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1 Inngangur 

Réttarkerfið og dómstólar eru mikilvægir grundvallarþættir í hugmyndum okkar um réttlátt 

samfélag. Við viljum geta treyst því að réttarkerfið sé réttlátt og geri ekki mannamun. Við 

viljum geta treyst því að allir eigi möguleika á því að fá úrlausn ágreiningsmála fyrir 

dómstólum og að úr málum verði leyst á sanngjarnan hátt. Líklega hafa þó fæstir  skýra 

hugmynd um  hvaða réttarfarslegu skilyrði málsmeðferð fyrir dómstólum þurfi að uppfylla 

svo málsmeðferðin teljist réttlát, það er að hún sé þess eðlis að aðilar máls njóti réttlátrar 

málsmeðferðar. Með öðrum orðum, hvaða þættir þurfi að vera til staðar svo að meðferð máls 

fyrir dómi  teljist réttlát og sanngjörn. Er það trygging fyrir réttlátu dómskerfi að  dómararnir 

hafi allir notið langar skólagöngu, séu allir mjög mikið menntaðir? Eða er betra að dómararnir 

séu allir karlkyns? Er kannski ávísun á réttlátt réttarkerfi að kviðdómur dæmi um sekt eða 

sýknu sakborninga í refsimáli?  

Krafan um réttlátt réttarkerfi er ein af þeim kröfum sem frá fornu fari hafa verið taldar 

skipta máli í nokkurs konar fyrirmyndarríki. Slíkt fyrirmyndarríki hefur verið kallað réttarríki. 

Engin ein skilgreining sem lýsir inntaki réttarríkisins er þó til og fræðimenn hafa lýst 

einkennum réttarríkisins á ýmsa vegu. Heimspekingurinn Joseph Raz er einn þeirra sem hefur 

velt réttarríkishugmyndinni mikið fyrir sér. Hann hefur haldið því fram að til þess að ríki geti 

talist réttarríki þurfi það að minnsta kosti að halda í heiðri nokkar meginreglur. Ein af þeim er 

meginreglan um að grunnreglur réttlátrar málsmeðferðar verði að virða, til dæmis með opnum 

réttarhöldum og hlutlægni í málsmeðferð. Kenningar um réttarríkið svara því þó ekki á 

tæmandi hátt hvað felst í réttlátri málsmeðferð eða hverjar grunnreglur slíkrar málsmeðferðar 

séu, þ.e. hvenær málsmeðferð fyrir dómi telst réttlát, enda eru kenningar um réttarríki og 

inntak þess bæði fjölbreytilegar og ólíkar að efni til.
1
  

Líklega höfum við öll mismunandi skoðanir á því hvenær málsmeðferð telst fullkomlega 

réttlát. Þó er ekki ósennilegt að flestir séu sammála um nokkur grundvallaratriði sem einkenna 

réttláta málsmeðferð. Við viljum líklega öll geta höfðað mál um réttindi okkar og skyldur 

fyrir dómstól sem er treystandi  til að leysa úr málum á sanngjarnan og málefnalegan hátt. Til 

þess að dómstól sé treystandi þarf hann að vera óvilhallur og aðilar máls þurfa að njóta 

sannmælis við meðferð máls. Þessar kröfur til réttarkerfisins birtast meðal annars í 

meginreglum laga. Meginreglurnar endurspegla gildi sem flestir telja að skipti máli og séu 

jákvæð, og hafa bæði bein og óbein áhrif á skýringu laga.
2
  

                                                 
1
 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 257-260. 

2
 Með skýringu laga í þessu samhengi er átt við það sem einnig hefur verið kallað túlkun laga eða lögskýringarsjónarmið, sbr. 

Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 23. Davíð Þór Björgvinsson skilgreinir lögskýringarsjónmið sem „þau sjónarmið sem 
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Ein þeirra meginreglna sem gildir í réttarfari er reglan um jafnræði málsaðila. Reglan á 

rætur sínar að rekja til loka einveldistímabilsins á Vesturlöndum. Á þeim tíma var talið 

nauðsynlegt að tryggja að málsaðilum væri ekki mismunað eftir þjóðfélagsstöðu og að þeir 

yrðu ekki beittir misrétti í dómsmáli við ríkið en reglan hefur frá fornu fari verið einhvers 

konar meginregla. Reglan er veigamikill þáttur í reglunni um réttláta málsmeðferð, sem er 

m.a. lögfest í 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Rétturinn til réttlátrar 

málsmeðferðar á sér einnig stoð í mannréttindasáttmála Evrópu, þ.e. í 1. mgr. 6. gr. 

sáttmálans. Reglan birtist okkur einnig sem ólögfest meginregla í löggjöf hérlendis, og hefur 

áhrif á ýmis ákvæði íslenskrar löggjafar, og þá sérstaklega réttarfarslöggjafar.
3
  

Hér er ætlunin að skoða sérstaklega þann hluta málsmeðferðar í einkamálum sem snýr að 

jafnræði málsaðila við meðferð einkamála. Nánar tiltekið er markmiðið að skoða hvaða áhrif 

reglan um jafnræði málsaðila við meðferð einkamála hefur á beitingu ákvæða einkamálalaga. 

Til að leita  svara við því verður fjallað um áhrif reglunnar á dómaframkvæmd, bæði innlenda 

dómaframkvæmd og dómaframkvæmd mannréttindadómstóls Evrópu. Jafnræðisregluna er 

mögulegt að flokka í efnisþætti, til dæmis eftir því á hvaða stigi málsmeðferðar reynir á 

regluna. Hér verður þeirri aðferð beitt, og fjallað um regluna í nokkurs konar tímaröð; frá 

upphafi máls og allt þar til dómur fellur í máli.  

Jafnræðisreglan hefur sterk tengsl við reglur um sjálfstæða og óvilhalla dómstóla. Ef 

dómstóll er hlutdrægur, til dæmis á þann veg að dómari dregur taum annars aðila leiðir það að 

öllum líkindum til þess að jafnræðisregla telst brotin. Því má segja að skilyrðið um 

sjálfstæðan og óvilhallan dómstól sé  ein grundvallarforsenda þess að jafnræði ríki fyrir dómi.  

Umfjöllunin byggist einkum á greiningu á dómum Hæstaréttar. Annars vegar er fjallað um 

dóma þar sem jafnræðisreglan er nefnd í dómum Hæstaréttar. Hins vegar er fjallað um dóma 

þar sem líklegt er eða hugsanlegt að jafnræðisreglan hafi haft áhrif á túlkun ákvæða 

einkamálalaga. Hvað seinni flokkinn varðar var sjónum einkum beint að dómum þar sem 

hugsanlega má ráða af niðurstöðu dómsins að jafnræðisreglan hafi haft áhrif á túlkun laga sem 

sjónarmið sem í reynd réði vali á lögskýringarleið.  

Efnisskipan ritgerðarinnar er á þessa leið. Í öðrum kafla er umfjöllun um réttláta 

málsmeðferð og meginreglur einkamálaréttarfars. Í þriðja kafla er að finna umfjöllun um 

inntak og efnisþætti jafnræðisreglu og skyldur dómara í tengslum við jafnræðisreglu. Þar er 

fyrst að finna umfjöllun um þann þátt jafnræðisreglu sem felst í réttinum til að vera viðstaddur 

                                                                                                                                                         
í reynd ráða vali á lögskýringarleið í hverju einstöku tilviki, þ.e. þau atvik, atriði, viðhorf eða viðmiðanir sem talin eru ráða mestu 

um þá skýringu ákvæðis sem verður fyrir valinu,“ sbr.: Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 102.  
3
 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
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þinghöld. Því næst er að finna umfjöllun um svokallaðan andmælarétt málsaðila við meðferð 

einkamála og umfjöllun um rétt aðila til að fylgjast með og skilja þinghöld í eigin máli og að 

endingu er fjallað um tengsl kröfunnar um óhlutdrægni dómstóla við jafnræðisreglu.. Í fjórða 

kafla er að finna umfjöllun um réttinn til úrlausnar fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli í 

tengslum við jafnræðisreglu. Í fimmta kafla er að finna niðurstöður og í þeim sjötta og síðasta 

eru lokaorð.  
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2 Réttlát málsmeðferð og meginreglur einkamálaréttarfars  

2.1 Ákvæði stjórnarskrárinnar  

Rétturinn til réttlátrar málsmeðferðar nýtur stjórnarskrárverndar. Samkvæmt 1. mgr. 70. gr.  

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.) er mönnum tryggður réttur til 

að  

fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur sér fyrir dómstóli. Í ákvæðinu 

segir einnig að öllum beri réttur til úrlausnar mála sinna með réttlátri málsmeðferð innan 

hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli. 70. gr. stjskr. verður að skoða í 

samhengi við önnur ákvæði stjórnarskrárinnar sem varða dómsvaldið. Sem dæmi um 

stjórnarskrárákvæði sem hafa tengsl við 70. gr. stjskr. má nefna að 2. gr. stjskr. er mælt fyrir 

um þrískiptingu ríkisvaldsins, samkvæmt 59. gr. stjskr. skulu dómstólar settir á fót með lögum 

og  samkvæmt 61. gr. stjskr. eru dómendur bundnir af lögum í störfum sínum og í 1. mgr. 69. 

gr.
4
  

Stjórnarskrárákvæði sem kveða á um skipulag og sjálfstæði dómstóla stefna öll að sama 

markmiði: að tryggja að markmiðum réttarríkisins verði náð. 1. mgr. 70. gr. stjskr. er 

grundvallarreglan um réttláta málsmeðferð og hefur bein áhrif á íslenska réttarfarslöggjöf, 

sem verður að tryggja að markmiðum stjórnarskrárákvæðisins verði náð. Ákvæði 1. mgr. 70. 

gr. stjskr. sækir fyrirmynd sína til 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir MSE). 

Gildissvið 1. mgr. 70. gr. stjskr. er þó ekki alveg það sama og gildissvið 1. mgr. 6. gr. MSE, 

en af orðalagi ákvæðanna að dæma virðist gildissvið 1. mgr. 70. gr. að sumu leyti rýmra en að 

öðru leyti þrengra en gildissvið 1. mgr. 6. gr. MSE.  

Rétturinn sem verndaður er í hinu íslenska stjórnarskrárákvæði miðast ekki einungis við 

málsmeðferð fyrir dómi þegar kveða skal á um réttindi og skyldur hans að einkamálarétti, 

heldur miðast rétturinn við það að kveðið sé á um réttindi og skyldur, án nokkurs fyrirvara. 

Það merkir í raun að stjórnarskrárákvæðið tekur til allra einkamála, þar sem þau snúast öll að 

einhverju leyti um réttindi eða skyldu málsaðila, en ekki aðeins til mála þar sem kveða skal á 

um réttindi og skyldur aðila að einkamálarétti. Því er réttur manns til réttlátrar málsmeðferðar 

fyrir dómi almennt tryggður í stjórnarskránni, hvort sem um er að ræða einka- eða sakamál, 

og að því leyti er gildissvið 1. mgr. 70. gr. rýmra en gildissvið 1. mgr. 6. gr. MSE.
5
  

Öðru máli gegnir um samanburð ákvæðanna hvað varðar sakamál. 1. mgr. 70. gr. er 

samkvæmt orðalagi sínu bundin við úrlausn um ákæru á hendur aðila um refsiverða háttsemi, 

                                                 
4
 Björg Thorarensen. Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 218.  

5
 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 31-38.  
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en í 1. mgr. 6. gr. MSE er ekki áskilið að ákæra hafi verið gefin út.
6
 Munurinn á orðalagi 

ákvæðanna hvað varðar sakamál hefur þó ekki þýðingu hér, þar sem ætlunin er að skoða 

meðferð einkamála, en auk þess hefur fyrrgreindur munur ekki mikla þýðingu almennt, þar 

sem  skýra ber 1. mgr. 70. gr. stjskr. með hliðsjón af MSE þar sem hann hefur hlotið lagagildi 

hér á landi.
7
  

Af dómaframkvæmd mannréttindadómstóls Evrópu (hér eftir MDE) má ráða að 6. gr. 

MSE hefur haft víðtæk áhrif á réttarfarslöggjöf og dómstólaskipan í aðildarríkjum sáttmálans. 

Mörg kærumál um að íslenska ríkið hafi brotið gegn ákvæði 6. gr. MSE hafa borist MDE, svo 

ljóst er að áhrif ákvæðisins á túlkun og skýringu ákvæða íslenskrar réttarfarslöggjafar eru 

töluverð.
8
 Yfirvöldum í aðildarríkjum sáttmálans hefur verið veitt víðtækara svigrúm til mats 

á því hvort réttur til réttlátrar málsmeðferðar skv. 1. mgr. 6. gr. MSE er tryggður við meðferð 

einkamála en við meðferð sakamála. Þrátt fyrir þessar breytilegu kröfur hefur 6. gr. MSE, og 

þá einkum 1. mgr.,  engu að síður mikla þýðingu við meðferð einkamála.
9
  

Réttlátri málsmeðferð er ekki hægt að lýsa með tæmandi talningu skilyrða og hugtakið er 

hvergi skilgreint berum orðum í íslenskum lögum. Dómafordæmi MDE og sjónarmið sem 

hafa verið talin skipta máli í framkvæmd dómstólsins veita þó vísbendingar um það hvernig 

skýra bera ákvæði 1. mgr. 70. gr. stjskr. um réttláta málsmeðferð.  

 

2.2 Réttlát málsmeðferð í skilningi 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu 

Í aðfaraorðum MSE segir að krafa um réttláta málsmeðferð, bæði einkamálum og sakamálum,   

sé ein af grundvallarreglum réttarríkisins.
10

 Því er ljóst að skýr tengsl eru milli 70. gr. stjskr. 

og 1. mgr. 6. gr. MSE, og að greinarnar tvær hafa sama markmið: að tryggja 

grundvallarréttindi réttarríkisins. Af aðfaraorðum sáttmálans má því leiða að reglan um 

réttláta málsmeðferð sé einhvers konar meginregla eða grundvallarsjónarmið sem talið hefur 

                                                 
6
 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 199-201. 

7
 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 69-70. Ákvæði 6. gr. MSE nær ekki til allra dómsmála sem rekin eru í 

aðildarríkjum sáttmálans því greinin tekur aðeins til málsmeðferðar fyrir dómi „...þegar kveða skal á um réttindi og skyldur 

manns að einkamálarétti eða um sök, sem hann er borinn um refsivert brot.“ Ákvæði 1. mgr. 6. gr. MSE tekur samkvæmt 

orðalagi sínu því til sumra einkamála, auk opinberra mála, en ákvæði 2. og 3. mgr. 6. gr. MSE varða aftur á móti réttinn til 

réttlátrar málsmeðferðar í sakamálum. Ákvæðum 2. og 3. mgr. 6. gr. MSE er ætlað að tryggja að sá sem er borinn sökum um 

refsiverða háttsemi verði talinn saklaus uns sekt hans er sönnuð og að sá sem borinn er sökum skuli njóta ákveðinna 

grundvallarréttinda við meðferð málsins, s.s. að fá upplýsingar um eðli og orsök ákæru á hendur honum og tækifæri til að halda 

uppi vörnum sjálfur.  

Gildissvið 1. mgr. 6. gr. MSE annars vegar og 2. og 3. mgr. 6. gr. MSE er því ekki það sama.  
8
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 222.  

9
 Jacobs & White: The European Convention on Human Rights, bls. 158 o.áfr. og 176. 

10
 Nánar tiltekið segir í aðfaraorðum sáttmálans: „...the right to a fair trial is a is a basic element of the notion of the rule of law 

and part of the common heritage“. (Leturbreyting mín) 
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verið að lögfesta skuli í aðildarríkjum sáttmálans.
11

 MDE hefur með dómaframkvæmd sinni 

mótað inntak þess sem nú er talið að felist í hugtakinu réttlát málsmeðferð í skilningi 1. mgr. 

6. gr. MSE, en skýring hugtaksins hefur bein áhrif á túlkun samsvarandi ákvæða í 

réttarfarslöggjöf aðildarríkja MSE.
12

 Í ljósi þess hversu mikilsverð réttindi greininni er ætlað 

að vernda hefur ákvæðið verið skýrt rúmt, þar sem talið hefur verið að þröng skýring á 

ákvæðinu myndi hvorki samrýmast markmiði þess né tilgangi.
13

  

MDE hefur lýst því að með því að skoða málsmeðferð í heild sé mögulegt að meta hvort 

málsmeðferð teljist réttlát eða ekki.
14

 Það sé á valdi aðildarríkjanna að meta viss atriði 

varðandi málsmeðferð, til dæmis atriði er varða sönnunarfærslu, sönnunarmat og kröfur 

réttarfarslöggjafar viðkomandi aðildarríkis og að hlutverk dómstólsins sé að kanna hvort 

málsmeðferð hafi verið réttlát þegar á heildina er litið, eftir að aðildarríkin hafa metið hvort 

málsmeðferð var í samræmi við lög aðildarríkjanna.
15

 Sú grundvallarregla gildir raunar við 

meðferð mála fyrir MDE að dómstóllinn telur það ekki hlutverk sitt að starfa sem fjórða 

dómstigið.
16

 Þetta má meðal annars leiða af ummælum í dómi MDE, Garcia Ruiz gegn Spáni, 

21. janúar 1999 (30544/96), þar sem sagði að dómstóllinn áréttaði að hlutverk sitt væri að 

meta hvort brot gegn MSE hefðu átt sér stað við málsmeðferð, en ekki að meta hvort lög 

aðildarríkja sáttmálans hefðu verið brotin.
17

 

Dómstóllinn hefur fellt ýmis réttindi til handa aðilum máls undir 1. mgr. 6. gr. MSE sem 

hvorki eru beinlínis orðuð í 1. mgr. 6. gr. né öðrum ákvæðum 6. gr. Af hinu almenna orðalagi 

1. mgr. 6. gr. MSE hefur dómstóllinn því talið að leiða megi nokkrar meginreglur sem 

málsmeðferð þarf að samræmast svo hún teljist réttlát í skilningi sáttmálans.
18

 Meðal þeirra 

meginreglna er regla um jafnræði málsaðila sem talið hefur verið að gildi sem ólögfest 

meginregla á sviði MDE, en einnig í réttarfarslöggjöf hérlendis.
19

 Hér er þó ekki ætlunin að 

fjalla frekar um réttláta málsmeðferð í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE, heldur skoða nánar þær 

meginreglur sem leiða má af 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE, og hvernig þær birtast í 

íslenskri réttarfarslöggjöf. 

                                                 
11

 Jacobs & White: The European Convention on Human Rights, bls. 158.  
12

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 26. 
13

 MDE, Delcourt gegn Belgíu, 17. janúar 1970 (2689/65). Í dóminum segir nánar tiltekið: „In a democratic society within the 

meaning of the Convention, the right to a fair administration of justice holds such a prominent place that a restrictive 

interpretation of Article 6 (1) would not correspond to the aim and the purpose of that provision.“ 
14

 MDE, Fedje gegn Svíþjóð, 26. september 1991 (12631/87). 
15

 David Harris, Michael O’Boyle og Colin Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights, bls. 202. 
16

 Jacobs & White: The European Convention on Human Rights, bls. 159. 
17

 MDE, Garcia Ruiz gegn Spáni, 21. janúar 1999 (30544/96). 
18

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 239-240 og Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar 

málsmeðferðar“, bls. 209. 
19

 Á ensku hefur jafnræðisregla verið kölluð reglan um „equality of arms“, sbr. umfjöllun um það hugtak í kafla 2.4.1.  
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2.3 Meginreglur einkamálaréttarfars  

Ákvæði 70. gr. stjskr. felur í sér nokkrar grundvallarreglur. Reglurnar eru réttur manns til að 

bera mál undir dómstóla, rétturinn til réttlátrar málsmeðferðar, réttur til þess að óháður og 

óhlutdrægur dómstóll leysi úr máli, réttur til opinberrar málsmeðferðar og réttur til þess að 

leyst verði úr máli innan hæfilegs tíma.
20

 Grundvallarreglur þær sem leiddar hafa verið af 

ákvæðum 70. gr. hafa meðal annars áhrif á efni og inntak réttarfarslöggjafar hérlendis, og 

birtast bæði í formi lagaákvæða og í formi reglna sem kallaðar hafa verið meginreglur laga. 

Meginreglur laga eru reglur, annaðhvort skráðar eða óskráðar, sem innihalda einhvers 

konar grunnreglur, stefnumörkun eða undirstöðurök.
21

 Kenningar um meginreglur laga 

endurspegla tíðaranda samfélagsins sem um ræðir hverju sinni. Þjóðfélagsaðstæður, 

hugmyndafræði, æskileg gildi, stjórnmálastefna og aðrar aðstæður hafa áhrif á það hvaða gildi 

eru talin eftirsóknarverð í samfélaginu hverju sinni, og þau sjónarmið hafa áhrif á réttarfar. 

Sjónarmiðin birtast okkur svo meðal annars í meginreglum laga.
22

  

Meginreglur eru leiðarvísir um það hvers efnis sett lög skuli vera sem gefa okkur 

vísbendingu um það hvaða siðferðislegu gildi skipta máli í samfélaginu og beiting laga ætti að 

vera í samræmi við. Meginreglur laga eru í raun þau sjónarmið sem búa að baki settum 

lagaákvæðum. Þær hafa því bæði áhrif á túlkun gildandi laga og gefa tóninn fyrir lagaákvæði 

sem enn hafa ekki verið sett.
23

  

Meginreglur eru af ýmsum toga og geta bæði verið víðtækar og varðað réttarkerfið allt eða 

mjög sértækar og aðeins tekið til einstakra lagaákvæða. Sem dæmi um meginreglu sem hefur 

víðtækt gildissvið er réttarríkishugmyndin. Íslensk réttarskipun hvílir á 

réttarríkishugmyndinni og því er réttarríkið ein af meginreglum íslensks réttar sem varðar 

réttarkerfið í heild. Einnig hefur verið talið að til þess að ríki geti talist réttarríki þurfi það að 

halda í heiðri ákveðnar grundvallarreglur, eða meginreglur, líkt og komið hefur fram. 

Réttarríkishugmyndin er því í senn meginregla og regnhlífarhugtak sem nær yfir samansafn 

meginreglna sem æskilegt þykir að ríki í samfélögum.
24

 Meginreglur geta þó einnig verið 

mun sértækari, svo sem rök tiltekins lagaákvæðis.
25

 

                                                 
20

 Björg Thorarensen. Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 219. Í þessu sambandi má benda á að sömu efnisreglur hafa verið 

taldar felast í 6. gr. MSE.  
21

 Garðar Gíslason: „Meginreglur laga“, bls. 7. 
22

 Sjá t.d. Jo Hov: Rettergang i sivile saker, bls. 62, þar sem segir:  „Ser vi prosessystemet som helhet, har det vært vanlig å 

fremheve en del typisk trekk som oppfattes som utslag av de grunnleggende prinsipper som vår prosessordning bygger på.“ 
23

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 337-339. 
24

 Nánari umfjöllun um meginreglur laga og réttarríkið má m.a. finna í Joseph Raz: Authority of Law og Köflum úr 

réttarheimspeki eftir Hafstein Þór Hauksson og Skúla Magnússon, bls. 257 o.áfr.  
25

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 53, 344. 
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Meginreglur laga setja svip sinn á öll réttarsvið og einkamálaréttarfar er þar ekki 

undanskilið. Í greinargerð þeirri sem varð að eldri einkamálalögum, lögum nr. 85/1936 um 

meðferð einkamála í héraði, segir að með tímanum hafi skapast margar og mikilsverðar 

réttarvenjur um meðferð einkamála og að löggjafinn hefði ýmist berum orðum staðfest þær 

venjur eða gert ráð fyrir þeim og byggt á þeim.
26

 Svo eru í greinargerðinni taldar upp nokkrar 

slíkar venjur, en af umfjölluninni má ráða að venjurnar sem þar um ræðir mætti einnig kalla 

meginreglur laga. Venjurnar, eða meginreglurnar, sem taldar eru þar upp varða til dæmis 

milliliðalausa sönnunarfærslu, málshraða og munnlegan málflutning.
27

 Í athugasemdum við 

frumvarp það sem varð að núgildandi einkamálalögum er ekki að finna sambærilega 

umfjöllun um meginreglur einkamálaréttarfars. Af lestri frumvarpsins í heild er þó ljóst að 

gert er ráð fyrir tilvist nokkurra meginreglna í löggjöf. Orðið „meginregla“ kemur fram í 

mörgum athugasemdum við lagaákvæði frumvarpsins. Sem dæmi um það má nefna umfjöllun 

um meginregluna um milliliðalausa málsmeðferð, meginregluna um opinbera málsmeðferð, 

meginregluna um frjálst sönnunarmat dómara o.s.frv.
28

  

  Fræðimenn hafa haldið því fram að í einkamálaréttarfari skipti nokkrar meginreglur 

meginmáli. Þær meginreglur mætti kalla meginreglur einkamálaréttarfars. Reglurnar ráða 

miklu um efni einstakra lagaákvæða sem gilda í einkamálaréttarfari, veita innsýn í bakgrunn 

einstakra reglna á sviði réttarfars og varpa ljósi á tengsl reglnanna innbyrðis. Þær hafa einnig 

þýðingu við mótun og breytingu löggjafar og hafa áhrif á túlkun ákvæða réttarfarslaga.
29

 

Mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar hafa tvímælalaust áhrif á efni meginreglna, enda er 

það grundvallarskilyrði að löggjöf samræmist ákvæðum stjórnarskrárinnar.
30

 Þrátt fyrir áhrif 

stjórnarkskrárinnar á meginreglur hafa fræðimenn í gegnum tíðina ekki verið á eitt sáttir um 

það hverjar meginreglur einkamálaréttarfars séu.  

Einar Arnórsson lýsir því í riti sínu Almenn meðferð einkamála í héraði á fjórða áratug 

síðustu aldar að dómstólar á Íslandi hafi  „...skapað smámsaman ýmsar meginreglur um 

meðferð einkamála.“ Hann lýsir því ekki nánar hvaða meginreglur hann telji að hafi skapast í 

dómaframkvæmd, en fjallar um nokkur atriði sem hann telur að skipti máli við meðferð 

                                                 
26

 Í þessu sambandi má nefna að í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 85/1936 um meðferð einkamála í 

héraði segir að meðferð einkamála í héraði hafi lengi hvílt á Norsku Lögum Kristjáns konungs V. frá 15. apríl 1687. Eftir þeim 

lögum hafi ekki verið gerður verulegur munur á meðferð mála út af refsiverðum brotum og öðrum málum, opinberum málum 

annars vegar og einkamálum hins vegar. Sá greinarmunur hafi komist smátt og smátt á á 18. öld, og muni hafa verið orðinn alger 

um miðja öldina, sbr. Alþt. 1935, A-deild, bls. 926. 
27

 Alþt. 1935, A-deild, bls. 926-929. 
28

 Alþt. 1991-1992, A-deild, bls. 1061 o.áfr. 
29

 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 12.  
30

 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 137 o.áfr. Mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar eru einnig dæmi um lögfestar 

meginreglur. Ákvæði stjórnarskrárinnar innihalda því í senn lögfestar meginreglur, og hafa áhrif á túlkun og efni meginreglna á 

hinum ýmsu réttarsviðum.  
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einkamála. Þar á meðal er regla um jafnræði málsaðila regla um munnlegan málflutning og 

milliliðalausa sönnunarfærslu.
31

 Af lýsingum Einars má ráða að hann telur að nokkrar 

grundvallarreglur skuli halda í heiðri við meðferð einkamála, og að þær grundvallarreglur hafi 

mótast í dómaframkvæmd.  

Í riti Einars Arnórssonar og Theodórs B. Líndal, Réttarfar II, er einnig að finna umfjöllun 

um meginreglur réttarfars. Taldar eru upp nokkrar meginreglur um meðferð einkamála, til 

dæmis reglan um opinbera málsmeðferð, munnlega málsmeðferð og jafnræðisreglan. Einnig 

er fjallað um meginreglur réttarfars í sögulegu samhengi, og því lýst að „réttarfar hverrar 

þjóðar endurspegli meginreglur þær, sem sú þjóð býr við á sviði menningar, atvinnuhátta og 

stjórnskipunar.“
32

 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal fjalla um sögulegt samhengi 

meginreglna réttarfars og lýsa því hvernig réttarfarslöggjöf breyttist frá tíma frönsku 

byltingarinnar til þess tíma þegar rit þeirra var skrifað. Frelsishreyfingar hafi barist fyrir frelsi, 

meðal annars á sviði persónuréttar og fjármuna, og að sú þróun hafi orðið á sviði réttarfars að 

aðilar einkamáls urðu ráðandi um gang málsins, kröfugerð, öflun gagna, hraða málsmeðferðar 

o.s.frv., en ekki dómarinn, eins og verið hafði. Að mati þeirra er við hæfi að skoða hverjar 

meginreglur einkamálaréttarfars nágrannaþjóða okkar eru þegar metið er hvaða meginreglur 

gilda í réttarfari hérlendis.  

