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1 Inngangur 

Einkamál eiga það sameiginlegt að þar er ágreiningur um hagsmuni, sem aðilar geta ráðstafað 

með samningum á milli sín. Í einkamálum er sönnunarbyrði skipt milli aðila þótt oftast hvíli 

ríkari sönnunarbyrði á stefnanda máls, aðilar verða að afla gagna sjálfir og þeir hafa fullt 

forræði á sakarefni.  Þessi sérstaða einkamála, veldur því að ekki gilda að öllu leyti sömu 

meginreglur og um sakamál.
1
 . Hvergi er skilgreint í lögum hvaða mál eru einkamál. Oftast er 

því notast við neikvæða skilgreiningu þannig að einkamál eru þau mál sem eru ekki sakamál.
2
 

Í sakamálum fer framkvæmdarvaldið með sóknina, enda hvílir sönnunarbyrði á þeim og í 

sakamálum hefur sökunautur ekki forræði á sakarefni.
3
 Reglur um meðferð einkamála eru í 

lögum nr. 91/1991 (hér eftir skamstöfuð EML). 

   Hér á eftir verður stiklað á stóru um nokkrar meginreglur í einkamálaréttarfari. Flestar gilda 

þessar reglur einnig um sakamálaréttarfar þó ekki allar. Fjallað verður um meginregluna 

málsforræði, sem er ein af megineinkennum íslensks einkamálaréttarfars í sérkafla. Verður sú 

umfjöllun þungamiðja þessarar ritgerðar einnig verður skoðuð dómaframkvæmd Hæstaréttar 

með tilliti til undantekninga frá meginreglunni um málsforræði. 

2 Söguleg þróun réttarfars 

Jónsbók, sem var lögfest á Alþingi 1281,var lengi vel okkar aðalheimild um réttarfar. Árið 

1662 varð Ísland  hluti af danska konungsríkinu. Í kjölfarið fór danski konungurinn að skipta 

sér meira af löggjafarmálum. Vilji hans var að samræma alla löggjöf í konungsríkinu. Þetta 

varð til þess, að dönsk lög Kristjáns konungs V. voru lögfest 15. apríl 1683 og giltu í 

Danmörku og norsk lög voru lögfest 15. apríl 1687 fyrir Noreg. Unnið var að íslensku 

lögunum í áratugi.  Á meðan sú vinnsla fór fram, var sú skipun mála að farið yrði eftir gömlu 

lögunum og réttarbótum og tilskipunum konungs sem gefnar höfðu verið út fyrir landið.
4
 Átti 

þessi skipun mála að vera til bráðabirgða. Nokkru eftir 1700 voru réttarfarsreglur norsku laga 

Kristjáns V. lögteknar hér á landi og var því endanlega ráðið til lykta með konungsbréfi 

„reskripti“. Er þetta bréf talið marka enda Jónsbókartímabilsins í réttarsögu Íslands.
5
 Á síðari 

hluta 18. aldar urðu mikil umbrot í Evrópu, þar á meðal í Frakklandi. Í kjölfarið lét Napoleon 
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fyrsti semja lögbækur. Áhrif frá þessum bókum gætti víða meðal annars hér á landi. Á 

einveldistímanum fyrir byltinguna hafði einvaldurinn skipt sér af flestum hlutum, hann 

stjórnaði þegnum sínum og hafði mikil áhrif á málsmeðferð í gegnum dómara.  Eftir 

byltinguna náðu frelsishreyfingar áhrifum og breyttist þá löggjöfin. Frelsið var sett í fyrsta 

sætið. Í einkamálum urðu mikilvægar breytingar. Aðilar máls urðu ráðandi um feril máls.  Nú 

hafði dómari engin afskipti fyrr en mál var tekið til dóms.  Þessi umbrot í Evrópu höfðu áhrif 

hér á landi, þótt ekki hafi enn verið samin ný lögbók fyrir okkur Íslendinga.  Ný lög voru sett, 

tilskipanir og réttarbætur voru settar til að breyta málsmeðferðinni á seinni hluta 18. aldar og 

alla 19. öld. Einveldi var afnumið í Danmörku og ný grundvallalög voru sett 5. júní 1849. En 

þróunin varð mjög hæg.  Það var ekki fyrr en í lok 19. aldar að miklar breytingar urðu í 

Evrópu, alþýðan tók að láta meira til sín taka. Þörfin fyrir nýja réttarfarslöggjöf varð brýnni. 

Þjóðverjar og Austurríkismenn riðu fyrstir á vaðið með endurskoðun á réttarfarslöggjöf í 

heimalöndum sínum og brátt fylgdu aðrar þjóðir eftir. Norðurlöndin voru þar ekki undanskilin  

og var brátt hafist handa við undirbúning á nýrri danskri réttarfarslöggjöf. 

Nýja löggjöfin var lögfest í Danmörku 11. apríl 1916 „Lov um rettens pleje“
6
 og í Noregi 

13. ágúst 1915. Stuttu eftir setningu dönsku réttarfarslaganna var farið að undirbúa íslenska 

réttarfarslöggjöf. 

Segja má að endurskoðun íslenskra réttarfarslaga hafi hafist 1878 með setningu 

skiptalaganna og lokið 1951 með setningu laga um meðferð opinberra mála. Var þessi 

endurskoðun byggð á tillögum sem fram komu í Danmörku.
7
 Á Íslandi var ný löggjöf um 

einkamálaréttarfar sett 1936 og tók hún gildi 1. janúar 1937. Var hún samin eftir norrænum 

lögum um réttarfar. Ýmis nýmæli voru í einkamálalögunum, meðal annars var breyting frá 

skriflegum málflutningi á málum í munnlegan.
8
 Lög nr. 85/1936 voru í gildi þar til ný lög 

voru sett, árið 1991. Mikil þörf var orðin fyrir heildarendurskoðun á einkamálalögunum, 

talsverðar breytingar höfðu átt sér stað eftir setningu laganna 1936, ýmis ákvæði höfðu verið 

felld úr lögunum og við aðskilnað dómsvalds og framkvæmdarvalds var endurskoðun orðin 

mjög brýn. Nýmæli í lögunum 1991 eru nokkur, má þar meðal annars nefna ný ákvæði um 

réttargæsluaðild, málflutningshæfi, fyrirsvar og heimild til varaaðildar. Þá var sú meginregla 

lögfest í 1. mgr. 46. gr. eml. að forræði á sönnunarfærslu sé í höndum aðila einkamáls sem var 

nýmæli. Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi kemur fram að regla 1. mgr. 46. gr. 
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eml. eigi sér ekki hliðstæðu í lögum nr. 85/1936, en byggist á rótgrónum fræðilegum 

viðhorfum og framkvæmd eftir þeim lögum.
9
 

3 Meginreglur í einkamálaréttarfari 

3.1 Almennt 

Engin réttarskipun er svo fullkomin að hægt sé að finna þar svar við öllum spurningum, sem 

lúta að lagalegum ágreiningi.  Þegar þessi staða kemur upp, er hægt að leita til dómara.  Oftast 

geta þeir fundið lagaákvæði eða fordæmi sen eiga við til rökstuðnings við úrlausn mála, en 

fyrir kemur að þeir standa frammi fyrir því að ekkert lagaákvæði finnst sem við á.  Áður fyrr 

var málum vísað frá ef engin lög fundust til að útkljá mál.  Í dag verða dómarar að móta 

réttarreglu eða setja hana.  Ekki má vísa máli frá ef lagaregla finnst ekki. Dómarar hafa 

heimild í þessum tilvikum til að skýrskota til réttarheimildar sem nefndar eru meginreglur 

laga.
10

 Þeir byggja þá niðurstöðu sína á, meginreglum laga, sem réttarheimild. 

