan er sú að mál séu munnlega flutt. Hins vegar hefur MDE tekið fram í 

úrlausnum sínum að það sé ekki endilega andstætt reglum um réttláta málsmeðferð að 

aðilar hafi ekki kost á munnlegum málsflutningi.79 Máli skiptir hvernig slíkar hömlur 

eru tilkomnar. Þannig væri til dæmis brot á jafnræði málsaðila ef annar aðilinn hefði 

algerlega á sínu valdi hvort hinn fengi að flytja mál sitt munnlega. Þessu sló MDE 

föstu í máli Súsönnu Rósar Westlund gegn Íslandi80 en þar hafði Hæstiréttur Íslands 

túlkað ákvæði XXV. kafla eml. á þá leið að ef stefndi skilaði ekki inn greinargerð til 

réttarins yrði mál dómtekið án munnlegs málflutnings og dæmt eftir skriflegum 

gögnum. Þannig gat stefndi uppá sitt einsdæmi komið í veg fyrir að áfrýjandi leiddi 

vitni fyrir Hæstarétt. Þar með var jafn réttur aðila til að koma að gögnum í máli ekki 
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virtur. Þeim ákvæðum eml. sem málið snerist um var ekki breytt í kjölfar 

dómsniðurstöðunnar. Ætla verður að Hæstiréttur muni túlka þau með hliðsjón af 

dómnum, enda eru íslensk lög almennt skýrð til náins samræmis við úrlausnir MDE.81 

Að öðru jöfnu ætti réttur aðila til að reifa mál sitt að mestu leyti að vera ágætlega 

tryggður að íslenskum rétti, en þó eru tilvik þar sem huga verður sérstaklega að 

honum. Til að mynda er heimild í 1. mgr. 100. gr. eml. fyrir dómara til að vísa máli 

frá án kröfu. Þó ákvæðið áskilji að dómari gefi aðilum kost á að tjá sig um gallana 

hefur það farist fyrir, t.d. í Hrd. 1997, bls. 1304. Þar var hvorugum aðila gefið færi á 

að tjá sig um frávísun sökum skorts á aðildarhæfi og þar með brotið gegn 

andmælarétti aðila þó jafnræðisreglan væri virt.  

Þá eru einnig heimildir í 4. mgr. 102. gr. eml. og XI. og XII. kafla eml. til að taka 

skýrslu af aðila eða vitnum á fyrri stigum máls.82 Þegar heimildir sem þessar eru 

notaðar áskilja reglurnar um andmælarétt og jafnræði málsaðila að aðilar fái að vera 

viðstaddir þá skýrslugjöf, spyrja út í hana og tjá sig um hana. 

Í áðurnefndum Hrd. 1997, bls. 1302 þar sem skýrsla var tekin af varnaraðila á 

Kleppsspítala án þess að sóknaraðili fengi færi á að tjá sig um kröfur eða gagnaöflun 

taldist þessi þáttur jafnræðisreglunnar brotinn og niðurstaða héraðsdóms þar af 

leiðandi ómerk. Hins vegar verður hér aftur minnt á að ef umrædd gögn eða skýrslur 

geta ekki haft efnislega þýðingu í málinu telja dómstólar óþarft að veita aðila færi á að 

tjá sig um þau, sjá kafla 3.3.1 og Hrd. 1942, bls. 82.  

Að lokum má benda á að þó aðilar hafi rétt til að tjá sig um mál er sá réttur ekki 

ótakmarkaður. Annars vegar er talað um í e lið 1. mgr. 80. gr. eml. að lýsing á 

málsástæðum skuli vera gagnorð. Dómstólar hafa alloft gert athugasemdir og jafnvel 

vísað málum frá vegna of umfangsmikillar reifunar í stefnu.83 Hins vegar er dómara 

heimilað í síðasta málslið 3. mgr. 103. gr. eml. að takmarka munnlegan málflutning 

aðila ef þeir halda sig ekki við meginatriði málsins. Aðilar hafa því ekki leyfi til að 

láta dæluna ganga ad infinitum við aðalmeðferð til að skýra málstað sinn. Þegar 

dómarar beita þessum heimildum sínum er mikilvægt að þeir gæti jafnræðis milli 

aðila, skeri ekki ræðutíma annars aðila við nögl en gefi hinum lausan tauminn.84 
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3.4 Óhlutdrægur dómstóll 