Í því samhengi nefna þeir tvo alþjóðasáttmála sem Ísland er aðili að; 

Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Mannréttindasáttmála Evrópu, og segja að 

ýmissa reglnanna sem séu meginreglur íslensks réttarfars sé getið í fyrrgreindum sáttmálum.
33

 

Auk þess segja þeir að mörg réttindanna sem fram koma í meginreglum réttarfars séu varin af 

stjórnarskránni. Sú staðhæfing rímar við það sem hér kemur fram síðar, að meginreglur 

einkamálaréttarfars séu meðal annars mótaðar af efni mannréttindaákvæða 

stjórnarskrárinnar.
34

 

Þór Vilhjálmsson lýsti því í riti sínu, Réttarfar II, hverjar hann teldi að helstu meginreglur 

réttarfars væru. Hann tekur fram að íslensk réttarfarslöggjöf hafi verið byggð á tillögum sem 

fram komu í Danmörku, en þær tillögur hafi borist til Danmerkur frá Þýskalandi þar sem 

leitast var við að finna meginreglur réttarfars og skýra þær.
35

 Svo segir Þór Vilhjálmsson:  

                                                 
31

 Einar Arnórsson: Almenn meðferð einkamála í héraði, bls. 143-146.  
32

 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal: Réttarfar II, bls. 170-171 og 173 o.áfr.  
33

 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal: Réttarfar II, bls. 171-172. 
34

 Hugsanlega má halda því fram í þessu samhengi að jafnræðisregla einkamálaréttarfars eigi m.a. rætur að rekja til 70. gr. stjskr., 

sem varðar réttláta málsmeðferð. Þannig sé efni meginreglunnar varið af stjórnarskránni, líkt og Einar Arnórsson og Theodór B. 

Líndal lýsa í riti sínu, og MSE, eins og einnig er haldið fram hér. Sjá nánar, Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal: Réttarfar II, 

bls. 172-173.  
35

 Þór Vilhjálmsson: Réttarfar II, bls. 49. 
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Því er það svo, að íslensku réttarfarslögin byggjast á hugmyndum, sem raktar verða 

alllangt aftur í tímann og til annarra landa. Það er til skilningsauka á réttarfarslöggjöfinni 

að kunna nokkur skil á þessum hugmyndum, en segja má, að þær komi í hnotskurn fram í 

svokölluðum meginreglum, eins og fyrr sagði. Það verður þó jafnan að hafa það vel í 

huga, að það eru íslensku réttarfarslögin, sem eru gildandi réttur á Íslandi, ekki 

meginreglur réttarfars, eins og þær eru settar fram af fræðimönnum. Meginreglurnar móta 

lögin, en þær koma misvel fram og eru þar mismikið teknar til fyrirmyndar.
36

 

 

Þór telur svo upp ellefu reglur sem hann telur að séu meginreglur réttarfars. Meðal þeirra 

eru málsforræðisreglan, reglan um forræði aðila á sakarefni, andmælareglan og 

tómlætisreglan. Jafnræðisregla er ekki meðal reglnanna sem Þór nefnir í riti sínu.
37

  

Markús Sigurbjörnsson fjallar um meginreglur einkamálaréttarfars í riti sínu 

Einkamálaréttarfar. Þar segir að kenningar um meginreglur einkamálaréttarfars hafi í gegnum 

aldirnar verið bæði fjölbreytilegar milli landa og tímabila, og nefnir að meginreglurnar hafi 

bæði verið breytilegar að efni til og að breytilegt hafi verið til hvaða atriða meginreglurnar 

næðu.
38

 Markús telur þó upp nokkur atriði sem hann telur að einkenni kenningar um 

meginreglur á sviði einkamálaréttarfars. Meðal þeirra eru atriði sem tengjast því hvort 

aðilarnir eigi að standa jafnfætis í öllu tilliti, eða hvort einhver þeirra skuli njóta forréttinda 

eða vera íþyngdur á einhvern hátt við málsmeðferð. Einnig hvort dómari skuli meta 

sönnunaratriði eftir fyrir fram gefnum reglum eða hvort hann skuli njóta frelsis til að meta 

sjálfur hvað teljist sannað og hvort aðilarnir eigi að ráða málshraða og sakarefninu sjálfir.  

Markús telur upp níu meginreglur, en þær reglur eru ekki alveg þær sömu og reglurnar 

sem Þór Vilhjálmsson nefnir í sínu riti.  Meðal reglnanna eru reglan um jafnræði málsaðila, 

reglan um munnlega málsmeðferð, reglan um opinbera málsmeðferð, reglan um milliliðalausa 

málsmeðferð og reglan um frjálst sönnunarmat.
39

 Meginreglurnar sem Markús Sigurbjörnsson 

telur að hafi þýðingu í einkamálaréttarfari eiga, eðli málsins samkvæmt, það sameiginlegt að 

tengjast allar málsmeðferð að einhverju leyti. Þær eiga það einnig sameiginlegt að þeim er 

ætlað að tryggja að málsmeðferð sé sanngjörn og réttlát, þ.e. þeim er öllum, á einn eða annan  

                                                 
36

 Fræðimenn hafa ekki verið á eitt sáttir um hlutverk meginreglna einkamálaréttarfars og þýðingu þeirra. Skoðunin sem Þór 

Vilhjálmsson lýsir hér er því ekki óumdeild.  
37

 Þór Vilhjálmsson: Réttarfar II, bls. 49. Meginreglur þær sem Þór Vilhjálsson telur upp eru nánar tiltekið málsforræðisreglan, 

reglan um forræði aðila á sakarefni, andmælareglan, tómlætisreglan, reglan um hraða málsmeðferð, reglan um sannleiksskyldu, 

reglan um opinbera málsmeðferð, reglan um munnlega málsmeðferð, reglan um milliliðalausa málsmeðferð, reglan um frjálst 

sönnunarmat og rannsóknarreglan.  
38

 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 13-25. 
39

 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 13-25. Meginreglur þær sem taldar eru upp í riti 

Markúsar Sigurbjörnssonar og Kristínar Benediktsdóttur upp eru nánar tiltekið reglan um jafnræði málsaðila, reglan um 

munnlega málsmeðferð, reglan um opinbera málsmeðferð, reglan um milliliðalausa málsmeðferð, reglan um frjálst 

sönnunarmat, reglan um hraða málsmeðferð, útilokunarreglan, reglan um samningsheimild og málsforræðisreglan.  
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hátt, ætlað að tryggja að aðilar máls fái notið ákveðinna grundvallarréttinda við málsmeðferð. 

Því mætti segja að markmið meginreglnanna flestra sé að tryggja réttláta málsmeðferð.  

Líkt og komið hefur fram lýsir Einar Arnórsson því í riti sínu að fyrsta meginregla 

einkamálameðferðar væri jafnræðisregla, þ.e. regla þess efnis að aðilum væri „...báðum 

jafnheimilt að tala máli sínu“. Burt séð frá því hvort jafnræðisreglan telst „fyrsta“ eða 

mikilvægasta meginregla einkamálaréttarfars er óhætt að halda því fram að málsmeðferð í 

einkamálum getur varla talist réttlát ef hún er í ósamræmi við jafnræðisregluna.. Þannig er 

jafnræðisreglan grundvallarforsenda þess að málsmeðferð fyrir dómi geti talist réttlát.  

 

2.4 Meginreglan um jafnræði málsaðila við meðferð einkamála 

2.4.1 Inngangur 

Reglan um jafnræði málsaðila við meðferð einkamála er sem fyrr segir ein af meginreglum 

einkamálaréttarfars. Sambærileg regla gildir einnig í sakamálum, en hér er ætlunin að skoða 

sérstaklega gildissvið jafnræðisreglunnar í einkamálaréttarfari. Í þeim tilgangi að varpa ljósi á 

regluna, gildissvið hennar, inntak og áhrif verður hér fjallað um sögulegt samhengi 

jafnræðisreglna, efnisþætti jafnræðisreglunnar og þýðingu hennar í réttarframkvæmd.  

 

2.4.1 Jafnræðisreglur í sögulegu samhengi  

Í íslenskri orðabók er orðið jafnræði skilgreint sem „jöfn völd, jöfn staða, jafnrétti.“
40

 Þrátt 

fyrir að orðabókarskilgreiningin segi ekki til um lögfræðilegt inntak jafnræðis gefur hún 

okkur ákveðna vísbendingu um það hvert markmið lagareglna um jafnræði er, þ.e. að tryggja 

jafna stöðu og jafnrétti. 

 Jafnræðisreglur eiga sér langa sögu og eiga rætur sínar að rekja til loka 

einveldistímabilsins á Vesturlöndum. Markmið slíkra reglna var að frelsa almenna borgara 

undan einveldisstjórnum og ofríki konungsvalds og tryggja mannréttindi þeirra. Krafa 

uppreisnarsinna í Frakklandi var að allir skyldu vera borgarar landsins og njóta sömu 

réttinda.
41

 Jafnræði hefur raunar löngum verið talið kjarni mannréttinda. Í 1. gr. frönsku 

mannréttindayfirlýsingarinnar frá 26. ágúst 1789 er að finna jafnræðisreglu, sem hljóðar svo:   

Allir menn eru fæddir jafnir og skulu vera frjálsir og njóta sömu réttinda. Félagsleg 

aðgreining má aðeins byggjast á samfélagslegum gildum.
42

  

 

                                                 
40

 Íslensk orðabók, bls. 487. 
41

 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
42

 David Andress: The French Revolution and the People, bls. 11.  
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Á tímum frönsku byltingarinnar var skoðun manna að jafnræði væri lykilþáttur í réttlæti, 

og færa mætti rök fyrir því að svo hafi verið æ síðan.
43

 Í raun mætti færa rök fyrir því að 

reglur um jafnræði eigi sér enn dýpri rætur, því réttlætishugmyndir fræðimanna sem 

aðhylltust kenningar náttúruréttar, sem eiga rætur sínar að rekja til ítalska heimspekingsins 

Tómasar af Aquino sem var uppi á 13. öld, byggjast á því að lög sem eru óréttlát geti ekki 

verið skuldbindandi fyrir þegna samfélagsins, og séu þar af leiðandi ekki lög (l. lex injusta 

nulla est lex). Hugmyndir um réttlæti, og þar með talið jafnræði, birtast samkvæmt 

kenningum náttúruréttarins því sem almennar meginreglur sem eru útfærðar sem lög í hverju 

samfélagi.
44

 Enski heimspekingurinn John Locke, sem einnig aðhylltist 

náttúruréttarkenningar, velti því fyrir sér hvaða gildi skipti máli í ríki náttúrunnar og sagði í 

riti sínu, Ritgerð um ríkisvald:  

Ríki náttúrunnar lýtur náttúrurétti sem bindur alla menn. Þessi náttúruréttur er ekkert 

annað en skynsemin sem kennir hverjum manni sem spyr hana ráða að þar sem allr menn 

eru jafnir og sjálfstæðir þá skyldi enginn vinna öðrum tjón á lífi, heilsu, frelsi og 

eignum.
45

  

 

Náttúruréttur er aðeins ein af mörgum fræðikenningum um lög. Það breytir því þó ekki að 

hvert sem maður leitar eru stefnuyfirlýsingar eða reglur um jafnræði aldrei langt undan. Þær 

er að finna í fjölmörgum mannréttinda- og alþjóðasamningum, yfirlýsingum og reglum. Til 

dæmis segir í inngangsorðum mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna að það beri að 

viðurkenna að hver maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda, er eigi verði af honum tekin. 

Það sé undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum.
46

 Í ákvæði 1. gr. 

mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1948 segir svo:  

Allir eru bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og réttindum. Allir eru gæddir 

skynsemi og samvisku, og ber að breyta bróðurlega hverjum við annan. 

 

Ákvæði 1. gr. mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna inniheldur grundvallarreglu 

um jafnan aðgang og möguleika allra einstaklinga til að njóta mannréttinda sem er raunar ekki 

svo ólík 1. gr. frönsku mannréttindayfirlýsingarinnar frá 1789. Greinin er sú grein 

mannréttindayfirlýsingarinnar sem hefur haft hvað mest áhrif á réttarframkvæmd aðildarríkja 

Sameinuðu þjóðanna. Kjarni greinarinnar snýr að jafnræði svo ljóst er að jafnræðisreglur eru 

                                                 
43

 David Andress: The French Revolution and the People, bls. 11. 
44

 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 120 og 156-157.  
45

 John Locke: Ritgerð um ríkisvald, bls. 48.  
46

 Guðmundur Alfreðsson og Jakob Þ. Möller: „Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna“, bls. 19. 
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álitnar þýðingarmiklar í tengslum við vernd mannréttinda.
47

 Í 10. gr. mannréttindayfirlýsingar 

Sameinuðu þjóðanna er svo að finna ákvæði sem 1. mgr. 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð 

á rætur sínar að rekja til. Í því segir að leiki vafi á um réttindi þegns og skyldur, eða ef hann er 

borinn sökum um glæpsamlegt athæfi skuli hann þá „...njóta fulls jafnréttis við aðra menn um 

réttláta og opinbera rannsókn fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli“.
48

 

Mannréttindayfirlýsingin mælir því skýrlega fyrir um réttinn til jafnræðis almennt og réttinn 

til jafnréttis fyrir lögum og dómstólum. 

Ákvæði um jafnræði er að finna í öðrum alþjóðlegum samningum. Þar má til dæmis nefna 

Samninginn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, Samninginn um efnahags-, félags- og 

menningarleg réttindi og Réttindaskrá Evrópusambandsins.
49

 Í Réttindaskrá 

Evrópusambandsins er fjallað um jafnrétti í ákvæði 20. gr., en þar segir að allir skuli vera 

jafnir fyrir lögum. Í formála sáttmálans segir að samstarf þjóða Evrópu grundvallist á 

nokkrum gildum, og jafnrétti er þar á meðal.
50

 Hér hafa aðeins verið nefndir nokkrir af 

fjölmörgum alþjóðlegum réttarheimildum sáttmálum þar sem fjallað er um jafnræði. Það væri 

óvinnandi vegur að ætla að telja upp allar þær réttarheimildir þar jafnræði og jafnrétti er nefnt, 

enda er það óþarft í þessu samhengi. Það sem mesta þýðingu hefur er að átta sig á því að 

alþjóðlegar réttarheimildir sem í gildi eru hérlendis, og raunar um heim allan, innihalda 

einhvers konar áréttingu á mikilvægi jafnræðis í samfélaginu.   

Líkt og komið hefur fram er jafnræðisregla einn þáttur í réttlátri málsmeðferð í skilningi 1. 

mgr. 6. gr. MSE. Í framkvæmd MDE hefur jafnræðisreglan verið kölluð reglan um „equality 

of arms“. Reglan um „equality of arms“ hefur þó mun þrengra gildissvið en jafnræðisregla 

einkamálaréttarfars, þar sem í henni felst aðeins réttur til jafnra tækifæra til að reifa málstað 

sinn og tjá sig, þ.e. nokkurs konar andmælaréttur.
51

 Hér er þó gengið út frá því að gildissvið 

jafnræðisreglu og reglunnar sem í framkvæmd MDE hefur verið kölluð reglan um „equality 

of arms“ skarist að miklu leyti. Hið enska hugtak hefur hugsanlega ekki jafn vítt gildissvið og 

gildissvið jafnræðisreglu hérlendis, en þrátt fyrir það er ljóst að hugtakið nær yfir réttindi sem 

                                                 
47

 Guðmundur Alfreðsson og Jakob Þ. Möller: „Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna“, bls. 19.  
48

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 23.  
49

 Guðmundur Alfreðsson og Jakob Þ. Möller: „Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna“, bls. 19. Fyrirmæli um jafnrétti er 

nánar tiltekið að finna í 3., 14., 25. og 26. gr. Samningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og í 3., 7. og 13. gr. 

Samningsins um efnahags-, félags- og menningarleg réttindi.  
50

 Í formála samningsins segir nánar tiltekið: „The peoples of Europe, in creating an ever closer union among them, are resolved 

to share a peaceful future based on common values. Conscious of its spiritual and moral heritage, the Union is founded on the 

indivisible, universal values of human dignity, freedom, equality and solidarity; it is based on the principles of democracy and 

the rule of law. It places the individual at the heart of its activities, by establishing the citizenship of the Union and by creating an 

area of freedom, security and justice.“ 
51

 MDE, Dombo Beheer B.V. gegn Hollandi, 27. október 1993 (14448/88). 
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falla undir jafnræðisreglu.
52

  Fjallað er nánar um regluna um „equality of arms í samhengi“ 

við þátt efnisþátt jafnræðisreglu sem felst í réttinum til að tjá sig, sbr. kafla 3.3.3. 

Raunar mætti halda því fram að jafnræðisreglur séu einhvers konar rauður þráður í allri 

lagasetningu. Það er til dæmis greinilegt við skoðun íslensku stjórnarskrárinnar. Áðurnefnd 

70. gr. stjskr. varðar réttinn til réttlátrar málsmeðferðar, og þar með jafnræði, en auk 70. gr. 

stjskr. er að finna almenna jafnræðisreglu í 65. gr. stjskr. Hin almenna jafnræðisregla er 

nátengd stjórnarskrárákvæðinu um réttláta málsmeðferð, en kenningar um að stjórnvöldum 

væri óheimilt að takmarka almenn réttindi manna að geðþótta þróuðust í kjölfar þróunar 

kenninga um jafnræði aðila fyrir dómstólum. Jafnræðisreglur á borð við jafnræðisreglu 65. gr. 

stjskr. fela því í raun í sér kröfur þess efnis að jafnræði skuli ekki aðeins ná til meðferðar fyrir 

dómi, heldur að lög á öllum sviðum samfélagsins skuli vernda alla jafnt og tryggja öllum jöfn 

mannréttindi, án tillits til eðlis réttindanna eða flokkunar.  

Í hinni almennu jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar segir að allir skulu vera jafnir 

fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru 

leyti. Jafnræðisregla stjórnarskrár er grunnregla sem er forsenda annarra mannréttinda sem til 

dæmis. eru tryggð í stjórnarskránni. Sérstaklega er tekið fram í hinni almennu jafnræðisreglu 

að allir menn skuli vera jafnir fyrir lögum, og því ljóst að sjónarmið um jafnræði skal liggja 

að baki allri lagasetningu. Jafnræðisreglunni er ætlað að endurspegla ákveðin sjónarmið um 

grunngildi eða grundvallarreglur um jafnræði borgaranna sem íslensk réttarskipun hvílir á.
53

 

Af þessu leiðir að það er fyrst og fremst viðfangsefni hins opinbera að tryggja það að 

lagasetning samræmist jafnræðisreglum stjórnarskrárinnar. Þrátt fyrir að það sé fyrst og 

fremst viðfangsefni hins opinbera að gæta þess að jafnræði sé tryggt samkvæmt lögum hafa 

meginreglur um jafnræði víðtæk áhrif á lögskipti einstaklinga, sem eru bundnir af bæði 

óskráðum meginreglum og lögum, auk þess sem einstaklingar geta byggt á ákvæðum 

stjórnarskrárinnar í lögskiptum sín á milli. Jafnræðisreglur hafa því einnig svokölluð 

einkaréttarleg áhrif.
54

  

Einkaréttarleg áhrif mannréttindareglna eru áhrif sem mannréttindaákvæðin hafa fyrir 

aðila einkaréttarins og gilda í lögskiptum milli einstaklinga eða lögaðila. Þau er að því leyti 

ólík allsherjarréttarlegum áhrifum að þau varða ekki stöðu einkaaðila gagnvart handhafa 

opinbers valds. Þrátt fyrir að jafnræðisreglur geti haft einkaréttarleg áhrif er það svo að bæði 

                                                 
52

 Jon Fridrik Kjølbro: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. For praktikere, bls. 478-479. 
53

 Elín Ósk Helgadóttir: „Jafnræðisreglur - í tengslum við matskenndar stjórnvaldsákvarðanir“, bls. 293.  
54

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 45. 
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hin almenna jafnræðisregla stjórnarskrárinnar og stjórnarskrárákvæðið um réttláta 

málsmeðferð, þ.e. 65. og 70. gr. stjskr., voru báðar settar til að setja handhöfum ríkisvalds 

mörk gagnvart athafnafrelsi einstaklinganna og tryggja grundvallarréttindi borgaranna í 

samskiptum við ríkið, líkt og komið hefur fram í samhengi við umfjöllun um rætur frönsku 

byltingarinnar.
55

 Jafnræðiseglurnar tvær eiga það því sameiginlegt að ákveðnum þáttum 

þeirra, eða meginreglum sem leiða má af þeim, er sérstaklega ætlað að tryggja jafnræði aðila 

gagnvart ríkisvaldinu og fyrir lögum.   

Handhöfum ríkisvalds ber því í samræmi við stjórnarskrá að tryggja að jafnræði aðila sé 

tryggt á öllum sviðum lagasetningar. Sú meginregla einkamálaréttarfars sem snýr að jafnræði 

málsaðila fyrir dómi á rætur sínar meðal annars að rekja til stjórnarskrárákvæðisins um réttinn 

til réttlátrar málsmeðferðar, og gegnir mikilvægu hlutverki í því samhengi að tryggja jafnræði 

málsaðila fyrir dómi í einkamálum.  

 

2.4.2 Jafnræðisregla einkamálaréttarfars 

Reglan um jafnræði málsaðila fyrir dómi í einkamálaréttarfari, þ.e. jafnræðisreglan, er 

ólögfest meginregla. Reglan felur í sér að aðilar máls njóti báðir eða allir sömu aðstöðu við 

rekstur máls, án mismununar. Einnig að þeir eigi jafnan kost á að afla sönnunargagna, kynna 

sér sönnunargögn gagnaðilans og tjá sig um kröfur og röksemdir hans.
56

 

Nákvæma skilgreiningu á inntaki reglunnar er þó hvergi að finna, hvorki í lögum né 

öðrum réttarheimildum. Eina vísbendingu um inntak reglunnar má þó finna í greinargerð með 

frumvarpi því sem varð að lögum nr. 91/1991 um meðferð einkamála (hér eftir eml.), nánar 

tiltekið í athugasemdum við 123. gr. laganna. Þar segir um 5. mgr. 123. gr. eml. að í tilvikum 

þar sem stefndi hefur óskað eftir flýtimeðferð í máli sem höfðað hefur verið til meðferðar eftir 

almennum reglum 3. þáttar frumvarpsins, þó stefnandi hafi ekki óskað eftir henni, skuli gefa 

aðalstefnanda kost á að tjá sig um óskir gagnstefnanda áður en afstaða er tekin til erindis. Á 

sama stað í frumvarpinu segir að þessi sérregla sé þörf „...til að stuðla að jafnræði milli 

málsaðila, enda gæti sú aðstaða verið uppi að hvor þeirra sem væri gæti höfðað mál gegn 

hinum um sína hagsmuni og tilviljun ráðið hvor yrði fyrri til“.
57

 Af þessu er ljóst að 

jafnræðisreglan hefur verið talin gildandi regla í eml., og jafnvel svo sjálfsögð regla að óþarft 

hafi verið talið að nefna hana eða skýra sérstaklega í frumvarpi því sem varð að núgildandi 

lögum um einkamálaréttarfar. Í frumvarpinu er að finna umfjöllun og athugasemdir um 

                                                 
55

 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 13.   
56

 Sjá Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 13. Skilgreining þessi er byggð á skilgreiningu 

Markúsar Sigurbjörnssonar, en í kaflanum er einnig fjallað um skilgreiningar annarra fræðimanna á reglunni. 
57

 Alþt. 1991-1992, A-deild, bls. 1112.   
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nokkrar „meginreglur“ sem gilda í einkamálaréttarfari, en meginregla um jafnræði er ekki 

nefnd sérstaklega, að undanskildri umfjöllun þeirri um jafnræði málsaðila sem fram kemur í 

athugasemdum við 5. mgr. 123. gr. eml., eins og áður segir.  

Í frumvarpi því sem varð að eldri einkamálalögum, þ.e. lögum nr. 85/1936 um meðferð 

einkamála í héraði, er heldur ekki að finna skilgreiningu á jafnræðisreglu. Líkt og í 

greinargerð með frumvarpi því sem varð að núgildandi einkamálalögum virðist þó gert ráð 

fyrir tilvist einhvers konar jafnræðisreglu einkamálaréttarfars í greinargerðinni, þó inntak 

slíkrar reglu sé ekki skýrt sérstaklega. Að minnsta kosti virðist ljóst af lestri frumvarpsins að 

jafnræði málsaðila sé sjónarmið sem mikilvægt er að tryggja. Það má ráða af athugasemdum 

við frumvarp það sem varð að lögum nr. 85/1936 og umfjöllun um það hvenær munnlegur 

málflutningur megi hefjast. Í frumvarpinu segir um það atriði: „Frestur er settur til þess að 

afla gagna, þar á meðal skýrslu aðilja, og þann frest eiga báðir aðiljar að nota jöfnum 

höndum.“
58

 Í greinargerðinni er að finna umfjöllun um meginreglur, eða svokallaðar 

réttarvenjur einkamálaréttarfars, án þess þó að jafnræðisregla sé sérstaklega nefnd í þeirri 

umfjöllun.
59

  

Umfjöllun um jafnræðisreglu einkamálaréttarfars er að finna á stöku stað í umfjöllun 

fræðimanna. Einar Arnórsson fjallar um jafnræðisreglu einkamálaréttarfars í umfjöllun sinni 

um meginreglur réttarsviðsins í riti sínu Almenn meðferð einkamála í héraði, eins og áður 

segir. Hann segir að jafnræðisreglan, þ.e. reglan um að aðilum sé báðum jafnheimilt að tala 

máli sínu, sé fyrsta meginregla einkamálameðferðar, líkt og komið hefur fram. Hann 

undirstrikar mikilvægi reglunnar með því að segja að löggjafi hvers menningarríkis hljóti að 

viðurkenna regluna.
60

 Hann segir svo að fyrirmælin um nauðsyn þess að varnaraðili fái 

tilkynningu um málshöfðun á hendur sér og hvar og hvenær það verði þingfest séu undirstaða 

reglunnar.
61

  

Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal fjölluðu einnig um inntak jafnræðisreglunnar í riti 

sínu Réttarfar II. Athyglisvert er að þeir hefja umfjöllun sína um jafnræðisregluna með því að 

fjalla um mikilvægi sjálfstæðra og óhlutdrægra dómstóla, sbr. eftirfarandi umfjöllun úr riti 

þeirra:  

                                                 
58

 Alþt. 1935, A-deild, bls. 927. 
59

 Í þessu samhengi vísast til nánari umfjöllunar í kafla 2.3 um athugasemdir við frumvarp það sem varð að lögum nr. 85/1936 

um meðferð einkamála í héraði.  
60

 Þór Vilhjálmsson: Réttarfar II, bls. 49. 
61

 Í þessu sambandi má nefna að Einar Arnórsson telur að jafnræðisregla einkamálaréttarfars komi beinlínis fram í nokkrum 

ákvæðum einkamálalaga, þ.e. 105. og 106. gr. eml. (um greinargerðir málsaðila), 110.-112. gr. eml. (um heimtingu þeirra á fresti 

til flutnings máli sínu, öflunar gagna, flutnings sóknar og varnar) og 114.-115. gr. eml. (um rétt til aðilaskýrslu), o.s.frv. Sjá, Einar 

Arnórsson: Almenn meðferð einkamála í héraði, bls. 143.  
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Það er almenn regla í öllum menningarlöndum, að dómstólar skuli vera sjálfstæðir og 

óhlutdrægir. Þetta kemur víða fram í íslenzkri löggjöf og hefur verið rætt áður. En til þess 

að dómari geti verið óhlutdrægur, þarf hann að þekkja málavöxtu, kröfur aðila og 

sjónarmið. Annars fær hann ranga hugmynd um það, sem máli skiptir. Þessi sjónarmið 

leiða til þess, að báðir aðilar verða að fá færi til þess að kynna sér það, sem fram kemur í 

máli þeirra og reifa málið, hvor af sinni hálfu. Og þessum tilgangi verður ekki náð nema 

aðilar fái svo jafna aðstöðu sem hægt er. Því er hin svonefnda jafnræðisregla ein af 

meginreglum réttarfars bæði í einkamálum og opinberum málum og gildir hún er á 

landi.
62

  

 

Þeir lýsa svo inntaki reglunni á þann veg að henni sé ætlað að tryggja að báðir aðilar fái 

nægjanlegt tækifæri til þess að kynna sér og gera athugasemdir við allt það sem fram kemur í 

máli, og að dómara sé ekki heimilt að miða dóm sinn við önnur atriði en þau, sem svo er farið 

um.
63

 Dómari megi til dæmis ekki leita skýringa eða gagna hjá öðrum aðila utan réttar, eða 

afla gagna á slíkan hátt. Að endingu taka þeir fram að ef mál er endurupptekið samkvæmt 

120. gr. þágildandi eml. verði báðir aðilar að fá færi á að eiga hlut að máli.
64

  

Í riti þeirra segir einnig að þrátt fyrir að fjöldi ákvæða sé í lögum því til tryggingar að 

jafnræði sé með aðilum verði þó aldrei um fullkomnlega jafna aðstöðu aðila að ræða þar sem 

á sóknaraðila hvíli að ýmsu leyti ríkari skyldur en á varnaraðila, til dæmis hvað varðar 

undirbúning máls, sönnunarbyrði og ýmis réttarfarsskilyrði sem hvílir á stefnanda að uppfylla 

í ríkari mæli.
65

  

Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal fjalla einnig um andmælareglu sem eina af 

meginreglum einkamálaréttarfars. Um regluna segir í riti þeirra að í í henni felst að hvor aðila 

um sig hafi rétt og aðstöðu til þess að kynna sér kröfur, rök og gögn andstæðingsins og koma 

fram kröfum sínum, andmæli og gögnum. Svo segir nánar tiltekið um regluna:  

Í reglunni felst reyndar, að aðilar skuli jafnt settir í þessum efnum, eftir því sem auðið er. 