Sigurður Líndal hefur skilgreint réttarheimildarhugtakið: 

„Réttarheimild eru þau viðmið – gögn, sú háttsemi, þær hugmyndir og hvaðeina annað – sem almennt er 

viðurkennt að nota skuli eða nota megi til rökstuðnings þegar réttarreglu er slegið fastri eða hún mótuð 

almennt eða í ákveðnu tilfelli“. 

Meginreglur og viðmið sem ekki hafa mótast að fullu eru taldar vísa í „hugmyndir“ í 

skilgreiningu Sigurðar.
11

 

Meginreglur laga eru að jafnaði óskráðar réttarheimildir, sem eiga rætur í einhverjum 

grunngildum eða undirstöðurökum, sem eiga sér stoð í ríkjandi siðferðis- eða gildismati.  Þær 

tengjast oft settum lagaákvæðum, eða lagareglum á tilteknum réttarsviðum.  Meginreglur vísa 

líka oft til þeirra grunngilda sem lögunum er ætlað að vernda eða til þeirra markmiða sem 

þeim er ætlað að ná.
12

  

Meginreglur einkamálaréttarfars eru ekki allar eins í hinum ýmsu löndum. 

Þjóðfélagsaðstæður, hugmyndafræði og stjórnmálaskoðanir sem ríkja á þeim tíma sem þær 

eru settar fram, hafa mikil áhrif. Meginreglurnar taka einnig mið af gildandi löggjöf.  Þær eru 

grunnreglur sem ráða miklu um efni ákvæða. Þær standast tímans tönn og vegna þeirra er 

síður hætta á að misræmi sé milli ákvæða. Ef ákvæði er óskýrt er hægt að afla frekari skýringa 

                                                 
9
 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1083. 
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með því að velja þann kost sem fellur sem best að meginreglu.
13

 Skoðar þá dómari markmið 

og tilgang lagareglunnar og rökstyður niðurstöðu sína með því að vísa í undirstöðurök eða 

meginreglur réttarsviðsins.  Ef horft er á löggjöfina um einkamál má sjá að ákveðnar 

grunnreglur virðast ráða þar miklu um efni einstakra ákvæða, einnig verður fræðilegt 

samhengi milli ákvæðanna ljóst.  

Mesti áhrifavaldur á þróun íslenskra laga og reglna um rétt manna til aðgangs að 

dómstólum og um réttláta málsmeðferð er 6. gr. í Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir 

MSE). Er hún ein helsta ástæða þess að gerðar voru breytingar á dómstólaskipun og 

réttarfarslöggjöf sem tók gildi 1. júlí 1992. Er 6. gr. MSE helsta fyrirmynd 70. gr. laga nr. 

33/1944, Stjórnarskrár Íslenska lýðveldisins (hér eftir stjskr.). Inniheldur 70. gr. stjskr. 

nokkrar grundvallarreglur meðal annars rétt til að bera mál undir dómstól, rétt til réttlátrar 

málsmeðferðar, rétt til að bera mál undir óhlutdrægan og óvilhallan dómstól, rétt til opinberrar 

málsmeðferðar og rétt til þess að leyst verði úr máli innan hæfilegs tíma.
14

 

3.2 Reglan um jafnræði 

Reglan um jafnræði gerir ráð fyrir að aðilar njóti báðir eða allir sömu aðstöðu við rekstur máls 

síns. Það sem felst í því er að dómari má á engan halla. Aðilar eiga að hafa jafnan kost að hafa 

uppi kröfu og röksemdir, afla sönnunar, að kynna sér sönnunargögn og tjá sig um mál 

gagnaðilans. Þegar einveldið rann sitt skeið fór þessi regla að blómstra. Reglan um jafnræði 

tryggir það að misrétti verði ekki beitt og að málsaðlilum verði ekki mismunað. Réttur til 

réttlátrar málsmeðferðar er tryggður í 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE. Stór og mikilvægur 

þáttur í réttlátri málsmeðferð er að aðilar máls séu jafnir fyrir dómi.
15

 

Í einkamálalögunum má finna margar reglur sem skýrskota til jafnræðisreglunnar. Sem dæmi 

má nefna, að ekki er hægt að reka einkamál nema að fylgt sé eftir lagaákvæðum EML um 

tilkynningar til stefnda um málsóknina, tilgangur ákvæðanna er að hinn stefndi fái tækifæri til 

þess að gæta hagmuna sinna fyrir dómi.
16

 Má líka nefna 1. mgr. 102. gr og 3. mgr. 103. gr 

EML sem kemur í veg fyrir það að dómari geti sett skorður við munnlegan málsflutning 

annars aðilans en leyfi hinum aðilanum að tala að vild. Einnig má nefna 80. og 99. gr EML, 

sem veitir málsaðilum jafnrar stöðu til að gera kröfur, lýsa málavöxtum og rökstyðja. 

Jafnræðisreglan er einnig mikilvæg sem skýringarregla um atriði sem ekki eru lögákveðin.
17
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Þótt að jafnræði sé sjálfsagt hugtak í nútímanum, svo sjálfsagt að sumir myndu halda að 

jafnræðisreglan sé óþörf, er hún þörf sem áminning um þær stoðir sem réttarríkið verður að 

hvíla á.
18

  

3.3 Reglurnar um munnlega málsmeðferð og opinbera málsmeðferð 

Fyrir setningu einkamálalaganna 1936 var meginreglan að málsmeðferð væri skrifleg.  Með 

setningu laganna breyttist þetta. Ákvæði 1. mgr 101. gr núgildandi laga, EML, segir að þegar 

stefndi haldi uppi vörnum í máli skuli flytja það munnlega. Það væri vandkvæðum bundið 

fyrir þá sem sem sitja í dómsal að kynna sér mál ef það væri ekki flutt munnlega. Reglan um 

munnlega málsmeðferð er náskyld reglunni um milliliðalausa málsmeðferð. 

Mannréttindadómstóllinn hefur skýrt að hugtakið réttlát málsmeðferð samkvæmt 6. gr. MSE 

innihaldi meðal annars réttinn til að flytja mál munnlega.
19

 Það er við aðalmeðferð máls sem 

að reglan um munnlega málsmeðferð gildir, einnig er hún notuð sem skýringarregla ef aðili 

fer offari í skriflegri röksemdafærslu fyrir máli sínu.
20

 En munnleg málsmeðferð  þýðir ekki 

að málsmeðferð sé eingöngu munnleg.  Mikill meirihluti mála eru útivistarmál, þar sem 

stefndi sækir ekki þing og er þá málið flutt skriflega.   

Í 1. mgr. 70. gr stjórnarskrárinnar segir að dómþing skuli háð í heyranda hljóði, nema að 

dómari ákveði annað lögum samkvæmt til að gæta velsæmis, allsherjarreglu, öryggis ríkisins 

eða hagsmuna málsaðila. Opinber málsmeðferð eykur öryggi fyrir réttlátri málsmeðferð og er 

hún nátengd reglunni um munnlega málsmeðferð. Gilda þær báðar um einkamál og sakamál. 