Þó áskilnaður þess að mál hljóti úrlausn fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstól sé 

ekki alltaf skoðaður sem efnisþáttur í reglunni um jafnræði málsaðila má með 

sannfærandi rökum halda því fram að hann sé grundvallarforsenda þess að 

jafnræðisreglan hafi einhverja þýðingu. Jafnræði málsaðila væri í raun orðin tóm ef 

sjálfur úrskurðaraðilinn drægi taum annars aðilans þegar upp væri staðið.85  Því 

skoðast skilyrðið um að dómstóllinn sé óvilhallur hér sem sérstakur þáttur 

jafnræðisreglunnar. Til að skjóta frekari stoðum undir þá niðurstöðu má m.a. vísa til 

skýringa í athugasemdum með 8. gr.  í frumvarpi til laga nr. 97/1995 um breytingar á 

stjórnarskrá Íslands: „Skilyrðið um óhlutdrægan dómstól felur í sér áskilnað um að 

dómari í máli þurfi að vera hlutlaus og að aðilar njóti jafnræðis að því leyti.“86 

Réttur til meðferðar fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli er þáttur í réttlátri 

málsmeðferð og er lögbundinn bæði í 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE. Þó 

orðalagið sé að vísu ekki hið sama hafa ákvæðin án vafa sama efnisinntak.87  Merking 

þess að dómstóll sé annars vegar sjálfstæður og hins vegar óvilhallur er að mörgu 

leyti samtvinnuð og því tekur MDE hvort tveggja iðulega til skoðunar í senn.88 Hér 

verður frekar einblínt á skilyrðið um óvilhallan dómstól, því þó MDE hafi gefið til 

kynna að í sjálfstæði dómstóls felist m.a. að hann sé óháður aðilum máls89 verður að 

telja réttara að fella það undir umfjöllun um hlutdrægni. Sjálfstæði dómstóls lýtur 

fremur að því hvort hann er óháður öðrum þáttum ríkisvaldsins og öðru í þeim dúr.90 

3.4.1 Merkingarfræðileg afmörkun orðsins óvilhallur 

Sökum þess að ekki liggur í augum upp hvað felst í því að dómari sé óvilhallur er 

mikilvægt að velta því lítillega upp á þessu stigi málsins. Það er líklega 

megintilgangur dómstóla og réttarkerfisins í heild að tryggja aðilum úrlausn mála 

sinna fyrir óvilhöllum dómstól.91 Þetta er eitt af þeim grundvallarskilyrðum sem 

réttarríki þarf að uppfylla.92 Og til að „steypa þennan grundvöll“ er nauðsynlegt að 

skilja hvað óhlutdrægni þýðir og að hverju skal stefna. Til einföldunar má segja að 
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óhlutdrægur dómari láti niðurstöðu máls aðeins ráðast af lögum og sanngjörnu mati á 

sönnunargögnum. Dómari má hvorki hafa sjálfur hagsmuna að gæta í máli né vera að 

einhverju leyti háður aðilum málsins. Aukinheldur verður hann að varast að láta 

ómálefnaleg sjónarmið hafa áhrif á úrlausn sína. Með því er t.d. átt við persónulegar 

skoðanir, óvild, vináttu, utanaðkomandi þrýsting o. s. frv.93 

3.4.2 Tvenns konar mælikvarði á hlutdrægni 

Raunverulega hlutdrægni getur reynst erfitt að sanna þó hún sé til staðar. Því er 

venjulega lagður tvenns konar mælikvarði á dómara þegar hlutleysi hans er rannsakað 