Hún er því í rauninni að efni til hin sama og jafnræðisreglan (...).
66

  

 

Af umfjöllun þeirra er ljóst að andmælaregla og jafnræðisregla eru sama efnis, enda vísa 

þeir til bókarkaflans um jafnræðisregluna í samhengi við andmælaregluna. Hér verður fjallað 

um andmælaregluna sem hluta af jafnræðisreglu, sbr. umfjöllun í kafla 3.3, og að því leyti 

tekið í sama streng og Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal.
67

  

                                                 
62

 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal: Réttarfar II, bls. 182.  
63

 Einar Arnórsson og Theódór B. Líndal fjalla um það hvernig jafnræðisreglan birtist í ákvæðum þágildandi einkamálalaga, 

lögum nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði og taka nokkur dæmi um birtingarmynd reglunnar í ákvæðum laganna. 

Reglan komi m.a. fram í 88. og 94. gr. eml., 114. og 115. gr. eml., 133., 142., 105., 106., 110., 111. gr. eml.  
64

 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal: Réttarfar II, bls. 182-183.  
65

 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal: Réttarfar II, bls. 183.  
66

 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal: Réttarfar II, bls. 192.  
67

 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal: Réttarfar II, bls. 192.  
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Þór Vilhjálmsson fjallar í riti sínu Réttarfar II, sem áður hefur verið nefnt, um 

meginreglur einkamálaréttarfars. Hann segir þar meðal annars: „Meginreglurnar móta lögin, 

en þær koma misvel fram og eru þar mismikið teknar til fyrirmyndar. Þær eru til skilnings og 

skýringar, annað ekki." Kannski hefur Þór Vilhjálmsson talið að óþarft væri að nefna 

jafnræðisregluna sérstaklega, en hann nefnir þó ýmsar aðrar meginreglur í riti sínu.
68

  

Skilgreiningu á jafnræðisreglunni er að finna í riti Markúsar Sigurbjörnssonar, 

Einkamálaréttarfar. Hún er að vissu leyti nákvæmari en þær skilgreiningar sem áður hafa 

komið fram. Í ritinu er fjallað um jafnræðisregluna í upphafi umfjöllunar um meginreglur 

einkamálaréttarfars, líkt og Einar Arnórsson gerir í sinni umfjöllun. Stuðst var við 

skilgreiningu Markúsar við lýsingu á inntaki jafnræðisreglunnar í upphafi þessa kafla. 

Skilgreining Markúsar á jafnræðisreglunni er nánar tiltekið svohljóðandi:  

Fyrsta meginregla einkamálaréttarfars, sem verður staðnæmst við hér, er reglan um 

jafnræði málsaðila, en inntaki hennar má lýsa á þann hátt að hún geri ráð fyrir að aðilarnir 

njóti báðir eða allir sömu aðstöðu við rekstur máls, án nokkurs mismununar og þeir eigi 

jafnan kost á að hafa uppi kröfur og röksemdir, afla sönnunargagna, kynna sér 

sönnunargögn gagnaðilans og tjá sig um kröfu og röksemdir hans.
69

 

 

Af skilgreiningu Markúsar má leiða að inntak reglunnar sé að málsaðilar njóti jafnræðis 

við málsmeðferð. Það er, að aðilar máls eigi jafnan kost á því að hafa reifa málstað sinn, 

leggja fram sönnunargögn og tjá sig um gögn, kröfu og röksemdir gagnaðilans. Hann tekur 

fram í umfjöllun sinni að jafnræðisreglan þjóni enn þörfum tilgangi. Hún sé ekki einungis til 

áminningar um þær stoðir sem réttarríkið verði að hvíla á, heldur setji hún því einnig skorður 

hvernig fært væri að breyta reglum um málsmeðferð ef halda eigi tryggð við regluna.
70

 

Björg Thorarensen hefur einnig fjallað um réttláta málsmeðferð í umfjöllun sinni um 

stjórnskipunarrétt, í riti sínu Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Hún hefur haldið því fram að 

meginreglan um jafnræði málsaðila fyrir dómi sé einn mikilvægasti þátturinn í réttlátri 

málsmeðferð, en sú staðhæfing rímar við það sem hér hefur áður komið fram um 

jafnræðisregluna sem þátt í réttlátri málsmeðferð og tengsl reglunnar við ákvæði 1. mgr. 70. 

gr. stjskr. Björg lýsir því að í 1. mgr. 70. gr. stjskr. felist jafnræðisregla, þess efnis að jafnræði 

skuli ríkja milli aðila í dómsmáli, sem túlka skuli í samræmi við ákvæði MSE. Hún segir að í 

þeirri kröfu felist að mál aðila skuli „...dæmt á jafnréttisgrundvelli, en það verður aðeins unnt 
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 Þór Vilhjálmsson: Réttarfar II, bls. 49.  
69

 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
70

 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 13. Í þessu samhengi má nefna umfjöllun í kafla 

2.4.1 um stjórnarskrárákvæðið um réttinn til réttlátrar málsmeðferðar, þ.e. 70. gr. stjskr. Ljóst er að ófært væri að breyta 

réttarfarslögum á þann hátt að þau brytu í bága við efni stjórnarskrárinnar.  
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ef þeir koma báðir jafnt að kröfum sínum, rökum og sönnunargögnum í málin, að báðir hafi 

jafnan aðgang að öllum gögnum sem þar eru lögð fram og eigi kost á andsvörum við þeim.“
71

  

Jafnræðisreglan hefur því að mati Bjargar sérstaklega mikla þýðingu hvað varðar jafna 

stöðu í sönnunarfærslu. Björg tekur fram að reglan hafi sérstaklega mikið gildi í sakamálum, 

en hún tekur einnig fram að reglan sé ekki síður mikilvæg í einkamálum og að hún teljist 

raunar til einnar af meginreglum bæði einkamálaréttarfars og sakamálaréttarfars. Ágreiningur 

komi þó síður upp hvað varðar jafnræðið í einkamálum.
72

  

Eiríkur Tómasson fjallar um regluna um jafnræði málsaðila fyrir dómi í samhengi við 

umfjöllun um réttláta málsmeðferð fyrir dómi skv. 1. mgr. 6. gr. MSE, líkt og Björg 

Thorarensen. Hann tekur fram að jafnræði, þ.e. jöfn staða aðila fyrir dómi, sé mikilvægur 

þáttur í réttlátri málsmeðferð skv. 1. mgr. 6. gr. MSE og segir að jafnræðisreglan sé  tengd 

reglunni um sjálfstæðan og óvilhallan dómstól.
73

 Einnig hafi þýðingu að þrátt fyrir að staða 

málsaðila sé ekki alveg jöfn sé ekki þar með sagt að um sé að ræða brot gegn reglunni um 

réttláta málsmeðferð. Heildarmat á aðstæðum og atvikum í hverju máli skipti mestu þegar 

komist er að niðurstöðu um það hvort jafnræði málsaðila er tryggt, og þar með hvort brotið 

hefur verið gegn reglunni um réttláta málsmeðferð.
74

  

Ef lýsingar fyrrgreindra fræðimanna á jafnræðisreglunni eru dregnar saman mætti segja að 

ekki skuli mismuna málsaðilum á neinn hátt við meðferð máls. Reglan feli það í sér að tryggja 

skuli jafna stöðu aðila á öllum stigum málsmeðferðar, og að aðilar skuli eiga jafnan kost á að 

hafa uppi kröfur og röksemdir fyrir dómi. Með því að fjalla um áhrif reglunnar á 

dómaframkvæmd er mögulegt að varpa ljósi á inntak reglunnar. 

 

3 Efnisþættir reglunnar um jafnræði 

3.1 Inntak jafnræðisreglu einkamálaréttarfars 

Líkt og lýst hefur verið er jafnræðisreglu einkamálaréttarfars ætlað að tryggja að málsaðilum 

sé ekki mismunað á nokkurn hátt við meðferð máls, og að þeir njóta jafnra tækifæra til að 

koma kröfum sínum og röksemdum á framfæri. Jafnræðisreglan gildir á öllum stigum máls, 

allt frá upphafi þess til enda, og gildissviði hennar eða aðstæðum þar sem reynir á hana er því 

ekki hægt að lýsa í fáeinum orðum. Til hægðarauka er þó mögulegt að flokka regluna í 

efnisþætti. Ein leið til að gera það er að flokka jafnræðisregluna eftir því á hvaða stigi 
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 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 240. 
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 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 240, 244.  
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 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 68-69 og 139 o.áfr. og MDE, Mantovelli gegn Frakklandi, 17. febrúar 

1997 (2147/93).  
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 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 209. 
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málsmeðferðar reynir á hana. Til þess að skýra inntak jafnræðisreglunnar nánar verður hér 

fjallað um nokkra svokallaða efnisþætti reglunnar og dómaframkvæmd í tengslum við hvern 

þátt reglunnar.
75

 Engin ein rétt leið er til að flokka regluna í efnisþætti, og sumir efnisþáttanna 

skarast að einhverju leyti.  

Jafnræðisreglan gildir allt frá upphafi máls. Í samræmi við ákvæði 1. mgr. 93. gr. eml. 

telst mál höfðað þegar stefna er birt eða árituð um viðtöku samrits stefnu, sbr. einnig ákvæði 

3. mgr. 83. gr. eml. um lögmæta birtingu stefnu. Þá þegar er brýnt að gæta þess að ekki halli á 

einhvern málsaðila, og þann rétt skal tryggja við alla meðferð málsins. Ella er hætta á því að 

brotið verði gegn jafnræðisreglunni. Hér er ætlunin að skoða sérstaklega gildissvið 

jafnræðisreglu einkamálaréttarfars, og flokka hana í efnisþætti eftir því á hvaða stigi 

málsmeðferðar reynir á regluna. Umfjöllun um efnisþætti reglunnar er í grófri tímaröð 

atburða, frá stefnubirtingu og þar til dómur fellur í máli.  

Í fyrsta lagi má segja að í jafnræðisreglu einkamálaréttarfars felist réttur aðila til að vera 

viðstaddur þinghöld. Í öðru lagi felst í jafnræðisreglunni réttur aðila til að fá aðgang að 

gögnum málsins, í þriðja lagi felst í reglunni réttur aðila til að tjá sig, þ.e. nokkurs konar 

andmælaréttur, og í fjórða lagi felst í reglunni réttur aðila til að afla gagna, og þ. á m. að leiða 

og spyrja vitni fyrir dómi.
76

 Þar sem skilgreiningin á réttlátri málsmeðferð er flókin og reglur 

um slíka meðferð hafa verið túlkaðar rúmt væri auðveldlega hægt að tína til fleiri atriði sem 

færa mætti rök fyrir að féllu undir jafnræðisregluna. Í raun er það svo að öll málsmeðferð ætti 

að vera í samræmi við jafnræðisregluna, ella er hætta á því að um brot gegn reglunni eigi sér 

stað. Efnisþættir jafnræðisreglunnar verða því ekki tæmandi taldir. Sem dæmi um efnisþætti 

sem ekki hafa verið taldir upp má nefna réttinn til að fylgjast með og skilja þinghöld í máli og 

rétt til úrlausnar fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstól.
77

  

Jafnræðisreglan hefur því áhrif á beitingu einkamálalaga og túlkun ákvæða einkamálalaga 

á öllum stigum málsmeðferðar. Til einföldunar væri mögulegt að lýsa reglunni á neikvæðan 
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 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 231-232. Í framkvæmd MDE og fræðiumfjöllun um MSE er 

oftast nær fjallað um réttinn til málsmeðferðar fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli sem þátt í reglunni um réttláta 

málsmeðferð, en ekki endilega sem undirflokk jafnræðisreglunnar eins og hér verður gert. Þessi munur á umfjöllun hefur þó ekki 

efnislega þýðingu. 
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hátt, þ.e. halda því fram að jafnræðisreglan gildi á öllum stigum málsmeðferðar, nema ef 

ákvæði laga kveða skýrlega á um undanþágu frá reglunni.
78

 

Þar sem áhrifa jafnræðisreglu gætir á öllum stigum málsmeðferðar er mögulegt að nefna 

ýmis ákvæði einkamálalaga sem reglan hefur áhrif á. Ákvæði 1. mgr. 93. gr. eml. um birtingu 

stefnu, sem hér hefur verið nefnt nú þegar, er dæmi um ákvæði þar sem reynir á 

jafnræðisregluna við upphaf máls. Réttur málsaðila til að njóta jafnrar stöðu til að gera kröfur, 

lýsa viðhorfum sínum um málavexti og rökstyðja mál sitt er einnig verndaður, sbr. til dæmis 

80. og 99. gr. eml., auk þess sem málsaðilar eiga að njóta jafns réttar til að koma 

sönnunargögnum og viðhorfum á framfæri, sbr. 102. gr. eml. Réttur aðila til að leggja fram 

gögn og leiða vitni fyrir dóm er einnig verndaður í lögunum, sbr. til dæmis 48., 44. gr., 67. 

gr., 95. og 99. gr. eml.  

Jafnræðisreglan hefur einnig þýðingu sem skýringarregla, og hefur þar af leiðandi áhrif á 

túlkun og beitingu settra lagaákvæða. Sem dæmi um slík áhrif reglunnar mætti nefna að 

beiting dómara á heimildum 1. mgr. 102. gr. eml. og 3. mgr. 103. gr. eml., til að takmarka 

ræðutíma málsaðila, teldist líklega brot gegn jafnræðisreglu ef dómari takmarkaði ræðutíma 

einhvers málsaðila um of, þannig að málsaðilar fengju ekki jöfn tækifæri til að reifa sjónarmið 

sín.
79

 Dómari getur þó takmarkað málsfrelsi þess sem fer ekki eftir áminningum hans, eða 

talar í lengri tíma en áætlað var að málflutningur hans myndi taka, án þess að um brot gegn 

jafnræðisreglu sé að ræða.
80

 Jafnræðisreglan hefur þannig þau áhrif að dómara ber að gæta 

þess að jafnræði málsaðila sé tryggt í hvívetna við meðferð máls, og skýra ber heimildir 

dómara til að stjórna málsmeðferð samkvæmt eml. í samræmi við hana. Hugsanlegt er að 

áhrif jafnræðisreglu sem skýringarreglu megi sjá í dómaframkvæmd Hæstaréttar, sbr. 

eftirfarandi umfjöllun um áhrif reglunnar á beitingu einkamálalaga við meðferð einkamála 

fyrir dómi. 

Til þess að komast að því hvort um brot gegn jafnræðisreglu er að ræða þarf að leggja 

heildarmat á aðstæður í hverju máli, og skoða hvert og eitt stig málsmeðferðar í samhengi við 

atvik máls í heild.
81

 Hér er ætlunin að skoða hvernig reynt hefur á jafnræðisregluna á hinum 
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 Hér er gerð tilraun til þess að skýra inntak reglunnar á neikvæðan hátt. Færa má rök fyrir því að slík skilgreining sé gagnleg ef 

gengið er út frá því að jafnræðisreglan skuli gilda á öllum stigum málsmeðferðar fyrir dómi.  
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 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 244-245. 
80

 Andri Árnason: Réttarfar í hnotskurn, bls. 14.  
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 David Harris, Michael O’Boyle og Colin Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights, bls. 251. Fleiri atriði 

en heildarmat geta haft áhrif á niðurstöðu um það hvort jafnræðisregla hefur verið brotin eða ekki. Ásýnd málsmeðferðarinnar út 

á við skiptir máli þegar metið er hvort um brot gegn jafnræðisreglu, og þar með reglunni um réttláta málsmeðferð, er að ræða, en 

einnig hefur verið talið að mikilvægi þeirra hagsmuna sem deilt er um hafi áhrif á matið. Þetta á að sjálfsögðu bæði við hvað 

varðar einka- og sakamál, sbr. Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 340-341. Nánar er fjallað um það hvernig komist 

er að niðurstöðu um hvort brot jafnræðisreglu hefur átt sér stað hér á síðari stigum.  
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ýmsu stigum málsmeðferðar og í því skyni er eðlilegast að byrja á umfjöllun um upphaf máls 

og fyrstu stig málsmeðferðar.  

 

3.2 Réttur aðila til að vera viðstaddur þinghöld 

3.2.1 Aðili á rétt á því að vera viðstaddur þinghald frá upphafi til enda 

Réttur aðila til að sækja dómþing í eigin máli er þáttur í jafnræðisreglu einkamálaréttarfar sem  

nýtur við allt frá upphafi máls og þar til dómur fellur.
82

 Umræddur réttur er eðli málsins 

samkvæmt þýðingarmikill, enda er hann forsenda þess að aðili máls geti tekið þátt í 

málsmeðferðinni, og þar af leiðandi forsenda þess að aðrir þættir jafnræðisreglunnar geti 

komið til framkvæmdar.
83

  

Rétturinn er hvorki orðaður í 70. gr. stjskr. né 1. mgr. 6. gr. MSE, en af dómaframkvæmd 

má ráða að réttur aðila til að vera viðstaddur þinghöld í eigin máli felist í jafnræðisreglunni. 

Af því leiði að óheimilt sé að taka ákvarðanir um efni máls og meðferð þess ef einhver 

málsaðila er ekki viðstaddur.
84

 Nokkur ákvæði einkamálalaga hafa meðal annars þann tilgang 

að tryggja þennan rétt sérstaklega, til dæmis reglur um stefnubirtingu og reglur um 

útivistarmál. Hér verður fjallað um reglur um stefnubirtingu, útivistarmál og fjarveru stefnda 

af öðrum ástæðum í sérköflum, í tengslum við þennan þátt reglunnar.  

Umræddur réttur hefur þó víðtækara gildissvið því gæta þarf þess að rétturinn sé tryggður 

á meðan á málsmeðferð stendur, til dæmis með boðun aðila til þinghalda með sannanlegum 

hætti, þannig að tryggt sé að málsaðilar viti af þinghöldum í máli sínu, og boðun til þinghalda 

með sanngjörnum tímafresti, sbr. til dæmis ákvæði 1. mgr. 92. gr. eml. Í dómi Hæstaréttar, 

Hrd. 1997, bls. 2739 varð útivist í héraði hjá sóknaraðila. Hann hélt því fram að boðun til 

fyrirtöku máls með ábyrgðarbréfi fullnægði ekki skilyrðum 1. mgr. 92. gr. eml. Um þetta 

sagði í dómi Hæstaréttar:  

Eins og nánar greinir í úrskurði héraðsdómara, sendi hann fyrirsvarsmanni sóknaraðiia 

boðun til þinghaldsins 11. september 1997 með ábyrgðarbréfi 4. sama mánaðar, sem 
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 Í þessu samhengi má nefna að rétturinn til opinberrar málsmeðferðar, sem m.a. er verndaður samkvæmt ákvæði lokamálsliðar 

1. mgr. 70. gr. stjskr., hefur það markmið að aðilar máls fái alltaf tækifæri til að fylgjast með því sem fram fer við meðferð 

málsins. Reglunni um opinbera málsmeðferð er því m.a. ætlað að tryggja að aðilar máls fái aðgang að sjónarmiðum og 

sönnunargögnum gagnaðila og að þeir fái alltaf kost á að koma fram andsvörum. Reglan um opinbera málsmeðferð tengist því 

reglunni sem hér um ræðir, að því leyti að reglurnar hafa báðar það að markmiði að tryggja að aðilar máls fái allar tiltækar 

upplýsingar um málið sjálft, málaferlin og það sem þar fer fram. Reglunni um opinbera málsmeðferð er þvi að vissu leyti einnig 

ætlað að tryggja jafnræði málsaðila fyrir dómi. Rétturinn til opinberrar málsmeðferðar hefur þó að sumu leyti víðtækara 

markmið en réttur aðila til að vera viðstaddur þinghald í máli því markmiðið með opinberri málsmeðferð er einnig að tryggja að 

almenningur og fjölmiðlar eigi kost á að fylgjast með því hvað fer fram fyrir dómstólum, og þar með er markmiðið að veita 

dómsvaldinu aðhald, en ekki einungis að gæta þess að aðili máls fái upplýsingar um það sem fram fer fyrir dómi, sbr. bls. 270 

o.áfr. í Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi .  
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 David Harris, Michael O’Boyle og Colin Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights, bls. 247. 
84

 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 209-213 
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fyrirsvarsmaðurinn vitjaði ekki um á pósthúsi, fyrr en þinghaldið var um garð gengið. 

Fallist verður á það með héraðsdómara, að tilkynning þessi hafi verið send með nægum 

fyrirvara, en boðun þinghalds í ábyrgðarbréfi fullnægir áskilnaði 1. mgr. 92. gr. laga nr. 

91/1991, enda er þá sannanlegt, hvort hún hafi verið send, og þar með á áhættu 

viðtakanda, hvort hann hafi fengið hana í hendur. Fyrirsvarsmaður sóknaraðila hefur ekki 

haldið því fram, að hann hafi haft lögmæt forföll á þeim tíma, sem þinghald í málinu var 

háð, en honum stoðar ekki að bera fyrir sig, að fjarvistir dagana á undan hafi staðið í vegi 

því, að hann gæti vitjað boðunar til þinghaldsins. 

 

Í Hrd. 1994, bls. 2350 fjallaði Hæstiréttur um það hvort boðun dómara til þinghalds með 

símbréfi hafi fullnægt áskilnaði þágildandi einkamálalaga. Niðurstaða Hæstaréttar var að 

áskilnaði 1. mgr. 92. gr. eml., um að tilkynningar dómara skuli sendar með sannanlegum 

hætti, hefði ekki verið fullnægt í tilviki þar sem  boðun í þinghald var send með símbréfi. Í 

dómi Hæstaréttar sagði:  

Álitaefni í kærumáli þessu lýtur að því, hvort boðun héraðsdómara til þinghalds 28. 

september 1994 með símbréfi hafi fullnægt áskilnaði 1. mgr. 92. gr. laga nr. 91/1991 um, 

að tilkynningar héraðsdómara skuli sendar með sannanlegum hætti. Í tengslum við beiðni 

um endurupptöku málsins leituðu sóknaraðilar upplýsinga hjá Pósti og síma um öryggi 

símbréfssendinga. Í svarbréfi stofnunarinnar frá 7. október 1994 segir meðal annars um 

það efni: „. . . að sendandi getur aldrei verið 100% öruggur um, að móttakandi hafi fengið 

þær upplýsingar, sem sendar voru.“ Er þar nánar lýst, hvað farið getur úrskeiðis í 

sendingunni. Getur verið um að ræða bilun, hvort eð er í því tæki, sem sent er úr, eða í 

því tæki, er tekur við skjalinu. Þá getur frágangur á skjalinu einnig skipt máli. 

Af framangreindu er sýnt, að ekki verður fullyrt, eins og gerð tækja þessara nú er háttað, 

að símbréf berist þeim, sem það er ætlað, jafnvel þótt sendandi hafi í höndum 

staðfestingarmiða þess efnis, að sending hafi farið fram. Gegn mótmælum sóknaraðila 

verður boðun til þinghalds 28. september sl. því ekki talin hafa fullnægt skilyrðum 1. 

mgr. 92. gr. laga nr. 91/1991 um sannanlega boðun til þinghalds.  

 

Sending með símbréfi er ekki sama eðlis og sending með ábyrgðarbréfi, og því skyldi 

engan undra að niðurstöður Hæstaréttar í fyrrgreindum dómum hafi ekki verið þær sömu. Af 

þessu má þó leiða að hugsanlegt sé að jafnræðisreglan hafi haft áhrif á niðurstöður málanna á 

óbeinan hátt, þ.e. þar sem ekki var talið tryggt að boðun til þinghalds með símbréfi bærist 

aðilanum hafi jafnræði málsaðila verið stefnt í hættu í því tilviki. Sú hætta hafi ekki verið fyrir 

hendi í því tilviki þar sem boðun til þinghalds var send með ábyrgðarbréfi, og því hafi ekki 

verið um brot gegn ákvæðum einkamálalaga að ræða. Jafnræðisregla hefur því mögulega áhrif 

hér sem lögskýringarsjónarmið. Það er, hugsanlegt er að jafnræðisregla hafi haft þau áhrif að 

umrædd lögskýringarleið var valin í þessu tilviki.
85

   

Réttarins til að vera viðstaddur þinghald nýtur ekki einungis við við þann hluta 

málsmeðferðar sem fer fram fyrir dómi því þessi þáttur jafnræðisreglunnar tryggir einnig rétt 
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aðila til að fylgjast með öðrum þáttum málsmeðferðarinnar. Sem dæmi má nefna að aðili máls 

skal njóta réttar til að vera viðstaddur skýrslutökur sem fara fram annars staðar en fyrir dómi. 

Í Hrd. 1997, bls. 1302 reyndi á nýtingu heimildar 3. mgr. 51. gr. eml., um skýrslutökur af 

vitnum eða aðilum utan þingstaðar. Úrskurður héraðsdómara í málinu var ómerktur, meðal 

annars af þeim sökum að sóknaraðili fékk ekki færi á að vera viðstaddur skýrslutöku af 

varnaraðila sem fram fór á Kleppsspítala, sbr. eftirfarandi ummæli í dómnum:  

„Héraðsdómari þingaði í máli þessu 7. apríl sl. á Kleppsspítala og tók skýrslu af 

varnaraðila, sem þar var vistuð gegn vilja sínum samkvæmt 3. mgr. 13. gr. lögræðislaga, 

að sóknaraðila fjarstöddum og án þess að boða hann til þinghalds. Tók héraðsdómari í 

sama þinghaldi skýrslu af einum lækni og tók síðan málið til úrskurðar um fram komnar 

kröfur, eftir að skipaður verjandi varnaraðila hafði einn tjáð sig um þær. Með því að taka 

málið til úrskurðar án þess að gefa sóknaraðila kost á að tjá sig um kröfur og gagnaöflun 

virti héraðsdómari að vettugi meginreglu réttarfars um jafnræði málsaðila fyrir dómi.“
86

 

 

 Líkt og áður segir hefst málarekstur formlega með birtingu stefnu, sbr. 93. gr. eml. og 

umfjöllun í kafla 3.1, og því hafa reglur um stefnubirtingu talsverða þýðingu í samhengi við 

rétt aðila til að vera viðstaddur þinghöld.
87

  

 

3.2.2 Reglur um stefnubirtingu 

Það gefur auga leið að aðili getur ekki verið viðstaddur þinghald nema hann viti af 

málarekstrinum, og því má segja að fyrirmæli um nauðsyn þess að varnaraðili fái tilkynningu 

um málshöfðun á hendur sér, og hvar og hvenær mál verði þingfest, séu undirstaða þess að 

aðili geti verið viðstaddur þinghald og varið málstað sinn.
88

 Þannig eru fyrirmæli um 

stefnubirtingar jafnframt nokkurs konar undirstaða jafnræðisreglu.
89

  

Finna má mörg dæmi þess að málum hafi verið vísað frá dómi þar sem stefnubirting hafi 

ekki verið í samræmi við ákvæði einkamálalaga. Í slíkum tilvikum skapast hætta á því að 

stefndi standi höllum fæti við málareksturinn, sbr. Hrd. 1989, bls. 1286 þar sem ekki var talið 

að stefnubirting hafi verið í samræmi við ákvæði þágildandi laga um meðferð einkamála í 

héraði, nánar tiltekið 2. mgr. 96. gr. laga nr. 85/1936.
90
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 Umfjöllun um Hrd. 1997, bls. 1032 er einnig að finna í 3.33, í tengslum við rétt aðila til að tjá sig. 
87

 Andri Árnason: Réttarfar í hnotskurn, bls. 8. 
88
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 27 

Áfrýjandi býr í fjölbýlishúsi að Skeljagranda 4, Reykjavík. Í húsi þessu eru 15 íbúðir. Í 

birtingarvottorði héraðsdómsstefnu segir að stefnan hafi verið birt ,,fyrir Kristínu 

Ólafsdóttur á heimili hennar Skeljagranda 4“. Í vottorðinu eru ekki sögð frekari deili á 

Kristínu Ólafsdóttur og ekki er þess getið hvar í húsinu íbúð hennar er. Fyrir Hæstarétt 

hefur verið lagt bréf Manntalsskrifstofu Reykjavíkur, sem skilja verður svo að engin kona 

að nafni Kristín Ólafsdóttir háfi verið skráð með lögheimili að Skeljagranda 4. Í 

vitnamáli, sem haldið var á bæjarþingi Reykjavikur 23. október 1987, kom fram að 

áfrýjandi kannaðist ekki við Kristínu Ólafsdóttur sem íbúa að Skeljagranda 4, og kvaðst 

hann ekki hafa fengið vitneskju um málshöfðunina fyrr en hann fékk endurrit 

héraðsdómsins í póstkassa sinn. Samkvæmt því, sem að framan er rakið, verður ekki talið 

að fram sé komið að stefnubirting hafi farið fram samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 96. gr. 

laga nr. 85/1936. Ber því að ómerkja hinn áfrýjaða dóm og málsmeðferð í héraði og vísa 

máli þessu frá héraðsdómi.
91

 (Leturbreyting mín) 

 

Í dómi Hæstaréttar, Hrd. 4. desember 2013 (738/2013) reyndi á lögmæti stefnubirtingar í 

tengslum við beiðni um endurupptöku máls í samræmi við 2. mgr. 137. gr. eml. Að mati 

sóknaraðila, B, voru skilyrði a-liðar 2. mgr. 137. gr. eml. um endurupptöku útivistarmáls 

uppfyllt því stefna hafi ekki verið birt honum né öðrum sem birta mátti fyrir. Óumdeilt var í 

málinu að beiðni um endurupptöku hafði borist dómara innan tímamarksins sem greint er frá í 

2. mgr. 137. gr. eml. Um lögmæti stefnubirtingarinnar segir í dómi Hæstaréttar:  

Sóknaraðili byggir aðallega á því að stefnu málsins hafi borið að birta fyrir honum í 

Hollandi. Óumdeilt er að sóknaraðili er með tiltekið heimilisfang í Hollandi og að 

fyrirsvarsmaður sóknaraðila býr á tilteknu heimilisfangi í Bretlandi. Í 1. mgr. 90. gr. laga 

nr. 91/1991 segir að eigi stefndi þekkt heimili eða aðsetur erlendis eða það liggi annars 

fyrir að hann eigi heimili í tilteknu öðru ríki og birting stefnu geti ekki farið fram hér á 

landi eftir öðrum ákvæðum XIII. kafla, fari um birtingu eftir lögum þess ríkis og 

þjóðréttarsamningi, ef slíkur samningur hefur verið gerður við hlutaðeigandi ríki. Í 1. 

mgr. 82. gr. sömu laga kemur fram að þar sem eftirfarandi ákvæði XIII. kafla mæli fyrir 

um að stefna verði birt fyrir stefnda, og öðrum sem tengist honum, á stað sem varði hann, 

og með fresti sem taki mið af högum hans, eigi þær reglur við fyrirsvarsmann í stað 

stefnda, fari fyrirsvarsmaður með mál hans. Að mati dómsins verður að túlka þessar 

lagagreinar saman, enda er 90. gr. hluti af XIII. kafla og ekki undanskilin í 1. mgr. 82. gr. 