Markmið reglunnar er tvenns konar, annars vegar að tryggja það að aðilar fái á öllum tímum 

að fylgjast með málsmeðferð svo sem hvaða sjónarmið og sönnunargögn gagnaðili leggur 

fram, og þannig geta þeir gætt hagsmuna sinna og andmælt. Hins vegar gerir reglan 

almenningi kleift að fylgjast með gangi dómsmála sem verður til þess að almenningur treystir 

betur dómstólum landsins.
21

  Reglan er lögfest og er í 8. gr. EML. Opinber málsmeðferð þýðir 

að málsflutningur allur er opinber, allt frá þingfestingu til dóms.  Mikilvægar undantekningar 

eru að finna á reglunni og eru þær einnig í 8. gr EML. Eru þær orðaðar með sama hætti og 

þær takmarkanir sem finna má í 1. mgr. 70. gr. stjskr. Þótt aðilum og dómara sé veitt heimild 

til að þinghald fari fram fyrir luktum dyrum, ber að beita henni varfærnislega þar sem 

meginreglan er að dómþing skuli háð fyrir opnum dyrum og í heyranda hljóði.
22

 

                                                 
18

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls 13 
19

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls 273 
20

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls 14-15 
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3.4 Reglan um milliliðalausa málsmeðferð 

Inntak reglunnar um milliliðalausa málsmeðferð er það, að sami dómari verður að hafa alla 

umsjá máls á sínum snærum, allt frá upphafi, frá þingfestingu þar til dómur gengur.  Þessi 

regla er bæði til hagræðingar og trygging fyrir því að sá dómari sem hlýtt hefur á vitni og 

aðila gefa skýrslur fyrir dómi, dæmi málið. Dómarinn á þá auðveldara með að mynda sér 

skoðun og komast að réttri niðurstöðu í málinu. Með þessu fyrirkomulagi stuðlar reglan 

einnig að því að rekstur máls gangi hraðar fyrir sig og tengist hún því skilyrðum 1. mgr. 70. 

gr. stjskr. um málsmeðferð innan hæfilegs tíma.
23

 Reglan um milliliðalausa málsmeðferð er 

inntak 1. mgr 47. gr EML en ákvæðið segir til um að öflun sönnunargagna eigi að fara fyrir 

þeim dómara sem með málið fer.  Fleiri ákvæði í EML vísa í regluna.
24

  

3.5 Reglan um frjálst sönnunarmat 

Inntak reglunnar um frjálst sönnunarmat dómara er það, að dómari er ekki bundinn af því sem 

lög mæla fyrir um það, hvernig sönnur séu færðar fyrir staðhæfingu. Frjálst mat þýðir ekki 

það að dómari geti tekið einstaklingsbundna tilfinningamótaða handahófsákvörðun. Frjálst 

mat er skilgreint að það er dómarans að ákveða, eftir hlutlausu mati á fyrirliggjandi gögnum 

og vitneskju hverju sinni, hvenær og hvort nægilegar sannanir séu komnar fram í málinu.
25

 

Talið er að reglan um frjálst mat á sönnun sé ein af veigamestu reglum nútíma réttarfars enda 

miða reglurnar um munnlega málsmeðferð og milliliðalausa málsmeðferð að því að auðvelda 

sönnunarmat.
26

 1. mgr 44. gr EML hefur að geyma meginregluna um frjálst sönnunarmat. 

Fleiri ákvæði hafa einnig að geyma regluna, meðal annars 59. gr. sem er um mat á 

sönnunargildi vitnisburðar og 2. mgr 66. gr EML um matsgerðir.
27

 

3.6 Reglan um hraða málsmeðferð og útilokunarreglan 

Reglan um hraða málsmeðferð og útilokunarreglan tengjast innbyrðis.  Inntak reglunnar um 

hraða málsmeðferð er það að koma í veg fyrir að aðili geti dregið mál sitt á langinn. Reglan 

um hraða málsmeðferð tengist inntaki 70. gr. stjskr. en í henni er  kveðið á um að mönnum 

beri að fá réttláta málsmeðferð innan hæfilegs tíma.
28

 Sjónarmið að baki reglunni er að það er 

ekki gott fyrir hagsmuni einstaklinga og samfélagið að mál dragist, heldur er nauðsynlegt að 

leysa fljótt og greiðlega úr ágreiningi. Löng málsmeðferð getur verið kostnaðarsöm bæði fyrir 

                                                 
23

Björg Thorarensen:Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls 246 
24

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls 15 
25

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 16-17 
26

 Einar Arnórsson og Theódór B. Líndal: 2. Meginreglur um meðferð einkamála, bls 188 
27

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls 17 
28

 Björg Thorarensen:Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls 254 
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ríki og aðila. En til að rétt niðurstaða fáist verður að vanda til verks. Hér koma fram andstæð 

sjónarmið. Vandinn hefur verið leystur að nokkru leyti með því að sumir málaflokkar sæti sér 

meðferð.
29

 Reglan um hraða málsmeðferð heimilar eða skyldar dómara til að gæta að 

málshraða, án tillits til vilja aðila, til að sporna við því að aðilar geti ráðið málshraða eftir 

sínum geðþótta.
30

  Þessi regla setur svip sinn á nokkur ákvæði í EML, má sem dæmi nefna 2. 

mgr. 99. gr og 2. mgr. 102. gr. 

Inntak reglunnar um afdráttarlausa meðferð máls eða útilokunarreglunnar er að takmarka 

að aðilar geti dregið ný atriði inn í mál. Þessi regla gildir einungis um einkamál. Aðilum er 

ekki heimilt að koma með kröfur, röksemdir og málsástæður á öllum stigum máls, heldur 

verða þær að koma í ákveðinni mynd sem fyrst. Ef þær koma ekki jafnharðan og efni eru til, 

komast slík atriði ekki að.
31

  Útilokunarreglan gildir ekki um allar röksemdir sem aðilar færa 

fram, heldur aðeins til þeirra sem fjalla um atvik máls og kallaðar eru málsástæður. 

Samkvæmt Markúsi er útilokunarreglan eða „eventualreglan“ ein mikilvægasta 

grundvallarreglanreglan í einkamálaréttarfari.
32

 Inntak hennar gætir víða í EML, sem dæmi 

má nefna að í 1. mgr. 80. gr EML kemur það fram að stefnandi verður að gera skýra og 

ákveðna kröfu í stefnu sinni og getur hann ekki aukið við hana nema að fullnægðum ströngum 

skilyrðum, skv. 29. gr. EML. Einnig má nefna 45. gr. EML, sem kveður um það að þegar aðili 

gefur yfirlýsingu fyrir dómi, felur það í sér ráðstöfun á sakarefni og bindur eins og loforð eftir 

almennum reglum. Útilokunarreglan hefur áhrif á málsmeðferð fyrir Hæstarétti því 

samkvæmt 2. mgr. 163. gr. EML er að meginreglu bannað að gera nýjar kröfur eða koma með 

nýjar málsástæður, frá því sem gert var í héraði.
33

 

3.7 Reglan um samningsheimild og málsforræði  

Þar sem fjallað verður ýtarlega um regluna málsforræði í næsta kafla verður ekki fjallað 

um hana hér nema í sambandi við regluna um samningsheimild.  Báðar fjalla þessar reglur um 

verkaskiptingu milli aðila og dómara í einkamálum. Samningsheimildarreglan fjallar um 

heimildir aðila til að ráðstafa sakarefni, semja um það beint eða óbeint þótt málaferli séu 

byrjuð. Reglan um málsforræði felur í sér hverju aðilar ráði um gang og meðferð máls.
34

 

Munurinn á milli þeirra er sá, að þau yfirráð sem aðilar hafa yfir efnishlið máls samkvæmt 

málsforræðisreglunni er ekki háður samningi heldur felast yfirráðin í samspili athafna og 

                                                 
29

 Einar Arnórsson og Theódór B. Líndal: 2. Meginreglur um meðferð einkamála, bls 210 
30

 Eiríkur Tómasson: Um lög og rétt,  
31

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls 17 
32

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 18  
33Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 18  
34

 Einar Arnórsson og Theódór B. Líndal: 2. Meginreglur um meðferð einkamála, bls 193 
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athafnaleysis hvors aðila um sig. Sem dæmi má nefna þá þarf ekkert samkomulag milli aðila 

til að mál sé rekið, heldur einungis einhliða ákvörðun þess sem höfðar það. 

