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1 Inngangur 

Réttur til aðgangs að dómstólum fellur í flokk stjórnarskrárvarinna mannréttinda en reglan er í 

70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, hér eftir nefnd stjskr. Ákvæðið kom 

endurskoðað inn í nýjan mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995. Það stendur í nánu 

samhengi við 2. gr. stjskr. um þrískiptingu ríkisvalds og 60. gr. stjskr. um endurskoðunarvald 

dómstóla á stjórnvaldsákvörðunum og því verða þær reglur lítillega reifaðar í ritgerðinni. 

Reglan um aðgang að dómstólum er nánar útfærð í 24. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð 

einkamála en þar kemur fram að rétturinn til þess að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur fyrir 

dómstólum er ekki fortakslaus. Á honum eru undantekningar sem geta byggt á lögum, 

samningi eða eðli máls. Í ritgerðinni verður leitast við að svara þeirri spurningu hvenær hægt 

er að réttlæta takmarkanir á aðgangi manna að dómstólum með tilvísan til eðlis máls. 

Forsenda þess að skilja undanþágureglur á borð við þær sem eru umfjöllunarefni þessarar 

ritgerðar er að skilja mikilvægi meginreglunnar. 

 Eðli máls er samkvæmt Lögfræðiorðabók með skýringum réttarheimild sem byggist á því 

hvað sé réttlátt og sanngjarnt1 en niðurstaða dómsmáls verður ekki byggð á henni nema 

settum lögum, réttarvenjum eða fordæmum sé ekki til að dreifa.2 Samkvæmt orðabókinni er 

eðli máls jafnframt lögskýringarsjónarmið þegar efni lagaákvæðis er skýrt með vísan til þess 

hvað telst réttlátt og sanngjarnt.3 Það er því ljóst að hugtakið eðli máls verður að skýra 

samhliða hugtökunum sanngirni og réttlæti. Spurning ritgerðarinnar hverfist um þetta hugtak 

og hvort það teljist nægilega skýrt sem takmörkun á stjórnarskrárvörðum rétti manna og hvort 

beiting þess gæti í skapað réttaróvissu.  

 Áður en fjallað verður um undantekningu þegar kemur að eðli máls er nauðsynlegt að 

fjalla ítarlega um stjórnarskrárvörðu meginregluna, hugtakið sakarefni; þau skilyrði sem verða 

að vera uppfyllt til þess að mál verði tekið fyrir af dómstólum og aðrar undantekningar en þær 

sem byggjast á eðli máls. Heildrænn skilningur á efninu er frumforsenda þess að unnt sé að 

fjalla um þrönga undantekningu sem byggir á svo matskenndu hugtaki eins og eðli máls. 

 Ritgerðin er á sviði einkamálaréttarfars en þar sem ekki er um auðugan garð að gresja 

hvað varðar dóma þar sem eðli máls hefur verið höfð uppi sem frávísunarástæða á þeim 

vettvangi verður umfjöllun teygð inn á svið sakamálaréttarfars til þess að dýpka 

umfjöllunarefnið frekar. 

                                                       
1 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 87 
2 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 370  
3 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 87 
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2 Um 70. gr. stjskr sbr. 6. gr. MSE. 

Með mikilvægari reglum í samfélagi þar sem mannréttindi eru virt er reglan um að hver og 

einn þjóðfélagsþegn eigi rétt á því að fá dæmt um réttindi sín og skyldur eða um refsiverða 

háttsemi sem honum er gefin að sök.4 Á Íslandi hefur þetta mikilvæga verkefni verið falið 

dómstólum með 2. gr. stjskr. og með 60. gr. stjskr. er þeim falið vald til að úrskurða um 

valdmörk stjórnvalda. Í réttarríkinu skipa dómstólar veigamikinn sess en aðhald þeirra að 

löggjafanum og framkvæmdarvaldinu er til þess fallið að tryggja traust borgaranna á ríkið. 

Fyrrnefnd ákvæði miða að því að ná þessum markmiðum. Dómstólar eru jafnframt 

nauðsynlegir til þess að greiða úr erjum borgaranna á milli á hlutlægan hátt.  

 Vald dómstóla Íslands er lögbundið en um það er kveðið í 59. gr. stjskr. Vald þetta er 

nánar tilgreint í 24. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991, hér eftir nefnd eml. En þar 

segir að dómstólar „hafi vald til þess að dæma um hvert það sakarefni sem lög og landsréttur 

ná til”. Í lok ákvæðisins er sleginn varnagli þar sem stendur: „nema það sé skilið undan 

lögsögu þeirra samkvæmt lögum, samningi, venju eða eðli sínu, en ef svo er ástatt verður máli 

vísað frá dómi án kröfu”. Áður en farið verður nánar í umfjöllun um þennan varnagla 

greinarinnar í kaflanum hér á eftir er vert að skoða nánar hvað felst í þeim mannréttindum að 

eiga kost á því að bera mál undir dómstóla. Mikilvægi þeirra réttinda sem mönnum voru 

tryggð með tilkomu 70. gr. stjkr. felst í þeirri staðreynd að um skipan dómsvalds og meðferð 

dómsmála gilda strangar reglur sem settar eru í því skyni að meðferð mála verði sem 

vönduðust.5 Með setningu greinarinnar árið 1995 var þessi réttur manna til aðgangs að 

óhlutdrægum dómstóli festur í stjórnarskrá í fyrsta sinn hér á landi.  

 Inntak reglunnar um aðgang að dómstólum verður að skýra með hliðsjón af 

athugasemdum í greinagerð með frumvarpi til breytinga á stjórnskipunarlögum en þar segir 

að „það yrði ekki talið brjóta gegn þessari grunnreglu að reglur séu settar í réttarfarslöggjöf 

um t.d. lögsögu dómstóla eða skilyrði um að maður þurfi sjálfur að hafa hagsmuni af því að fá 

leyst úr máli til að geta lagt það fyrir dómstóla, en slíkar reglur fela vissulega í sér ákveðnar 

hindranir á aðgangi að dómstólum.”6  

 Hins vegar gerir reglan löggjafanum ókleift að færa stjórnvöldum, eða öðrum aðilum, 

fullnaðarúrskurðarvald um einhver efni og fjarlægja þau þar með alfarið undan lögsögu 

dómstóla. 

                                                       
4 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 218 
5 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 223 
6 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 389, bls. 2096 
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 Dómstólar hafa sjálfir staðfest þennan rétt manna til aðgangs að dómstólum, til að mynda 

í dómi Hrd. 2000, bls. 4394 (419/2000) sem fjallað verður um í kafla 3.3.1. Þá sýnir dómur í 

hundahaldsmáli, Hrd. 19. maí 2008, nr. 250/2008, að reglan er samkvæmt orðanna hljóðan 

víð þannig að undantekningar eru sjaldgæfar. Í dóminum var brýnt fyrir stjórnvöldum að 

menn eigi rétt á að fá að gæta allra þeirra hagsmuna sem fjallað er um fyrir dómi nema 

sérstakar aðstæður mæltu samkvæmt eðli málsins gegn því, svo sem ef það væri talið geta 

hamlað rannsókn að gefa viðkomandi aðila kost á því að gæta réttinda sinna eða ekki væri 

vitað hver væri eigandi hagsmunanna sem um ræddi. Þessi dómur er áhugaverður fyrir þær 

sakir að hann tekur af skarið um að undantekningar frá reglunni séu sjaldgæfar en viðurkennir 

að þær geti verið fyrir hendi vegna eðlis máls. 