Að mati dómsins verður að túlka þessi ákvæði á þann veg að fari fyrirsvarsmaður með 

mál stefnda megi birta stefnu fyrir fyrirsvarsmanninum, þótt stefndi eigi sjálfur heimili 

erlendis, og skiptir þá ekki máli þótt fyrirsvarsmaðurinn búi einnig erlendis. Af þessu 

leiðir að varnaraðila var heimilt að birta stefnu málsins fyrir fyrirsvarsmanni sóknaraðila. 

Samkvæmt 1. mgr. 90. gr. bar varnaraðila þá að birta stefnuna fyrir fyrirsvarsmanni 

sóknaraðila í samræmi við breskar birtingarreglur. Fyrirsvarsmaðurinn er einstaklingur og 

verður að mati dómsins því að líta svo á að birta beri stefnu fyrir honum eftir breskum 

reglum um birtingu fyrir einstaklingum. 

 

Sú regla gildir í íslenskum rétti að stefnubirting er ekki skilyrði fyrir því að einkamál verði 

tekið til meðferðar fyrir dómi, því ef stefndi sækir þing við þingfestingu máls, þrátt fyrir að 

                                                                                                                                                         
að hittast. Samsvarandi er, ef birting fer fram á dvalarstað, skrifstofu, vinnustofu eða skipi.“ Sjá til hliðsjónar Alþt. 1935, A-deild, 

bls. 888-889. 
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honum hafi ekki verið birt stefna, leiðir af 4. mgr. 83. gr. eml. að stefnubirtingin skiptir ekki 

öllu máli. Mæting stefnda við þingfestingu í slíkum tilvikum telst nægileg trygging fyrir því 

að stefndi hafi sannarlega fengið vitneskju um málshöfðun á hendur sér, og það að hann sé 

staddur við þingfestinguna sýnir einnig ótvírætt að hann hafi ekki þarfnast stefnufrests til að 

koma við þingsókn af sinni hálfu.
92

 Í Hrd. 6. maí 2005 (176/2005) krafðist sóknaraðili þess að 

mál gegn honum yrði fellt niður þar sem galli hefði verið á birtingu kvaðningar til þinghalds, 

en hann mætti þrátt fyrir það á dómþing við þingfestingu málsins. Hæstiréttur hafnaði kröfu 

sóknaraðila um niðurfellingu málsins, með eftirfarandi rökum:  

Samkvæmt 4. mgr. 83. gr. laga nr 91/1991 skiptir ætlaður galli á birtingu stefnu engu ef 

stefndi sækir þing við þingfestingu máls. Ákvæði þetta á við um þingfestingu kröfu um 

gjaldþrotaskipti og birtingu kvaðningar til skuldara vegna hennar, sbr. 2. mgr. 69. gr. laga 

nr. 21/1991 og haggar 3. mgr. sömu greinar því ekki.
93

 

 

En hvað gerist ef stefna hefur verið birt stefnda í samræmi við ákvæði einkamálalaga 

þannig að stefndi veit af málshöfðun en hann mætir þrátt fyrir allt ekki við þingfestingu máls? 

Er þá um brot gegn jafnræðisreglu að ræða því annar aðili er ekki viðstaddur þinghald?  

 

3.2.3 Útivistarmál og fjarvera stefnda af öðrum ástæðum  

Þrátt fyrir að stefna hafi verið birt stefnda er ekki gulltryggt að hann mæti við þingfestingu 

máls fyrir dómi. Ef stefndi sækir ekki þing við þingfestingu og hefur ekki lögmæt forföll, eða 

ef þingsókn hans fellur niður í síðara þinghaldi án þess að hann hafi tekið til varna í málinu 

með því að leggja þar fram greinargerð, sætir málið svokallaðri útivistarmeðferð.
94

 Um 

útivistarmál er fjallað í 96. gr. eml., en þar segir að ef stefndi sækir ekki þing þegar mál er 

þingfest, og ekki er kunnugt um að hann hafi lögmæt forföll, skuli mál tekið til dóms í þeim 

búningi sem það er, enda hafi stefnandi ekki fengið frest skv. 2. mgr. 95. gr. eml.  

Útivistarmáli lýkur því yfirleitt á þann veg að mál er dómtekið við þingfestingu, þ.e. 

sérstakur málflutningur fer ekki fram í málinu heldur er leyst úr málinu á grundvelli kröfu og 

málatilbúnaðar stefnanda, að því leyti sem krafan samrýmist framkomnum gögnum og á sér 

stoð í lögum. Ef skilyrðum er fullnægt til að taka kröfu stefnanda til greina eins og hún liggur 

fyrir er raunar oftast nær leyst úr útivistarmáli með áritun dómara á stefnu, en dómari hefur 

heimild til þess skv. 113. gr. eml.
95
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Hvað dómaframkvæmd MDE varðar hefur verið talið að vitneskja aðila um réttarhöldin sé 

fortakslaust skilyrði þess að ekki teljist um brot gegn jafnræðisreglu 1. mgr. 6. gr. MSE að 

ræða. Einnig má ráða af dómaframkvæmd MDE að til þess að afsal réttarins til að mæta við 

þinghald teljist gilt þurfi það að vera ákveðið af fúsum og frjálsum vilja og gefið til kynna 

með skýrum hætti. Auk þess megi afsalið ekki vera andstætt mikilvægum 

almannahagsmunum.
96

 Ef aðili veit af réttarhöldunum, hann ákveður af fúsum og frjálsum 

vilja að mæta ekki við þingfestingu máls og hefur gefið það til kynna með skýrum hætti 

standi allar líkur til þess að ekki sé um brot gegn jafnræðisreglu að ræða.
97

  

Ef svo ber undir getur málsaðili því afsalað sér réttinum til að vera viðstaddur þinghöld, 

og málið er tekið til meðferðar sem útivistarmál í samræmi við 1. mgr. 96. gr. eml.
98

 Sem 

dæmi um að mál hafi verið tekið til meðferðar sem útivistarmál í samræmi við 1. mgr. 96. gr. 

eml. má nefna Hrd. 20. desember 2011 (210/2011):  

Við þingfestingu málsins 1. júní 2010 sótti stefndi þing og fékk frest til að taka afstöðu til 

krafna stefnenda og kanna framkomin gögn. Þegar málið var næst tekið fyrir 7. september 

sama ár féll hins vegar niður þingsókn af hálfu stefnda. Var málið því dómtekið og dæmt 

4. október það ár eftir kröfum og málatilbúnaði stefnenda, sbr. 96. gr. laga um meðferð 

einkamála, nr. 91/1991.
99

 

 

Ef skilyrði 96. gr. eml. eru uppfyllt er því heimilt að taka mál til útivistarmeðferðar.
100

 Í 

fyrrnefndum dómi var jafnræðisreglan ekki nefnd, en ekki er ólíklegt að jafnræðisreglan hafi 

vægi sem skýringarsjónarmið þegar metið er hvort skilyrði ákvæðis 96. gr. eml. eru uppfyllt 

eður ei. Tvenns konar tilvik, að útivistarmálum undanskildum, geta leitt til þess að ekki telst 

um brot gegn réttinum til að vera viðstaddur þinghald að ræða, þrátt fyrir að stefndi mæti ekki 

við þingfestingu máls. Hér er annars vegar um að ræða tilvik þar sem ekki hefur tekist að láta 

aðila vita af málarekstrinum þrátt fyrir að gripið hafi verið til allra tiltækra ráðstafana til þess 
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að reyna að ná í hann, og hins vegar tilvik þar sem aðili hefur reynt að koma sér undan 

tilkynningu um málareksturinn, í því skyni að komast hjá því að mál verði rekið gegn 

honum.
101

  

89. gr. eml. er einmitt ætlað að koma í veg fyrir að svona tilvik geti komið upp, en í 

greininni felst heimild til þess að birta stefnu í Lögbirtingarblaði, ef skilyrði greinarinnar eru 

uppfyllt. Í 89. gr. eml. segir nánar tiltekið að heimilt sé að birta stefnu í Lögbirtingarblaði í 

þrenns konar tilvikum. Í fyrsta lagi getur það verið heimilt ef upplýsinga verður ekki aflað um 

hvar megi birta stefnu eftir almennum reglum, í öðru lagi í tilvikum þar sem erlend yfirvöld 

neita eða láta hjá líða að verða við ósk um birtingu skv. 90. gr. eml., og í þriðja lagi ef stefnu 

er beint að óákveðnum manni. Skilyrði fyrir því að heimilt sé að beita heimildinni í 89. gr. 

eml. eru ströng, enda er farið á svig við rétt aðila til að vera viðstaddur þinghald þegar 

heimildinni er beitt.
102

 Finna má mörg dæmi þess í dómaframkvæmd að ekki hafi verið fallist 

á að skilyrði birtingar stefnu í Lögbirtingarblaði hafi verið uppfyllt. Sem dæmi um slíka 

niðurstöðu má nefna Hrd. 14. maí 2013 (282/2013) þar sem niðurstaðan var að stefnubirting í 

Lögbirtingarblaði hafi ekki verið heimil, sbr. það sem segir í dómi Hæstaréttar:  

Í málinu hafa ekki komið fram upplýsingar eða gögn til skýringar því hvers vegna írskum 

stjórnvöldum tókst ekki að birta téða stefnu innan þeirra ríflegu þriggja mánaða sem þau 

höfðu til stefnu. Eins og málið liggur fyrir verður því litið svo á að írsk stjórnvöld hafi 

látið hjá líða að birta umrædda stefnu þannig að heimilt hafi verið að birta stefnda 

stefnuna í Lögbirtingablaði með heimild í b-lið 1. mgr. 89. gr. laga nr. 91/1991 um 

meðferð einkamála.  

(...) 

Krafa aðalstefnda um frávísun málsins vegna ófullnægjandi birtingar stefnu kom fram í 

greinargerð hans og telst því nægilega snemma fram komin. Með vísan til mótmæla 

aðalstefnda er því skylt að vísa málinu frá dómi. Er þá ekki þörf á því að fjalla um önnur 

þau atriði sem aðalstefndi telur að eigi að leiða til frávísunar málsins. 

 

Hæstiréttur komst að sambærilegri niðurstöðu í Hrd. 22. október 2009 (40/2009) þar sem 

máli var vísað frá Hæstarétti þar sem ekki var talið að skilyrði stefnubirtingar í 

Lögbirtingarblaði væru uppfyllt:  

Svo sem fram kemur í héraðsdómi er stefndi talinn eiga tiltekið heimilisfang í Englandi. 

Var stefna til héraðsdóms birt þar og lagðar fram í málinu fullnægjandi upplýsingar um 
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að við birtinguna hefði verið farið eftir breskum lögum, sbr. 90. gr. laga nr. 91/1991. 

Fyrir Hæstarétt hafa verið lögð gögn um að reynt hafi verið að birta áfrýjunarstefnu fyrir 

stefnda á sama stað en birting ekki tekist. Var þá gripið til þess ráðs að birta stefnuna í 

Lögbirtingablaði og birtist hún þar 6. mars 2009. Telur áfrýjandi að þessi birting sé 

fullnægjandi, þar sem ekki hafi tekist að birta stefnuna þar sem stefndi hafi verið talinn 

eiga heima. Í áfrýjunarstefnunni er fyrrgreint heimilisfang stefnda tilgreint. Ekki er í þar 

tekið fram af hverri ástæðu birt sé í Lögbirtingablaði svo sem áskilið er í 2. mgr. 89. gr. 

laga nr. 91/1991. 

Samkvæmt 1. mgr. 89. gr. laga nr. 91/1991 eru þau skilyrði meðal annars sett fyrir að 

birta megi stefnu í Lögbirtingablaði, að upplýsinga verði ekki aflað um hvar birta megi 

stefnu eftir almennum reglum eða erlend yfirvöld neiti eða láti hjá líða að verða við ósk 

um birtingu samkvæmt 90. gr. laganna. Hvorugu þessara skilyrða er fullnægt í þessu 

máli. Verður málinu því vísað frá Hæstarétti. 

 

Hugsanlegt er að jafnræðisregla hafi búið hér að baki sem skýringarsjónarmið, en  

niðurstaða um heimild stefnubirtingar í Lögbirtingarblaði byggist á ákvæðum einkamálalaga. 

Það er að minnsta kosti ljóst af þeim ströngu skilyrðum sem sett eru fyrir stefnubirtingu í 

Lögbirtingarblaði að brýnt er að allir möguleikar til stefnubirtingar, aðrir en stefnubirting í 

Lögbirtingarblaði, sé reyndir áður en til stefnubirtingar í Lögbirtingarblaði kemur, og að 

markmið þess sé einmitt að gæta þess að stefndi viti örugglega af málarekstrinum svo ekki 

halli á stefnda. Röksemdir tengdar jafnræðisreglu hafa því hugsanlega haft vægi við skýringu 

lagaákvæða í þessu tilviki.  

Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að stefnubirting hafi ekki verið í samræmi við 

ákvæði eldri einkamálalaga, laga nr. 85/1936, í dómi Hrd. 1981, bls. 1573. Í dóminum kemur 

fram að túlka beri heimild þágildandi 95. gr. laga nr. 85/1936 þröngt:   

Í 2. mgr. 95. gr. laga nr. 85/1936 er undantekning frá almennum reglum 95. gr. um 

stefnubirtingar, og segir þar, að birta skuli stefnu i auglýsingablaði landsstjórnarinnar, 

þegar ókonnugt sé, hvar birta skuli, eða birta skuli óákveðnun mönnum. Reglu þessa ber 

að skýra þröngri lögskýringu. Samkvæmt 7. gr. samþykkta Fiskeldis h/f og 24. gr. laga 

nr. 32/1978 um hlutafélög skal stjórn félagsins halda nákvæma hlutaskrá, og eiga allir 

hluthafar og stjórnvöld aðgang að skránni og mega kynna sér efni hennar. Þegar þetta er 

virt, verður að telja, að hluthafar þeirra í félaginu, sem stefnendur beina kröfum að í 

málinu, séu nægilega tilgreindir i hlutaskrá, til þess að vitað sé um þá. Þess vegna hefði 

bæði átt að greina þá í stefnu skv. 88. gr. laga nr. 85/1936 og birta þeim stefnuna á 

lögformlegan hátt samkvæmt almennum ákvæðum 95. gr. laganna. Þar sem þessa var 

ekki gætt af stefnenda hálfu, ber af sjálfsdáðum að visa öllum kröfum á hendur þessum 

hluthöfum frá dómi.
103
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Leiða má af dómaframkvæmd að heimild 89. gr. eml. er undantekningarregla sem túlka 

ber þröngt, líkt og komið hefur fram. Ef henni er beitt í tilvikum þar sem skilyrði hennar eru 

ekki uppfyllt teldist um brot gegn rétti aðila til að vera viðstaddur þinghöld að ræða, samfara 

broti gegn ákvæðum einkamálalaga. Þröng beiting reglunnar er auk þess í samræmi við 

lögskýringarsjónarmið þau sem hugsanlega má ráða af jafnræðisreglunni. 

 

3.2.4 Niðurstaða varðandi rétt aðila til að vera viðstaddur þinghald 

Rétturinn til að vera viðstaddur þinghald er tryggður með fremur nákvæmum hætti í 

einkamálalögum, sbr. til dæmis ströng skilyrði ákvæða einkamálalaga um stefnubirtingar. 

Jafnræðisregla virðist þar af leiðandi aðallega hafa vægi sem skýringarsjónarmið hvað 

umræddan rétt varðar. Annar þáttur jafnræðisreglunnar sem fjallað verður um hér varðar 

aðgang að gögnum. Sá þáttur er, líkt og rétturinn til að vera viðstaddur þinghöld, forsenda 

þess að aðili geti haft skoðun á, og tjáð sig um, málatilbúnað gagnaðilins. 

 

3.3 Andmælaréttur 

3.3.1 Almennt um réttinn til að reifa málstað sinn 

Einn þátt jafnræðisreglu einkamálaréttarfars mætti kalla andmælarétt. Líkt og komið hefur 

fram er andmælareglan að mati sumra fræðimanna sérregla, og ein af meginreglum 

einkamálaréttarfars. Að meti Einars Arnórssonar og Theódórs B. Líndal er reglan aftur á móti 

sama efnis og jafnræðisreglan.
104

 Hér verður aftur á móti gengið út frá því að andmælaréttur 

sé undirþáttur jafnræðisreglu. Sá réttur á sér hliðstæðu í andmælareglu stjórnsýsluréttar en 

inntak andmælareglu stjórnsýsluréttar er að málsaðili skal eiga þess kost að kynna sér gögn, 

tjá sig um þau og koma að frekari upplýsingum. Þannig á málsaðili þess kost að gæta réttar 

síns og hagsmuna.
105

  

Sama hugsun býr að baki réttinum sem málsaðili á að njóta við málsmeðferð fyrir dómi 

við meðferð einkamála, þ.e. að málsaðili skuli eiga þess kost að gæta réttar síns og hagsmuna 

fyrir dómi. Þann rétt, andmælaréttinn, mætti í raun flokka í nokkra undirflokka. Rétturinn 

getur í fyrsta lagið falist í réttinum til að fá aðgang að öllum gögnum máls, í öðru lagi í rétti 

aðila til að tjá sig um málsgögn og í þriðja lagi felst í réttinum réttur aðila til að afla gagna 

sjálfur, þ. á m. leiða og spyrja vitni. Þessi þáttur jafnræðisreglu hefur í framkvæmd MDE 

verið kallaður reglan um „equality of arms“, en í reglunni felst að málsaðilar skuli hafa jöfn 
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tækifæri til að reifa málstað sinn.
106

 Hér verður fjallað nánar um inntak andmælaréttarins, en 

fyrsta skrefið er að skoða hvernig réttur aðila til aðgangs að gögnum er tryggður, og hvernig 

brot gegn þeim rétti geta leitt til þess að um brot gegn jafnræðisreglu telst að ræða.  

 

3.3.2 Réttur aðila til aðgangs að gögnum máls 

Líkt og komið hefur fram er það ekki svo að ótvírætt telst um brot gegn jafnræðisreglu, og þar 

með reglunni um réttláta málsmeðferð, að ræða ef einn þáttur hennar er brotinn, heldur ræðst 

niðurstaðan um það hvort málsmeðferð hafi verið í samræmi við fyrrgreindar reglur af 

heildarmati á aðstæðum. Réttur aðila til aðgangs að gögnum máls er, líkt og réttur aðila til að 

vera viðstaddur þinghöld, forsenda þess að aðrir þættir jafnræðisreglunnar geti komið til 

framkvæmdar.  

Réttur aðila til þess að fá aðgang að málsgögnum er því mikilvægur þáttur í 

jafnræðisreglunni.
107

 Rétturinn til aðgangs að gögnum er orðaður í einkamálalögum en í X. 

kafla laganna er fjallað um skjöl og önnur sönnunargögn. Þar segir í 1. mgr. 67. gr. að ef aðili 

skírskotar til skjals sem er í vörslum hans skuli hann leggja það fram eftir kröfu gagnaðila, ef 

taka á tillit til þess við úrlausn máls. Í 70. gr. segir svo að eftir því sem átt geti við gildi 

ákvæði 67.-79. gr. um skyldu til að sýna og afhenda önnur sýnileg sönnunargögn en skjöl, og 

til að leyfa afnot og veita aðgang að þeim. Rétturinn til aðgangs að gögnum máls nýtur því 

verndar ákvæða X. kafla einkamálalaga.  

Á réttinn til aðgangs að gögnum reyndi í Hrd. 13. mars 2017 (43/2017). Kveðið var á um 

það í úrskurði héraðsdóms að Landsbankanum hf. væri skylt að veita dómkvöddum 

matsmönnum aðgang að nánar tilgreindum upplýsingum. Í úrskurði héraðsdóms í málinu var 

meðal annars vísað til meginreglunnar um jafnræði málsaðila varðandi afhendingu gagnanna 

sem um ræddi. Ágreiningsefnið varðaði meðal annars aðgang að gögnum með vísan til 3. 

mgr. 62. gr. eml., þar sem segir að sá sem hefur umráð þess sem matsgerð lýtur að sé skylt að 

veita matsmanni aðgang að því, sbr. 3. mgr. 53. gr. eml. Um þetta atriði segir í dómi 

héraðsdóms  

Í málinu er uppi sú óvenjulega staða að stefnandi, sem er banki sem tekinn var til 

slitameðferðar samkvæmt ákvæðum laga nr. 161/2002, og hefur nú höfðað mál gegn 

stefndu Brit Insurance Ltd. o.fl. hefur ekki í vörslum sínum, nema að takmörkuðu leyti, 

frumgögn sem lúta að reikningsskilum bankans, en líta verður á reikningsskil bankans á 

árunum 2007 og 2008 sem meginandlag þess mats sem matsmenn voru kvaddir til að 
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framkvæma með fyrrgreindum úrskurði héraðsdóms. Er ekki um það deilt að slík gögn 

voru að verulegu leyti afhent Nýja Landsbankanum hf., nú Landsbankanum hf., í 

framhaldi af stofnun hans í október 2008. Téðum stefndu er því ókleift að skora á 

stefnanda að veita matsmönnum aðgang að umræddum gögnum. Hins vegar er ljóst að 

umræddir stefndu líta á umrætt mat sem mikilvægan þátt í vörnum sínum.  Þá telur 

dómurinn nægilega liggja fyrir að matsmönnum sé ill- eða ómögulegt að framkvæma það 

mat, sem þeir voru kvaddir til að sinna, án þess að þeir fá umbeðinn aðgang að gögnum. 

Verður því að leggja til grundvallar að það myndi koma niður á möguleikum stefndu Brit 

Insurance Ltd. o.fl. til að halda uppi fullum vörnum í málinu ef ekki reyndist unnt að 

framkvæma umrætt mat. Slík niðurstaða væri að sínu leyti einnig illa samrýmanleg 

meginreglu íslensks réttarfars um jafnræði aðila dómsmáls. 

(...) 

Að öllu framangreindu athuguðu er það niðurstaða dómara að hagsmunir stefndu Brit 

Insurance Ltd. o.fl. af því að matsmenn fái aðgang að umræddum upplýsingum þannig að 

þeir geti lokið matsstörfum sínum vegi þungt. Telur dómurinn að hagsmunir 

Landsbankans hf., svo og hagsmunir þeirra tilteknu aðila sem dómkvaddir matsmenn 

kunna hugsanlega að þurfa að vísa til í rökstuðningi eða svörum við matsspurningum, séu 

ekki þess eðlis að þeir eigi að vega þyngra en hagsmunir téðra stefndu af því að 

sönnunarfærsla þeirra nái fram að ganga og þeir geti haldið uppi fullum vörnum fyrir 

dómi. (Leturbreyting mín) 

 

Niðurstaða héraðsdóms var að ef stefndu fengju ekki aðgang að umræddum gögnum væri 

um brot gegn jafnræðisreglu að ræða. Synjun á aðgangi að gögnunum myndi koma niður á 

möguleikum stefndu til að halda uppi vörnum í málinu og hagsmunir stefndu af því að 

sönnunarfærsla þeirri næði fram að ganga skyldu því vega þyngra en hagsmunir bankans sem 

um ræddi af því að gögnunum yrði haldið leyndum. Einnig var tekið fram í héraðsdómi að 

ekki væri gert ráð fyrir því í einkamálalögum að heimilt væri að synja um aðgang eða 

afhendingu gagna með vísan til þess kostnaðar sem aðili hefði af afhendingu gagnanna. 

Hæstiréttur felldi umræddan úrskurð héraðsdóms aftur á móti úr gildi, meðal annars með 

vísan til meginreglunnar um málsforræði og þess að umrætt ákvæði einkamálalaga heimilaði 

ekki að aðilar yrðu knúnir til að veita matsmanni aðgang að gögnum. Um beitingu 3. mgr. 62. 

gr. eml. í málinu sagði Hæstiréttur:  

Eftir tilgangi þessa ákvæðis [3. mgr. 62. gr. eml.] og að gættum áðurgreindum 

meginreglum laga nr. 91/1991 er á hinn bóginn ófært að veita ákvæðinu rýmra inntak en 

leiðir af orðalagi þess, þannig að því verði beitt sjálfstætt til að knýja aðra, hvort heldur 

gagnaðila eða þriðja mann, til að veita matsmanni aðgang að annars konar gögnum eða 

upplýsingum, sem hann kynni að þurfa á að halda til að leysa af hendi verk sitt.  

(...) 

Þegar af þeim ástæðum, sem að framan greinir, er aðalkrafa varnaraðila hér fyrir dómi 

þannig úr garði gerð að fyrir henni verður ekki fundin stoð í ákvæðum laga nr. 

91/1991 og eru varakröfur þeirra jafnframt því marki brenndar. 
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Hæstiréttur felldi úrskurð héraðsdóms úr gildi, og vísaði ekki til reglunnar um jafnræði 

málsaðila í rökstuðningi sínum. Í Hrd. 7. janúar 2016 (787/2015), sem varðaði einnig aðgang 

að gögnum í tengslum við 62. gr. eml. var vísað til jafnræðisreglu og aðgangur að hluta gagna 

sem um ræddi heimilaður, með vísan til grunnraka að baki 2. mgr. 62. gr. eml. Í dómi 

Hæstaréttir sagði aðgang að þeim hluta gagnanna sem heimilaður var:  

Samkvæmt 2. og 3. mgr. 62. gr. laga nr. 91/1991 er matsmönnum rétt að afla sér gagna til 

afnota við matið og er hverjum þeim sem hefur umráð þess sem matsgerð lýtur að skylt 

að veita matsmönnum aðgang að því, með þeim takmörkunum sem áður greinir. Ekki 

verður vefengt að gögn þau sem um ræðir kunni að nýtast við matið. Verður á hinn 

bóginn að taka afstöðu til réttmætis beiðni matsmanna um að fá aðgang að þessum 

gögnum og upplýsingum eftir þeim reglum sem áður greinir. 

(...)  

Krafa sóknaraðila um afhendingu annarra gagna en þeirra sem úrskurðurinn tekur til 

varðar gögn sem varnaraðili hefur þegar afhent matsmönnum. Með hliðsjón af 

meginreglu einkamálaréttarfars um jafnræði aðila og þeim grunnrökum sem búa að 

baki 2. mgr. 62. gr. laga nr. 91/1991, verður fallist á kröfu sóknaraðila um afhendingu 

gagnanna á þann hátt sem í dómsorði greinir.  

 

Reynt hefur á rétturnn til aðgangs að gögnum máls fyrir MDE, en ákvæði eml. eru túlkuð í 

samræmi við dóma dómstólsins, líkt og komið hefur fram.
108

 Mikilvægi réttarins til aðgangs 

að gögnum máls hefur verið haldið fram í fjölmörgum dómum MDE, en því hefur einnig 

verið slegið föstu í dómaframkvæmd MDE að rétturinn til aðgangs að gögnum máls sé ekki 

fortakslaus. Í ákveðnum tilvikum geti verið að aðrir hagsmunir vegi þyngra en réttur aðila til 

aðgangs að gögnum málsins, þannig að réttlætanlegt geti verið að takmarka aðgang að 

tilteknum gögnum. Slík tilvik geta komið upp ef gögn varða til dæmis þjóðaröryggi, öryggi 

vitna eða almannahag. Í dómi MDE, Rowe og Davis gegn Bretlandi, 16. febrúar 2000 

(28901/95), sagði aftur á móti að aðeins megi takmarka réttinn til aðgangs að gögnum í 

tilvikum þar sem það er bráðnauðsynlegt. Í dómnum segir einnig að í tilvikum þar sem 

nauðsynlegt er að takmarka aðgengi aðila máls að málsgögnum í sakamálum þurfi að gæta 
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þess að yfirvöld komi til móts við sakborning svo tryggt sé að hann njóti á endanum jafnræðis 

við málsmeðferðina, þrátt fyrir að hann hafi ekki fengið aðgang að tilteknum gögnum.
109

  

Tilgangurinn með reglum sem tryggja réttinn til aðgangs að gögnum máls er einmitt að 

aðilar fái tækifæri til þess að kynna sér efni málsgagna áður en dómur er kveðinn upp í máli, 

til þess að þeir standi jafnfætis gagnaðila sínum. Ef aðili fær ekki tækifæri til þess að fá 

aðgang að gögnum getur hann hvorki kynnt sér né efni þeirra né brugðist við gögnum 

gagnaðilans, og þar með er ljóst að það hallar á þann aðila sem ekki fékk aðgang að 

málsgögnum. 