Meginreglan um samningsheimild er yfirleitt nefnd sakarforræðisreglan en Markús telur það 

heiti óheppilegt þar sem það lýsir ekki viðfangsefni hennar í raun.
35

 Samningsheimildarreglan 

eða reglan um forræði aðila á sakarefni snýr að heimildum aðila til að gera bindandi samninga 

um mál, bæði sem snúa að efnishlið og formhlið. Aðilar geta samið um lok dómsmáls með 

dómsátt samkvæmt 1. mgr. 106. gr. EML ef  málið varðar hagsmuni sem aðilar ráða sjálfir 

yfir. Þótt málarekstur sé hafinn breytir það ekki heimildum aðila til að semja um 

ágreiningsefni sín.
36

  Um samningsfrelsi aðila samkvæmt formhlið máls, er um aðra hlið að 

ræða því að einkamálalögin byggja á þeirri meginreglu að réttarfarslögin séu ófrávíkjanleg. Er 

því nánast ógerlegt að binda hendur dómstóla með samningum um formhlið máls.
37

 Þó eru til 

frávik, sem leyfa það að aðilar geti samið um formhlið. Verða þær að styðjast við ákvæði í 

lögum, venju eða eðli máls.  Sem dæmi má nefna að fyrir þingfestingu máls þarf að birta 

stefnu fyrir stefnda og verður að gera það samkvæmt skilyrðum sem getið er í 83. gr. EML, 

aðilar geta hins vegar samið um að komast hjá þessum skilyrðum skv. 93. gr EML.   

4 Nánar um meginregluna um málsforræði 

4.1 Inntak málsforræðisreglunnar 

Meginreglan um málsforræði er sérkenni einkamálaréttarfars, hún finnst einungis í 

einkamálaréttarfari en í sakamálaréttarfari hafa aðilar ekki forræði á rekstri máls. 

Málsforræðisreglan hefur einnig verið nefnd „þingunarreglan“.
38

  Á dönsku er hún nefnd  

„forhandlingsprinsippet“.
39

  Það var þýskur réttarfarsfræðingur sem mótaði regluna og birti í 

bók sinni „Handbuch des deutschen gemeinen Processes“ árið 1804.
40

 Einar Arnórsson segir í 

riti sínu að málsforræðisreglan sé ekkert boðorð sem draga megi rökréttar niðurstöður af um 

tiltekin atriði, hún sé leiðbeiningarregla sem eigi að beita í því skyni að tilgangi réttarfars 

verði náð.
41

  

Inntak reglunnar er það að í henni er fengist við að afmarka í hvers hlut komi að ráða efnishlið 

einkamáls, það er að segja hvort mál sé höfðað, hvaða kröfur séu til úrlausnar og hvaða 

                                                 
35

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 19 
36

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 19 
37

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 19 
38

 Þór Vilhjálmsson:Réttarfar I, bls 40 
39

 Þór Vilhjálmsson:Réttarfar II, bls 49 
40

 Einar Arnórsson og Theódór B. Líndal: 2. Meginreglur um meðferð einkamála, bls 193 
41

 Einar Arnórsson og Theódór B. Líndal: 2. Meginreglur um meðferð einkamála, bls 193 
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röksemdir verði lagðar til máls, hvaða sönnunargögn verði notuð við úrlausn máls. Með henni 

er leitast við að svara hvort að það séu aðilar sem eigi að ráða öllu, eða hvort dómari eigi að 

gera það eða hvort yfirráðin eigi að skiptast á milli þeirra.
42

 Í kenningum um regluna er 

ráðgert að aðilar eigi að ráða sem mestu. Í 1. mgr. 24. gr. EML gildir sú meginregla að menn 

eigi rétt á því að bera hvert það sakarefni undir dómstóla sem lög og landsréttur nái til, nema 

það sé skilið undan lögsögu þeirra samkvæmt lögum, samningi, venju eða eðli sínu.
43

  

Í reglunni um málsforræði felst að viss verkaskipting sé milli aðila og dómara við rekstur 

einkamáls.  Hún er grundvölluð á því sjónarmiði að aðilarnir gæti sjálfir best hagsmuna sinna 

í þeim málum sem þeir reka sjálfir.  Það sé auðvelt fyrir þá að afla gagna þar sem þeir þekki 

málið einna best.  En reglunni eru takmörk sett.  Réttarfarsleg sjónarmið leiða til þess að 

dómari verður að nokkurs konar fundarstjóri sem stjórnar málsmeðferð, gætir að málshraða 

og gætir ýmissa hagsmuna aðila og ríkis.
44

 Hér á eftir verður vikið að því hvernig reynir á 

regluna í EML og takmörk hennar. 

4.2 Forræði á því hvort mál sé rekið 

Í 1. mgr. 70. gr. stjskr. segir að öllum beri réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur 

eða um ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi fyrir dómstólum. Samkvæmt þessu gildir 

sú meginregla hér á landi að menn eigi rétt á því að bera það sakarefni undir dómstóla, sem 

lög og landsréttur nær til nema það sé undanskilið lögsögu þeirra samkvæmt lögum, 

samningi, venju eða eðli sínu.
45

 Er þessi regla lögfest í 1. mgr. 24. gr. EML. Eins og sést er 

þessi réttur ekki fortakslaus, en til að heimilt sé að víkja frá honum verða að vera til staðar 

mjög veigamikil rök. Mannréttindadómstóllinn hefur túlkað 1. mgr. 6. gr. MSE þannig að 

takmarkanir einkaaðila til aðgangs að dómstólum megi ekki skýra svo þröngt að kjarninn í 

þessum rétti skerðist.
46

  Í dómi Hrd. 2000, bls. 4394 voru málsatvik þau að M sem var faðir 

barns gat ekki höfðað mál og krafist viðurkenningar á faðerni þess, vegna ákvæða í 

barnalögum varðandi aðild að barnsfaðernismáli. Taldi hann að með þessum takmörkunum 

væri brotið gegn 70. gr. stjskr. og 65. gr stjskr. Um þetta segir í dómi Hæstaréttar: 

Fallist var á það með M að löggjöf, sem við þessar aðstæður takmarkaði rétt manns til að fá úrlausn 

dómstóla um málefni er vörðuðu hagsmuni hans, bryti gegn 70. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 6. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu. Með vísan til 70. gr. stjórnarskrárinnar var ekki talið að þær takmarkanir á 

aðild faðernismáls, sem kveðið var á um í 1. málslið 1. mgr. 43. gr. barnalaga gætu staðið í vegi fyrir því 

                                                 
42

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls 20 
43

 Björg Thorarensen:Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls 225 
44

 Einar Arnórsson og Theódór B. Líndal: 2. Meginreglur um meðferð einkamála, bls 194 
45

 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 208-209. 
46
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að M fengi efnisúrlausn dómstóla um kröfur sínar. Var hinn kærði úrskurður því felldur úr gildi og lagt 

fyrir héraðsdómara að taka málið til efnismeðferðar. 

Er þessi dómur staðfesting á því að þegar mikilvægir hagsmunir eru í húfi, er brýnt að unnt sé 

að koma máli fyrir dóm.  

Mál kemst aldrei til dómstóla nema stefnandi ákveði að höfða mál og þingfesta það. Dómari 

hefur enga heimild til að ákveða hvort einkamál verði höfðað. Stefnandi ræður því hvort máli 

verði haldið áfram. Hann getur einnig hætt við að reka málið ef honum sýnist svo. Sjá Hrd. 2. 

apríl 2007, (535/2006), en þar hættir M við málarekstur um annað en málskostnað: 

Mál  M gegn K var fellt niður að ósk málsaðila, sem jafnframt voru sammála um að leggja það í dóm um 

málskostnað. Með vísan til c. liðar 1. mgr. 105. gr. EML, var málið fellt niður fyrir Hæstarétti. Talið var 

rétt að málskostnaður fyrir Hæstarétti félli niður og að gjafsóknarkostnaður K fyrir réttinum greiddist úr 

ríkissjóði. 