 Með orðalagi 1. mgr. ákvæðisins, að menn eigi rétt á að fá úrlausn um réttindi sín og 

skyldur eða um ákæru á hendur sér, er ljóst að málefnin sem heyra undir ákvæðið eru af 

ýmsum toga. Refsimál falla öll undir ákvæðið en einnig felst í því vísun í öll þau 

ágreiningsefni sem hafa áhrif á réttindi manna og skyldur bæði á vettvangi opinbers- og 

einkaréttar.7  

 Tilvísun í 1. mgr. 6. gr. MSE í athugasemdum með frumvarpi til breytinga á 70. gr. stjskr 

árið 1995 sýnir mikilvægi fordæma Mannréttindadómstóls Evrópu, hér eftir nefndur MDE. 

Þeir dómar sem fallið hafa eftir breytinguna sýna eins og búist var við svart á hvítu að MSE 

hefur áhrif á hvernig dómstólar á Íslandi skýra ákvæðið um aðgang að dómstólum.8 

Skýringarreglur dómstóla um takmarkanir  á mannréttindum hafa einnig á síðustu tveimur 

áratugum færst nær þeim reglum sem beitt er af MDE.9 Orðalag 1. mgr. 6. gr. MSE er 

sambærilegt 1. mgr. 70. gr. stjskr en þó er gildissvið þess þrengra en stjórnarskrárákvæðisins 

að því leyti að það takmarkast við einkaréttarlegan ágreining. Því heyra jafnvel fleiri tegundir 

sakarefna undir stjórnarskrárvarða ákvæðið.10  

 MDE hefur fjallað talsvert um 1. mgr. 6. gr. MSE og hafa ákveðnar reglur verið 

mótaðar varðandi takmarkanir á því. Með MDE, Fayed gegn Bretlandi 21. september 1994 

(17101/01) komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að með takmörkun á rétti manna til 

dómstóla verði hún að stefna að lögmætu markmiði; það verði að beita meðalhófi og vega þá 

hagsmuni sem eru í húfi á móti því markmiði sem stefnt er að. Með MDE, Bellet gegn 

Frakklandi, 4. desember 1995 (23805/94) var því slegið föstu að takmarkanirnar verði að vera 

                                                       
7 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 224 
8 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 108 
9 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 109 
10 Sigurður Tómas Magnússon: „Aðgangur að dómstólum á sviði einkamála,” bls. 137 
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nægilega skýrar.11 Ganga verður út frá að þessar reglur gildi að sama skapi við úrlausnir á 

takmörkun á aðgangi að íslenskum dómstólum. 

 

3 Almennt um sakarefnið  

Hugtakið sakarefni er nefnt í fjórða kafla einkamálalaga. Í 1. mgr. 24. gr. laganna er 

undirstöðuregla í einkamálaréttarfari sem gefur dómstólum vald til að fjalla um hvert það 

sakarefni sem lög og landsréttur ná til.12 Í greininni er þó sleginn ákveðinn varnagli sem fyrr 

hefur verið rakinn. Þar segir að valdið takmarkist við þau sakarefni sem ekki hafa verið skilin 

undan lögsögu þeirra samkvæmt lögum, samningi, venju eða eðli sínu. Rétturinn til aðgangs 

að dómstólum er því ekki fortakslaus en til þess að vikið sé frá honum þarf að hafa sterk rök 

og veigamikil.13 

3.1 Hugtakið sakarefni 
Á eins einföldu máli og hugsast getur er sakarefni það málefni eða efnisatriði sem dómsmál 

fjallar um.14 Hugtakið má sjá nefnt oft og mörgum sinnum í einkamálalögunum en þar er þó 

hvergi að finna nokkra skilgreiningu á því eða útskýringu á hvað það merkir. Til þess að hægt 

sé að ákvarða hvert sakarefnið er þarf að líta á málsgrundvöllinn, málsatvik og málsástæður 

hvers einkamáls fyrir sig.15 Er hvert sakarefni að einhverju leyti ólíkt öðru þó í mörgum 

tilvikum geti þau verið sambærileg. 

3.2 Skilyrði þess að sakarefni verði borið undir dómstóla 
Grundvallarskilyrði fyrir því að dómstólar geti skorið úr um það sakarefni sem lagt er fyrir þá 

er að aðilarnir hafi lögvarða hagsmuni af úrlausninni. Það er að segja, niðurstaðan verður að 

veita aðilunum rétt til þeirra hagsmuna sem þeir krefjast.16 Þannig verður hún að skipta 

einhverju máli fyrir aðila, annað væri tímasóun dómstóla enda ekki þeirra hlutverk að veita 

faglegt álit sitt á hinum ýmsu málefnum sem kunna að brenna á fólki heldur að leysa úr um 

raunverulegar skyldur og rétt. Stjórnarskrárvarinn réttur einstaklinga til að fá skorið úr um 

                                                       
11 Sigurður Tómas Magnússon: „Aðgangur að dómstólum á sviði einkamála”, bls. 145-146 
12 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 110 
13 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 225 
14 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 110 
15 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 110 
16 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 113 
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réttindi sín og skyldur nær ekki yfir rétt þjóðfélagsþegna til að fá álit dómstóls um tiltekið 

atriði eða beina til hans lögspurningu.17  

 Önnur skilyrði þarf einnig að uppfylla. Þannig þurfa réttindi aðila að vera orðin til og 

miðast tímamarkið við höfðun málsins. Dómstólar verða ekki skyldaðir til þess að „fjalla um 

afstæð réttindi eða með öðrum orðum tilvik, þar sem tilurð réttinda er háð ókomnum 

atvikum,” eins og segir í bókinni Einkamálaréttarfar18. Reglan er lögfest í 1. mgr. 26. gr. eml. 

Réttindin þurfa ekki aðeins að vera til heldur þarf efndatími skyldu að vera kominn 

samkvæmt 2. mgr. 26. gr. eml. Það er því ekki hægt að leggja fyrir dómstóla að gera skuldara 

að efna kröfu sem hann, skuldarinn, hefur ekki gefið tilefni til að ætla að hann hafi eða muni 

yfirhöfuð vanefna hana. Ef mál kemur til kasta dómstóla þar sem efndatími skyldu er ekki enn 

kominn þá skal sýkna að svo stöddu en réttaráhrif þess jafngilda að máli sé frávísað. Því girðir 

slík niðurstaða ekki fyrir að mál sé borið undir dómstóla á ný enda myndi það gefa skuldara 

frípassa á að vanefna skylduna þegar efndatíminn loks kæmi. Enn eitt skilyrði sem þarf að 

vera uppfyllt varðar afmörkun á sakarefninu en það þarf að vera fyllilega ljóst hvert það er í 

stefnunni.19 Eins og fyrr er rakið markast sakarefni af málsástæðum og málsatvikum og því 

þurfa þessi atriði að vera nægilega skýr og ljós til þess að hægt sé að benda á sakarefnið með 

einföldum hætti.  

 Þessi skilyrði eru margvísleg og hafa ekki þótt svo íþyngjandi að þau vinni gegn 

stjórnarskrárvörðum rétti manna til að bera mál sín undir dómstóla. Þvert á móti eru þau talin 

tryggja örugga réttindavörslu og skjóta málsmeðferð fyrir dómstólum. En þrátt fyrir að þau 

teljist öll uppfyllt getur komið fyrir að önnur atriði varni því að sakarefni verði borið undir 

dómstóla. Þau atriði eru talin upp í 24. gr. eml. og ég kalla þau varnagla greinarinnar.  