Í Hrd. 2002, bls. 1941 var réttur málsaðila til aðgangs að gögnum vanræktur, á þann veg 

að Hæstiréttur tók fram að um brot gegn jafnræðisreglu einkamálaréttarfars væri að ræða. Í 

málinu kröfðust fyrirsvarsmenn fegurðarsamkeppni, U ehf. o. fl., þess að lagt yrði lögbann 

við sýningu, útgáfu og opinberrar birtingar kvikmyndir um fegurðarsamkeppnina. H, einn 

keppenda, hafði sjálf tekið upp og framleitt kvikmyndina, sem hún hafði hugsað sér að sýna 

almenningi. Í myndinni var að finna efni frá undirbúningi og framkvæmd keppninnar, sem 

sneri bæði að öðrum keppendum og henni sjálfri. H neitaði að sýna myndina fyrir héraðsdómi 

og niðurstaða héraðsdóms var að lögbann var lagt á myndina. Það var gert á þeim grundvelli 

að þar sem H hafi neitað að sýna myndina fyrir dómi hafi ekki verið hægt að leggja mat á það 

hvort í raun hafi verið brotið gegn stjórnarskrárvörðum rettindum U. ehf. o.fl. um friðhelgi 

einkalífsins. Þann vafa yrði að skýra sóknaraðilum í héraði, U ehf. o.fl, í hag og því var 

niðurstaða héraðsdóms að leggja lögbann við sýningu myndarinnar. H lagði svo myndina 

fram fyrir Hæstarétti, en þá lá fyrir að aðeins helmingur varnaraðila hafði, ásamt lögmanni 

þeirra, horft á þá tilteknu útgáfu hennar þegar málið var flutt fyrir Hæstarétti. Um 

framlagningu kvikmyndarinnar fyrir dómi og sönnunargildi kvikmyndarinnar við úrlausn 

málsins fyrir Hæstarétti sagði í dómi Hæstaréttar: 

Sóknaraðilar hafa nú lagt fram fyrir Hæstarétti eintak af kvikmyndinni „Í skóm drekans“. 

Þrátt fyrir þetta hafa sóknaraðilar lítið sem ekkert vísað til þessa eintaks af myndinni í 

málatilbúnaði sínum fyrir Hæstarétti. Liggur þannig ekki nægilega fyrir hvað sóknaraðilar 

telja sannað með þessu gagni í einstökum atriðum. Til þess verður einnig að líta að í 

greinargerð sóknaraðila fyrir Hæstarétti er tekið fram að þetta eintak af kvikmyndinni sé 

aðeins til afnota fyrir dómendur, en um helmingur varnaraðila hafi ásamt lögmanni horft 

á þessa gerð hennar 11. maí sl. og geti á þeim grunni tjáð sig um verkið ef efni eru talin 

til þess. Með þessu háttalagi við gagnaöflun hafa sóknaraðilar virt að vettugi þá 

grundvallarreglu einkamálaréttarfars að jafnræðis beri að gæta um rétt málsaðila til að 

kynna sér og tjá sig um sönnunargögn gagnaðila síns. Auk þessa hafa sóknaraðilar með 

því að leggja fyrst fram á þessu stigi eintak af kvikmyndinni raskað í öllum meginatriðum 

þeim grundvelli, sem þau kusu sjálf að reisa málatilbúnað sinn á fyrir héraðsdómi. Þegar 
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alls þessa er gætt eru ekki skilyrði til að taka tillit til þessa sönnunargagns við úrlausn 

málsins fyrir Hæstarétti. 

 

Í fyrrgreindum dómi hafði jafnræðisreglan vægi sem lögskýringarsjónarmið, þ.e. ráða má 

af dómi Hæstaréttar að tilvist reglunnar hafi meðal annars verið þess valdandi að enn 

þýðingarmeira þótti að gæta umrædds réttar, þ.e. réttarins til aðgangs að gögnum.  

Örfáar undantekningar frá réttinum er að finna í einkamálalögum. Sem dæmi um 

undantekningu frá réttinum má nefna ákvæði 1. mgr. 69. gr. eml., þar sem fjallað er um skjöl 

sem skylt væri að láta af hendi skv. 67. gr. laganna, sem hafa að geyma atriði sem 

hlutaðeiganda væri óskylt eða óheimilt að bera vitni um. Svo segir í 1. mgr. 69. gr. að í þeim 

tilvikum geti dómari ákveðið að skjalið verði lagt fyrir hann í trúnaði og gegn þagnarskyldu, 

og annaðhvort að hann taki eftirrit af því úr skjalinu sem er skylt og heimilt að láta uppi, eða 

geri skýrslu um þau atriði. Í dómi Hrd. 9. október 2014 (111/2014) sem höfðað var af 

Samkeppniseftirlitinu og íslenska ríkinu vegna brota fyrirtækis gegn ákvæðum 

samkeppnislaga var fallist á að aðeins dómari fengi aðgang að gögnum sem gagnstefnandi, 

Samkeppniseftirlitið, leitaði eftir, með tilliti til samkeppnisréttarsjónarmiða. Í dómi 

héraðsdóm segir:  

Jafnframt er til þess að líta að í ákvörðun gagnstefnanda, sem staðfest var  af 

áfrýjunarnefnd samkeppnismála, var í engu getið um hvernig þessum drykkjartegundum 

er stillt upp í verslunum, hvernig verðlagningu þeirra er háttað og hver hafi verið 

framlegð af sölu þeirra á tímabilinu. Ekki var heldur leitað rökstudds álits endurseljenda 

til álitaefna tengdum mögulegri staðgöngu kolsýrðra vatnsdrykkja og hefðbundinna 

gosdrykkja. Þá verður ekki séð að sjálfstæð rannsókn hafi farið fram af hálfu 

gagnstefnanda á sölu- og verðlagsþróun á drykkjarvörumarkaðnum sem hefði getað gefið 

vísbendingar um hreyfingar í viðskiptum milli þessara vörutegunda. Á hinn bóginn var 

leitað svara helsta keppinautar aðalstefnanda á drykkjarvörumarkaðnum, Ölgerðarinnar, 

meðal annars um stöðu fyrirtækisins á markaði. Í gögnum, sem lögð voru fyrir dóminn 

samkvæmt 69. gr. laga nr. 91/1991, er að finna svarbréf lögmanns fyrirtækisins, dags. 

11. ágúst 2008, við þessari fyrirspurn. Þar var talið að aðstæður á íslenska markaðnum 

væru nokkuð sérstakar í samanburði við hinn evrópska markað í ljósi þess að sala á ýmiss 

konar vatnsdrykkjum með koltvísýringi hefði aukist verulega hér á landi meðal annars á 

kostnað hefðbundinna gosdrykkja. Var það talið gefa vísbendingu um að þessir drykkir 

tilheyrðu sama markaði og var við það stuðst í bréfinu. Þessi afstaða helsta keppinautar 

aðalstefnanda gaf vísbendingu um hvernig markaðurinn horfði við honum.  

 

Leiða má líkum að því að ákvæði einkamálalaga sem fela í sér takmörkun á aðgangi að 

gögnum skuli túlka þröngt. Að minnsta kosti er líklegt að ef undanþáguákvæði laganna yrðu 

túlkuð rúmt skapaðist hætta á því að að rétturinn til aðgangs að gögnum yrði ekki virtur, og 

þar með hætta á því að jafnræði málsaðila yrði stefnt í hættu. Af dómaframkvæmd MDE má 

ráða að í ákveðnum tilvikum geti verið heimilt að takmarka aðgang að gögnum máls, til 
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dæmis í tilvikum þar sem aðrir hagsmunir vega þyngra en réttur aðila til aðgangs að gögnum 

málsins. 

Af dómum Hæstaréttar sem nefndir hafa verið hér má leiða að þrátt fyrir að rétturinn til 

aðgangs að gögnum sé mikilsverður réttur þurfi líklega að vera kveðið á um hann í ákvæðum 

einkamálaga svo hans njóti við í vafatilvikum, sbr. Hrd. 13. mars 2017 (43/2017), en einnig 

að takmörkun á aðgengi að gögnum geti leitt til þess að um brot gegn jafnræðisreglu telst að 

ræða ef rétturinn er verndaður samkvæmt lögum, sbr. Hrd. 2002, bls. 1941. Af þessu leiðir að 

jafnræðisreglan hefur þýðingu bæði í tengslum við réttinn til aðgangs að gögnum, og þegar til 

stendur að takmarka þann rétt.  

 

3.3.3 Réttur aðila til að tjá sig  

Í kjölfar þess að aðili fær aðgang að gögnum máls á hann að njóta réttar til að tjá sig um 

gögnin. Sá réttur er liður í andmælarétti málsaðila, og lagaákvæði sem kveða á um þennan rétt 

hafa þann tilgang að tryggja að báðir aðilar fái tækifæri til að tjá sig um þau málsatvik og 

lagaatriði sem lögð eru til grundvallar við úrlausn máls.
110

   

Réttur aðila til þess að tjá sig fyrir dómi nær jafnt til einkamála sem sakamála, og reglan 

gildir einnig í málum sem kærð eru til Hæstaréttar.
111

 Í einkamálalögum er rétturinn til að tjá 

sig verndaður á ýmsa vegu. Í fyrsta lagi má nefna að í 80. gr. eml. eru ákvæði um stefnu og 

hvað skuli koma fram í henni. Þar segir í e-lið 1. mgr. að í stefnu skuli meðal annars greina 

frá málsástæðum sem stefnandi byggir málsókn sína á, svo og öðrum atvikum sem þarf að 

greina frá til þess að samhengi málsástæðna verði ljóst. Þar segir einnig að þessi lýsing skuli 

vera gagnorð og svo skýr að ekki fari milli mála hvert sakarefnið er.  

Réttur stefnda til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri nýtur einnig verndar samkvæmt 

einkamálalögum. Þar segir í 1. mgr. 99. gr. eml. að ef stefndi sækir þing við þingfestingu máls 

eigi hann rétt á hæfilegum fresti til að taka afstöðu til krafna stefnanda og kanna framkomin 

gögn. Um rétt stefnda til þess að tjá sig er nánar fjallað í 2. mgr. 99. gr. eml. Þar segir að haldi 

stefndi uppi vörnum í máli skuli hann leggja fram skriflega greinargerð, þar sem hann greinir 

frá aðilum, málflutningsumboði, kröfum sínum og gögnum. Í greinargerð skuli hann meðal 

annars lýsa málsástæðum sínum og þeim réttarreglum sem hann byggir málatilbúnað sinn á. Í 

2. mgr. 99. gr. eml. er svo einnig tekið fram að dómari getur veitt stefnda frest til að leggja 

fram greinargerð, ef hann telur réttmæta ástæðu til þess, en þeirri heimild dómara er einmitt 

                                                 
110

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 79. 
111

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 83. 



 

 39 

ætlað að tryggja að öruggt sé að stefndi fái nægilegt svigrúm til að bregðast við stefnu 

stefnanda, og þar með tjá sig um gögn málsins.  

Ákvæðum um munnlegan málflutning í einkamálalögum er einnig ætlað að tryggja rétt 

aðila til að tjá sig, en ljóst er að í munnlegum málflutningi gefst aðila færi á að tjá sig um 

gögn málsins og málatilbúnað gagnaðila milliliðalaust fyrir dómaranum. Reglan um 

munnlega málsmeðferð er raunar sjálfstæð meginregla, og ein af meginreglum 

einkamálaréttarfars. Í 1. mgr. 101. gr. eml. er að finna aðalregluna um málflutning hérlendis, 

en samkvæmt henni skal flytja mál munnlega ef stefndi heldur uppi vörnum í máli og því 

verður ekki vísað frá dómi. Í því samhengi má einnig nefna 1.-3. mgr. 103. gr. eml., sem 

kveða nánar á um munnlegan flutnings máls.
112

  

Í dómi Hrd. 14. maí 2004 (173/2004) héldu stefndu því m.a. fram að stefna hafi haft að 

geyma skriflegan málflutning. Í dómi Hæstaréttar sagði meðal annars:  

Stefndu krefjast frávísunar á þeirri forsendu að stefnendur hafi í öndverðu ekki búið mál 

sitt þannig úr garði að það samræmdist meginreglum einkamálalaga um skýran og 

glöggan málatilbúnað. Málið nú sé höfðað á grundvelli nákvæmlega sömu gagna og hið 

fyrra, að því undanskildu að tekin hafi verið út tvö skjöl. Í málinu sé mikið af gögnum 

sem hafi „að geyma efni, sem litlu ljósi geta varpað á málsgrundvöll stefnenda,“ eins og 

það sé orðað í frávísunarúrskurðinum frá 11. desember 2002. Telur stefndi að grunnrök 

reglnanna um res judicata eigi því að leiða til frávísunar þessa máls. Einnig er 

frávísunarkrafan á því byggð að stefnan hafi að geyma skriflegan málflutning og brjóti 

það í bága við meginreglu 1. mgr. 101. gr. og 3. mgr. 103. gr. laga nr. 91/1991 um 

munnlegan flutning máls. 

 

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um frávísun málsins á grundvelli 1. mgr. 80. 

gr. laganna, og tók ekki afstöðu til þess hvort um brot gegn 103. gr. eml. hefði verið að ræða. 

Málsaðili í Hrd. 29. apríl 2014 (242/2014) krafðist frestunar máls með vísan til 3. mgr. 103. 

gr. eml., en Hæstiréttur féllst ekki á það. Jafnræðisregla var ekki nefnd í fyrrgreindum 

dómum. Af dómaframkvæmd virðist sem svo að fáir dómar varði umrætt ákvæði 

einkamálalaga, og ekki er að sjá nýleg dæmi þess að Hæstiréttur hafi talið að um brot gegn 

meginreglunni um munnlegan málflutning í skilningi greinarinnar hafi verið að ræða.    

Í ákveðnum tilvikum getur dómari þó heimilað skriflegan málflutning máls, sbr. meðal 

annars 1. mgr. 101. gr. eml. og 4. mgr. 103. gr. eml.
113

 Í slíkum tilvikum er þess þó gætt að 

aðili fái tækifæri til þess að tjá sig um gögn máls, sbr. það sem segir í 4. mgr. 103. gr. eml um 

að þegar mál sé skriflega flutt skuli fresta því að loknum skýrslutökum til þess að stefnandi 
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leggi fram sókn. Að henni fram kominni verði máli svo frestað á ný til þess að stefndi leggi 

fram vörn. Enn fremur verður máli síðan frestað til þess að aðilar eigi báðir kost á að leggja 

fram skrifleg andsvör einu sinni. Af þessu er ljóst að réttur aðila til að tjá sig er tryggður á 

mörgum stöðum í löggjöf um einkamálaréttarfar, og tryggt er að rétturinn sé verndaður í 

hinum ýmsu aðstæðum.  

Í framkvæmd MDE hefur sá þáttur jafnræðisreglu sem hér um ræðir verið kallaður 

grundvallarreglan um equality of arms. Að mati MDE er reglan þýðingarmikil meginregla 

bæði í einkamálum og sakamálum.
114

  

Reglunni er ætlað að tryggja að jafnvægi ríki milli aðila máls. Það þýðir að málsaðilum 

skal gefast raunhæft tækifæri til að færa rök fyrir máli sínu, án þess að annar aðili sé á 

nokkurn hátt í betri stöðu en hinn.
115

 Þessi lýsing MDE á inntaki reglunnar kom meðal annars 

fram í dómi MDE, Dombo Beheer B.V. gegn Hollandi, 27. október 1993 (14448/88), en þar 

sagði:  

Dómstóllinn er á sama máli og nefndin að þegar um er að ræða venjulegt einkamál er 

„jafnræði málsaðila“ fólgið í því að hvor aðili fái tækifæri til þess að reifa málstað sinn - 

þ. á m. að gera grein fyrir þeim sönnunargögnum sem hann byggir á - á þann hátt að 

honum sé ekki verulega mismunað í samanburði við gagnaðilann.
116

 

 

Réttindum þeim sem vernduð eru skv. fyrrgreindum lagaákvæðum fylgja þó líka skyldur 

og rétturinn til að tjá sig er ekki takmarkalaus. Samkvæmt e-lið 1. mgr. 80. gr. eml. skal 

lýsing á málsástæðum í stefnu vera gagnorð. Stefna þarf að innihalda greinargóða lýsingu á 

málsatvikum, málsástæðum og lagarökum svo dómari geti fallist á kröfur stefnanda á 

grundvelli röksemda í stefnu ef svo ber undir en stefnandi má þrátt fyrir það ekki ganga of 

langt í viðleitni sinni til að lýsa málsatvikum og málatilbúnaði, Dómstólar hafa raunar gert 

athugasemdir við það að lýsingar á málatilbúnaði stefnanda í stefnu séu of langar, til dæmis í 

tilvikum þar sem í stefnu eru tekin upp atriði sem með réttu ættu að koma fram við 
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munnlegan málflutning.
117

 Dómarar hafa einnig heimild til þess að setja skorður við ræðutíma 

í munnlegum málflutningi, og takmarka þar með rétt aðila til að tjá sig að einhverju leyti. 

Yfirleitt er málflytjanda ætaður ákveðinn tími til að flytja munnlega ræðu, en auk þess segir í 

3. mgr. 103. gr. eml. dómari stýri málflutningi, gæti þess að ræðumaður haldi sig við efnið og 

að málflutningur sé bæði glöggur og sæmilegur.  

Þar segir einnig að dómari geti takmarkað málfrelsi þess sem lagar sig ekki að 

áminningum hans, eða þess sem fer fram úr þeim tíma sem áætlað er að málflutningur hans 

muni taka. Fyrrgreindar takmarkanir eru þó ekki þess eðlis að réttur aðila til að tjá sig teljist 

skertur, heldur er þeim er líklega ætlað að koma í veg fyrir að skjöl séu ekki alltof löng og að 

málflutningur taki ekki of langan tíma, og eru því einhvers konar meðalhófsreglur. Hér, eins 

og endranær, skiptir því miklu máli að dómari gæti jafnræðis og takmarki ekki rétt annars 

aðilans til að tjá sig um of, á kostnað hins aðilans.
118

  

Almennt er ólíklegt að tilvik komi upp þar sem stefnanda gefst ekki færi á að koma 

sjónarmiðum sínum að í stefnu. Staða stefnda er að vissu leyti ólík staða stefnda því hann 

tekur ákvörðun um það hvort ágreiningsefni komi til kasta dómstóla eður ei, sbr. 93. gr. eml. 

um málshöfðun með birtingu stefnu, og hefur í hendi sér að ákveða hvort mál verður fellt 

niður eða því fram haldið.
119

 Auk þess markar stefnandi málinu farveg með lýsingum á 

málatilbúnaði í stefnu, og stefnandi leggur þannig grunn að meðferð máls með útgáfu 

stefnunnar. Stefna gefur stefnda auk þess til kynna að hvaða atriðum varnir hans geta beinst. 

Því er staða stefnanda og stefnda ólík að því leyti að stefnandi er í þeirri stöðu að bregðast við 

málatilbúnaði sem stefnandi leggur upp. Því er hugsanlegt að hættara sé við því að réttur 

stefnda til að tjá sig verði brotinn.
120

 Að minnsta kosti er ljóst að gæta þarf sérstaklega vel að 

réttindum stefnda í tengslum við málsmeðferð, svo hann fái notið sömu tækifæra til að tjá sig 

um efni máls og stefnandi nýtur.  

Í dómaframkvæmd hérlendis hefur reynt á rétt aðila til að tjá sig í nokkrum tilvikum. Færa 

mætti rök fyrir því að sérstaklega brýnt sé að gæta að fyrrgreindum rétti í ákveðnum tilvikum. 

Eitt slíkra tilvika er tilvik þar sem máli er vísað frá af hálfu dómara, án kröfu aðila. Heimild 

dómara til þess að vísa máli frá án kröfu er að finna í 100. gr. eml. Þar segir að þegar stefndi 

hefur lagt fram greinargerð athugi dómari hvort gallar séu á máli sem geti varðað frávísun 

þess án kröfu. Ef dómari telur slíka galla vera fyrir hendi skal hann gefa aðilum kost á að tjá 

                                                 
117

 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 160.  
118

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 98.  
119

 Sjá t.d. um stöðu stefnanda í tengslum við málarekstur fyrir dómi í  Jo Hov: Rettergang i sivile saker, bls. 63: „Det er for det 

første opp til partene om de vil benytte seg av rettsapparatet, altså om de vil reise sak, gjennemføre den, frafalle saken eller bruke 

rettsmidler“.  
120

 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 159.  



 

 42 

sig um málið munnlega. Í dómi Hrd. 1997, bls. 1304 reyndi á rétt aðila til að tjá sig um 

frávísun án kröfu:  

Sóknaraðili, S, höfðaði mál til heimtu skaðabóta á hendur varnaraðila, B. Málinu var 

vísað frá dómi á þeim grundvelli að B brysti aðilarhæfi, þar sem bú hans hafði verið tekið 

til gjaldþrotaskipta þegar málið var höfðað. Krafa S var um skaðabætur utan samninga, en 

hana reisti S á atvikum sem hann taldi B bera ábyrgð á og gerðust 15. maí 1995, en bú B 

hafði verið tekið til gjaldþrotaskipta þann 10. maí 1995. Héraðsdómur taldi að af þeim 

sökum yrði kröfu S ekki beint að þrotabúi B og vísaði máli frá án kröfu. Það gerði dómari 

án þess að gefa aðilum kost á að tjá sig um þá annmarka sem dómari taldi á málatibúnaði 

sóknaraðila. Í dómi Hæstaréttar, þar sem frávísunarkrafa dómara var felld úr gildi, sagði 

svo: „Það athugast, að með framangreindu virti héraðsdómari að vettugi skyldu 

samkvæmt 2. málslið 1. mgr. 100. gr. laga nr. 91/1991 til að gefa aðilum kost á að tjá sig, 

áður en úrskurður yrði kveðinn upp um frávísun málsins án kröfu.“ 

 

Þrátt fyrir að 1. mgr. 100. gr. eml. áskilji að dómari gefi aðilum kost á að tjá sig áður en 

frávísunarúrskurður er kveðinn upp fórst það fyrir í fyrrgreindu máli. Hvorki sóknaraðila né 

varnaraðila var gefinn kostur á að tjá sig um frávísunina, og þar með var brotið gegn 

andmælarétti þeirra beggja. Þessi dómur er sérstakur því brotið var gegn andmælarétti aðila en 

jafnræðisreglan var virt, þar sem hvorugur aðila fékk tækifæri til að tjá sig um málið. Einnig 

reyndi á rétt aðila til að tjá sig í Hrd. 1997, bls. 1302, sem reifaður var í kafla 3.2.1 í tengslum 

við réttinn til að vera viðstaddur þinghald.  

Kærður var úrskurður héraðsdóms um að hafna kröfu sóknaraðila, X, um að dóttir hans, 

Y, yrði svipt sjálfræði. Skýrsla hafði verið tekin af Y á Kleppsspítala án þess að X fengi 

tækifæri til að tjá sig um kröfur eða gagnaöflun. Í dómi Hæstaréttar sagði: „Héraðsdómari 

þingaði í máli þessu 7. apríl sl. á Kleppsspítala og tók skýrslu af varnaraðila, sem þar var 

vistuð gegn vilja sínum samkvæmt 3. mgr. 13. gr. lögræðislaga, að sóknaraðila 

fjarstöddum og án þess að boða hann til þinghalds. Tók héraðsdómari í sama þinghaldi 

skýrslu af einum lækni og tók síðan málið til úrskurðar um fram komnar kröfur, eftir að 

skipaður verjandi varnaraðila hafði einn tjáð sig um þær. Með því að taka málið til 

úrskurðar án þess að gefa sóknaraðila kost á að tjá sig um kröfur og gagnaöflun virti 

héraðsdómari að vettugi meginreglu réttarfars um jafnræði málsaðila fyrir dómi. Þegar af 

þessari ástæðu verður að fella hinn kærða úrskurð úr gildi og leggja fyrir héraðsdóm að 

taka málið til meðferðar að nýju. 

 

Niðurstaða Hæstaréttar var því að fella úrskurð héraðsdóms úr gildi. Eftirtektarvert er að 

reglan um jafnræði málsaðila er sérstaklega nefnd í dómi Hæstaréttar, og fram kemur að með 

því að taka málið til úrskurðar án þess að gefa sóknaraðila, færi á að tjá sig um málið hafi 

meginregla réttarfars um jafnræði málsaðila fyrir dómi verið virt að vettugi. Þrátt fyrir að í 

fyrrgreindum dómi hafi verið talið að dómara hefði borið að gefa sóknaraðila færi á að tjá sig 

um gögn málsins er réttur málsaðila til að tjá sig ekki fortakslaus. Sú aðstaða getur komið upp 

að dómstólar telja óþarft að veita aðila færi á að tjá sig um gögn í máli, án þess að um brot 

gegn jafnræðisreglu teljist vera að ræða. Slík aðstaða var uppi í Hrd. 1942, bls. 82, þar sem 
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dómstólar töldu að ekki væri nauðsynlegt að gefa báðum aðilum kost á að tjá sig um skjal sem 

héraðsdómari hafði tekið við frá aðila máls, eftir að ágreiningsefnið var tekið til úrskurðar, án 

þess að varnaraðili fengi að kynna sér skjalið. Þar sem skjalið réði engu um úrslit málsins 

taldi Hæstiréttur þetta ekki eiga að valda ómerkingu hans. Þetta er í samræmi við þá reglu sem 

leiða má að dómaframkvæmd að ekki hefur verið talið nauðsynlegt að dómstólar gefi báðum 

aðilum færi á að tjá sig um gögn ef umrædd gögn hafa ekki efnislega þýðingu fyrir niðurstöðu 

máls.  

Rétturinn til að tjá sig er mikilvægur hluti andmælaréttarins. Fjórði og síðasti liður 

andmælaréttarins sem fjallað verður um hér varðar réttinn til að afla gagna.  

 

3.3.4 Réttur aðila til að afla gagna, þ. á m. leiða og spyrja vitni 

Í einkamálum gildir málsforræðisregla, en í henni felst að aðilar máls hafi í meginatriðum 

forræði á því hvort mál verði rekið, úr hvaða kröfum verði leyst í því og á hvaða röksemdum, 

sönnunargögnum og staðreyndum úrslit þess verða byggð í dómi. Með öðrum orðum, aðilar 

að einkamála hafa forræði á sakarefni máls.
121

 Af málsforræðisreglunni leiðir því meðal 

annars að aðilar hafa forræði á sönnunarfærslu. Réttur aðila til að afla gagna, þ. á m. leiða og 

spyrja vitni, gildir jafnt í einkamálum sem sakamálum en hér er ætlunin að skoða sérstaklega 

rétt aðila til að afla gagna í einkamálum. Sá réttur aðila einkamáls felst í andmælarétti þeim 

sem aðilar einkamáls njóta.
122

  

Um sönnunarfærslu aðila í einkamálum er fjallað í 46. gr. eml.
123

 Þar segir að aðilar afli 

sönnunargagna ef þeir fara með forræði á sakarefni, en í þessu lagaákvæði felst lögfesting á 

þeirri meginreglu einkamálaréttarfars að forræði á sönnunarfærslu sé í höndum aðila 

einkamáls, en ekki í höndum dómarans.
124

  Meginreglunnar um jafnræði málsaðila í tengslum 

við réttinn til gagnaframlagningar var meðal annars getið í Hrd. 15. september 2016 

(511/2016), í samhengi við kæru úrskurðar til Hæstaréttar. Í dómi Hæstaréttar segir:  

 

Samkvæmt 148. gr. laga nr. 91/1991 á gagnaðili þess sem kærir úrskurð kost á að skila 

skriflegri greinargerð til Hæstaréttar er geymir kröfur hans og málsástæður sem byggt er 

á. Þótt ekki sé tekið fram berum orðum að gagnaðilinn geti lagt fram ný sönnunargögn er 
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 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bs. 20. 
122

 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 212.  
123

 Í þessu sambandi má nefna að talið hefur verið að í orðalagi 46. gr. eml. felist í raun þrjú atriði. Í fyrsta lagi felist í greininni að 

það sé á forræði aðilanna að ákveða hvor fyrir sitt leyti hvort sönnun verður færð fyrir umdeildu atviki. Í öðru lagi að það sé að 

meginreglu háð vilja hvors aðilans um sig hvernig sönnun verður færð fyrir umdeildu atviki og í þriðja lagi að það sé hlutverk 

aðilanna að framkvæma sönnunarfærsluna sem slíka. Sjá t.d. Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: 

Einkamálaréttarfar, bls. 24. 
124

 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1083. 
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honum það heimilt með vísan til meginreglunnar um jafnræði málsaðila. Aftur á móti 

takmarkast heimild beggja aðila kærumáls til að leggja fram ný skjöl hér fyrir dómi af 

svonefndri útilokunarreglu réttarfars, en hún felur meðal annars í sér að aðila ber að 

leggja fram sönnunargögn af sinni hálfu svo fljótt sem verða má og í síðasta lagi áður en 

fresti til gagnaöflunar lýkur. Eftir það er aðilum að jafnaði óheimilt að leggja fram 

sýnileg sönnunargögn en frá því má þó víkja meðal annars af þeirri ástæðu að ekki hafi 

áður verið unnt að afla tiltekinna gagna, sbr. 5. mgr. 102. gr. laga nr. 91/1991.  