Ekkert dæmi er um það í gildandi lögum að dómari geti átt frumkvæði að málshöfðun.  

Heimildir dómara til að fella mál niður af sjálfsdáðum eða ákveða hvort máli verði haldið 

áfram eru þó fyrir hendi, þegar ákveðin skilyrði eru uppfyllt samkvæmt, b, d og e-lið 1. mgr 

105. gr EML. Þessar heimildir verða þó ekki virkar nema stefnandi hafi brotið 

réttarfarsreglur.
47

 Í Hrd. 1999, bls. 3841 (415/1999), var ágreiningur um hvort héraðsdómara 

væri heimilt að fella mál niður með vísan til 6. mgr. 17. gr. og b. liðar 1. mgr. 105. gr. EML, 

vegna þess að stefnandi varð ekki við tilmælum dómara um að ráða sér umboðsmann. Talið 

var að héraðsdómaranum hefði verið þetta heimilt án þess að úrskurður yrði kveðinn upp, en 

að ákvörðun dómarans sætti ekki kæru og var málinu vísað sjálfkrafa frá Hæstarétti. 

Sjá einnig Hrd.1993, bls. 2092, en í þeim dómi er máli vísað frá með vísan til b. liðar 1. mgr. 

105. gr. EML vegna fjarveru sóknaraðila  

Ekkert bendir til annars en að lögmaður sóknaraðila hafi einfaldlega skráð fyrirtektina á rangan dag í 

dagbók sinni. Hann kom ekki til boðaðs þinghalds og hafði engin forföll boðað, og var dómara því skylt 

að fella málið niður, sbr. b. lið 1. mgr. 105. gr. EML. 

Á þessum dómum má sjá hvernig dómarar nota heimild samkvæmt 1. mgr. 105. gr EML til að 

fella mál niður.   

4.3 Forræði á aðild 

Hugtakið aðili máls, á við um þá sem eiga hlut að dómsmáli að því leyti að þeir geri þar 

kröfur um málsúrslit, slíkum kröfum sé beint að þeim og dómúrlausn í málinu bindi þá. 
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Nefna má dóm Hrd.1996, bls 858, í þessu sambandi. Málavextir voru þeir að SH hf var tekið 

til gjaldþrotaskipta áður en félagið hafði lokið við verk. Ágreiningur stóð um greiðslu 

eftirstöðva af verklaunum. SH hf höfðaði mál á hendur G og einnig S. Þar sem SH krafðist að 

S yrði gert að þola dóm í málinu. Í dómi Hæstaréttar segir: 

Samkvæmt meginreglum einkamálaréttarfars er talið að aðrir geta ekki talist aðilar að einkamáli en þeir 

sem gera þar dómkröfur eða kröfum væri beint að. Litið var á að búið gerði í raun engar dómkröfur á 

hendur S.  Var málsókn þrotabúsins á hendur S því vísað sjálfkrafa frá. 

Engar reglur eru í EML um það hverjir þurfi að eiga aðild að máli, til að það nái tilgangi 

sínum, en í 1. mgr. 16. gr EML eru skilyrði sem verður að fullnægja. Þau eru að aðili getur 

verið einstaklingur, félag eða stofnun, sem getur átt réttindi eða borið skyldur að landslögum. 

Þá gildir einnig sú meginregla í einkamálaréttarfari að ekki verði leyst úr kröfu nema að aðili 

hafi af því lögvarða hagsmuni.
48

 Margir dómar hafa verið kveðnir upp þar sem álitaefni hefur 

verið hvort aðilar hafi átt lögvarða hagsmuni. Í Hrd. 2002, bls. 2241 (231/2002) stefndu 

náttúruverndarsinnar íslenska ríkinu og kröfðust þess að úrskurður um mat á 

umhverfisáhrifum í Kárahnúkavirkjun yrði felldur úr gildi og ráðherra gert að staðfesta 

úrskurð skipulagsstofnunar. Í dómnum segir: 

 

Verður því ekki fallist á að heimild sóknaraðila til að eiga aðild að dómsmáli um þessa kröfu geti verið 

rýmri en leiðir af almennum reglum af þeim sökum einum að þeir hafi átt aðild að undanfarandi 

málsmeðferð stjórnvalda. Hér að framan er getið þeirra atriða, sem sóknaraðilar halda fram til stuðnings 

því að þeir hafi hagsmuni af því að fá úrlausn dómstóla um aðalkröfu sína. Ekkert þeirra atriða er þess 

eðlis að sóknaraðilar geti talist hafa slíka lögvarða hagsmuni, sem hér um ræðir, af því að efnisdómur 

gangi um þessa kröfu þeirra. Þegar af þessari ástæðu verður að vísa aðalkröfu sóknaraðila frá héraðsdómi. 

Það að stefnendur höfðu mikinn áhuga á umhverfisvernd og náttúru landsins var ekki nægjanlegt til að 

þeir gætu höfðað mál og sett fram kröfu. Að mati dómsins höfðu þeir ekki lögvarða hagsmuni af málinu.   

Það eitt að stefnendur hefðu áhuga á náttúru landsins og umhverfi var ekki talið að mati 

Hæstaréttar næganlegt til að þeir gætu átt lögvarða hagsmuni af þeirri kröfu sem þeir höfðu 

upp í málinu. 

Þegar mál er höfðað er það stefnandi sem ræður því hverjum hann stefnir.  Hann ræður því 

hverjir eigi aðild að því til varnar. Eftir að mál er höfðað, getur stefnandi fjölgað aðilum, en 

þó að vissum skilyrðum uppfylltum, skv. 3. mgr. 19. gr EML. Dómari getur aldrei ákveðið að 

bæta aðilum inn í mál.  Hinn stefndi hefur tvo kosti til að fjölga aðilum án atbeina stefnda,  

hann getur höfðað gagnsök skv. 28. gr EML, en það þýðir að hann getur dregið nýja aðila inn 

í málið. Einnig getur hann stefnt þriðja manni inn til að gæta réttar síns, svonefndan 

réttargæslumann, sbr. 21. gr. EML. Þriðji maður hefur einnig kost á því að stefna sér inn í 
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málið með svokallaðri meðalgöngu, sbr. 20. gr. EML.  Verður hann að eiga lögvarða 

hagsmuni af úrlausn máls en í Hrd. 2004, bls. 1872 (128/2004), var A ekki talin geta stefnt sér 

inn í mál sem meðalgöngumaður, þar sem ekki var að finna lagaheimild í þeim lögum sem 

stuðst var við í málinu. Átti A því ekki lögvarðra hagsmuna að gæta við úrlausn máls. Um 

þetta segir í dóm Hæstaréttar: 

Málsatvik voru þau að A krafðist þess að sér yrði heimiluð meðalganga í forsjármáli B gegn C, á þeim 

forsendum að réttur hennar til lögbundinnar forsjár barnsins X yrði verndaður með því að dómurinn féllist 

á kröfur eiginmanns hennar, C, um að honum yrði falin forsjá X. Í héraði var komist að þeirri niðurstöðu 

að bein aðild meðalgöngustefnanda að forsjárdeilunni væri ekki heimil lögum samkvæmt, einnig hafði A 

ekki heldur að svo komnu í málinu sjálfstæða hagsmuni af úrslitum málsins þar sem réttur hennar til 

lögbundinnar forsjár sem stjúpforeldri er bundinn við það að eiginmaður hennar hafi forsjánna, af því 

sögðu var málinu vísað frá. Var úrskurðurinn staðfestur í Hæstarétti. 