3.3 Varnagli 24. gr. einkamálalaga 

Mikilvægur varnagli er sleginn í sakarefnisákvæði einkamálalaga, 1. mgr. 24. gr. eml, þar sem 

segir að sakarefnið megi ekki vera undanskilið lögsögu dómstóla vegna fyrirmæla í lögum, 

samningi eða samkvæmt venju eða eðli máls. Þessi regla gildir þrátt fyrir að sakarefni uppfylli 

að öðru leyti fyrrnefnd skilyrði.  

 Almenn lögskýringarregla í íslenskum rétti er sú að túlka beri undantekningar frá 

meginreglum í lögfræðinni þröngt.20 Þegar vikið er frá meginreglu verða að liggja til 

                                                       
17 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 226 
18 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 114 
19  Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 115 
20 Róbert Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 341-342 
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grundvallar skýrar reglur og málefnaleg sjónarmið enda er það grundvallaratriði í réttarríkinu 

að það sama eigi yfir alla að ganga og að réttarframkvæmd sé fyrirsjáanleg.21  

 MDE hefur ekki litið á að réttur til að bera mál undir dómstóla sé fortakslaus.22 Í dómi 

MDE, Ashingdane gegn Bretlandi, 28. maí 1985 (nr. 8225/78) segir: „Samt sem áður mega 

þær takmarkanir, sem settar eru, ekki verða til þess að tálma eða draga svo mjög úr 

möguleikum einstaklings á því að bera mál undir dóm að kjarninn í þeim rétti sé skertur. ... 

Ennfremur verður takmörkun ekki talin samrýmast 1. mgr. 6. gr. [MSE] nema hún stefni að 

lögmætu markmiði og ekki sé gengið lengra en nauðsyn krefur til þess að ná því markmiði 

sem að er stefnt.” Aðildarríki sáttmálans hafa, af þessu að dæma, svigrúm til að takmarka 

aðgang borgara að dómstólum en þetta svigrúm má ekki nýta á of víðtækan máta.23 

3.3.1 Lög sem takmarka umfjöllun dómstóla um ákveðið sakarefni 

Til eru dæmi um að sett lög hafi í einhverjum tilvikum gert dómstólum ókleift að fjalla um 

ákveðin mál. Slík ákvæði verður ávallt að skoða í ljósi þeirra meginreglna sem nú þegar hefur 

verið fjallað um í ritgerðinni; 1. mgr. 70. gr. stjskr., valdið sem falið er dómstólum með 1. 

mgr. 24. gr. eml. og síðast en ekki síst 60. gr. stjskr.  

 Þannig var lengi vel sú staða uppi að skv. 43. gr. áðurgildandi barnalaga nr.  20/1992 að 

tæmandi voru taldir þeir aðilar sem gátu átt aðild að dómsmáli varðandi faðerni barns. Í Hrd. 

2000, bls. 4394 (419/2000) var fjallað um þetta atriði: M taldi sig vera föður barns en gat ekki 

höfðað viðurkenningarmál. Hann var ósáttur við það og sagði þetta brot á fyrrnefndu 

stjórnarskrárákvæði um aðgang manna að dómstólum. Reglan hafði verið í gildi um hríð en 

eftir endurskoðun mannréttindakafla stjórnarskrárinnar og tilkomu 70. gr. stjskr. þótti 

dómstólnum efni til þess að hana bæri að fella úr gildi.  Þannig segir í dóminum: „Í 70. gr. 

stjórnarskrárinnar felst sjálfstæð regla um að menn skuli almennt eiga rétt á að bera mál sín 

undir dómstóla. Ákvæði í almennum lögum, sem takmarka þennan rétt, verður að skýra með 

hliðsjón af því. Í 43. gr. barnalaga eru aðilar faðernismáls, til sóknar og varnar, tæmandi 

taldir. Felur ákvæðið eftir orðanna hljóðan í sér tálmun þess að sóknaraðili geti leitað 

dómsviðurkenningar á því að hann sé faðir barnsins sem um ræðir í máli þessu.” Í dómnum 

var síðan vikið að jafnréttisreglu stjórnarskrárinnar og fjallað um þá mismunun sem fólst í 43. 

gr. þágildandi barnalaga. Dómurinn taldi regluna ekki vera byggða á málefnalegum rökum og 

með vísan til hagsmuna þjóðfélagsins og barnsins í málinu á að fá að vita hver faðir þess væri 

var talið að ákvæðið bryti gegn stjórnarskrárvörðum rétti mannsins til aðgangs að dómstólum. 
                                                       
21 Hafsteinn Þór Hauksson: „Beitti hnífurinn – um réttarríkishugmynd Joseph Raz”, bls. 3-4 
22 Eiríkur Tómasson: Réttur til réttlátrar málsmeðferðar, bls. 53 
23 Eiríkur Tómasson: Réttur til réttlátrar málsmeðferðar, bls. 54 
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Stjórnvöld geta kveðið á um réttindi og skyldur manna í formi stjórnvaldsákvörðunar. Þannig 

er eitt hlutverk stjórnvalda að skera úr um ágreining manna í millum líkt og dómstólar væru 

þrátt fyrir ákvæði stjórnarskrárinnar og þetta telst veigamikil undantekning á 

stjórnarskrárvörðum rétti einstaklinga til aðgangs að dómstólum. Fyrirkomulag þetta hefur 

verið við lýði lengi og telst samrýmast stjórnarskrá þar sem dómstólar hafa vald til þess að 

meta lögmæti ákvarðana stjórnvalda. 

 Stundum er kveðið á um að stjórnvöld hafi endanlegt úrskurðarvald í máli. Hins vegar 

hafa dómstólar ekki viðurkennt slíka takmörkun á rétti manna til aðgangs að dómstólum. Í 

Hrd. 1990, bls. 1716 (461/1990) var deilt um 3. mgr. 16. gr. þágildandi barnalaga nr. 9/1981. 

Í ákvæðinu var tekið fram að úrskurður um fjárhæð meðlags væri fullnaðarúrskurður. 

Héraðsdómur hafði af þessum sökum vísað málinu frá dómi. Hæstiréttur felldi þann úrskurð  

úr gildi og taldi að málið yrði borið undir dómstóla þrátt fyrir ákvæðið.  

 Sú skoðun var lengi vel við lýði að dómstólar gætu ekki endurskoðað svokallað frjálst mat 

stjórnvalda en í seinni tíð hefur þessi skoðun verið á undanhaldi. Dómstólar meta því jöfnum 

höndum hvort stjórnvaldsákvörðun samræmist lögmætisreglunni og hvort málefnaleg 

sjónarmið hafi legið til grundvallar.24 Allur vafi um þetta var tekinn af með ummælum í dómi 

Hrd. 2002, bls 3647 (458/2002) en þar var deilt um ákvörðun félagsmálaráðuneytisins 

varðandi sveitastjórnarkosningar sem Framsóknarfélag Mýrarbyggðar, F, hafði kært og 

ráðuneytið í kjölfar ógilt. F hafði haldið því fram að stefnandi í málinu gæti ekki átt aðild þar 

sem hann hafði ekki átt aðild á stjórnsýslustigi. Stefnandi var óbreyttur kjósandi. Litið var á 

orðalag kæruheimildar í lögum um kosningar til sveitastjórna nr. 5/1998 og niðurstaðan sú að 

hver og einn kjósandi í sveitarfélagi gæti kært atriði sem varða sveitastjórnarkosningar. Í 

dómnum sagði svo: „Að sama skapi getur kjósandi borið undir dómstóla hvort stjórnvald hafi 

við úrlausn máls vegna kosningarkæru farið að lögum og gætt málefnalegra sjónarmiða, sbr. 