 

Aðilar hafa ekki ótakmarkaðar heimildir til þess að afla gagna í máli, heldur er sú regla 

háð takmörkunum.
125

 Dómari hefur til dæmis bæði heimildir til að hafa afskipti af 

sönnunarfærslu aðila að nokkru, og heimildir til að takmarka sönnunarfærslu ef hann telur 

þörf á því.  

Dómara er heimilt að hafa afskipti af sönnunarfærslu samkvæmt 2. mgr. 46. gr. og 3. mgr. 

48. gr. eml. Samkvæmt 2. mgr. 46. gr. eml. er dómara heimilt að beina því til aðila að afla 

gagna um tiltekin atriði, til dæmis í tilvikum þar sem hann telur að rétt að benda aðilum máls 

á atriði sem þeim væri rétt að afla gagna um til að koma fram nauðsynlegum skýringum í 

máli. Samkvæmt 3. mgr. 48. gr. getur dómari af sjálfsdáðum kvatt aðila fyrir dóm til að gefa 

skýrslu ef hann telur þörf á því til skýringar á máli.
126

  

Heimildir dómara til að takmarka sönnunarfærslu er meðal annars að finna í 3. mgr. 46. 

gr. eml. Þar segir að ef dómari telur bersýnilegt að atriði sem aðili vill sanna skipti ekki máli 

eða að gagn sé tilgangslaust til sönnunar geti hann meinað aðila um sönnunarfærslu á því 

tiltekna atriði. Dómara er einnig heimilt að takmarka skýrslugjafir fyrir dómi telji hann 

sýnilegt að hún sé þarflaus eða tilgangslaus, sbr. 1. mgr. 48. gr. eml.  

Aðilar máls hafa heldur ekki endalausan tíma til að koma gögnum sínum að í máli. Um 

gagnaframlagningu og tímamörk er meðal annars fjallað í 1. og 2. mgr. 95. gr., 1.-3. mgr. 99. 

gr. og 2. mgr. 102. gr. eml. Dómari metur hvaða tímafrestir hæfa í hverju tilviki fyrir sig, og 

við það mat ber honum skylda til að taka mið af jafnræðisreglu. Í Hrd. 1960, bls. 575 var deilt 

um skaðabætur vegna básúnu, sem skemmdist þegar bifreið var keyrt yfir hana í Neskaupstað. 

Annar málsaðila hafði fengið frest til gagnaöflunar en tókst ekki að hafa gögnin til reiðu á 

tilsettum tíma. Málið frestaðist hins vegar af öðrum ástæðum, og þegar loksins var þingað í 

málinu var frestur fyrrnefnds aðila til gagnaöflunar liðinn. Þegar þingað var í málinu var 

aðilinn þó tilbúinn með gögnin og óskaði eftir því að fá að leggja þau fram. Dómarinn 

heimilaði gagnaframlagninguna, og nefndi í því samhengi að gagnaframlagningin bryti ekki í 

bága við jafnræðisregluna, og því bæri að heimila hana, sbr. eftirfarandi ummæli dómsorði:  
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 MDE, Bricmont gegn Belgíu, 7. júlí 1989 (10857/84),  mgr. 77. 
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 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 221.  
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„Í úrskurði, dags. i gærdag, er fjallað um heimild stefnda til að fá frest til að leggja fram 

frumvörn í málinu. Taldi dómarinn rétt að synja um slíkan frest. Atvikin höguðu því svo, 

að þegar úrskurðurinn var kveðinn upp, var umboðsmaður stefnda reiðubúinn til að leggja 

fram frumvörn sína. Með tilliti til þeirrar meginreglu einkamálalaga, að aðiljum er 

báðum jafnheimilt að tala máli sínu, þykir rétt að heimila umboðsmanni stefnda að leggja 

fram frumvörn sína, þar sem ekki þurfti að fresta málinu til þess frekar en orðið var.“ 

(Leturbreyting mín) 

 

Líkt og endranær ber dómara að gæta að jafnræðisreglu við beitingu fyrrgreindra 

heimilda. Í dómi MDE, Dombo Beheer B.V. gegn Hollandi, 27. október 1993 (14448/88), sem 

nefndur var í kafla 5.2.2., en umræddur réttur er náskyldur réttinum til að tjá sig um gögn 

máls, var einstaklingi sem komið hafði fram fyrir hönd samnefnds hlutafélags í 

samningaumleitunum við banka meinað að bera vitni fyrir dómi í einkamáli, meðan fulltrúi 

bankans fékk að bera vitni. MDE taldi að í þessari takmörkun á vitnaleiðslum hafi falist brot 

gegn jafnræðisreglu 1. mgr. 6. gr. MSE. Um rétt aðila til að afla gagna var fjallað um í dómi 

MDE gegn Íslandi, í máli Söru Lindar Eggertsdóttur gegn Íslandi 5. júlí 2007 (31930/04). Í 

því máli reyndi á það hvort dómstól aðildarríkis MSE hafi verið heimilt að afla 

sönnunargagna í einkamáli, og hvort sú tilhögun gagnaöflunar bryti gegn 1. mgr. 6. gr. MSE.  

Í málinu krafðist S skaðabóta úr hendi íslenska ríkisins vegna líkamstjóns sem hún taldi að 

stafaði af mistökum starfsmanna Landspítala við fæðingu hennar og læknismeðferð. Fallist 

var á bótaskyldu ríkisins í héraðsdómi en þeirri niðurstöðu var áfrýjað af hálfu íslenska 

ríkisins. Áður en málflutningur fór fram fyrir Hæstarétti var lögmönnum tilkynnt að 

málflutningi yrði frestað þar til fyrir lægi álit læknaráðs, sem Hæstiréttur hafði í hyggju að 

afla. Aðilar fengu tækifæri til að leggja til spurningar sem skyldu svo lagðar fyrir ráðið. Álitið 

varð svo til þess að íslenska ríkið var sýknað fyrir Hæstarétti. S kærði þá úrlausn til MDE og 

hélt því meðal annars fram að meðferð málsins fyrir Hæstarétti hefði brotið í bága við 1. mgr. 

6. gr. MSE, og hélt því meðal annars fram að réttur hennar til réttlátrar málsmeðferðar fyrir 

dómi hefði verið virtur að vettugi. Hún taldi auk þess að málsmeðferð fyrir dómi hefði brotið 

gegn grundvallarreglunni um jafna stöðu málsaðila þar sem hún gæfi tilefni til að draga 

óhlutdrægni dómstólsins í efa því í læknaráði sátu meðal annars starfsmenn Landspítala.
127

  

Í dómi MDE kemur fram að ákvörðun Hæstaréttar um að afla sérfræðiálits hafi verið í 

samræmi við 1. mgr. 6. gr. MSE, og að ákvörðunin hafi ekki verið til marks um hlutdrægni 

eða ósanngirni í skilningi ákvæðisins. Um þennan þátt sönnunarfærslunnar segir í dómi MDE:  

 Tekur dómstóllinn ekki undir það með kæranda að ákvörðun Hæstaréttar um að æskja 

sérfræðiálits læknaráðs án samþykkis aðilanna veki spurningar er varða 1. mgr. 6. gr. 
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 Um dóm í máli MDE, Sara Lind Eggertsdóttir gegn Íslandi 5. júlí 2007 (31930/04), er einnig fjallað í kafla 4.3.3, í tengslum 

við sjálfstæða og óvilhalla dómstóla.  
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Telur hann að ekki sé nein ástæða til að efast um réttmæti túlkunar og beitingar 

Hæstaréttar á landslögum, er heimiluðu réttinum að æskja álits læknaráðs án tillits til 

afstöðu aðilanna. Eins og ríkið hefur útskýrt í vörn sinni, þá hafði beiðnin sem undan var 

kvartað stuðning í 2. og 3. gr. laga um læknaráð, og var undantekning frá meginreglu 

íslensks einkamálaréttarfars um forræði aðila á sakarefni. Að áliti dómstólsins er 

ákvörðun um að skipa mann til sérfræðistarfa, hvort sem er með eða án samþykkis 

málsaðila, atriði sem venjulega er á valdi dómstóls heimaríkis samkvæmt 1. mgr. 6. gr., 

sem þáttur í sönnunarfærslu og sönnunarmati. [...]  

Dómstóllinn telur ekkert styðja þá fullyrðingu kæranda að tilgangur Hæstaréttar með því 

að fela læknaráði að veita sérfræðiálit hafi verið að snúa við þeim niðurstöðum sem 

héraðsdómur hafði komist að á grundvelli sérfræðiálita á fyrra dómstigi. Eins og fram 

kemur af ákvörðun Hæstaréttar bygðist þessi fyrirætlun á því, hversu flókin og óljós þau 

gögn voru, sem fyrir hann höfðu verið lögð. Kærandi hefur ekki á neinn hátt sýnt fram á 

að ákvörðun þesi hafi byggst á einhvers konar persónulegri andúð í sinn garð. Ekki var 

heldur fyrir hendi neitt sem efnislega gat réttlætt vafa um að Hæstiréttur hefði verið 

óvilhallur er hann tók ákvörðun sína. Að þessu virtu lítur dómstóllinn svo á að ákvörðun 

Hæstaréttar um að afla sérfræðiálits læknaráðs hafi augljóslega verið innan heimilda hans 

samkvæmt 1. mgr. 6. gr. samningsins, og hafi ekki verið til marks um neina hlutdrægni 

eða ósanngirni í skilningi þess ákvæðis.  

 

Niðurstaða MDE var aftur á móti að kæranda hafi, í ljósi hlutverks og skipunar læknaráðs, 

verið rétt að óttast að læknaráð myndi ekki koma fram af fullnægjandi óhlutdrægni við 

meðferð málsins, en fyrir lá að í ráðinu sátu meðal annars starfsmenn Landspítala. Af því 

leiddi að staða kæranda hafi ekki verið sú sama og ríkisins, sem hafi leitt til brots gegn 

meginreglunni um jafnræði málsaðila fyrir dómi, og þar með réttinum til réttlátrar 

málsmeðferðar fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli, sbr. eftirfarandi ummæli í dómi 

MDE:   

Í ljósi hins ofangreinda telur dómstóllinn að kæranda hafi verið rétt að óttast að læknaráð 

myndi ekki koma fram af fullnægjandi óhlutdrægni í málaferlunum fyrir Hæstarétti. 

Einnig kemur í ljós að þar sem svo var ástatt, og vegna hinnar sérstöku stöðu og hlutverks 

læknaráðs, var réttarfarsleg staða kæranda ekki hin sama og andstæðingsins, þ.e. ríkisins, 

að því marki sem reglan um jafnræði málsaðila krefst. 

 

Af niðurstöðu MDE í máli Söru Lindar Eggertsdóttur má ráða að ákvæði MSE séu því ekki til 

fyrirstöðu að forræði á sönnunarfærslu í einkamálum sé að einhverju leyti í höndum dómstóla 

aðildarríkjanna. Hins vegar sé brýnt, ef dómstólar ákveða að afla sönnunargagna, líkt og ávallt 

við meðferð mála fyrir dómi, að dómstólar gæti þess að við sönnunarfærslu halli ekki á annan 

hvorn málsaðila. Réttur aðila til að afla gagna er, líkt og áður segir, þáttur í andmælarétti 

málsaðila.  
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3.3.5 Niðurstaða varðandi andmælarétt 

Af dómum Hæstaréttar hvað varðar réttinn til aðgangs að gögnum má ráða að líklega þurfi að 

vera kveðið á um réttinn til aðgangs að gögnum í ákvæðum einkamálalaga svo hans njóti við í 

vafatilvikum. Undantekningar frá réttinum til aðgangs að gögnum og réttinum til 

gagnaframlagningar beri þó að túlka þröngt, enda felst kjarni andmælaréttarins í fyrrgreindum 

rétti. Af dómaframkvæmd hvað varðar rétt aðila til að tjá sig má ráða að sérstaklega brýnt sé 

að gæta réttarins í tilvikum þar sem máli er vísað frá dómi af hálfu dómara.  

 

3.4 Réttur til að skilja þinghöld í máli og taka virkan þátt 

Við fyrstu sýn mætti halda að rétturinn til að skilja þinghöld í máli og taka virkan þátt væri 

hluti af rétti aðila til að vera viðstaddur þinghald í máli. Ljóst er að um skyld réttindi er að 

ræða, en þó er munur á réttinum til að vera viðstaddur þinghald, sem fjallað var um í kafla 5.1 

og réttinum til að skilja þinghöld í máli og taka virkan þátt. Sá munur felst í því að aðili getur 

verið viðstaddur þinghald án þess að skilja það sem þar fer fram, til dæmis því hann talar ekki 

íslensku, er heyrnarlaus eða blindur. Ef sú staða er uppi getur aðili ekki tekið virkan þátt í 

þinghaldinu. MDE hefur haldið því fram að þessi réttur gildi bæði í einka- og sakamálum.
128

  

Það er nefnilega meginregla að þinghöld skulu fara fram á íslensku. Sú regla kemur fram í 

10. gr. eml., þar sem segir að þingmálið sé íslenska. Því hefur verið haldið fram að regla þess 

efnis að þingmálið sé íslenska sé ein af meginreglum einkamálaréttarfars. Það er þó ekki 

sjálfgefið að aðili máls tali íslensku, og því getur verið nauðsynlegt að grípa til aðgerða til 

þess að tryggja að ekki sé farið á svig við rétt aðila til að skilja þinghaldið. Því getur til dæmis 

verið nauðsynlegt að leita til dómtúlks til þess að tryggja að aðili skilji þinghaldið og geti 

tekið virkan þátt. Á þennan rétt aðila reyndi í Hrd. 1992, bls. 174, sem var sakamál.
129

  

Ákærði, Þ, var sakaður um fjársvik sbr. 248. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Í 

málinu hafði Þ, sem talaði ekki íslensku, notið aðstoðar dómtúlks, en sett lagaákvæði 

kváðu á um að kostnaður vegna dómtúlks teldist til sakarkostnaðar. Þ var sakfelldur í 

Hæstarétti og því hefði lögum samkvæmt átt að leggja sakarkostnaðinn á hann. 

Hæstiréttur komst aftur á móti að þeirri niðurstöðu, með vísan til 6. gr. MSE, að leggja 

bæri kostnaðinn á ríkissjóð. Dómurinn er því bæði dæmi um það að skuldbindingar 
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Íslands að þjóðarétti hafi vikið íslenskum lögum til hliðar, og skyldur dómstóla til að 

gæta að jafnræði málsaðila fyrir dómi. Af dómnum má því ráða að dómstólar hafi talið að 

það bryti gegn jafnræðisreglu að sakfelldum manni bæri að greiða kostnað vegna 

dómtúlks.  

 

Ákvæði 2. mgr. 10. gr. eml. kveður á um réttinn til aðstoðar túlks, en þar segir að gefi 

maður skýrslu fyrir dómi sem kann ekki íslensku nægilega vel skuli aðilinn sem hlutast til um 

skýrslugjöfina kalla til löggiltan dómtúlk. Ef dómari kveður til dómtúlk vegna ákvæða 

samnings við erlent ríki skal kostnaður við vinnu dómtúlks þó greiddur úr ríkissjóði, sbr. Hrd. 

18. desember 2003 (172/2003):  

Stefnendur eru norrænir ríkisborgarar og þurftu við aðalmeðferð málsins á aðstoð 

dönskumælandi dómtúlks að halda. Lars H. Andersen var fenginn til starfans og verður 

kostnaður vegna þjónustu hans, krónur 164.340, greiddur úr ríkissjóði, sbr. 2. mgr. 10. gr. 

laga um meðferð einkamála og auglýsingu nr. 5/1987 um fullgildingu norræna 

tungumálasamningsins 17. júní 1981, sem tók gildi hér á landi 25. júlí 1987. 

 

Á réttinn til aðstoðar dómtúlks reyndi einnig í kærumáli fyrir Hæstarétti, Hrd. 5. maí 1998 

(175/1998). Í málinu var túlkur ekki kvaddur til við meðferð málsins en sóknaraðili, K, skildi 

hvorki þinghöldin né var gefið færi á að gefa skýrslu. K kærði úrskurð héraðsdóms í málinu 

til Hæstaréttar, en héraðsdómur hafði þegar þá var komið sögu hafnað beiðni K um að felld 

yrði úr gildi nauðungarvistun hennar á sjúkrahúsi. Um rétt K til aðstoðar dómtúlku segir svo í 

dómi Hæstaréttar: 

Svo sem fyrr greinir, tók dóms- og kirkjumálaráðuneytið ákvörðun um nauðungarvistun 

sóknaraðila að beiðni varnaraðila. Þessa ákvörðun er sóknaraðila heimilt að bera undir 

dómstóla, sbr. 1. mgr. 30. gr. lögræðislaga. Beiðandi nauðungarvistunar er aðili að málinu 

og hefði því að réttu átt að vera varnaraðili í héraði. Ekki verður séð, að héraðsdómari 

hafi gefið varnaraðila kost á að láta málið til sín taka. Sóknaraðili fór fram á, að túlkur 

yrði til kvaddur, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, enda átti 

hún rétt á að gefa skýrslu fyrir dómi og að málið færi eftir almennum reglum um meðferð 

einkamála um gagnaöflun, eftir því sem við átti. Með því að taka málið til úrskurðar án 

þess að gefa sóknaraðila kost á að tjá sig skiljanlega um kröfur og gagnaöflun virti 

héraðsdómari ekki reglur 10. gr. og 48. gr. laga nr. 91/1991. 

 

Niðurstaða Hæstaréttar var að brotið hefði verið gegn ákvæði 10. gr. eml. Jafnræðisreglan 

er ekki nefnd í dóminum. Af niðurstöðunni má þó hugsanlega ráða að þar sem aðila gafst ekki 

kostur á að tjá sig um kröfur og gagnaöflun hafi  jafnræðis ekki verið gætt við meðferð máls 

fyrir héraðsdómi. Jafnræðisreglan hafði því hugsanlega vægi sem skýringarsjónarmið þegar 

Hæstiréttur komst að niðurstöðu. 

Í 4. mgr. 10. gr. eml. er svo kveðið á um það að ef maður, sem á að gefa skýrslu fyrir 

dómi, er ekki fær um að eiga orðaskipti á mæltu máli skuli aðilinn sem hlutast til um 
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skýrslugjöfina kalla til kunnáttumann til aðstoðar. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð 

að lögum nr. 91/1991 segir að 4. mgr. 10. gr. innihaldi nýmæli og að í lögunum sé gert ráð 

fyrir því að kveðja megi til kunnáttumann til að túlka spurningar og/eða svör við 

skýrslugjöfina, en að einnig sé heimilað að skýrslugjöf fari fram skriflega við þessar 

aðstæður.
130

 Hugsanlegt er með þessu lagaákvæði verði réttur aðila til að skilja þinghald í 

máli treystur enn frekar.  

 

3.5 Skylda dómara í tengslum við jafnræðisreglu 

Líkt og komið hefur fram getur reynt á álitamál tengd jafnræði á öllum stigum 

málsmeðferðar. Hér hefur verið fjallað um helstu stig málsmeðferðar en á regluna gæti reynt á 

enn fleiri sviðum. Fara þarf fram heildarmat á aðstæðum þegar metið er hvort málsmeðferð 

hafi verið í samræmi við jafnræðisreglu og hluti af því heildarmati felst í því að skoða 

hlutverk dómara sem fer með mál.  

Dómara ber skylda til stýra þinghaldi, sbr. 7. gr. eml, og í sömu lagagrein segir að það sé 

skylda dómara að gæta þess að mál sé háð eftir réttum reglum. Sú skylda hlýtur því að hvíla á 

dómara að gæta þess að jafnræðisregla sé virt við málsmeðferð. Það gera dómarar með því að 

gæta þess að málsaðilar njóti jafnræðis við meðferð máls, og með því að gæta sjálfir 

hlutleysis við stjórn þinghaldsins.
131

  

Kröfur til dómstóla eru því nátengdar kröfum um jafnræði. Einar Arnórsson og Theódór 

B. Líndal lýstu því ti að mynda í riti sínu, Réttarfar II, að því markmiði að dómstólar skyldu 

vera sjálfstæðir og óhlutdrægir yrði ekki náð nema ef aðilar væru í eins jafnri stöðu við 

meðferð málsins og hægt er, eins og komið hefur fram. Að þeirra mati eru jafnræðisregla og 

reglur um sjálfstæða og óhlutdræga dómstóla því nátengdar reglur.  

 

4 Réttur til úrlausnar fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstól 

4.1 Almennt um óvilhallan dómstól 

Samkvæmt kenningum fræðimanna um réttarríki þurfa lög í slíku ríki að uppfylla nokkur 

grunnskilyrði. Lögin þurfa að vera sanngjörn og góð og frelsi fólks og jafnrétti þarf að vera 

tryggt samkvæmt lögum. Fræðimenn hafa gert tilraunir til að skýra inntak þeirra skilyrða sem 

réttarríki þurfa að uppfylla nánar, og heimspekingurinn Joseph Raz, sem fjallað var stuttlega 
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um í inngangi, er einn þeirra. Raz taldi að til þess að ríki gæti talist réttarríki þyrfti það að 

halda í heiðri átta meginreglur.
132

  

Ein þeirra meginreglna er meginreglan um að grunnreglur réttlátrar málsmeðferðar verði 

að virða, líkt og fjallað hefur verið um. Önnur meginregla er meginregla þess efnis að 

sjálfstæði dómstóla verði að vera tryggt. Að mati Raz gera skýr og réttlát lög lítið gagn ef það 

er ekki hægt að treysta því að þeim sé framfylgt þegar látið er á þau reyna fyrir dómstólum. 

Því telur Raz að mikilvægt sé að borgarar í samfélagi geti treyst því að dómarar láti 

persónulegar skoðanir sínar eða annarra ekki hafa áhrif á niðurstöður dómstóla, og að dómarar 

séu hlutlausir og dæmi eftir lögunum. Því ættu reglur sem tryggja sjálfstæði dómstólanna að 

gilda í réttarríkjum. Þriðja meginreglan sem hefur þýðingu í þessu sambandi er þess efnis að 

það sé ábyrgð dómstólanna að gæta þess að aðrar meginreglur réttarríkisins séu virtar, þ.e. að 

það komi í hlut dómstóla að tryggja að lög og stjórnvaldsathafnir samræmist öðrum 

meginreglum réttarríkisins.
133

 Því getur það komið í hlut dómaranna sjálfra að gæta þess að 

sjálfstæði dómstólanna sé tryggt, til dæmis með því að framfylgja reglum þess efnis eða fara 

að ákvæðum laga sem varða dómsvaldið.
134

  

Segja má að krafan um sjálfstæða dómstóla sé samtvinnuð kröfunni um óvilhalla 

dómstóla. Málsmeðferð fyrir dómi getur ekki talist réttlát ef dómurinn er ekki bæði 

sjálfstæður og óvilhallur, enda eru þær kröfur nú á tímum álitnar sjálfsagðar kröfur í 

lýðræðissamfélagi. Þessar kröfur njóta meðal annars verndar 1. mgr. 6. gr. MSE og taka bæði 

til málsmeðferðar í saka- og einkamálum.
135

 Krafan um sjálfstæði dómstóla felst í því að 

dómendur skuli í störfum sínum vera óháðir öðrum handhöfum ríkisvaldsins en krafan um 

óvilhallan dómstól felst í því að dómarar mega hvorki hafa sérstakra hagsmuna að gæta í 

málinu, né vera háðir aðilum málsins eða öðrum þeim sem málið varðar sérstaklega. Auk þess 

skiptir máli að dómarar láti ekki ómálefnaleg sjónarmið hafa áhrif á ákvörðun sína, til dæmis 

viðhorf eða persónulegar skoðanir.
136
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Krafan um óvilhalla dómstól er að mati sumra fræðimanna ekki undirþáttur 

jafnræðisreglunnar, heldur sérregla. Hér verður þó gengið út frá því að krafan sé bæði í senn 

sjálfstæð regla og meginforsenda þess að jafnræði málsaðila ríki í framkvæmd. Það gefur 

auga leið að mögulegt væri að setja alls kyns reglur um jafnræði málsaðila fyrir dómi, en þær 

væru til einskis ef dómstóllinn sem dæmir að lokum í máli væri óhlutdrægur þannig að hallaði 

á einhvern málsaðila. Því er rétturinn til að njóta óvilhallrar málsmeðferðar fyrir dómi 

forsenda þess að jafnræði málsaðila sé tryggt.  

 

4.2 Um óvilhallan dómstól samkvæmt einkamálalögum  

Krafan um óvilhallan dómstól kemur fram í 1. mgr. 6. gr. MSE, en einnig í 1. mgr. 70. gr. 

stjskr., þar sem segir að öllum beri réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur með 

réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli. Reglan um 

réttinn til þess að óháður og óhlutdrægur dómstóll leysi úr máli er ein af þeim 

grundvallarreglum sem talið hefur verið að felist í ákvæði 70. gr. stjskr.
137

 Ef dómstólar eiga 

að sinna þessu hlutverki er mikilvægt að það sé tryggt að dómari fari ekki með mál nema 

hann sé óhlutdrægur, og sú krafa gildir bæði gagnvart málsaðilanum og gagnvart málefninu 

sem slíku.
138

  

Lagaákvæði um almennt hæfi dómara er að finna í dómstólalögum, sbr. 13. gr., 21. og 29. 

gr. laga nr.  50/2016 um dómstóla. Ákvæði fyrrgreindra laga um almennt hæfi dómara lúta að  

skilyrðum sem þarf að fullnægja verður til að fá dómaraembætti og halda því. Fyrrgreindar 

reglur varða almennt hæfi dómara, en hér er ætlunin að skoða sérstakt hæfi dómara og 

hæfisreglur einkamálalaga í því sambandi. Því verður ekki frekara púðri eytt í umfjöllun um 

ákvæði laga um dómstóla um almenn hæfisskilyrði dómara. Aukinheldur taka dómstólalögin 

bæði til meðferðar einkamála og sakamála. 

Krafa um sérstakt hæfi dómara er lögfest í 5. gr. eml., þar sem segir að dómari, og þar á 

meðal meðdómsmaður, sé vanhæfur til að fara með mál í ákveðnum tilvikum. Til grundvallar 

reglum um sérstakt hæfi liggur sú hugsun að hætta sé á því að vanhæfur dómari komist að 

niðurstöðu sem er efnislega röng. Sérstökum hæfisreglum er því ætlað að tryggja að efnisleg 

niðurstaða í máli verði rétt, en einnig að koma í veg fyrir að dómari túlki málsatvik eða 

ákvæði laga á óhlutdrægan hátt, þ.e. gæti ekki hlutleysis við meðferð máls.
139

 5. gr. 
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einkamálalaga er því ætlað eins og mögulegt er með almennum reglum að tryggja að dómari 

sé óhlutdrægur.  

Einstaka vanhæfistilvik eru svo talin upp í sjö stafliðum ákvæðisins. Dómari telst skv. 

lagagreininni vanhæfur ef; (a) hann er aðili að málinu eða fyrirsvarsmaður aðila, (b) hann 

hefur gætt réttar aðila varðandi sakarefnið eða veitt aðila ólögskyldar leiðbeiningar um það, 

(c) hann hefur borið eða verið kvaddur til að bera vitni um atvik málsins af réttmætu tilefni 

eða verið mats- eða skoðunarmaður um sakarefnið, (d) hann er eða hefur verið maki aðila, 

skyldur eða mægður aðila í beinan legg eða að öðrum lið til hliðar eða tengdur aðila með 

sama hætti vegna ættleiðingar, (e) hann tengist eða hefur tengst fyrirsvarsmanni eða 

málflytjanda aðila með þeim hætti sem segir í d-lið, (f) hann tengist eða hefur tengst vitni í 

málinu með sama hætti og segir í d-lið, mats- eða skoðunarmanni eða manni sem neitar að 

láta af hendi sönnunargagn, (g) fyrir hendi eru önnur atvik eða aðstæður sem eru fallnar til 

þess að draga óhlutdrægni hans með réttu í efa.  

Í a-f-liðum 5. gr. er vísað til tilvika þar sem dómari sjálfur, eða einhver annar sem er 

honum náskyldur eða tengdur, er aðili máls eða viðriðinn það á annan hátt, en í slíkum 

tilvikum telst dómari vanhæfur. Í g-lið er svo kveðið á um það að dómari sé vanhæfur ef fyrir 

hendi eru önnur atvik sem eru til þess fallin að draga óhlutdrægni hans með réttu í efa. Í fyrri 

flokk vanhæfistilvika sem fjallað er um í 5. gr. eml., þ.e. a-f-lið ákvæðisins, falla svokallaðar 

hlutlægar vanhæfisreglur. Í þann flokk falla tilvik þar sem ástæður sem valda vanhæfi dómara 

eru tíundaðar.  