með vísan til stjskr. og MSE. Annars vegar fer fram huglægt mat, þ.e. var dómarinn 

raunverulega hlutlaus. Hins vegar er málið skoðað frá hlutlægum sjónarhóli og 

athugað hvort eitthvað geti vakið „réttmætar efasemdir“ um hlutleysi dómarans.94  

Hvað huglæga mælikvarðann varðar þarf að sýna fram á það með staðreyndum að 

dómari hafi verið hlutdrægur við úrlausn sína. Í réttarkerfinu er gert ráð fyrir því að 

dómarar séu hlutlausir þar til hið gagnstæða sannast.95 Fremur erfitt getur reynst að 

seilast inn í hugskot dómara og draga þaðan fram áþreifanlegar sannanir fyrir því 

hvernig hann lítur á málin. Svo erfitt hefur reynst að sanna beina hlutdrægni með 

þessum hætti að MDE hefur aldrei talið dómara vanhæfan á grundvelli hins huglæga 

mælikvarða.96 Þess eru hins vegar dæmi úr íslenskri dómaframkvæmd að dómarar hafi 

sjálfir úrskurðað sig vanhæfa vegna hins huglæga mælikvarða.97 

Hlutlægi mælikvarðinn kemur oftar til skoðunar í dómsmálum. Á íslensku hefur 

þessi mælikvarði verið nefndur traustsjónarmiðið. Sjónarmiðið í hnotskurn má túlka 

með einni setningu: „justice must not only be done, it must also be seen done“. 

Setning þessi kemur víða fyrir í dómum MDE, fyrst í máli Delcourt gegn Belgíu.98 

Samkvæmt þessu sjónarmiði verður að vera hafið yfir allan vafa að dómstólar ríkja 

gæti hlutleysis í úrlausnum sínum og aðilar dómsmála njóti jafnrar stöðu. Þegar þetta 

kemur til skoðunar skiptir afstaða málsaðila ekki aðeins máli heldur einnig hvernig 

málin horfa við öllum almenningi. „Hér er það traust sem dómstólar þurfa að njóta í 
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lýðræðissamfélagi að veði“, eins og MDE hefur komist að orði, og því verður „dómari 

að víkja sæti ef réttmætt tilefni er til að efast um hlutleysi hans“.
 99 

3.4.3 Íslenskar reglur um hlutdrægni 

Það er hægara sagt en gert að setja reglur til að tryggja óhlutdrægni dómara. Sökum 

þess hve mikilvægar þær eru hafa Íslendingar þó gert sitt besta til þess allar götur 

síðan á þjóðveldisöld.100 

Þær reglur sem gilda í dag og settar eru í þessu skyni koma fram í 5. gr. eml. Þar 

eru reglur um sérstakt hæfi dómara til að fara með mál taldar upp í sjö liðum. Þær eru 

hugsaðar til að tryggja hlutleysi dómara og jafna stöðu aðila fyrir dómstólum. 

Reglurnar bera allar mark hins hlutlæga mælikvarða eða traustsjónarmiðinu. Þær eru 

misjafnlega fastmótaðar en sérstaka athygli vekur síðasti liður greinarinnar fyrir þær 

sakir að inntak hans er alveg matskennt: Dómari er vanhæfur ef fyrir hendi eru önnur 

atvik eða aðstæður sem eru fallnar til þess að draga óhlutdrægni hans með réttu í efa. 

Hér er því í raun slegið föstu að dómarar skuli leggja mælistiku traustsjónarmiðsins 

við sjálfa sig áður en þeir taka mál til meðferðar. 

Þetta umrædda ákvæði g liðar ber að skýra eftir dómaframkvæmd MDE.101 Það 

hafa íslenskir dómstólar líka gert, m.a. í Hrd. 1995, bls. 1444 og Hrd. 1996, bls. 1998. 