60. gr. stjórnarskrárinnar um valdmörk stjórnvalda.” Af framangreindu má því ráða að 

dómstólar hafa nær óskorað vald til þess að fjalla um ákvarðanir stjórnvalda. 

3.3.2 Samningar sem takmarka umfjöllun dómstóla um ákveðið sakarefni 

Meginregla lögfræðinnar um samningsfrelsi gildir um aðgang að dómstólum í einkamálum 

eins og önnur málefni lögfræðinnar.25 Þannig geta aðilar samið um það sín á milli að mál 

þeirra verði ekki borið undir dómstóla. Þess konar samningur gildir þó aðeins hafi verið um 

                                                       
24 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 228 
25 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25-26 
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ótvírætt og óþvingað samþykki aðila að ræða. Komi upp vafi þess efnis er leitað í 

ógildingarreglur samningalaga.26  

 Nánast eina tilvikið þar sem hægt er að semja sig undan lögsögu dómstóla er þegar aðilar 

ákveða að leggja deilur sínar í gerðardóm. Aðalreglan er sú að gerðardómur sé endanleg 

niðurstaða um sakarefnið og að honum verði ekki hnekkt, eins og segir í athugasemdum með 

greinagerð með frumvarpinu til laga. Enda myndi það draga úr gildi dómanna ef ógilding 

þeirra væri heimiluð í og víðtækum mæli. En jafnvel þó að það sé gert hefur gerðardómur 

ekki endanlegt úrskurðarvald þar sem ákvörðun hans er hægt að leggja fyrir dómstóla þar sem 

hún getur verið ógilt samkvæmt 12. gr. laga um samningsbundna gerðardóma nr. 53/1989. Þar 

eru taldar fram nokkrar þröngar ógildingarástæður og eru því gerðardómar ekki með öllu 

undanskildir úrskurðarvaldi dómstóla.27 

3.3.3 Sakarefni undanskilið lögsögu dómstóla vegna eðlis máls 

„Undir dómstóla má leggja hvert það mál sem lög og landsréttur nær til og ekki er undan 

dómstólum tekið. Ef það skilyrði er uppfyllt skal dómur um sakarefnið ganga. Kröfur sem 

ekki njóta almennrar réttarverndar eða eru ósiðlegar eða ósæmilegar geta fallið utan við lög 

og landsrétt og verða mál af slíkum toga ekki undir dómstóla borin. Þá verður málsefnið eðli 

málsins samkvæmt að vera þess eðlis að það teljist réttarlegs eðlis en ekki eingöngu 

siðferðilegt.”28 Þetta segir í bókinni Réttarfar í hnotskurn eftir Andra Árnason. Af 

efnisgreininni að dæma er skýrt að þessi regla gildir og virðist hún fremur borðliggjandi enda 

er þetta ekkert útskýrt frekar í bókinni. En, þetta er þó ekki tilfellið enda byggir hugtakið eðli 

máls ekki á formlegum grundvelli með sama hætti og sett lög og fordæmi.29 

 Í upphafi ritgerðarinnar var vísað í skilgreiningu á eðli máls í lögfræðiorðabók. 

Skilgreiningin grundvallast á því hvað telst réttlátt og sanngjarnt. Af þessu verður sú ályktun 

dregin að eðli máls er að einhverju leyti óáþreifanleg stærð sem erfitt getur reynst að ná utan 

um enda ræðst það af mannlegu eðli sem er margbreytilegt og ólíkt milli staðar og stundar. 

Með öðrum orðum: Það er afstætt. Eðli máls felur í sér ályktun um reglur og 

ályktunargrundvöllurinn er það sem skynsamlegast, sanngjarnast og réttlátast telst í samfélagi 

manna. Þegar dómarar þurfa að byggja niðurstöðu sína að einhverju leyti á eðli máls eða líta 

til þess við ákvarðanatöku verða þeir að auki að líta til annarra lagasjónarmiða. Til að mynda 

                                                       
26 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 230 
27 Alþt. 1988-1989, A-deild, þskj. 342, bls. 2474 
28 Andri Árnason: Réttarfar í hnotskurn, bls. 15 
29 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 255 
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jafnræði borgara, málefnalegt mat, grundvallarreglur í lögfræðinni og reyna að miða að því að 

ákvörðun sé ekki ósamkvæm gildandi rétti eða í ósamræmi við dómafordæmi.30 

 Þau tilvik geta komið upp þar sem einfaldlega er ekki unnt að setja lagareglu, í eðli máls 

felst að það eru takmörk fyrir því hvaða reglur er unnt að setja.31 Einnig getur komið upp sú 

staða að of mikil fylgisemi við lagabókstafinn getur í raun leitt af sér ranga niðurstöðu og 

verið óréttlát.32 Í báðum þessum tilvikum þarf að líta til eðlis máls við niðurstöðu í dómsmáli 

þar sem rétturinn til aðgangs að dómstólum felur ekki aðeins í sér að hægt sé að leggja mál í 

dóm heldur einnig að niðurstaða fáist í því.  

 Lög mótast af eðli manna og aðstæðna enda snúast lögin um mannfólkið og vilja til að búa 

í samfélagi þar sem röð og regla ríkir. Margar tegundir samfélagsreglna eru til og eru lög ein 

þeirra. Aðrar reglur í samfélaginu sem borgarar almennt fylgja eru kurteisisreglur, 

siðferðisreglur eða trúarreglur til að mynda, sem eru annars eðlis en lagareglur en hafa ekki 

síður áhrif á breytni manna í þjóðfélaginu.33  

 Lagareglur hafa þá sérstöðu að þær eru settar af ákveðinni stofnun í samfélaginu sem er 

almennt hlýtt en hún hefur vald til þess að beita viðurlögum. Lög veita borgurunum leiðsögn 

og í sumum tilvikum geta lagareglur verið grundvöllur refsinga. „Réttarreglur verða að laga 

sig að mannlegu eðli og ásigkomulagi hins ytri veruleika,” segir Sigurður Líndal. 34 Til að 

borgurunum sé eðlislægt að fylgja lögum og til að þeir telji sér rétt og skylt að lúta þeirri 

löggjöf sem ríkir hversu sinni verður að setja lög með stoð í þeim samfélagsreglum sem 

borgararnir hafa komið sér saman um. Þannig hefur eðli máls og sú siðferðiskennd sem þorri 

manna ber í brjósti bein áhrif á löggjöf á hverjum tíma. Í íslenskri réttarframkvæmd er ekki 

vísað til réttarvitundar almennings í dómum en ljóst er að hún hlýtur að hafa áhrif á 

niðurstöðu í dómsmálum, sérstaklega þegar dómarar móta reglur eftir eðli máls. Viðhorf 

almennings geta kúvenst, sem dæmi má nefna viðhorf til sambúðar fólks af sama kyni, til 

fóstureyðinga og til óvígðrar sambúðar. Dæmi dómari í máli andstætt meginskoðunum manna 

um félagsleg og siðferðileg efni getur það rýrt traust þeirra á dómstólum og það skert 

réttaröryggi sé einstaklingi refsað vegna einhvers þess  sem er í samræmi við það sem 

almenningur telur rétt.35   

Dómaframkvæmd sýnir að málum hefur vissulega verið vísað frá dómi vegna þess að þau 

heyri ekki eðli máls vegna undir lögsögu dómstóla. Í Hrd. 8. maí 2008 (207/2008) tekur 
                                                       
30 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 255 
31 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 368 
32 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 275 
33 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 106 
34 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 367 
35 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 273-274 
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Hæstiréttur fram berum orðum að sú krafa sem höfð er uppi í málinu geti eðli málsins 

samkvæmt ekki sætt endurskoðunarvaldi dómstóla. Í málinu gerði faðir kröfu um að ákvörðun 

saksóknara um að hætta rannsókn á andláti tveggja ára gamallar dóttur hans yrði felld úr gildi. 