Meginreglan er að stefnandi ráði ferðinni og hafi á höndum sér hverjir eru aðilar í hans 

málarekstri.
49

 Ljóst er að aðilar að dómsmáli þurfa að vera að minnsta kosti tveir þótt hvergi 

sé gerð grein fyrir því í ákvæðum EML. Stafar það af því að enginn getur átt kröfu á hendur 

sjálfum sér.
50

 Með tilliti til þess má nefna dóm. Hrd. 2005, bls. 3015 (367/2005) 

Málatvik voru þau að Íslenska ríkið höfðaði mál á hendur nokkrum jarðeigendum í sveitarfélaginu H til 

að hnekkja úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt lögum um þjóðlendur, þar sem dregin voru mörk 

eignarlanda jarðanna og þjóðlendna. Beindi íslenska ríkið meðal annars kröfum að sjálfu sér, sem eiganda 

tveggja jarða. Talið var að ákvæði laganna yrðu ekki skilin á annan veg, en að dómsmál sem rekin væru 

um úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt 19. gr. laganna um þjóðlendur, lytu almennum reglum um 

forræði aðila á sakarefni í einkamáli, en samkvæmt meginreglum einkamálaréttarfars yrði dómsmál ekki 

rekið milli sama aðila til sóknar og varnar. Var því staðfest niðurstaða héraðsdóms um frávísun 

dómkrafna íslenska ríkisins á hendur sjálfu sér.  

Sjá má af þessum dómi að ómögulegt er fyrir aðila máls, í þessu tilviki íslenska ríkið, að 

halda uppi kröfum gegn sjálfum sér. 

4.4 Forræði á kröfugerð 

Stefnandi gerir kröfugerð, en í henni er ósk hans um hvernig hann vill að málinu ljúki.  

Samkvæmt 80. gr EML og 99. gr EML verður að gera það í stefnu og greinargerð. Dómari 

getur ekki farið út fyrir þessa kröfugerð, jafnvel þótt hann sjái að málinu gæti lyktað með 

öðrum hætti og orðið hagstæðari aðila, ef krafan yrði gerð öðruvísi. Hrd. 2003, bls. 4242 

(185/2003) er dæmi um það þegar dómari fer út fyrir kröfugerð. Málsatvik voru þau að H keypti 

fasteign af B sem hann taldi gallaða og gerði í málinu aðallega kröfu um skaðabætur en til 

vara um afslátt. Röksemdafærslu héraðsdómara um skaðabótakröfu H þótti verulega áfátt og 
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dómurinn tók ekki afstöðu til þeirrar málsástæðu H að hann ætti að minnsta kosti rétt á 

afslætti vegna ástands eignarinnar og stærðar. Í dómnum segir: 

Loks fór héraðsdómari út fyrir kröfugerð aðila með því að dæma H til að greiða A málskostnað, en A 

hafði ekki gert kröfu um málskostnað úr hendi H. Af þessum sökum var héraðsdómur ómerktur og málinu 

vísað heim í hérað til dómsálagningar að nýju. 

Hæstiréttur ómerkir héraðsdóm og vísar máli heim í hérað, vegna þess að héraðsdómari fór út 

fyrir kröfugerð aðila og dæmir aðila til greiðslu málskostnaðar, sem ekki hafði verið gert 

kröfu um.  

Í Hrd. 2006, bls. 4846, (309/2006) er krafa sem á ekki rétt á sér gerð en þar sem  gagnaðili 

hefur ekki mótmælt á þessum grundvelli, varð dómari að fallast á hana. 

Málsatvik voru þau að S keypti af A lög- og samningsbundna líf- og slysatryggingu sjómanna fyrir áhöfn 

sína. Eftir kaupin breytast tryggingarskilmálar. Skipverji í áhöfn S slasaðist við vinnu sína. Í héraði var S  

dæmdur skyldur til að greiða skipverjanum skaðabætur í samræmi við nýja skilmála. S krafðist þess að A 

yrði gert að greiða S sömu fjárhæð og honum sjálfum var skylt að greiða skipverjanum. S hafði ekki enn 

greitt skuld sína samkvæmt héraðsdómnum. Hugsanleg fjárkrafa hans á hendur stefnda verður ekki til fyrr 

en skuldin samkvæmt dóminum hefur verið greidd. Samkvæmt þessu skortir almenn skilyrði fyrir því að 

áfrýjandi geti krafist aðfarardóms á hendur stefnda svo sem hann gerir í málinu. Á hinn bóginn hefur 

stefndi ekki mótmælt kröfunni á þessum grundvelli heldur þvert á móti samþykkt að um aðfararhæfa 

kröfu á hendur sér sé að ræða, verði á hana fallist. Þar sem um er að ræða málsatriði sem hann hefur 

forræði á, verður krafa áfrýjanda af þessum sökum tekin til efnisdóms þrátt fyrir að svona standi á um 

hana.  

Kröfugerðin bindur hendur dómara. Dómari hefur þó heimild samkvæmt 1. mgr 111. gr EML 

til að víkja frá kröfugerð, ef hann gerir það til að fylgja eftir atriðum sem honum ber að gæta 

af sjálfsdáðum. Dómara ber að gæta að formhlið máls og vísa máli frá án kröfu eða fella það 

niður ef málatilbúnaður er ófullnægandi, þannig fer hann út fyrir kröfugerð aðila.
51

 Dæmi um 

ófullnægandi málatilbúnað er  Hrd. 15. júní 2009, (280/2009), málsatvik voru þau að 

ágreiningur stóð um afhendingu og kostnað við svokallaðan eimsvalaviftuspíral. Hafði 

héraðsdómur vísað frá dómi kröfuliðum í aðal- og varakröfu og kærði P úrskurð héraðsdóm. Í 

dómi Hæstaréttar segir: 

Í kröfunum komu ekki fram, hvenær skylda til greiðslu dagsekta skyldi falla niður, yrði fallist á kröfuna, 

og væri því annmarki á þessum þætti kröfunnar. Í dóminum kemur jafnframt fram að til þess að krafa 

teldist nægilega reifuð í einkamáli yrði hún og gögn sem hún væri reist á að vera með þeim hætti að 

stefndi ætti þess kost að færa fram efnislegar varnir við kröfu og forsendum hennar. Ekki yrði bætt úr 

annmörkum að þessu leyti með öflun gagna við rekstur máls eftir að stefndi hefði lagt fram greinargerð af 

sinni hálfu. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms. 
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Sjá einnig dóm Hrd. 2003, bls. 1234, (94/2003), málsatvik voru þau að kærður var úrskurður 

héraðsdóms þar sem máli, sem S hafði höfðað á hendur E vegna galla á fasteign, var vísað frá 

dómi. 

Var talið að S væri í málinu bundin af upphaflegri kröfugerð sinni og gæti ekki undir rekstri þess breytt 

grundvelli kröfunnar og rökstuðningi fyrir henni stefnda í óhag, sbr. 1. mgr. 111. gr. laga um meðferð 

einkamála. Annmarkar á matsgerðum þóttu slíkir að ekki yrði við þær stuðst til að ákveða afslátt 

samkvæmt upphaflegri kröfu S. Var málið svo vanreifað að þessu leyti og málatilbúnaður S í heild þannig 

úr garði gerður að ekki varð hjá því komist að vísa afsláttarkröfu hennar frá dómi án kröfu. Þar sem ekki 

var loku skotið fyrir það að S ætti kröfu á hendur E vegna galla á umræddri fasteign og þar með eftir 

atvikum skaðabótakröfu vegna tapaðra húsaleigutekna, þótti rétt að vísa einnig þeirri kröfu hennar frá 

dómi án kröfu vegna vanreifunar. 