Sömuleiðis mætti nefna Hrd. 1990, bls. 2 sem reyndar fjallaði um sambærilegt ákvæði 

í eldri lögum. Þar tóku íslenskir dómstólar undir röksemdafærslu í fyrirliggjandi áliti 

Mannréttindanefndar Evrópu um að ekki væri næg trygging fyrir óhlutdrægni 

dómstóls ef sami maður færi með rannsókn máls og úrskurðarvald í því, burt séð frá 

raunverulegri afstöðu hans. Hér blasir við hve mikinn þátt traustsjónarmiðið átti í 

endanlegum aðskilnaði dómsvalds og framkvæmdavalds í héraði á Íslandi.  

3.4.4 Tilvik sem geta valdið vanhæfi 

Í umfjöllunum sem þessari er gjarna reynt til skýringarauka að skipta þeim tilvikum 

sem reynir á í framkvæmd í ákveðna flokka og svo skoðað hvernig hver flokkur horfir 

við reglunni. Hér verður gerð tilraun til þess en tekið skal fram að ekki er um 

fullkomna eða endanlega flokkun að ræða heldur aðeins uppkast til að veita dálitla 

yfirsýn yfir hvers kyns tilvik reynt getur á. 
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Augljósasta tilvikið sem valdið getur vanhæfi dómara er ef hann á sjálfur 

hagsmuna að gæta í málinu. Það stofnar jafnræði málsaðila í bersýnilegan háska. 

Óþarft er að taka fram að sé dómari sjálfur aðili eða fyrirsvarsmaður telst hann 

vanhæfur, sbr. Hrd. 1964, bls. 668 þar sem héraðsdómari var jafnframt fyrirsvars-

maður stefnda og þingfesti málið, tók við þingskjölum frá stefnanda og bókaði 

mótmæli við þeim fyrir hönd stefnda í sama þinghaldinu. Hann var talinn vanhæfur 

og öll málsmeðferðin ómerkt í Hæstarétti. Þó dómari sé ekki hreinlega aðili máls 

getur hann þó haft hagsmuni af því. Fjárhagslegir hagsmunir eru dæmigerðasta 

tilvikið, en í raun getur verið um hvers kyns hagsmuni að ræða. Það uppfyllti t.d. ekki 

skilyrðið um óvilhallan dómstól miðað við hlutlægan mælikvarða í máli Demicoli 

gegn Möltu fyrir MDE102, þar sem fjallað var um brot manns gegn æru þjóðþingsins, 

að tveir þingmenn áttu sæti í dómstólnum. Hagsmunir dómara valda hins vegar ekki 

endilega vanhæfi ef upplýst er um þá og aðila gefið tækifæri til að mótmæla.103 

Úr íslenskri dómaframkvæmd má nefna Hrd. 1937, bls. 321 sem snerist um 

lögmæti uppboðs, en héraðsdómarinn hafði sjálfur verið uppboðsráðandinn. Með því 

að hann mátti annað hvort búast við endurkröfu frá stefnda ef hann tapaði málinu eða 

nýrri málsókn frá áfrýjanda ef kröfum hans væri hafnað var talið hann gæti ekki litið 

hlutlausum augum á málavexti. Í Hrd. 1971, bls. 808 þar sem fjallað var um eignarrétt 

yfir botni Mývatns var dómari jafnframt oddviti stjórnsýslunefndar sem átti hlut í 

Kísilgúrverksmiðjunni hf. Því fyrirtæki hafði verið leigður afnotaréttur af botni 

Mývatns í skjóli þess umþrætta eignarrétts sem málið snerist um. Vegna þessara 

óbeinu hagsmuna var dómarinn talinn vanhæfur til að fara með málið.  

Í öðru lagi getur valdið vanhæfi ef dómari máls er tengdur aðila máls eða 

einhverjum sem hefur hagsmuni af málinu. Sama er ef uppvíst verður um óvild 

dómara á öðrum aðila málsins. Þá er skoðað, sem endranær, hvort tengslin eða 

persónuleg skoðun dómarans veki „réttmætar efasemdir“ um hlutleysi dómarans. 