Faðirinn hélt því fram að rannsókn hefði verið ábótavant og vildi að hún yrði hafin að nýju. 

Lagði hann fram skýrslu sem studdi framburð hans en það skipti ekki máli. Niðurstaða bæði í 

héraði og hjá Hæstarétti var sú að eðli málsins samkvæmt gætu dómstólar ekki endurskoðað 

hvernig ákæruvaldið fer með valdheimildir sínar.  

Samkvæmt 1. málsl. 2. mgr. 18. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008, hér eftir nefnd 

sml, er hlutverk ákæruvalds að tryggja, í samvinnu við lögreglu, að þeir sem afbrot fremja 

verði beittir lögmæltum viðurlögum. Þessi skilgreining tekur mið af eldri skilgreiningu skv. 1. 

mgr. 27. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála. Ákæruvaldið heyrir undir 

framkvæmdarvald en það tekur ákvörðun um rannsókn sakamáls, ákvörðun um málshöfðun 

fyrir dómstólum eftir að lögregla hefur lokið rannsókn sinni og sér að auki um málsókn fyrir 

dómi.36 Af þessum sökum kemst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að það væri ekki á valdi 

dómstóla að fjalla um ákvörðun saksóknara að fallast á að hætt sé rannsókn á andláti ungu 

stúlkunnar. Það teldust óeðlileg afskipti og myndi stefna sjálfstæði ákæruvaldsins í voða ef 

dómstólar færu að hlutast til um ákvarðanir þess á valdheimildum sínum. Ekki síst ef litið er 

til mikilvægis þrígreiningar ríkisvaldsins sem kveðið er á um í 2. gr. stjskr. Þarna er því um 

takmörkun á aðgangi manna að dómstólum að ræða. Ákæruvaldið verður að hafa óskorað 

vald til þess að taka ákvörðun um hvort að rannsókn teljist fullnægjandi, hvort henni skuli 

lokið og hvort saksækja skuli einstakling. Það leiðir af eðli máls að dómstólar geta ekki 

fjallað um slíka ákvarðanatöku enda eiga dómstólar eftir að leggja mat á málið ef það er að 

lokum borið undir þá.  

Sama var uppi á teningunum í Hrd. 14. mars 2011 (140/2011) þar sem Hæstiréttur 

ómerkti úrskurð héraðsdóms sem vísað hafði frá dómi ákæru saksóknara á hendur meintum 

veiðiþjófum. Héraðsdómur hafði talið rannsókn lögreglu ábótavant og að ekki hefði verið 

fyllilega gætt að réttindum sakborninga. Hæstiréttur tók fram að það væri samkvæmt 152. gr. 

sml. á valdi saksóknara að ákveða hvort rannsaka þyrfti mál betur eða taka ákvörðun um 

saksókn. „Sú ákvörðun um meðferð valdheimilda ákæruvalds getur eðli sínu samkvæmt ekki 

sætt endurskoðun dómstóla við úrlausn máls,” segir í dóminum.  

                                                       
36 Bogi Nilsson: „Hvert á að vera skipulag ákæruvaldsins hér á landi?” bls. 73-74 
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4 Nánar um undanþágu vegna eðlis máls 

Erfitt er að skipa öllum mögulegum tilvikum þar sem sakarefni gæti verið undanskilið 

lögsögu dómstóla vegna eðlis máls í flokka. Í ritgerðinni verður leitast við að útlista þrjár 

ástæður sem geta réttlætt takmörkun á aðgangi að dómstólum vegna þessa: Í fyrsta lagi getur 

sakarefnið verið af siðferðilegum toga en ekki stutt réttarreglum. Þetta kallast á við skilyrðið 

um lögvarða hagsmuni. Í öðru lagi að það sé ósiðlegt eða svo andstætt velsæmi að ekki verði 

um það fjallað af dómstólum. Og, í þriðja lagi getur verið að sakarefnið njóti einfaldlega ekki 

réttarverndar vegna þess að það er ólögmætt.  

4.1 Réttarreglur kveði á um skyldur og réttindi 
Dómstólar fara með dómsvald í landinu samkvæmt 2. og 60. gr. stjskr. Í 61. grein hennar 

segir að dómendur skuli í öllu fara eftir lögunum. Þannig geta dómarar ekki dæmt eftir reglu 

sem ekki telst til laga.  Lög eru sett lög frá löggjafanum en geta að auki verið virt í víðara 

samhengi og þannig teljast stjórnvaldsfyrirmæli, fordæmi, venjur, meginreglur og eðli máls 

að auki til réttarheimilda. Hins vegar eru siðferðireglur ekki lagareglur sem unnt er að byggja 

á lagalega niðurstöðu. Dómstólar geta því ekki fjallað um hagsmuni sem sækja aðeins stoð 

sína í slíkar reglur.37  

 Þrátt fyrir að einstaklingur kunni að eiga ákveðna hagsmuni að verja sem hann leiðir af 

þeim siðferðisreglum sem ríkjandi eru hverju sinni í þjóðfélaginu getur hann ekki höfðað mál 

fyrir dómstólum til þess að krefjast viðurkenningar á þeim eða bóta sé gegn þeim brotið. Til 

að mynda er ekki mögulegt að höfða mál á hendur einhverjum og krefjast þess að viðurkennt 

verði með dómi að sá hinn sami sé vinur þinn eða að manneskja heilsi þér þegar hún mætir 

þér á götu. Barni getur verið það siðferðilega skylt að heimsækja veika móður á sóttarsæng en 

engin réttarregla er í gildi um slíka heimsókn og því er ómögulegt fyrir dómstóla að fjalla um 

slíkt tilvik. Hins vegar getur verið að læknir sem sinnir ekki slíkri skyldu verið dreginn til 

saka þar sem um slíkt tilvik gildir ekki aðeins siðferðileg skylda heldur einnig formleg regla 

sem hann þarf að fylgja starfs síns vegna. Hinum ýmsu siðferðilegu boðum er einfaldlega 

þannig háttað að um þau er ekki hægt að setja lagareglur.38 

 Dæmi um tilvik þar sem talið var að sakarefnið væri ekki stutt við formlega réttarreglu og 

því ekki mögulegt fyrir dómstóla að komast að réttarlegri niðurstöðu um málið eru tveir 

dómar þar sem aðili reyndi að fá riftun á sáttmála sem hann taldi sig hafa gengist undir 

gagnvart Votta Jehóvum með skírn sinni og fermingu. Í Hrd. 1965, bls. 193 (34/1965) gerði 

                                                       
37 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 113 
38 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 370 
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stefnandi, Helgi Hóseasson, þá dómkröfu að þáverandi biskup rifti sáttmálanum sem hann 

gekkst undir gagnvart Vottum Jehóva „þannig að ljóst sé, að um fullkomna afturköllun sé að 

ræða á því heiti, sem ég var á sínum tíma látinn vinna við skírn mína og síðar fermingu, og 

um grun sé gert, að nafn mitt sé ekki tengt Jehóva lengur.” Dómurinn er ekki langur en 

málinu var vísað frá án kröfu með þeim röksemdum að það heyrði einfaldlega ekki undir 

lögsögu dómstóla með vísan í þágildandi einkamálalög. Þremur árum síðar höfðaði Helgi 

sambærilegt mál Hrd. 1968, bls. 92 (9/1968) en þó með skýrari kröfugerð. Þar krafðist hann 

þess að Hagstofan myndi formlega ónýta skírnarsáttmála Helga með því að láta skrá það í 

þjóðskránna að sáttmálanum hefði verið rift. Dómstóllinn taldi aftur að málið gæti ekki heyrt 

undir lögsögu hans og vísaði málinu frá öðru sinni. Mál þetta vakti mikla athygli á sínum tíma 

enda forvitnilegt að mörgu leyti þar sem litið er á þá sáttmála sem fjallað var um í málinu sem 

samning á milli Guðs og einstaklings frekar en plagg sem stafar frá stjórnvaldi.  