Þegar metið er hvort um vanhæfi á grundvelli hlutlægra vanhæfisreglna er að ræða er 

skoðað hvort tengsl dómara við málið eða aðila þess eru með þeim hætti sem lýst er í 

vanhæfisreglunum og í því samhengi skiptir raunveruleg afstaða dómara til málsaðila eða 

málsins sjálfs ekki máli. Í seinni flokk vanhæfistilvika, þ.e. g-lið 5. gr., falla aftur á móti 

svokallaðar huglægar vanhæfisreglur. Þær reglur eru matskenndar og er ætlað að ná til tilvika 

sem erfitt er að ná til með nákvæmum lýsingum tilvika.
140

 Hér er um að ræða tilvik þar sem 

dómari telst vanhæfur vegna huglægrar afstöðu dómarans til málsaðila eða málefnisins. Í 6. 

gr. eml. segir svo að dómari skuli gæta að hæfi sínu og meðdómsmanna til að fara með mál af 

sjálfsdáðum, en að aðili geti einnig krafist þess að dómari eða dómarar víki sæti.  

 Reynt hefur á hæfi dómara í fjölmörgum málum fyrir Hæstarétti frá gildistöku núgildandi 

einkamálalaga laga nr. 91/1991. Af dómunum má ráða að það er langt því frá einfalt verkefni 
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 Páll Hreinsson: „Sérstakt hæfi dómara. Dómur Hæstaréttar 9. janúar 1990“, bls. 221.  
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að setja reglur um óhlutdrægni dómara.
141

 Málin eru eins misjöfn og þau eru mörg en 

dómaframkvæmd gefur ágætis mynd af gildissviði 5. gr. eml. og því hvenær dómari telst 

vanhæfur og hvenær ekki. Auk þess ber að skýra akvæði 5. gr. eml. um vanhæfi í samræmi 

við dómaframkvæmd MDE, og því má finna vísbendingar um það hvort einstaka tilvik valdi 

vanhæfi eður ei með því að skoða dómaframkvæmd MDE.
142

 

 

4.2.2 Dómari er sjálfur aðili að máli eða fyrirsvarsmaður aðila 

Það sem einkennir fyrri flokk vanhæfistilvika 5. gr., þ.e. a-f-lið er að þau atriði sem þar eru 

nefnd eru sýnileg eða þekkt, þ.e. það er ekki spurt hvort dómari sé í reynd hlutdrægur, heldur 

er hann sjálfkrafa og í öllum tilvikum vanhæfur vegna þessara tengsla einna út af fyrir sig. 

Þessum reglum er einkum ætlað að tryggja að almenningur og málsaðilar beri traust til 

dómstólanna, og koma í veg fyrir að atvik komi upp þar sem hætta er á að dómari sé ekki 

hlutdrægur.
143

  

Fyrsti stafliður 5. gr. eml. varðar tilvik þar sem dómari er sjálfur aðili að máli eða 

fyrirsvarsmaður aðila. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að núgildandi 

einkamálalögum segir um a-lið 5. gr.: „Hér er um sjálfgefna reglu að ræða, enda getur maður 

ekki verið dómari í eigin sök. Með aðild í þessu ákvæði er átt við hvers konar aðild, sem 

fyrirmæli 18.–21. gr. taka til, en með fyrirsvari er átt við þá stöðu í máli, sem er kveðið á um í 

3.–5. mgr. 17. gr.“
144

 Á samhljóða ákvæði eldri einkamálalaga, 1. tl. 1. mgr. 36. gr. laga nr. 

85/1936 um meðferð einkamála í héraði, reyndi í dómi Hrd. 1964, bls. 668. Þar var meðferð 

máls fyrir héraðsdómi dæmd ómerk, þar sem sýslumaður, sem jafnframt var fyrirsvarsmaður 

varnaraðila, hafði ritað kvaðningu á héraðsstefnu á hendum sjálfum sér, þingfest málið og 

tekið við dómskjölum. Í dómnum segir um málsmeðferðina:  

„Í sama þinghaldi kvað hann upp úrskurð um, að hann viki sæti í málinu, en bókaði að 

því loknu mótmæli af hálfu stefnda í héraði gegn skjölum þeim, er sækjandi hafði lagt 

fram. Þessi málsmeðferð hins reglulega héraðsdómara brýtur svo í bága við ákvæði 36. 

gr. laga nr. 85/1936, að ómerkja verður meðferð máls þessa í héraði frá upphafi. Þá skal 

þess og getið, að setudómarinn, Halldór Þ. Jónsson, mátti ekki fara með málið, eftir að 

hann var skipaður fulltrúi hins reglulega dómara, sbr. 7. tölulið fyrrnefndrar 36. gr. laga 

nr. 85/1936.“ 
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 Hlutlægur mælikvarði á það hvenær um vanhæfi dómara er að ræða byggist á einni af kennisetningum engilsaxnesks réttar: 

Justice must not only be done, justice must also be seen to be done. Með hliðsjón af þessari kennisetningur hefur MDE túlkað 

ákvæði 1. mgr. 6. gr. MSE um sjálfstæða og óvilhalla dómstóla á þann veg að það skipti ekki höfuðmáli hvort dómari hafi í raun 

og veru verið óvilhallur við meðferð máls, heldur að ásýnd réttarhaldanna skipti líka máli, þ.e. dómari verður að líta út fyrir að 

hafa verið óvilhallur í augum hins almenna borgara. Ef svo er ekki hafa bæði málsaðilar og almenningur ástæðu til að draga 

óhlutdrægni dómsins í efa, sbr. Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 150 o. áfr.  
142

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 233.  
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 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 47.  
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 Alþt. 1991-1992, A-deild, bls. 1070-1072.  
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Á ákvæði a-liðar 5. gr. eml. núgildandi laga virðist ekki hafa reynt í dómaframkvæmd 

enn. Ólíklegt er að vafaatriði rísi í tengslum við þetta atriði, þar sem það er yfirleitt augljóst 

hvort dómari er aðili máls eða fyrirsvarsmaður aðila. Ákvæði b-liðar er tengt ákvæði a-liðar, 

en þar er mælt fyrir um vanhæfi dómara ef hann hefur á fyrri stigum gætt réttar málsaðila eða 

veitt málsaðila leiðbeiningar.  

 

4.2.3. Dómari hefur sinnt hagsmunagæslu fyrir aðila eða leiðbeint honum um sakarefnið 

Samkvæmt b-lið 5. gr. eml. er dómari vanhæfur ef hann hefur sinnt hagsmunagæslu fyrir aðila 

í tengslum við sakarefnið. Þá skiptir ekki máli hvort hagsmunagæslan hafi átt sér stað áður en 

málið var höfðað eða eftir þann tíma, mestu máli skiptir að hún hafi varðað sakarefnið. Það 

skiptir heldur ekki máli hvort dómarinn hafi aðeins haft afskipti af litlum hluta sakarefnisins, 

eða öllu sakarefninu, allar efnislegar leiðbeiningar um sakarefnið valda vanhæfi samkvæmt 

þessum lið 5. gr. eml. Í Hrd. 1980, bls. 1405 var dómari talinn vanhæfur því hann hafði sótt 

þing af hálfu aðilans, sbr. eftirfarandi ummæli úr dómi Hæstaréttar:  

„Þorbjörn Árnason var vanhæfur til að fara með og dæma málið, eftir að hann hafði sótt 

þing af hálfu aðilja 5. apríl 1979, sbr. 1. og 5. tl. 36. gr. laga nr. 85/1936. Verður þess 

vegna að ómerkja meðferð málsins í héraði frá og með þinghaldi 4. október 1979 svo og 

hinn kærða dóm og vísa málinu heim í hérað til löglegrar meðferðar.“ 

 

Dómara er þó heimilt að leiðbeina aðila um réttarfars- og formsatriði máls innan þinghalds. 

Raunar er honum skylt að leiðbeina aðila sem er ekki löglærður og flytur mál sitt um formhlið 

málsins, samkvæmt 4. mgr. 101. gr. eml. Slíkar leiðbeiningar valda ekki vanhæfi. Í Hrd. 

1971, bls. 923 var héraðsdómari vanhæfur vegna þess að hann hafði komið að skilnaðarmáli á 

fyrri stigum málsins. Hann var talinn hafa sinnt hagsmunagæslu fyrir aðila þegar hann 

skrifaði dómsmálaráðuneytinu bréf sem sýslumaður, sem varðaði sakarefni málsins, þar sem 

hann lýsti meðal annars skoðun sinni á gildi örorkumats annars aðila, sbr. eftirfarandi ummæli 

í dómi Hæstaréttar:  

Sóknaraðili reisir kröfu sina í kærumáli þessu á þvi, að bréf sýslumanns til 

dómsmálaráðuneytisins frá 25. janúar 1971, sem rakið var hér að framan, beri með sér, að 

dómarinn fái ekki litið óhlutdrægt á málavöxtu. Fallast verður á, að dómari hafi i bréfi 

þessu fjallað um sakarefni aukadómþingsmálsins með þeim hætti, að ekki þyki rétt, að 

hann fari með dómsmál það, sem hér er um að tefla.
145
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 Einnig var talið að um vanhæfi væri að ræða í Hrd. 1995, bls. 692. Í því tilviki var um að ræða meðdómsmann sem var talinn 

vanhæfur, sbr. eftirfarandi ummæli Hæstaréttar: „Eins og lýst er í hinum kærða úrskurði, voru sálfræðingarnir Oddi Erlingsson 

og Gunnar Hrafn Birgisson tilnefndir meðdómendur í þinghaldi 18. janúar sl. Meðal gagna málsins er greinargerð 

félagsmálastjóra Seltjarnarness, dagsett 10. ágúst 1993, um barn það, sem mál þetta snýst um, og foreldra þess. Þar kemur fram, 
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Í dómi Hrd. 1996, bls. 8 var aftur á móti ekki fallst á að dómarinn væri vanhæfur, sbr. b-

lið 5. gr. eml. Sóknaraðili í málinu hélt því fram að óheimilt hafi verið að taka málið fyrir þar 

sem hann hefði daginn áður tilkynnt dómara um forföll vegna veikinda. Því hafi ekki látt 

leggja fram gögn í því þinghaldi og ekki ákveða að munnlegur málflutningur færi fram í 

næsta þinghaldi um frávísunarkröfu, sem fram kom í greinargerð varnaraðila. Svo segir í 

dómi Hæstaréttar:  

 

Þegar málið var tekið fyrir 17. nóvember sl., var það gert í samræmi við fyrri ákvörðun 

þar um. Ekki verður á það fallist, að 3. mgr. 97. gr. laga um meðferð einkamála leggi 

bann við því, að dómari taki mál fyrir, þegar málsaðili hefur boðað forföll, enda eðlilegt, 

að það verði gert, til þess að unnt sé að leggja fram staðfestingu þess, að forföll séu 

lögmæt. Málinu var frestað í samræmi við framangreint lagaákvæði og sóknaraðila 

tilkynnt um það.Að þessum atriðum virtum verður ekki fallist á, að dómarinn sé vanhæfur 

til að fara með málið af ástæðum, sem taldar eru í b-lið 5. gr. laga um meðferð einkamála, 

eins og sóknaraðili heldur fram. Ekki var heldur talið að um vanhæfi skv. öðrum 

töluliðum 5. gr. eml. væri að ræða.
146

  

 

Ekki var heldur talið að um vanhæfi skv. öðrum töluliðum 5. gr. eml. væri að ræða í 

fyrrnefndum dómi. Um vanhæfi dómara getur einnig verið að ræða ef dómari hefur borið vitni 

í málinu eða verið mats- eða skoðunarmaður.  

 

4.2.4 Dómari hefur borið vitni um sakarefnið eða verið mats- eða skoðunarmaður 

Tvenns konar vanhæfistilvik eru nefnd í c-lið 5. gr. eml. Í fyrsta lagi tekur c-liður til tilvika 

þar sem vitnisburður dómara veldur vanhæfi hans. Það hefur ekki þýðingu hvar sá 

vitnisburður fór fram, og því skiptir ekki máli hvort vitnisburðurinn var framkvæmdur fyrir 

dómi eða hvort hann fór fram hjá lögreglu í tengslum við rannsókn á atvikum máls. Undir 

þennan lið 5. gr. falla líka tilvik þar sem til stendur að dómari skuli bera vitni, og jafnvel 

einnig tilvik þar sem ástæða væri til að kveðja dómarann til vitnisburðar, án þess að það hafi 

þó verið gert. Þó er sú krafa gerð að vitnisburðurinn fari fram af réttmætu tilefni, líkt og fram 

                                                                                                                                                         
að Gunnar Hrafn Birgisson sálfræðingur, starfsmaður Barnaverndarráðs Íslands, hafi haft samband við félagsmálastjórann vegna 

tiltekins þáttar málsins. Segir þar, að sóknaraðili hafi komið í viðtal hjá Gunnari Hrafni og hann hafi gefið félagsmálastjóranum 

ábendingar um, hvernig taka skyldi á málinu. Þetta kemur einnig fram í greinargerð Þorgeirs Magnússonar sálfræðings frá 29. 

júlí 1993. 

Samkvæmt framansögðu hefur meðdómsmaðurinn Gunnar Hrafn Birgisson fjallað um sakarefni máls þessa með þeim hætti, að 

hann var vanhæfur til meðferðar þess, sbr. b- og g-lið 5. gr. laga nr. 91/1991. Verður því að ómerkja hinn kærða úrskurð og 

meðferð málsins frá og með þinghaldi 18. janúar 1995 og vísa því heim í hérað til löglegrar meðferðar og dómsálagningar.“   
146

 Sjá einnig til hliðsjónar Hrd. 28. nóvember 2014 (745/2014), Hrd. 31. janúar 2013 (292/2012) og Hrd. 1998, bls. 1469 þar 

sem hafnað var kröfu aðila um að dómari viki sæti vegna vanhæfis.  
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kemur í ákvæðinu sjálfu.
147

 Þannig er komið í veg fyrir að aðili geti valið að gera dómarann 

vanhæfan með því að lýsa því yfir að tilefnislausu að hann vilji leiða dómarann sem vitni í 

málinu. Ef sú staða kemur upp getur dómari neitað, með vísan til 3. mgr. 46. gr. eml. sem 

varðar tilefnislausa gagnaöflun, og þar með hafnað að víkja sæti.
148

   

Seinni liður c-liðar 5. gr. varðar vanhæfi ef dómari hefur verið mats- eða skoðunarmaður 

varðandi atriði sem tengjast máli. Tæplega reynir á þennan seinni hluta ákvæðisins gagnvart 

héraðsdómara, enda eiga þeir ekki að gegna starfi matsmanna. Meðdómendur geta aftur á 

móti verið matsmenn og því geta þeir verið vanhæfir af þessum sökum, sbr. Hrd. 1945, bls. 

382. Í málinu var meðdómsmaður talinn vanhæfur þar sem hann hafði framkvæmt mat á 

vélbátnum Erni, sem stefnandi krafðist meðal annars að sjóveðréttur yrði viðurkenndur í. Í 

dómi Hæstaréttar segir um hæfi meðdómsmannsins:  

Annar samdómsmanna í héraði, Magnús Bjarnason, hafði samkvæmt dómkvaðningu 

framkvæmt mat á v/s Erni með farmi og búnaði. Honum var því óheimilt samkvæmt 4. 

tölulið 36. greinar laga nr. 85/1936 að sitja í dómarasæti í málinu. Af þessari ástæðu 

verður að ómerkja meðferð málsins, frá því munnlegur málflutningur hófst, svo og 

héraðsdóminn og vísa málinu heim í hérað til löglegrar meðferðar og dómsuppsögu af 

nýju.
149

 

 

Vanhæfi getur einnig komið til vegna skyldleika dómara við aðila máls, fyrirsvarsmann, 

málflytjanda eða vitni, en d- og e-lið 5. gr. eml. er ætlað að ná til slíkra tilvika.  

 

4.2.5 Vanhæfi dómara vegna skyldleika eða mægða við aðila máls, fyrirsvarsmann hans, 

málflytjanda eða vitni 

Dómari er vanhæfur samkvæmt d- og e-lið 5. gr. eml. ef hann tengist málsaðila, 

fyrirsvarsmanni hans eða málflutningsmanni ef hann er eða hefur verið maki málsaðila, 

fyrirsvarsmanns eða málflutningsmanns, skyldur eða mægður honum í beinan legg eða að 

öðrum lið til hliðar eða tengdur með sama hætti vegna ættleiðingar. Undir þennan lið 5. gr. 

falla aftur á móti ekki tilvik þar sem dómari hefur verið í óvígði sambúð með einhverjum 

fyrrgreindra aðila. Hugsanlegt er þó að aðili teldist í slíkum tilvikum vanhæfum á grundvelli 

g-liðar 5. gr. eml.  
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 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 50.  
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 Sjá til hliðsjónar Hrd. 1955, bls. 698, þar sem ekki var talið að nauðsynlegt væri að leiða dómarann sem vitni í málinu.   
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 Sjá til hliðsjónar Hrd. 7. október 2010 (524/2009) þar sem kröfu um ómerkingu héraðsdóms vegna vanhæfis 

meðdómsmanna í héraði, sbr. c-lið 5. gr. eml., var hafnað. Fyrir Hæstarétti var heldur ekki fallist á kröfu um vanhæfi dómara 

sem byggð var á g-lið 5. gr. eml. Hæstiréttur komst að sömu niðurstöðu varðandi vanhæfi meðdómsmanna á grundvelli c-liðar 

5. gr. eml. í í Hrd. 24. mars 2009 (83/2009). 
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Hugtakið aðili ber að skýra rúmt í þessu tilviki, þ.e. þannig að það nái ekki einungis til 

stefnanda og stefnda, heldur einnig til meðalgönguaðila og þess sem hefur verið stefnt til 

réttargæslu í málinu.
150

 Því hefur einnig verið haldið fram að ef dómari starfar í þágu aðila 

máls, eða þess sem á hagsmuna að gæta af málarekstrinum, eða ef hann er þeim að öðru leyti 

háður, á þann veg að draga megi óhlutdrægni hans í efa sé dómari vanhæfur.
151

 Í dómi 

Hæstaréttar, Hrd. 24. janúar 2007 (13/2007), reyndi meðal annars á það hvort dómari teldist 

vanhæfur í skilningi d-liðar 5. gr. eml. Í dómi Hæstaréttar segir: 

Í þinghaldi 11. desember sama ár lagði sóknaraðili fram bókun þar sem þess var krafist að 

dómarinn viki sæti. Rökstyður sóknaraðili kröfuna annars vegar með því að skyldleiki sé 

með sér og dómaranum „í beinan legg“ með því að afi dómarans og afi sóknaraðila hafi 

verið bræður. 

 

Vanhæfi dómarans á grundvelli d-liðar var hafnað í málinu, þar sem skyldleiki sá sem 

sóknaraðili nefnir var ekki talinn falla undir fyrrgreindan lið 5. gr. eml. Ekki var heldur talið 

að tengsl milli sóknaraðila og bróður dómarans skyldu leiða til vanhæfis í samræmi við g-lið 

5. gr.
152

  

Í þessu samhengi má einnig nefna f-lið 5. gr. eml. Þar er kveðið á um vanhæfi dómara í 

tilvikum þar sem dómari sem tengist eða hefur tengst vitni í málinu, mats- eða skoðunarmanni 

eða manni sem neitar að láta af hendi sönnunargagn með sama hætti og segir í d-lið 

ákvæðisins. Þessi liður ákvæðisins er frábrugðinn c-lið 5. gr. að því leyti að hér skipti máli 

hvort skyld- eða tengdamaður dómarans hefur í raun komið fyrir dóm til að gefa munnlega 

vitnaskýrslu svo hann teljist vitni í skilningi ákvæðisins, ólíkt því sem gildir um c-lið 5. gr., 

þar sem nægir að tilefni sé til að kveða dómara til vitnaleiðslu svo hann teljist vanhæfur.
153

 

Hið sama gildir um matsgerðir þ.e. dómari verður aðeins vanhæfur ef matsgerð sem 

skyldmenni dómarans hefur unnið er lögð fram í málinu. Það að skyldmenni dómarans hafi 

gert matsgerð um sakarefnið nægir þannig eitt og sér ekki til vanhæfis, ef matsgerðin er ekki 

lögð fram í málinu. Dómari sem er skyldur eða tengdur vitni á þann hátt sem greint er frá í d-

lið ákvæðisins getur ekki komist hjá vanhæfi þó annar dómari haldi dómþing þar sem vitnið 

gefur skýrslu, því vanhæfi skv. þessum lið kemur ekki til af því að dómarinn þurfi að sitja 

andspænis skyldmenni í vitnastúkunni, heldur vegna þess að dómari þarf að meta 

sönnunargildi frásagnar skyldmennis síns við úrlausn máls, og hætta er á því að það mat verði 

óvilhallt.  
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Undir þennan lið 5. gr. falla einnig tilvik þar sem dómari hefur tengsl við vörslumann 

sönnunargagna sem neitar að láta þau af hendi til afnota í málinu ef aðili krefst þess að hann 

verði skyldaður til þess með úrskurði dómara, sbr. 2. mgr. 68. gr. eða 70. gr. eml. Undir 

þennan lið falla ekki tilvik þar sem skjal eða sýnilegt sönnunargagn hefur verið fengið 

mótþróalaust hjá skyldmanni eða tengdamanni dómarans. Hér er það neitun vörslumanns 

skjalanna til að láta þau af hendi til afnota í málinu sem veldur vanhæfinu, auk þeirra tengsla 

við dómara sem áskilin eru samkvæmt f-lið 5. gr., sbr. d-lið ákvæðisins.
154

  

 

4.2.6 Vanhæfi dómara vegna réttmætra efasemda um óhlutdrægni 

G-liður 5. gr. tekur til atvika þar sem dómari telst vanhæfur ef fyrir hendi eru önnur atvik eða 

aðstæður en koma fram í fyrri stafliðum ákvæðisins sem gefa tilefni til efasemda um 

óhlutdrægni dómarans.  

Sambærilegt ákvæði var að finna í 7. tl. 1. mgr. 36. gr. eldri einkamálalaga, laga nr. 

85/1936 um meðferð einkamála í héraði, en þar sagði að dómara beri að víkja sæti ef hann 

væri „...óvinur aðilja, eða málið varðar hann eða venzlamenn hans verulega fjárhagslega eða 

siðferðislega, eða annars er hætta á því að hann fái ekki litið óhludrægt á málavöxtu.“
155

  

Reglan var vísiregla, líkt og g-liður 5. gr. núgilandi einkamálalaga, og meta þurfti 

aðstæður í hverju tilviki fyrir sig. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 

85/1936 um meðferð einkamála í héraði er ekki að finna ítarlega umfjöllun um 7. tölulið 1. 

mgr. 36. gr. laganna. Þar segir einungis að í 7. tölul. sé að finna almenna reglu um vanhæfi 

dómara til meðferðar einstakra mála. Í greinargerðinni segir svo að annars sé „oft mjög 

vafasamt, hvort dómara beri að víkja sæti eða ekki. Ef engin ytri (objektiv) atriði liggja fyrir, 

þá verður það samvizkusök dómarans, hvort hann víkur eða ekki, til dæmis kali til aðilja, er 

ekki hefir opinberlega komið fram. Og verða litlar leiðbeiningar um það efni gefnar.“
156

 Þessi 

athugasemd er fremur innihaldsrýr. Að minnsta kosti má ekki ráða nákvæmar leiðbeiningar 

um það hvenær um vanhæfi dómara er að ræða af athugasemdunum. Þegar réttarframkvæmd 

er skoðuð verður ljóst að fyrrgreind regla 7. tl. 1. mgr. 36. gr. hafi með tímanum fengið aukna 

þýðingu í dómaframkvæmd, þannig að sífellt fleiri dómarar viku sæti á grundvelli reglunnar, 

af ýmsum ástæðum.
157
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Ákvæði g-liðar núgildandi 1. mgr. 5. gr. eml. er frábrugðið fyrri stafliðum ákvæðisins að 

því leyti að hér er um að ræða tilvik þar sem dómari telst vanhæfur vegna huglægrar afstöðu 

dómarans til málsaðila eða málefnisins, en ekki vegna þess að tilteknar aðstæður eru fyrir 

hendi. Ákvæðið í g-lið 5. gr. er því ætlað að taka til vanhæfistilvika sem falla ekki undir hina 

stafliði 5. gr. eml. Þau tilvik sem falla undir g-lið 5. gr. eml. verða því ekki tæmandi talin. Þau 

eru bæði fjölbreytileg og ófyrirsjáanleg en eiga það þó öll sameiginlegt að ef aðstæður eru til 

þess fallnar að valda efasemdum um óhlutdrægni dómara er um vanhæfi að ræða í skilningi 

greinarinar. Það er þó ekki einfalt að lýsa því í hvaða tilvikum draga megi óhlutdrægni 

dómara í efa. Þó er líklegt að dómari yrði talinn hlutdrægur í tilvikum þar sem hann léti gerðir 

sínar ráðast af persónulegum hagsmunum. Ekki er gerð krafa um að hagsmunirnir sem hér um 

ræðir séu fjárhagslegir, heldur geta þeir verið af öðrum toga, til dæmis pólitískum toga.
158

 

Líklegt er að dómari yrði talinn hlutdrægur ef hann léti gerðir sínar ráðast af skoðun sinni á 

málsaðila eða málstað hans sem mætti telja af ómálefnalegum toga, fordómum, óvild, vináttu 

eða utanaðkomandi þrýstingi. Ef dómari lætur eitthvert fyrrgreindra atriða hafa áhrif á 

niðurstöðu máls, en ekki einungis lögfræðilegt mat á sönnunargögnum, röksemdum og 

réttarreglum er líklegt að dómari teldist vanhæfur.
159

  

Af þessari upptalningu er ljóst að dómarinn er sá einstaklingur sem er best til þess fallinn 

að meta hvort eitthvert fyrrgreindra tilvika, eða önnur tilvik sem valda efa um óhlutdrægni 

hans, eru uppi. Skv. 2. mgr. 6. gr. eml. er það einmitt hlutverk dómara að meta hvort hann sé 

vanhæfur í máli. Sú krafa er gerð til dómara við það mat að hann nálgist viðfangsefnið frá 

sjónarhorni þess sem stendur utan við málið og fylgist með því, og spyrji sig að því hvort 

tilefni sé til að efast um óhlutdrægni hans. Dómari verður því við ákvarðanatökuna að hafa 

það hugfast að málsaðili á að geta treyst því að dómarar málsins líti óhlutdrægt á 

málatilbúnaðinn og látist ekki stjórnast af öðru en málsástæðum og röksemdum málsaðila. 

Það er einnig mikilvægt að almenningur geti treyst því að málsmeðferð fyrir dómstólum sé 

óvilhöll, og því skiptir ásýnd málaferlanna út á við einnig miklu máli. Því mætti halda því 

fram að mikið traust sé lagt á dómara samkvæmt 2. mgr. 6. gr. eml., bæði til að sýna 

heiðarleika við matið og til þess að meta aðstæður á þann veg sem hér hefur verið lýst.
160

  

Í þessari skyldu dómara felst því í raun einnig skylda til þess að gæta að jafnræði 

málsaðila, því ef óhlutdrægni dómara má draga í efa liggur ljóst fyrir að jafnræði málsaðila er 
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stefnt í hættu. Í þessu sambandi má nefna að MDE hefur túlkað þann hluta 1. mgr. 6. gr. MSE 

sem snýr að sjálfstæðum og óvilhöllum dómstólum á þann veg að það skipti ekki höfuðmáli 

hvort dómari hafi í raun og veru verið óvilhallur við meðferð máls, heldur að ásýnd 

réttarhaldanna skipti líka máli. Dómari verði þar af leiðandi að líta út fyrir að hafa verið 

óvilhallur í augum hins almenna borgara því ef svo er ekki hafa bæði málsaðilar og 

almenningur ástæðu til að draga óhlutdrægni dómsins í efa, og um leið ástæðu til þess að efast 

um það hvort jafnræðis hafi í raun og veru verið gætt við málsmeðferðina.
161

  

Þessi túlkun MDE rímar við það sem hér hefur komið fram hvað varðar íslenskan rétt, þ.e. 

að dómari skuli við mat á því hvort hann er vanhæfur til að dæma í máli meta aðstæður út frá 

sjónarhorni þess sem stendur utan við málið, þ.e. sjónarhorni  hins almenna borgara, enda ber 

að skýra ákvæði g-liðar 5. gr. eml. í samræmi við dómaframkvæmd MDE.
162

  

Af íslenskri dómaframkvæmd má ráða að g-liður 5. gr. eml. sé sá liður ákvæðisins sem 

hvað mest reynir á í framkvæmd. Dómar þar sem reynt hefur á 5. gr. eml. og hin ýmsu 

vanhæfistilvik sem falla undir greinina eru fjölmargir, en af öllum þeim tilvikum þar sem 

reynt hefur á hæfi dómara skv. núgildandi einkamálalögum varða langsamlega flest þeirra 

vanhæfi dómara á grundvelli g-liðar 5. gr. eml. 

Sem dæmi um það að ekki hafi verið fallist á kröfur um vanhæfi dómara á grundvelli g-

liðar 5. gr. eml. mætti nefna dóm Hrd. 7. febrúar 2007 (57/2007). Í málinu hélt málsaðili því 

fram að dómari og lögmaður sem hafði verið að vinna fyrir gagnaðila væru tengdir. 