Í þessum dómum kemur skýrlega fram að ef málatilbúnaður aðila er ófullnægjandi, hefur 

dómari heimild til að vísa málum frá.  

Einnig fer dómari út fyrir kröfugerð aðila ef hann sýknar stefnda í útivistarmálum. Í 

ákvæði 1. mgr. 96. gr EML kemur fram að mál verði dæmt eftir kröfu stefnanda, að því leyti 

sem það er samrýmanlegt framkomnum gögnum, ef stefndi sækir ekki þing.  

Dómari hefur heimild til þess að dæma stefnda til greiðslu, sem rúmast innan kröfu 

stefnanda.  En hann hefur ekki heimild til að dæma hærri upphæð en er í kröfugerð.  Dæmi:  

Jón krefur Guðmund um skaðabætur og krefst 100.000 króna. Guðmundur krefst sýknu.  

Dómari dæmir Guðmund til greiðslu 80.000. Ákvæði 1. mgr 111. gr Eml er skýrð þannig að 

dómari hefur heimild til að kveða á um aðra niðurstöðu máls, svo framanlega sem útkoman 

rúmast innan kröfugerðar.
52

  

4.5 Forræði á málsástæðum og röksemdum 

Samkvæmt 2. mgr. 111. gr EML má dómari ekki byggja niðurstöðu sína á þeim 

málsástæðum eða mótmælum, sem hefðu mátt koma fram við meðferð máls en gerðu það 

ekki.  Þetta þýðir að út frá þeim málsástæðum sem aðilar greina frá í upphafi máls, sem 

samkvæmt 80. gr. og 99. gr. EML eiga að koma fram  í stefnu og greinargerð, verður dómari 

að byggja niðurstöðu sína á. Í stefnu og greinargerð verða aðilar einnig að styðja kröfu sína 

við einhverja lagareglu. Aðilunum er frjálst að velja þau ákvæði sem þeir telja að eigi við.  En 

dómarar eru ekki bundnir við þau lagaákvæði eða lögskýringu sem aðilar leggja fram.  Það 

kemur hvergi fram í lögunum að dómarar séu háðir skýrskotun aðila til réttarreglna eða 

lögskýringa.  Hafa ber í huga að dómarar eru sérfræðingar í lögum og það er þeirra að þekkja 

þær lagareglur sem eiga við um það sakarefni, sem til úrlausnar er.
53
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Dómari má ekki miða niðurstöðu sína við það sem vanrækt var að bera fram. Málsástæður 

aðila eru staðhæfingar aðila um atvik eða staðeyndir til rökstuðnings kröfu. Aðilar hafa það 

algerlega á sínu valdi, á hvaða málsástæðum þeir byggja á, það er ekki á valdi dómara að hafa 

afskipti af þeim. Í 5. mgr. 101. gr. segir að málsástæður og mótmæli skulu koma fram 

jafnskjótt og tilefni verður til, að öðrum kosti má ekki taka slíkar yfirlýsingar til greina nema 

gagnaðili samþykki. Um þetta segir í  Hrd.2004, bls 1845, (100/2004): 

Staðfestur var úrskurður héraðsdóms þar sem máli G var vísað frá dómi á þeim grundvelli að hann hafi 

látið undir höfðuð leggjast að halda málsástæðum sínum fram í fyrra máli sem dæmt var í Hæstarétti 4. 

febrúar 1999. Var talið að meginregla 5. mgr. 101. gr. Eml, girti fyrir að G gæti byggt málatilbúnað sinn í 

málinu á þessum málsástæðum, enda andstætt þeirri reglu ef komast mætti hjá henni með nýrri málssókn. 

Breytti engu þótt G hefði kosið að haga kröfugerð sinni í þessu máli á annan hátt en í hinu fyrra. 

Þó er heimild fyrir dómara í 3.mgr 101. gr EML sem leyfir honum að fylgjast með máli í 

öllum atriðum og spyrja aðila um þau atriði, sem honum þykir óljós og kann að hafa þýðingu, 

meðal annars um málsástæður. Meginreglan er sú að dómari má ekki byggja niðurstöðu sína á 

málsástæðum sem ekki koma fram í stefnu og greinargerð. En allar reglur eiga sínar 

undantekningar. Hafa ber í huga að undantekningar ber að jafnaði að túlka þröngt. Þetta 

undantekningar ákvæði er í 2. mgr 111. gr EML, en í því ákvæði er heimild handa dómurum 

til að byggja á málsástæðu, þótt henni hafi ekki verið haldið fram af aðilum, en atvika er getið 

í framlögðum málsskjölum. Í reynd hefur þetta ákvæði lítið sem ekkert verið notað, enda er 

ekki ætlast til að það verði notað nema í ýtrustu neyð¸ til að forðast að niðurstaðan verði 

röng.
54

 

4.6 Forræði á ágreiningsatriðum 

Aðilar hafa forræði á því í hvaða farveg úrlausn máls fellur. Ef til dæmis hinn stefndi 

samþykkir kröfur og málsástæður stefnanda, þá er dómari algjörlega bundinn af því. Jafnvel 

þótt dómari tortryggi staðhæfingar stefnanda og dómur verður felldur í samræmi við það. Ef 

að stefndi samþykkir ekki staðhæfingar gagnaðilans og tekur til varna, þá verður dómari að 

leysa úr þessum ágreiningi með því að meta kröfu og staðreyndir. Það er ekki ákvörðun 

dómara sem mótar ágreiningsefnin heldur aðilanna. Stundum kemur það upp að yfirlýsingar 

aðila eru svo ruglingslegar og óljósar að ekki er vitað hvort aðili er að mótmæla eða 

samþykkja.  Hefur þá dómari heimild í 3. mgr. 101. gr. EML til að spyrja aðila um hvert það 

atriði, sem honum þykir óljóst og kann að hafa þýðingu. Sem dæmi má nefna Hrd.1993 bls. 

669 (129/1993): 
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 Málið snerist um skaðabætur vegna líkamstjóns. Í héraði var málinu vísað frá vegna skorts á skýrleik í 

málatilbúnaði. Í dómi hæstaréttar segir að sóknaraðili hafi sundurliðað kröfugerð sína m.a. í bætur vegna 

tímabundinnar örorku og varanlegrar. Kröfugerð sóknaraðila var nægilega skýr sem grundvöllur fyrir 

meðferð málsins fyrir dómi. Samkvæmt 3. mgr. 101. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála ber 

dómara að fylgjast með máli í öllum atriðum og kosta kapps um, að yfirlýsingar aðila verði nægilega 

glöggar. Dómari getur lagt fyrir aðila að afla gagna, þar á meðal matsgerða eða álitsgerða, sem honum 

þykir á skorta, svo að dómur verði réttilega á mál lagður. Verði aðilar ekki við áskorunum hans, getur það 

eftir atvikum leitt til frávísunar málsins á síðari stigum þess. Var hinn kærði úrskurður felldur úr gildi.  