 Annars konar sáttmáli á milli Guðs og einstaklings sem hægt er að tengja við þessa 

umfjöllun er gifting tveggja einstaklinga í kirkju. Hægt er að rifta slíkum sáttmála fyrir lögum 

með lögskilnaði. En eðli þessara tveggja gerninga, annars vegar skírnar- og fermingarsáttmála 

og hjúskapar hins vegar er gjörólíkt þar sem reglur um hjúskap stafa frá löggjafanum en það 

gera skírnar- og fermingarsáttmálar ekki. Því veita slíkir sáttmálar þér hvorki réttindi né 

leggja skyldur á herðar þér. Gifting trúaðra fer mögulega fram fyrir Guði en öðlast ekki gildi 

gagnvart lögum fyrr en hún hefur verið samþykkt af mönnum; sýslumanni eða þar til bæru 

stjórnvaldi. Þannig var mál Helga ekki réttarlegs eðlis heldur byggt á trúarreglum sem 

dómstólar hafa lítið um að segja. Það sem flækir málið þó enn frekar er aðkoma Þjóðskrár að 

skráningunni sem á þeim tíma er málið var til meðferðar hjá dómstólum heyrði undir dóms- 

og kirkjumálaráðuneyti. Þannig fór Þjóðskrá eftir lögum sem sett voru á Alþingi, lögum um 

þjóðskrá og almannaskráningu nr. 54/1962 og fjalla um opinbera skráningu borgara. Þannig 

má velta því upp hvort skráning í opinbera skrá hafi ekki eitthvað með réttindi og skyldur 

borgaranna að gera. Áhugavert er að spyrja sig hvort mál Helga hefði farið öðruvísi ef það 

yrði borið upp í dag með aukinni tilhneigingu dómstóla til þess að skýra allar undantekningar 

frá stjórnarskrárvörðum rétti manna til aðgangs að dómstólum þröngt?  

4.2  Kröfur sem njóta ekki réttarverndar 
 Deilur um ólögmætar kröfur er aldrei hægt að bera fyrir dómstóla.39 Þessi regla felst í orðum 

1. mgr. 24. gr. eml. þar sem sérstaklega er tekið fram að dómstólar fjalli um sakarefni sem 

teljast andstæð lögum. Þetta er því lögfest regla en leiðir einnig af eðli máls. Hlutverk 

                                                       
39 Sigurður Tómas Magnússon: „Aðgangur að dómstólum á sviði einkamála”, bls. 165 
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dómstóla er að tryggja að farið sé að lögum í samfélagi manna og skipta þeir sköpum þegar 

kemur að því að byggja upp traust réttarríki. Það færi því gegn grundvallarhlutverki þeirra að 

leysa úr ágreiningi sem varðar brot á þeim reglum sem tilvist dómstóla er gert að styrkja. Því 

veitir stjórnarskráin borgurum ekki rétt til aðgangs að dómstólum ef krafan byggist á 

ólögmætum viðskiptum svo sem fíkniefnaskuldum, spilaskuldum eða ef hún byggir á þætti í 

glæpsamlegum athöfnum.  

 Einn þekktasti dómurinn hvað varðar þetta málefni er svokallaður 

Akranesbrennudómur. Í dóminum sem ber formlega heitið Hrd. 1948, bls. 1 (138/1946) var 

um að ræða tryggingasvik. J stundaði það að brenna hús, skúra og farartæki í því skyni að 

komast yfir tryggingafé. J hugðist meðal annars brenna vörur frá B og átti B að fá hluta af 

vátryggingafénu sem fengist. B bað um tryggingu fyrir fénu og J veðsetti í því skyni bifreið 

sem hann hafði ekki heimild til að veðsetja. Þegar B fékk ekki peninginn úr 

tryggingarsvikunum kærði hann J fyrir fjársvik. Hæstiréttur sagði: „Bæði útgáfa víxilsins og 

veðbréfsins voru þáttur í glæpsamlegum athöfnum þeirra Baldurs og Jóhannesar og stofnuðu 

því ekki efnislegan rétt handa Baldri gagnvart Jóhannesi. Eru því ekki efni til að dæma 

Jóhannesi refsingu fyrir þetta atferli.” Þrátt fyrir að þetta yrði almennt talið J til sakar var 

honum ekki gerð refsing þar sem viðskiptin nutu ekki réttarverndar.  

 Nýlegri dómaframkvæmd sýnir að ólögmætir gerningar eru litnir sömu augum í dag 

og áður. Í Hrd. 18. febrúar 2010 (355/2009) krafði I dótturson sinn O um greiðslu þar sem 

hún hélt því fram að afsal á lóð og sumarhúsi til O hafi verið gert til málamynda en hún vildi 

koma eignum undan aðför skuldheimtumanna. Þessi háttsemi hennar var talin refsiverð og 

vísaði dómur í almenn hegningarlög því til stuðning. „Ekki verður leitað atbeina dómstóla til 

að koma fram eða fylgja eftir ráðagerðum af þessu tagi, sbr. 1. mgr. 24. gr. laga nr. 91/1991 

um meðferð einkamála,” segir í dóminum.   

 Sem fyrr segir taka lög að mörgu leyti mið af réttarvitund almennings. Í fyrrnefndum 

málum var ljóst að brotið sem ekki naut réttarverndar samkvæmt úrlausn dómstóla braut gegn 

settum lögum í þrengri merkingu en einnig siðferðisreglum. Sú siðferðisskoðun hefur verið 

við lýði frá örófi alda að það sé ekki rétt að svíkja, það sé óheiðarlegt og stríði gegn 

réttlætinu. En dómstólinn byggir ekki niðurstöðu sína á siðferðisvitund almennings heldur 

formlegu lagareglunni sem kemur frá Alþingi. Þessi takmörkun á aðgangi að dómstólum telst 

því skýr og stefnir augljóslega að lögmætu markmiði rétt eins og þeir dómar MDE, sem 

nefndir voru í 2. kafla ritgerðarinnar, gera kröfu um. Öðru máli gegnir um ríkjandi 

siðferðisvitund en um það fjallar næsti kafli. 
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4.3 Sakarefni andstætt velsæmi  
Dómstólum hafa ekki gefist mörg tækifæri til að móta almenna reglu um hvenær sakarefni 

telst svo andstætt velsæmi að ómögulegt sé að fjalla um það, enda eðli málsins samkvæmt 

sjaldgæft að slíkt komi til kasta þeirra.  

 Velsæmi er hliðstæðrar merkingar og orðið siðferði enda byggjum við mat okkar á því 

hvað telst viðeigandi á siðferðismati okkar. Siðferði er síður en svo auðvelt að skilgreina sem 

sést kannski best á því að heil fræðigrein, siðfræði, er öðrum þræði helguð leitinni að svari við 

því hvað sé siðferði?  