MDE gerir miklar kröfur í þessum efnum, sbr. Pétur Þór Sigurðsson gegn Íslandi104 

þar sem dómstóllinn taldist ekki óvilhallur þar sem að eiginmaður eins dómarans 

hafði fengið skuldir afskrifaðar hjá Landsbanka Íslands, sem var annar aðili málsins, 

nokkru fyrir meðferð málsins. Niðurstaða málsins í Hæstarétti réðist af atkvæði þessa 

hlutdræga dómara, þ.e. þrír af fimm dómurum dæmdu Landsbankanum í vil. Sú 
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staðreynd hafði mikið vægi í niðurstöðu MDE um að Hæstiréttur hefði verið 

hlutdrægur. 

Það er háð vandasömu mati hvers kyns tengsl dómara við málsatvik, aðila eða 

þrætuepli máls geta vakið efasemdir um hlutleysi hans. Ákvæði d.-f. liða 5. gr. eml. 

taka á ákveðnum tilvikum. Í öðrum tilvikum verða dómarar að beita hinum hlutlæga 

mælikvarða eftir bestu samvisku með vísan til g liðar 5. gr. eml. Í Hrd. 1989, bls. 

1175 fór fógeti með mál þar sem Gjaldheimtan í Reykjavík var annar aðili. Fram 

hafði komið að Gjaldheimtan kostaði rekstur skrifstofu fógetans og endurgreiddi 

ríkissjóði helming launa hans. Það var ekki talið koma í veg fyrir að hann teldist 

óvilhallur dómari í málum hennar. Nú á dögum hefði fógetinn að öllum líkindum 

verið talinn vanhæfur, sbr. Hrd. 1998, bls. 4232 þar sem meðdómandi í héraði hafði 

þegið greiðslur vegna vinnu frá Reykjavíkurborg, sem var aðili að málinu, var talinn 

vanhæfur og héraðsdómur ómerktur þrátt fyrir að verulega hefði dregið úr 

greiðslunum. 

Þriðji flokkur tilvika sem valdið gæti vanhæfi dómara er ef hann hefur áður komið 

að máli sem er til meðferðar. Ekki er einhlítt hver áhrif það hefur. Ákvæði b liðar 5. 

gr. tekur á tilvikum af þessum toga. Samkvæmt ákvæðinu er dómari vanhæfur ef hann 

hefur veitt aðila ólögskyldar leiðbeiningar um málið eða gætt réttar hans á fyrri 

stigum, en nánar verður fjallað um leiðbeiningar dómara í kafla 3.4.6. Í Hrd. 1971, 

bls. 923 hafði dómari komið að skilnaðarmáli á fyrri stigum sem sýslumaður og m.a. 

lýst skoðun sinni á gildi örorkumats annars aðila. Sökum þess þótti hann vanhæfur til 

að dæma í málinu. 

Þar að auki má slá því föstu að dómari sem hefur áður dæmt eða úrskurðað í máli 

telst ekki vanhæfur að fara með það sé því aftur vísað í hérað til nýrrar meðferðar af 

æðra dómstóli, sbr. t.d. Hrd. 1995, bls. 3192 þar sem tveir dómarar í héraði töldust 

óvilhallir og komu aftur að meðferð máls þó þriðji þeirra væri úrskurðaður vanhæfur í 

Hæstarétti. Það er jafnframt öruggt að það veldur ekki vanhæfi í sjálfu sér þó dómari 

leysi úr tveimur eða fleiri málum sem varða sama aðilann, sbr. Hrd. 2000, bls. 2619. 

Aftur á móti geta yfirlýsingar og atferli dómarans í öðru máli vakið réttmætar 

efasemdir um hlutleysi hans í hinu málinu. Þá liggur fyrir að dómari getur ekki tekið 

þátt í meðferð máls á æðra dómstigi sem hann hefur sjálfur dæmt í á fyrri stigum.105 
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Fjórðu tilvikin sem koma til skoðunar eru þegar dómari hefur áður tekið afstöðu 

til hliðstæðra álitaefna í fyrri störfum sínu. Almennt er litið svo á að það spilli ekki 

hlutleysi hans.106 Þyrfti þá eitthvað meira að koma til svo hlutleysi hans væri stofnað í 

hættu. 