 Einnig hefur dómari heimild til að meta hvort þögn aðila verði metin sem samþykki, 3. 

mgr. 111. gr. Þetta ákvæði hefur takmarkað gildi, þar sem í því hafa aðilar ekki forræði á því 

hvað sé umdeilt í máli, heldur dómari.
55

 

4.7 Forræði á sönnun 

Nauðsynlegt er að greina regluna um forræði á sönnunarfærslu í tvennt. Í fyrsta lagi þarf að 

huga að því, hvaða atriði þurfi að sanna í máli.  Líta má til 1. mgr. 44. gr. EML, sem er um 

meginregluna um frjálst sönnunarmat dómara. Samkvæmt þessu ákvæði hafa dómarar heimild 

til að skera úr um með frjálsu mati, hvort umdeilt atvik teljist sannað.  Ákvæðið felur einnig í 

sér að umdeild atvik verði að sanna, en ekki er ætlast til þess að sönnun verði færð fyrir 

einhverju sem er óumdeilt. Eins og áður var sagt, hafa aðilar nánast alltaf forræði á 

ágreiningsefnum sínum og þar með hvað þurfi að sanna.  Dómari getur ekki mælst til þess að 

sönnunargagna verði aflað, ef aðili telur sig ekki þurfa að sanna staðhæfingu sína. Jafnvel þótt 

gagnaðili samþykki staðhæfinguna og dómari telji útilokað að hún eigi við rök að styðjast.
56

 

Í öðru lagi þarf að huga að því þegar ágreiningur er um atvik, hver hafi forræði á því 

hvernig sönnun verði færð fyrir því og hvort það verði gert. Í 1. mgr. 46. gr EML segir að 

aðilar eigi að afla sönnunargagna.  Það er eðlilegt að þeir afli þeirra sjálfir, vegna þess að þeir 

standa næst málsatvikum og staðreyndum og gæti best hagsmuna sinna.
57

  Ef að aðili sem ber 

sönnunarbyrði ákveður það, að engar sannanir skuli hafa, geldur hann fyrir það, með því að 

staðhæfingar hans verða taldar ósannaðar við úrlausn málsins. Getur dómari ekki haft afskipti 

af því, nema það að benda þeim á þörf fyrir sönnun, samkvæmt 2. mgr. 46. gr. EML, en 

aðilum er ekki skylt að fara eftir þeim tilmælum. Það felst einnig í ákvæðinu að það er aðilans 

að ákveða hvernig sönnun verður færð fyrir atvikinu.  Sönnun í einkamálum er bundin við 

ákvæði EML og geta því aðilar ekki notað aðrar aðferðir. Þau geta verið skýrslugjafir aðila 

eða vitna, matsgerðir, skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn.
58

  Dómarar hafa heimild í 

lögunum til að hefta sönnun, ef hann telur hana gjörsamlega tilgangslausa samkvæmt ákvæði 
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3. mgr. 46. gr. EML. Ekki er því um algert forræði aðila til sönnunar.  Og að síðustu felst í 1. 

mgr 46. gr að aðilar eiga að framkvæma sönnunarfærsluna.  Samkvæmt 1. mgr. 54.gr. EML 

eiga aðilar að boða vitni til skýrslugjafar,  leggja spurningar fyrir vitni á þingi sbr. 2. mgr. 56. 

gr. EML. Þá verða aðilar að  útvega skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn.  

Meginreglan er sú að aðilar fari með forræði á sönnun, dómari getur ekki tekið upp á því 

að afla sönnunargagna upp á eigin spýtur og eftir eigin hugdettu. Sjá dóm Hrd. 2004, bls. 1629 

(379/2003): 

Ágreiningur var um galla á fasteign. Kaupandi stefnir seljanda og krefst skaðabóta vegna vatnsleka og 

ófullnægjandi viðgerðar. Héraðsdómur féll og var seljandi dæmdur skaðabótaskyldur. Seljandi áfrýjar til 

Hæstaréttar í þeim dómi segir: Dómarar í héraði voru taldir hafa farið út fyrir hlutverk sitt með því að 

reisa niðurstöðu sína varðandi tiltekinn þátt málsins á árangri viðgerðar, sem þeir töldu sig verða vara við 

í vettvangsgöngu, en engin gögn voru um í málinu. Braut þessi meðferð í bága við meginreglu 

einkamálaréttarfars um málsforræði aðila. Var héraðsdómur því ómerktur og málinu heimvísað. 

 

Þessi dómur er ágætt dæmi um það að ef að dómarar fara að afla sönnunargagna á eigin 

spýtur brjóta þeir gegn málsforræðisreglu einkamálaréttarfars sem leiðir til þess að dómur 

verður ómerktur.  

Einnig má nefna dóm Söru Lindar Eggertsdóttur Hrd. 11.mars 2004, ( 344/2002) en  

dómarar í Hæstarétti voru gagnrýndir þar fyrir óvenjulega málsmeðferð. Málsatvik voru þau 

að í héraði var íslenska ríkið dæmt til greiðslu skaðabóta, vegna meintra mistaka við og eftir 

fæðingu Söru Lindar.  Voru foreldrum Söru Lindar dæmdar 28,5 milljónir í bætur. Ísenska 

ríkið áfrýjaði til Hæstaréttar. Þremur dögum fyrir munnlegan málflutning í Hæstarétti og 

þegar lögmenn aðila höfðu lýst yfir að öflun gagna væri lokið, barst tilkynning um það að 

rétturinn hygðist afla umsagnar læknaráðs. Dómurum  fannst framlögð gögn og vitnisburðir 

ekki nægjanlegir til að komast að því hvað hefði orsakað skaða Söru. Fengu lögmenn 

málsaðila ekki að tjá sig fyrirfram um þessa ætlun. Svo fór að Hæstiréttur hnekkti dóminum 

og sýknaði ríkið af skaðabótakröfunni.   

Mál Söru Lindar var kært til Mannréttindadómstóls Evrópu. Í dómi hans, MDE Söru 

Lindar Eggertsdóttur gegn Íslandi, 5. júlí 2007 (31930/049), hélt kærandi því fram að brotið 

hefði verið gegn málsforræðisreglu einkamálaréttarfars, með því að Hæstiréttur ákvað að leita 

umsagnar læknaráðs án kröfu. Taldi kærandi meðal annars að með þessu hefði verið brotið 

gegn grundvallarreglunni um jafna málsmeðferð, sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE um réttláta 

málsmeðferð. Í dómi Mannréttindadómstólsins segir að beiðnin sem um var kvartað átti 

stuðning í lögum um læknaráð og var undantekning frá meginreglunni um forræði aðila á 
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sakarefni. Og að hans mati var sú ákvörðun að skipa mann til sérfræðistarfa, með eða án 

samþykkis málsaðila, á valdi dómstóls samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE sem þáttur í 

sönnunarfærslu. 

 

5 Lokaorð 

Við nánari skoðun á meginreglum í einkamálaréttarfari má sjá að náin tengsl eru milli þeirra 

og inntaks 70. gr. stjskr. og þar af leiðandi 1. mgr. 6. gr. MSE. Í 1. mgr. 6. gr. MSE er kveðið 

á um rétt til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi og er það ákvæði helsta fyrirmynd 70. gr. 

stjskr. en í henni eru fólgnar nokkrar grundvallarreglur, þar sem mönnum er tryggður réttur til 

að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur.  Þetta stjórnarskrárákvæði ásamt fleirum í 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar stefnir að því að markmiðum réttarríkisins verði náð. 

Það er grundvallaratriði í réttarríki að unnt sé að leita úrlausnar sjálfstæðra og óháðra 

dómstóla. Í ritgerðinni var lögð sérstök áhersla á málsforræðisregluna, sem er 

grundvallarregla í íslensku einkamálaréttarfari og skoðaðir dómar Hæstaréttar í ljósi þess 

hvernig dómarar beita undantekningarákvæðum málsforræðisreglunnar. EML eru byggð í 

ríkum mæli á málsforræðisreglunni.  Grunnregla laganna er sú  að aðilar ráða þar mestu, með 

smávægilegum afskiptum dómara yfir efnishlið máls. Í ljós kemur að dómarar við Hæstarétt 

stíga varlega til jarðar þegar skerða á málsforræðisregluna, sérstaklega í ljósi þess að með því 

sé vegið að réttarríkinu og réttlátri málsmeðferð. Einnig líta þeir til reglunnar um meðalhóf. 

Veigamikil rök þurfa því að liggja til grundvallar  skerðingu  meginreglunnar um málsforræði. 
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