 Emile Durkheim, félagsfræðingur, lítur á siðferði sem samhug eða samstöðu heildarinnar 

og að siðferði sé að finna í samfélagi manna eins og það birtist hverju sinni. Hann lítur því 

frekar á siðferði sem félagslega staðreynd sem sé ekki mögulegt að útskýra út frá skynsemi, 

ekki sé hægt að komast að rökréttri niðurstöðu um hvað sé siðferði með því að líta á hug eins 

einstaklings heldur þarf að skoða það út frá samfélaginu í heild.40 Durkheim telur að hið 

fullkomna frelsi mannsins væri óbærilegt ástand, eina leiðin til þess að tryggja að félagslegum 

þörfum hans sé fullnægt er að takmarka þær. Þar kemur til skjalanna aflið siðferði.41 Þannig 

er undirgefni mannsins gagnvart reglum samfélagsins, laganna boðum og siðferðisreglum, 

grundvöllurinn fyrir því að hann njóti frelsis í samfélagi við annað fólk. Þetta skiptir máli sé 

litið til þess sem hér er til umfjöllunar, þar sem eðli máls knýr mennina til þess að skapa sér 

regluverk til þess að lifa í samfélagi en á sama tíma gerir eðli máls manninum ókleift að setja 

reglur um hvað eina. Því verða að vera til undantekningar á þeim reglum sem við setjum 

okkur, ella fjölluðu dómstólar um efni sem við teljum ótækt að fjalla um vegna þess að þau 

ganga gegn siðferðismati okkar.  

 Markús Sigurbjörnsson hefur þetta að segja um hugtakið velsæmi:  

Telja má að það felist í reglu 1. mgr. 24. gr. eml að dómstólar leysi ekki úr sakarefni, sem 
verður talið andstætt lögum eða velsæmi, enda yrði ekki með réttu unnt að leysa úr því á 
grundvelli þeirra laga og landsréttar, sem ákvæðið skírskotar til. Nánari afmörkun á því hvað 
geti talist andstætt lögum eða velsæmi í þessum skilningi er á hinn bóginn örðug, enda eru 
vandfundin dæmi um að dómstólar hafi þurft að taka afstöðu til þess hvort máli verði vísað frá 
dómi á þessari forsendu.42  

  

 Þessi fullyrðing Markúsar stenst skoðun ef litið er til dómaframkvæmdar um málefnið; sjá 

má að hún er af skornum skammti.  

 Í Hrd. 1949, bls. 1 (8/1948) hafði leigusali áskilið sér hærri húsaleigu frá leigutaka en 

heimilt var samkvæmt löggjöf þess tíma sem um ræddi í málinu. Leigutaki sá hafði gert slíkt 
                                                       
40 Émile Durkheim: Selected Writings, bls. 1-2, bls. 6-7 
41 Émile Durkheim: Selected Writings bls. 174-176 
42Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 114 
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hið sama þegar hann framleigði íbúðina til annars leigutaka. Þegar leigusalinn var svo krafinn 

um endurgreiðslu ofgreiddrar leigu af leigutaka sínum hélt hann því fram að vísa ætti málinu 

fram þar sem það snerist í raun um hvor þeirra ætti að njóta hagnaðar af lögbroti. Hæstiréttur 

féllst ekki á þessa málsástæðu þar sem ekki voru talin efni til að firra leigutakann réttarvernd 

þrátt fyrir að hann hefði áskilið sér hærri leigu en leyfilegt var úr hendi framleigutaka.  

 Hins vegar var í dómi Hrd. 1962, bls. 415 (90/1961) komist að þeirri niðurstöðu að vísa 

máli frá þar sem það var ekki talið heyra undir dómstólinn. Málsatvik voru með þeim hætti að 

erlendur maður, R, höfðaði mál á hendur F sem stóð í skilnaði við konu sína U. U gekk inn í 

málið með meðalgöngu og krafðist sýknu F en R krafði hann um greiðslu skuldar. F hafði 

viðurkennt skuldina. Við rekstur málsins kom í ljós misvísandi og ósamrýmanlegur 

framburður þeirra R og F, meðal annars þegar litið var til meðferðar málsins í Varsjá í 

Póllandi. Það var margt sem gaf til kynna að málið væri uppspuni í því skyni að koma undan 

eignum F. „Þeir hafa nú gert málstað sinn þannig úr garði, að málið í þeirri mynd, sem það er 

nú í, eigi heima fyrir dómstólum,” segir í niðurstöðu Hæstaréttar. Því var af þessum sökum 

vísað frá dómi ex officio. Sakarefnið átti því ekki undir lögsögu dómstólsins. Má draga þá 

ályktun að ekki hafi verið hægt að taka afstöðu til þess vegna eðli máls enda samræmist það 

ekki velsæmi að ljúga, hvorki almennt fyrir dómstólum og þess þá heldur ekki til um skuld í 

því skyni að koma undan eignum.  

 Áhugaverð staða kom upp í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur 4. október 2013 þegar fyrir 

rétt kom mál 16 ára stúlku sem ákærð var fyrir fjársvik vegna þess að hún hafði boðið 

manninum vændi gegn greiðslu fjármuna. Málsatvik voru að þau höfðu mælt sér mót, 

maðurinn greiddi uppsett verð en áður en til þess kom að stúlkan uppfyllti sinn hluta 

samningsins, ef svo má að orði komast, hljópst hún á brott. Hún var ákærð fyrir fjársvik en 

dómurinn vísaði málinu frá dómi þar sem önnur niðurstaða myndi leiða til þess að stúlkan 

yrði að „standa við kynlífsþjónustuna sem um ræðir.” Dómurinn mat þá niðurstöðu ótæka 

þrátt fyrir að hann féllist á að stúlkan hefði í raun svikið vændiskaupandann. Í dóminum er 

ekki frekari rökstuðningur fyrir niðurstöðunni.  

 Árið 2009 samþykkti Alþingi breytingarlög nr. 54/2009 á almennu hegningarlögunum nr. 

19/1940, hér eftir nefnd hgl. Með breytingunum var lögfest sú regla í 1. mgr. 206. gr. laganna 

að kaup á vændi voru gerð refsiverð. Hins vegar er það refsilaust að bjóða upp á 

kynlífsþjónustu. Það er því refsivert að kaupa en ekki að selja. Af niðurstöðunni í héraðsdómi 

má því annaðhvort draga þá ályktun að í raun hefðu kynlífsviðskiptin sem um ræddi í málinu 

verið svo andstæð ríkjandi siðferðisvitund í samfélaginu að eðli málsins samkvæmt gæti 

niðurstaðan ekki orðið á þá leið að gera stúlkunni að sæta refsingu eða hins vegar að stúlkan 
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myndi þar með gerast hlutdeildarmaður í broti mannsins. Seinni valkosturinn er varla tækur 

því að þar með yrði fótunum kippt undan löggjöfinni sem Alþingi samþykkti árið 2009, allir 

þeir sem myndu selja kynlífsþjónustu yrðu þá í öllum tilvikum meðsekir og gjörðin því ekki 

refsilaus. Fyrri valkosturinn virðist því líklegri ástæða að baki niðurstöðunni. Í það minnsta er 

sú skoðun Jóns Bjarna Kristjánssonar, verjanda stúlkunnar, en í Kvöldfréttum Stöðvar tvö, 

þann 13. október, spurður um niðurstöðu dómsins sagði hann: „Í þessu tilfelli ganga 

viðskiptin svo gróflega gegn almennu velsæmi, ég myndi nú ekki segja að það gildi um öll 

ólögleg viðskipti en hér er verið að tala um vændiskaup af barni.” 43 Málinu var vísað frá með 

dómi Hrd. 11. október 2013 (652/2013) á æðra dómstigi af réttarfarsástæðum og því tók 

dómurinn ekki efnislega afstöðu í málinu.  