Að lokum er fimmti flokkurinn sem kemur til skoðunar þegar dómari hefur látið 

skoðun sína á málinu í ljós á opinberum vettvangi áður en það hlýtur efnislega 

meðferð. Þá kann að vera að réttmætar efasemdir vakni um hlutleysi þeirra. MDE 

virðist telja að nokkuð mikið þurfi að koma til svo slíkar opinberar yfirlýsingar hafi 

þau áhrif að dómari teljist hlutdrægur við meðferð málsins.107 Í Hrd. 1998, bls. 4512 

hafði dómsformaður í héraði úrskurðað sjálfan sig vanhæfan til að taka mál til nýrrar 

meðferðar eftir að Hæstiréttur ómerkti héraðsdóm með þeim ummælum að einn 

málsaðili ætti „mjög á brattann að sækja ef mál kæmi til nýrrar meðferðar í héraði“. 

Hæstiréttur féllst á það mat hans í þessu tilviki þrátt fyrir að í Hrd. 1998, bls. 1 hefði 

því verið slegið föstu að þó héraðsdómari hefði látið sambærileg ummæli falla í 

þinghaldi, sem sagt að „verulega væri á brattann að sækja“ fyrir annan aðila, ylli það í 

sjálfu sér ekki vanhæfi hans. Ástæðan fyrir þessu misræmi er að líkindum sú að í 

fyrrnefnda tilvikinu er stuðst við hinn áðurnefnda huglæga mælikvarða, þ.e. dómarinn 

sjálfur telur sig vanhæfan til að fást við málið, en í hinu síðarnefnda talið að hlutrænt 

séð valdi ummæli af þessu tagi ekki vanhæfi dómara ein sér telji hann sig hæfan til að 

dæma málið af hlutleysi. 

Það skýtur því nokkuð skökku við þegar Hæstiréttur kemst að þeirri niðurstöðu 

nokkrum árum síðar í Hrd. 2004, bls. 9 að ummæli dómara um að mjög sé á brattann 

að sækja fyrir annan aðila máls sé til þess fallið að draga megi óhlutdrægni hans í efa. 

Héraðsdómarinn lét ummælin falla við sáttameðferð og var fyrir vikið talinn vanhæfur 

af Hæstarétti með vísan til áðurnefnds Hrd. 1998, bls. 4512 þrátt fyrir að hann teldi 

sjálfur að það væri „aldeilis fjarstæða“ að slík ummæli yllu vanhæfi. Hér virðist 

Hæstiréttur í raun hafa breytt áherslum sínum og ekki verður betur séð en ástæða þess 

sé sú að ekki er gerður nægilega glöggur greinarmunur á mælikvörðunum tveimur, 

þeim huglæga og þeim hlutlæga. 
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3.4.5 Hlutleysi matsmanna 

Í IX. kafla eml. eru reglur um sönnunarfærslu sem varða dómkvaðningu matsmanna. 

Samkvæmt reglunum má skipa sérfróða menn til að leggja hlutlægt mat á einhver 

nánar tiltekin atriði í máli. Slíkar matsgerðir verður almennt að telja verulega sterkt 

sönnunargagn.108 Því vaknar sú spurning hvort hlutdrægni slíks matsmanns geti talist 

brot á jafnræði málsaðila  þó að dómstóllin sjálfur teljist óvilhallur. 