 Héraðsdómur komst að annarri niðurstöðu með dómi í máli Hérd. Rvk. 16. apríl 2014 (S-

195/2014) þar sem málsatvik voru sambærileg. Stúlka mælti sér mót við mann sem hugðist 

kaupa af henni kynlífsþjónustu en stakk af með peninginn áður en viðskiptin gengu eftir. 

Stúlkan sem þar hafði tekið við greiðslu undir því yfirskyni að hún hugðist stunda kynlíf með 

greiðanda var þó ekki barn að aldri, en hún var nítján ára gömul þegar brotið var framið. Í 

málinu var stúlkan sakfelld með vísan til þess að hún hafi vísvitandi blekkt manninn til þess 

að hafa af honum fé. Í dóminum er tekið fram að ekki skipti nokkru máli að maðurinn hafi 

gerst sekur um brot á 1. mgr. 206. gr. hgl. Í þessum síðarnefnda dómi er því ljóst að dómari 

lítur ekki til eðlis brotsins sem um ræðir, velsæmissjónarmið eru ekki til umræðu í 

niðurstöðunni heldur einvörðungu litið til fjársvikabrotsins sem slíks. Þetta er í samræmi við 

fyrrnefnda reglu sem miðar að því að víkka út aðgengi manna að dómstólum fremur en að 

þrengja það. En spurningin sem óhjákvæmilega kviknar við samanburð þessara tveggja 

sambærilegu mála er hvort að siðferðiskennd dómara, hans skoðun á því hvenær sakarefni er 

svo andstætt velsæmi að dómstólar geti ekki fjallað um það, hafi ráðið niðurstöðunni í 

málunum tveimur? Hvernig kemst einn dómari að algjörlega gagnstæðri niðurstöðu um 

sambærilega málsatvikalýsingu heldur en annar aðeins hálfu ári eftir að sá síðarnefndi kvað 

upp úrskurð sinn? Og ef sameiginleg siðferðisvitund samfélagsins hefur orðið til þess að 

nauðsynlegt hafi þótt að gera það refsivert að kaupa vændi ætti dómari þá ekki að dæma í 

samræmi við þá siðferðisvitund? Vændiskaupendur fremja glæp bæði gegn lögum og 

siðferðisboðum í samfélaginu við kaup á vændi, ef litið er á gildandi löggjöf og frumvarp til 

laga nr. 54/2009, er eðlilegt að þeir geti vænst þess að réttur þeirra sé verndaður af stofnunum 

samfélagsins komi til svika þegar slík kaup eru til umfjöllunar? Af seinni dóminum má draga 

                                                       
43 „Segir ákæruvaldið hafa gengið of langt í málinu”, http://www.visir.is 

http://www.visir.is/
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þá ályktun að svarið við síðustu spurningunni sé já og að sömu reglur gildi ekki um 

vændiskaup og önnur ólögleg viðskipti sem fíkniefnaskuldir. Fíkniefnaviðskipti eru ólögleg í 

heild sinni, bæði kaup og sala, en það eru vændiskaup ekki þar sem sala á eigin líkama er 

lögleg. Hvort það hefur áhrif á niðurstöðu í seinna dómsmálinu er engin leið að dæma um. 

Það hlýtur samt að flækja málin þar sem ákveðinn hluti vændiskaupanna, salan sjálf, telst ekki 

ólögmætur og því ekki siðferðilega ámælisverður fyrst ekki þóttu efni til að gera þann 

verknað refsiverðan. Því væri hægt að telja að ekki væri um nægilega skýra takmörkun á 

aðgengi manna að dómstólum að ræða, sbr. MDE, Bellet gegn Frakklandi, 4. desember 1995 

(23805/94) ef fallist yrði á vændiskaup væru undanskilin úrskurðarvaldi dómstóla. Hins vegar 

getur það skipt höfuðmáli hvað varðar mun á málunum tveimur að í fyrra dæminu var um 16 

ára stúlku að ræða og hún telst því barn að lögum. Í seinna dæminu var stúlkan orðin lögráða 

og ekki lengur barn. Sú regla gildir í lögfræði að alltaf skuli miðað út frá því sem telst barni 

fyrir bestu. 44  Þau njóta ríkari réttarverndar og hafa ákveðna sérstöðu gagnvart lögum. Í 

almennum hegningarlögum eru kynferðisbrot gegn börnum allt að átján ára aldri gerð 

refsiverð og er í 2. mgr. 206. gr. alm. hgl. þyngri refsing lögð við kaup á vændi af barni undir 

18 ára. Í úrskurði héraðsdóms er í niðurstöðu tekið fram að stúlkan hafi verið barn að aldri 

sem gefur til kynna að það hafi skipt sköpum varðandi ákvörðun um frávísun. Vændiskaup af 

barni virðast af þessum tveimur dómafordæmum því ganga svo gegn velsæmi að ekki verði 

fjallað um slík viðskipti fyrir almennum dómstólum en það sama virðist hins vegar ekki 

ganga um vændiskaup af fullnuma einstaklingi. Erfitt er þó að draga of víðtækar ályktanir þar 

sem aðeins er um að ræða þessi tvö dómafordæmi. Fleiri dómafordæma er þörf þar sem erfitt 

er að ráða af ólíkum niðurstöðum í þessum tveimur fyrrnefndu dómafordæmum hversu mjög 

ólíkt siðferðismat þess dómara sem um ræðir í máli hverju hafi ráðið um niðurstöðuna.  

  

                                                       
44 Freeman and Veerman: The ideologies of Children‘s Rights, bls 7 
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5 Lokaorð 

Aðgangur að dómstólum sem tryggður er með 1. mgr. 70. gr. stjskr er ein af veigameiri 

grundavallarreglum réttarríkis og til þess fallin að auka trú borgarana á að þeir búi við réttlátt 

kerfi. Um takmarkanir á réttinum getur verið að ræða, ákveðin skilyrði þarf að uppfylla til 

þess að bera megi mál undir dómstóla sem rakin voru í ritgerðinni, og má sakarefni ekki 

ganga í berhögg við lög, samninga né velsæmi samkvæmt varnagla 1. mgr. 24. gr. eml. Í 

ritgerðinni var fjallað um eðli máls og hvort það geti undanþegið sakarefni úrlausnarvaldi 

dómstóla. Í ákveðnum tilvikum virðist slíkt heimilt í þröngum undantekningartilvikum en 

þegar nánar er að gáð virðast dómstólar ekki vísa málum frá dómi nema sérstakri réttarreglu 

sé til að dreifa eða hana skorti alfarið. Velsæmi hefur ekki reynst raunhæf takmörkun á 

aðgengi að dómstólum enda óheppilegt að sú staða komi upp, líkt og á við um þau 

fjársvikavændiskaupamál sem fyrr hafa verið rakin, að réttaróvissa myndist um mál vegna 

ólíks siðferðismats hvers dómara um sig. Í öllu falli er rétt að dómarar fari varlega í hvers 

kyns takmörkun á aðgangi manna að dómstólum og byggi frávísun máls á skýrum heimildum 

með réttaröryggi borgaranna og samræmi í dómaframkvæmd að leiðarljósi.  
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