Ljóst er að reglur um málsmeðferð fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli fela 

ekki beinlínis í sér að sérfræðingar sem gefa álit sitt á málsatvikum uppfylli sömu 

skilyrði.109 Hins vegar hefur MDE talið að í ákveðnum tilvikum geti „hlutdrægni 

dómkvaddra matsmanna falið í sér brot á því jafnræði aðila sem reglur um réttláta 

málsmeðferð fela í sér”.110  

Eins og rakið er í máli Söru Lindar Eggertsdóttur gegn Íslandi111 hafði Hæstiréttur 

Íslands byggt niðurstöðu sína í skaðabótamáli á sérfræðiáliti Læknaráðs. Læknaráð 

var að stórum hluta skipað starfsmönnum annars aðila málsins. Álitsgerð þeirra fólst 

því í sjálfu sér í því að „greina frammistöðu starfsfélaga sinna […] í því skyni að meta 

skaðabótaábyrgð vinnuveitanda síns“. MDE taldi því Læknaráð fráleitt geta talist 

óhlutdrægt, og þar sem Hæstiréttur byggði niðurstöðu sína aðallega á téðu áliti fól 

málsmeðferðin í heild í sér brot á jafnræði málsaðila. 

Í þessum dómi var í sjálfu sér ekki um álit dómkvaddra matsmanna að ræða, enda 

var hlutverk Læknaráðs lögákveðið með lögum nr. 14/1942 um læknaráð. Staða þess 

og hlutverk var hins vegar sambærilegt við hlutverk dómkvaddra matsmanna. Því má 

með vísan til málsins líklega draga þá ályktun að hlutdrægni dómkvaddra matsmanna 

geti talist brot á jafnræðisreglu aðila. Það er þó ekki sjálfgefið. Höfuðmáli skiptir 

hvert vægi matsgerð hins hlutdræga aðila hefur í niðurstöðu dómsins.  

Því má ekki gleyma að matsgerðir eru bara ein tegund sönnunargagna og réttarfar 

Íslendinga byggir á meginreglunni um frjálst sönnunarmat dómara. Ef matsgerð er 

haldin annmörkum vegna vanhæfis matsmanna væri líklega eðlilegast að dómari tæki 

einfaldlega tillit til þess í mati sínu án þess matsgerðin yrði dæmd ógild eða teldist 

hafa áhrif á jafnræði aðilanna, líkt og fram kom í Hrd. 1993, bls. 1374 þar sem ekki 

var fallist á kröfu um ógildingu matsgerðar vegna vanhæfis matsmanna. 
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4 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hafa í fyrsta lagi verið færð rök fyrir því að reglan um jafnræði 

málsaðila sé í raun af öðrum toga og mikilvægari en flestar aðrar meginreglur 

einkamálaréttarfars; hún sé í sjálfu sér tilgangurinn og ástæðan fyrir því að menn á 

annað borð hafa réttarfarsreglur og dómskerfi. Af nýlegum einkamálalögum í 

Bretlandi að dæma virðist löggjafinn þar í landi á sömu skoðun um vægi reglunnar. Í 

fyrsta kafla laganna, sem eru frá 1997, kemur fram að markmið þeirra sé að dómstólar 

geti fjallað um mál með réttlátum hætti. Í 2. gr. kaflans kemur fram hvað felist í því 

réttlæti og þar er jafnræði málsaðila hreinlega efst á blaði. Þannig er undirstrikað 

berum orðum að jafnræði málsaðila sé eitt helsta markmið réttarfarsreglnanna þar í 

landi. 

Í öðru lagi hefur inntak jafnræðisreglunnar verið greint í fjóra meginþætti og 

fjallað um hvers kyns réttindi eru tryggð með þeim. Þá hefur og verið skoðað hvernig 

ákvæði eml. horfa við hverjum þætti. 

Í þriðja lagi hefur því hér verið haldið fram að eldri skilgreiningar íslenskra 

fræðimanna á jafnræðisreglu málsaðila séu ófullnægjandi, þar sem engin þeirra felur í 

sér þann þátt reglunnar að dómstólar skuli vera óvilhallir. Með hliðsjón af því 

ferskipta inntaki sem miðað er við í ritgerð þessari má að lokum skilgreina 

jafnræðisregluna þannig að hún feli í sér að allir málsaðilar hafi jöfn tækifæri til að 

reifa málstað sinn við aðstæður sem veita gagnaðila hans ekki teljandi forskot. 
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