Umræddur dómari staðfesti að það væri rétt, en hélt því fram að óhlutdrægni hans væri ekki 

dregin í efa þó að hann og lögmaður gagnaðila þekktust og væru vinir. Því væri hann ekki 

hlutdrægur í málinu. Dómarinn tók aftur á móti fram að ef lögmaðurinn hefði verið málsaðili 

hefði annað verið uppi á teningnum. Ef sú staða hefði verið uppi hefði dómari verið 

óhlutdrægur og þurft að víkja, en þar sem hann var bara lögmaður aðilans hafi hann ekki verið 

vanhæfur. Um þetta sagði í úrskurði héraðsdóms Vesturlands, sem var staðfestur í Hæstarétti:  

„Samkvæmt g-lið 5. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991, er dómari vanhæfur til 

að fara með mál ef fyrir hendi eru atvik eða aðstæður sem fallnar eru til þess að draga 

megi óhlutdrægni dómara með réttu í efa. Meðal þeirra aðstæðna sem valdið geta þessu 

eru tengsl dómara og lögmanns sem gætir hagsmuna aðila eða annarra sem gætu haft 

hagsmuna að gæta af máli. Fyrir liggur að HJ, hæstaréttarlögmaður, hefur í starfi sínu 

sem lögmaður komið að þeim málum sem sakarefni þessa máls er sprottið af. Hins vegar 

verður óhlutdrægni dómara ekki með réttu dregin í efa þótt dómari hafi lengi þekkt 

umræddan lögmann. Í þeim efnum duga ekki þær röksemdir sem stefnandi hefur teflt 

fram þótt fullyrðingar hans séu í sjálfu sér efnislega réttar. Þess verður einnig að gæta að 
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ekki verða gerðar jafn strangar kröfur að þessu leyti varðandi lögmann og þegar í hlut á 

málsaðili. Samkvæmt þessu er kröfu stefnanda hrundið.“ (Leturbreyting mín) 

 

Í fyrrnefndum dómi var talið að það hefði þýðingu að dómari var tengdur lögmanni 

málsaðila, en ekki málsaðila sjálfum. Því var ekki talið að tengslin væru til þess fallin að 

draga óhlutdrægni dómara í efa. Í öðrum dómi Hæstaréttar, Hrd. 21. júní 2011 (365/2011), 

var heldur ekki fallist á að um vanhæfi í skilningi g-liðar 5. gr. eml. væri að ræða, þrátt fyrir 

að héraðsdómari í málinu hefði ritað tvær álitsgerðir að beiðni stefnanda, G, þegar hann var 

starfandi hæstaréttarlögmaður og forseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík. Um vanhæfi 

dómarans sagði í dómi Hæstaréttar:  

„Eins og fram kemur í hinum kærða úrskurði ritaði héraðsdómarinn, sem þá var 

hæstaréttarlögmaður og forseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík, tvær álitsgerðir að 

beiðni varnaraðila á tímabilinu frá júlí til september 2010. Lauk þar með 

samningsbundnum skyldum sem hann hafði gengist undir við varnaraðila. Efni 

álitsgerðanna er óskylt sakarefninu í máli því sem varnaraðili hefur höfðað gegn 

sóknaraðila og snerti þann síðarnefnda ekki. Með vísan til þessa og annars, sem fram 

kemur í hinum kærða úrskurði, eru ekki fyrir hendi atvik eða aðstæður sem fallin eru til 

þess að draga óhlutdrægni dómarans með réttu í efa. Niðurstaða hins kærða úrskurðar 

verður því staðfest.“
163

 (Leturbreyting mín) 

 

Í dómi Landsdóms, 10. júní 2011 (3/2011) kom krafa um vanhæfi dómara til skoðunar. 

Málið er ekki einkamál, en í þessu sambandi er áhugavert að skoða umfjöllun um óhlutdrægni 

dómara landsdóms, en vanhæfi dómara er í málatilbúnaði aðila nefnt í sömu andrá og reglan 

um jafnræði málsaðila. Í málinu hélt ákærði, GHH, því fram að dómarar í landsrétti sem voru 

kosnir af Alþingi, hafi verið vanhæfir vegna ákvæða 1. mgr. 27. gr. laga nr. 3/1963 um 

landsdóm, sbr. g-lið 1. mgr. 6. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála (hér eftir sml.), þar 

sem draga mætti óhlutdrægni þeirra með réttu í efa. Ákvæði g-liðar 1. mgr. 6. gr. sml. er 

samhljóða ákvæða g-liðar 5. gr. eml. Í dóminum rökstyður ákærði kröfu sína um vanhæfi 

dómara á eftirfarandi veg, og vísar meðal annars í ákvæði 1. mgr. 6. gr. MSE:  

„Alþingi, sem í málinu sæki ákærða til saka, hafi að frumkvæði þingnefndar, sem kjörin 

var samkvæmt 3. málslið 13. gr. laga nr. 3/1963, samþykkt áðurnefnd lög nr. 41/2011 til 

að tryggja að þessir tilteknu dómarar sætu áfram í Landsdómi til að leysa úr málinu, en 

ekki dómarar, sem hefðu að óbreyttum lögum verið kosnir til að taka þar sæti á sex ára 

kjörtímabili frá 11. maí 2011. Handhafi ákæruvaldsins í málinu hafi á þennan hátt valið 

dómara til að fara með það, sem brjóti gegn rétti ákærða til málsmeðferðar fyrir 

óvilhöllum dómstóli samkvæmt 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 1, mgr. 6. gr. 
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samnings um verndun mannréttinda og mannfrelsis, sbr. lög nr. 62/1994 um 

mannréttindasáttmála Evrópu.  

(...)  

Ákærði vísar jafnframt til þess að málsaðilinn Alþingi hafi talið sér fært að breyta reglum 

um dómara við Landsdóm eftir að ákvörðun var tekin um málshöfðun og tekið í því skjóli 

í sínar hendur að velja milli þeirra tveggja kosta að kjósa annaðhvort dómara til að fara 

með málið eftir þeim reglum, sem giltu fyrir setningu laga nr. 41/2011, eða velja 

dómarana, sem fyrir voru, til áframhaldandi setu með því að framlengja kjörtíma þeirra. 

Þessi afskipti annars málsaðilans af skipun dómsins leiði ein og sér til þess að ákærði 

megi draga í efa óhlutdrægni dómaranna, sem eigi í hlut. Alþingi hafi einnig raskað 

jafnræði aðilanna, en slík afskipti af dómsmáli fari ekki aðeins gegn meginreglum um 

réttláta málsmeðferð, heldur leiði þau jafnframt til vanhæfis dómara, sem þannig séu 

valdir til setu í dómi.“ (Leturbreyting mín)  

 

Kröfu ákærða um vanhæfi dómara var hafnað fyrir Landsdómi, en það er áhugavert að 

ákærði skuli halda því fram að þar sem dómarar hafi verið óhlutdrægir hafi jafnræði málsaðila 

jafnframt verið raskað. Það rennir stoðum undir það sem hér hefur komið fram, að reglur um 

sjálfstæða og óhlutdræga dómstóla séu samtvinnaðar jafnræðisreglunni, og í raun forsenda 

þess að jafnræði málsaðila ríki fyrir dómi.
164

 Dómar þar sem fallist hefur verið á kröfu um 

sætisvikningu dómara sýna jafnframt óbeint fram á það að talið var að jafnræði málsaðila yrði 

stefnt í hættu ef hinn vanhæfi dómari ætti sæti í dóminum, þar sem hætta væri á því að hann 

liti ekki óhlutdrægt á málavöxtu. 

Dómar þar sem fallist hefur verið á sætisvikningu dómara á grundvelli g-liðar 5. gr. eml. 

eru fjölbreytilegir, líkt og komið hefur fram. Vanhæfistilvikin eru jafn ólík og þau eru mörg, 

og geta varðað allt frá óvild dómara í garð málsaðila, vináttu, fjárhagslega hagsmuni eða 

hvaðeina annað sem er til þess fallið að valda efa um óhlutdrægni dómara og fellur ekki undir 

a-f-lið 5. gr. eml. Sem dæmi um það má nefna Hrd. 2003, bls. 2989 (472/2002) þar sem talið 

var að tengsl milli dóttur héraðsdómara og sonar vitnis sem gagnáfrýjandi leiddi fyrir 

héraðsdóm væru til þess fallin að draga mætti óhlutdrægni dómara í efa, sbr. eftirfarandi 

ummæli úr dómi Hæstaréttar:  

Fram er komið, að dóttir héraðsdómara og sonur vitnis, sem gagnáfrýjandi leiddi í héraði, 

eru í hjúskap. Þykja slík tengsl vera til þess fallin, að dómurinn hafi ekki yfirbragð fyllsta 

hlutleysis. Þegar af þessari ástæðu var héraðsdómari ekki bær til að ljúka dómi á málið, 

sbr. g. lið 5. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Verður því að ómerkja 
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 Á svipað álitefni reyndi í ákvörðun MDE, Siglfirðingur gegn Íslandi, 7. september 1999 (43142/96). Til álita kom hvort 

Félagsdómur hafi verið sjálfstæður og óvilhallur dómstóll í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE, en byggt var á því að gagnaðili kæranda 

í máli fyrir Félagsdómi hefði skipað dómara í dóminn á meðan kærandi hefði ekki gert það sjálfur, heldur 

Vinnuveitendasamband Íslands, sem hann var ekki aðili að. Hvað þann hluta málsins varðar var það niðurstaða MDE að 1. mgr. 

6. gr. MSE útilokaði ekki að komið væri á fót sérdómstólum við sérstakar aðstæður. Fyrirkomulagið við tilnefningu dómara í 

Félagsdóm tryggði að bæði hagsmuna vinnuveitenda og launþega væri gætt við samsetningu dómsins, og að þar sem kærandi 

hafi haft möguleika á því að hafa áhrif á skipan dómsins var ekki talið að brotið hefði verið gegn kröfunni um sjálfstæðan og 

óvilhallan dómstól. Málinu var vísað frá.  
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héraðsdóm og málsmeðferð í héraði frá og með aðalmeðferð og vísa málinu heim í hérað 

til löglegrar meðferðar og dómsálagningar að nýju. 

 

Hér var um að ræða tilvik sem fell ekki undir neinn af vanhæfisliðum a-f-liðar 5. gr., en 

talið var að umrædd tengsl féllu undir g-lið 5. gr. Náin vináttutengsl eða óvild dómara í garð 

aðila, fyrirsvarsmann aðila, umboðsmann eða einhvern annan sem er nákominn aðilanum geta 

einnig orðið þess valdandi að réttmætt getur talist að efast um óhlutdrægni dómarans. Til þess 

að vanhæfi komi til af þessu tilefni verður vináttan eða óvild dómara að vera þess eðlis að 

telja megi raunhæfa hættu á því að dómari láti hana hafa áhrif á niðurstöðu málsins.
165

 

Í dómi Hæstaréttar, Hrd. 14. október 2010 (781/2009), var einnig talið að dómari væri 

vanhæfur. Stefnandi, J, gerði kröfu fyrir Hæstarétti um ómerkingu héraðsdóms á grundvelli 

þess að tveir sérfróðir meðdómendur í héraði hafi verið vanhæfir til setu í dóminum vegna 

tengsla sinna við stefnda, V hf. Upplýst var í málinu að M, annar sérfróði meðdómandinn, 

hafði fengið greitt fyrir 74 matsgerðir á árunum 2008 til 2010 úr hendi V. Ekki komu fram 

mótmæli af hálfu V gegn því að hann hafi tilnefnt M af sinni hálfu til slíkra matsgerða. Í dómi 

Hæstaréttar segir að leggja yrði til grundvallar að V hefði á greindu tímabili oft tilnefnt M af 

sinni hálfu til trúnaðarstarfa við örorkumat. Svo segir í dómi Hæstaréttar:  

Stefndi mótmælir því ekki að hann hafi tilnefnt M af sinni hálfu til slíkra matsgerða en 

hefur ekki upplýst þrátt fyrir áskorun áfrýjanda hversu oft svo hafi staðið á í fyrrgreindum 

74 tilvikum. Miðað við þessar upplýsingar verður lagt til grundvallar að stefndi hafi á 

greindu tímabili oft tilnefnt M af sinni hálfu til trúnaðarstarfa við örorkumöt. Verður 

fallist á með áfrýjanda að hann þurfi ekki við þessar aðstæður að sæta því að M taki á 

sama tímabili sæti sem meðdómsmaður í málinu, sbr. g. lið 5. gr. laga nr. 91/1991 um 

meðferð einkamála. Leiðir af þessu að aðalkrafa áfrýjanda verður tekin til greina og hinn 

áfrýjaði dómur ómerktur.  

 

Þessi dómur er dæmi um það að unnt getur verið að draga hæfi dómara í efa ef úrlausn 

máls hefur áhrif á fjárhag hans sjálfs eða einhvers sem tengist honum. þessu tilviki. Vanhæfi 

getur einnig komið til ef úrlausn máls getur haft fordæmisgildi fyrir álitaefni um fjárhagslega 

hagsmuni dómarans sjálfs.
166

 Vanhæfi á grundvelli g-liðar 5. gr. eml. getur einnig komið til í 

tilvikum þar sem dómari viðhefur háttsemi sem er komin út fyrir það sem getur talist  falla 

undir venjulegt hlutverk dómara við rekstur máls og í tilvikum þar sem aðili telur að dómari 

hafi þegar gert upp hug sinn um úrslit máls, áður en öll sönnunargögn og röksemdir málsaðila 

hafa verið lögð fyrir dómara. Vanhæfi dómara í tilvikum þar sem dómari hefur hugsanlega 

gert upp hug sinn varðandi úrslit máls kemur þó aðeins til ef aðstæður benda til þess að 
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dómari hafi gert upp hug sinn varðandi úrlausn þess tiltekna máls sem um ræðir. Almenn 

umfjöllun dómara um atriði sem á reynir fyrir dómi, til dæmis í fræðiskrifum, veldur ekki 

vanhæfi.
167

  

Þrátt fyrir að hér hafi verið nefnd nokkur dæmi úr dómaframkvæmd í tengslum við g-lið 

5. gr. eml. er það svo að dómafordæmi hafa takmarkað vægi við mat á því hvort um vanhæfi 

er að ræða í einstaka tilvikum. Það ræðst af því að aðstæður eru einstakar í hverju máli, og 

ólíklegt er að tilvik komi upp sem er fullkomnlega sambærilegt tilviki sem áður hefur komið 

fram.
168

 Því er nauðsynlegt að meta þær sérstöku aðstæður sem eru uppi í hverju máli. Dómar 

sem varða einstaka vanhæfistilvik eru þó til leiðbeiningar um það hvaða atriði skipti máli við 

mat á hæfi dómara, og hversu mikið vægi þeir hagsmunir sem um ræðir ættu að hafa á 

niðurstöðu um hæfið. Niðurstaða MDE í málum Jóns Kristinssonar annars vegar, þ.e. 

svokölluðum og málum Péturs Þórs Sigurðssonar hins vegar gegn Íslandi eru þó til 

leiðbeiningar um þau sjónarmið sem hafa ber í huga við mat á hæfi dómara.  

 

4.3 Aðskilnaðardómar og mál Péturs Þór Sigurðssonar gegn Íslandi  

4.3.1 Áhrif MSE á íslenska réttarfarslöggjöf fyrir gildistöku stjórnarskrárlaga 97/1995 

Áður en ákvæði 70. gr. stjskr. um réttinn til réttlátrar málsmeðferðar var bætt inn í 

stjórnarskrána höfðu niðurstöður eftirlitsstofnana mannréttindasáttmálans töluverð áhrif á 

íslenska réttarfarslöggjöf og dómstólaskipan.
169

 Þau áhrif mátti til dæmis sjá af því að túlkun 

eftirlitsstofnananna hafði bein áhrif á túlkun og skýringu íslenskra laga, og höfðu m.a.s. í 

ákveðnum tilvikum þau áhrif að íslenskum lögum var breytt svo þau samræmdust 

skuldbindingum Íslands samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasamningnum sem Ísland var 

aðili að. Þau áhrif má meðal annars sjá í svokölluðum aðskilnaðardómum, þar sem íslenskir 

dómarar skýrðu ákvæði réttarfarslaga um hæfi dómara í samræmi við dómaframkvæmd 

MDE. Áhrifa MSE gætti einnig í síðari dómum, til dæmis máli Péturs Þórs Sigurðssonar gegn 

Íslandi, sem fór fyrir MDE.  
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4.3.2 Vanhæfi dómara í aðskilnaðardómum  

Í dómi Hrd. 1990, bls. 2 voru hæfisreglur um dómara skýrðar í ljósi MSE.
170

 Sá dómur féll í 

kjölfar þess að Jón Kristinsson var sakfelldur í héraði fyrir umferðarlagabrot, sbr. dóm Hrd. 

1985, bls. 1290. Hann áfrýjaði dómnum til Hæstaréttar en krafðist þess fyrir Hæstarétti að 

dómur héraðsdóms yrði ómerktur og málinu vísað heim í hérað. Hann taldi að þar sem sami 

maður, þ.e. fulltrúi bæjarfógetans á Akureyri, hafi farið með starf lögreglustjóra og dómara í 

málinu hafi dómarinn ekki verið óhlutdrægur. Í dómnum reyndi á ákvæði 7. töluliðar 36. gr. 

laga nr. 85/1936. Ákvæði 7. töluliðar 36. gr. eldri einkamálalaga er, líkt og áður segir, 

sambærilegt g-lið 5. gr. eml. Í dómi Hæstaréttar, Hrd. 1985, bls. 1290, var að finna 

eftirfarandi ummæli um rökstuðning ákærða, Jóns, fyrir kröfum sínum:  

Við flutning málsins fyrir Hæstarétti gerði verjandi ákærða kröfu um, að hinn áfrýjaði 

dómur yrði ómerktur og málinu vísað heim i hérað til nýrrar meðferðar og 

dómsálagningar. Fyrir kröfu þessari færði verjandinn eftirfarandi rök: ,,í fyrsta lagi að 

rannsókn málsins í héraði hafi verið verulega áfátt. Í öðru lagi að málið hafi ekki verið 

dæmt af hlutlausum dómara, en sá háttur að sami maður hafi afskipti af málinu sem 

lögreglustjóri (fulltrúi lögreglustjóra) og dómari (fulltrúi dómara) brjóti í bága við 

meginreglur 2. og 61. greinar stjórnarskrárinnar og 6. greinar Evrópuráðssamningsins um 

verndun mannréttinda og mannfrelsis. 

 

Niðurstaða Hæstaréttar í málinu var að ekki skyldi ómerkja dóm héraðsdóms af þeim 

sökum að sami maður hafi farið með starf lögreglustjóra og dómara í málinu. Í dómnum sagði 

um þetta atriði:   

Samkvæmt íslenskri dómstólaskipun er dómsvald í héraði utan Reykjavíkur í höndum 

bæjarfógeta og sýslumanna, sem hafa jafnframt lögreglustjórn á hendi. Þykir 

héraðsdómur eigi verða ómerktur af þeim sökum, að fulltrúi bæjarfógetans á Akureyri fór 

með mál þetta. Þá hefur heldur eigi verið sýnt fram á nein sérstök atriði, sem valdi 

vanhæfi bæjarfógetans né þessa fulltrúa hans. 

 

Niðurstaða Hæstaréttar var að það hefði lengi tíðkast að sami maður færi með umboðsvald 

og dómsvald í héraði og að það fyrirkomulag samræmdist 2. og 61. gr. stjskr. Auk þess taldi 

Hæstiréttur að það skipti máli að ekki hafi verið sýnt fram á nein sérstök atriði sem hafi valdið 

vanhæfi bæjarfógetans eða fulltrúa hans. Í dómi Hrd. 1990, bls. 2 kvað aftur á móti við annan 

tón. Í því máli komst Hæstiréttur að öndverðri niðurstöðu um hæfi fulltrúa bæjarfógetans og 
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dómur héraðsdóms var felldur úr gildi og málinu vísað heim í hérað til löglegrar meðferðar og 

dómsálagningar. Fyrir þessari breyttu afstöðu tilgreindi Hæstiréttur sjö röksemdir. Meðal 

röksemda fyrir niðurstöðu Hæstaréttar voru rök þess efnis að Ísland hefði að þjóðarétti 

skuldbundið sig til að virða Mannréttindasáttmála Evrópu og vísun til röksemdafærslu í 

fyrirliggjandi áliti Mannréttindanefndar Evrópu. Mat Hæstaréttar var að  skýra bæri íslensk 

lög í samræmi við álit Mannréttindanefndarinnar, sbr. eftirfarandi ummæli í dómi Hæstaréttar.  

Í máli þessu er ekkert fram komið, sem bendir til þess, að dómarafulltrúinn, sem kvað 

upp héraðsdóminn, hafi litið hlutdrægt á málavöxtu. Hins vegar verður að fallast á það 

með Mannréttindanefnd Evrópu, að almennt verði ekki talin næg trygging fyrir 

óhlutdrægni í dómstörfum, þegar sami maður vinnur bæði að þeim og lögreglustjórn.
171

 

 

Álit Mannréttindanefndar Evrópu var að málsmeðferð í fyrra máli Jóns hafi ekki verið í 

samræmi við 1. mgr. 6. gr. MSE. Raunar varð niðurstaða Mannréttindanefndarinnar að íslensk 

dómstólaskipan tryggði ekki nægilega vel að dómstólar væru sjálfstæðir og óvilhallir í 

skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE. Í kjölfar dómsins voru gerðar breytingar á lögum um 

dómstólaskipan og löggjöf um réttarfar þegar lög um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í 

héraði nr. 92/1989 tóku gildi þannig að skilið var til fulls á milli framkvæmdar- og dómsvalds 

hér á landi. Reglum um dómsvald í héraði var svo breytt enn frekar í kjölfar dóms Hrd. 1995, 

bls. 1444 en þá var reglum um dómsvald dómarafulltrúa í héraði breytt. Nokkrum árum síðar 

var starf dómarafulltrúa svo lagt niður.
172

 Íslenskir dómstólar hafa tekið mið af úrlausnum 

MDE við mat á því hvort dómarar teljist vanhæfir, og hafa beitt bæði hlutlægum og 

huglægum mælikvarða við matið, líkt og dómstóllinn.
173

 

Ráða má af aðskilnaðardómunum að íslenskir dómstólar hafa skýrt ákvæði réttarfarslaga 

um hæfi dómara í samræmi við dómaframkvæmd MDE. Af dómaframkvæmd MDE megi 

ráða að ekki sé skilyrði fyrir því að dómari teljist vanhæfur að dómari hafi í raun litið 

hlutdrægt á málavöxtu. Nægilegt sé að efast megi um óhlutdrægni dómara til þess að um brot 

gegn réttinum til meðferðar fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstól sé að ræða. Sú 

niðurstaða rímar við það sem komið hefur fram um túlkun MDE á vanhæfi, þ.e. að MDE túlki 

ákvæði 1. mgr. 6. gr. MSE um sjálfstæða og óvilhalla dómstóla á þann veg að það skipti ekki 

höfuðmáli hvort dómari hafi í raun og veru verið óvilhallur við meðferð máls, heldur að ásýnd 

réttarhaldanna skipti líka máli, þ.e. dómari verður að líta út fyrir að hafa verið óvilhallur í 
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augum hins almenna borgara því mikilvægt sé að almenningur treysti því að leyst sé úr 

málum á hlutlausan hátt. Svo er önnur spurning hvort dómarar meti hæfi sitt alltaf með það í 

huga að vafalaust sé að þeir séu óhlutdrægir í störfum sínum. Þeim ber a.m.k. skylda til þess 

að gæta að hæfi sínu sjálfir, sbr. 6. gr. eml. 

Áhrifa aðskilnaðardómanna gætti víða eftir að þeir féllu, og í dómaframkvæmd má sjá 

sambærilega túlkun á hæfi dómara í þónokkrum dómum sem féllu eftir aðskilnaðardóminn.
174

 

Íslenskir dómstólar hafa skýrt ákvæði g-liðar 5. gr. eml. í samræmi við fyrrgreind sjónarmið 

og dómaframkvæmd MDE. Þar á meðal er dómur í máli Péturs Þórs Sigurðssonar sem 

varðaði hæfi dómara í einkamáli, sem var kært til MDE. Málið gefur ákveðnar vísbendingar 

um það hvaða sjónarmð skuli leggja til grundvallar við mat á því hvort dómari skuli víkja sæti 

vegna vanhæfis.  

 

4.3.3 Vanhæfi á grundvelli g-liðar 5. gr. eml. í máli Péturs Þórs Sigurðssonar gegn Íslandi 

Dómur MDE í máli Péturs Þórs Sigurðssonar, MDE, Pétur Þór Sigurðsson gegn Íslandi, 10. 

apríl 2003 (39731/98) varðaði, líkt og aðskilnaðardómarnir, rétt kæranda, Péturs Þórs, til 

meðferðar fyrir sjálfstæðum og óhlutdrægum dómstól. Í málinu var deilt um það hvort tengsl 

hæstaréttardómara sem dæmdi í skaðabótamáli kæranda, Péturs Þórs, á hendur Landsbanka 

Íslands hefðu haft þau áhrif að dómstóllinn hefði ekki verið sjálfstæður og óhlutdrægur, og 

þar með hefði verið brotið gegn rétti hans til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi. Í dóminum 

var meðal annars vísað til ákvæðis g-liðar 5. gr. eml. sem varðar líkt og komið hefur fram 

vanhæfi dómara vegna réttmætra efasemda um óhlutdrægni. 

Upphaf málsins má rekja til þess að kærandi, P, höfðaði mál fyrir héraðsdómi Reykjavíkur 

og krafðist skaðabóta á þeim forsendum að löglærður starfsmaður Landsbankans hefði gefið 

út ranga yfirlýsingu. P hélt því fram að sú yfirlýsing hefði haft þær afleiðingar að Hæstiréttur 

dæmdi tiltekna fjárkröfu hans fyrnda. P tapaði málinu gegn Landsbankanum fyrir héraðsdómi 

og áfrýjaði málinu til Hæstaréttar. Meirihluti Hæstaréttar, þrír dómarar af fimm, hafnaði kröfu 

P en minnihlutinn taldi að það ætti að fallast á kröfur kæranda og dæma honum bætur.  

Eftir að dómur Hæstaréttar féll hélt kærandi því fram að GE, einn dómaranna sem 

myndaði meirihluta í Hæstarétti, hefði, ásamt eiginmanni sínum, verið í fjárhagslegum 

tengslum við Landsbankann, sem væru þess eðlis að hann hefði skort hæfi til þess að dæma í 

máli kæranda. ÖC hafði, áður en dómur Hæstaréttar féll, skuldað Landsbankanum peninga og 

hafði samið við bankann um niðurfellingu stórs hluta skulda hans, og fleiri kröfuhafa, um 
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svipað leyti og dómur féll í héraði í máli kæranda. Skuld maka GE, ÖC, var tilkomin vegna 

þess að ÖC hafði gengist í ábyrgð fyrir vin sinn sem var í fjárhagskröggum. ÖC var eini 

ábyrgðarmaður vinarins sem gat staðið við ábyrgð sína og til að afla fjár til að greiða 

skuldheimtumönnum hans og forða ÖC frá gjaldþroti gaf eiginkona hans, dómarinn GE, út 

fjögur skuldabréf til Landsbréfa, sem var verðbréfamarkaður Landsbankans. Skuldabréfin 

námu 13.6 milljónum króna og voru tryggð með veði í tveimur fasteignum GE, annars vegar 

íbúðarhúsi hennar og hins vegar í íbúð þar sem eiginmaður hennar rak lögfræðistofu sína.  

Þann 6. júní 1996 gerði Landsbanki Íslands skuldaskilasamning við ÖC, þar sem 75% 

skuldar hans við bankann voru felld niður, gegn endanlegri greiðslu ÖC á 25% skuldarinnar. 

Sökum hinna nánu fjárhagstengsla GE og eiginmanns hennar við Landsbankann taldi P að 

hann hefði ekki notið réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi. Að hans mati var um brot gegn 1. 

mgr. 6. gr. MSE að ræða, þar sem fyrrgreind tengsl hafi orðið þess valdandi að hann naut ekki 

réttar til málsmeðferðar fyrir sjálfstæðum og óhlutdrægum dómstól.  

Að mati íslenska ríkisins var ekki ástæða til þess að skoða hvort GE hafi verið óvilhöll á 

tímabilinu fyrir 2. mars 1997, þegar ljóst var að hún myndi dæma í málinu. Landsbankinn 

hafði samið við GE og ÖC um niðurfellingu skulda ÖC þann 6. júní 1996 en skuldir hans 

höfðu á tímabilinu 2. mars 1997 til 25. apríl 1997, þegar dómur féll í málinu, aðeins verið 

rúmlega 2 milljónir, sem væri ekki óeðlilega há upphæð. Því hefðu fjárhagsleg tengsl GE ekki 

verið þess eðlis að þau veittu kæranda tilefni til að óttast að hana skorti sjálfstæði og 

óhlutdrægni til að dæma í máli hans.  

MDE tók málið til efnismeðferðar, en að mati dómsins var krafa um óhlutdrægni dómstóla 

fyrst og fremst til skoðunar í málinu. Í 37. mgr. dóms MDE var að finna eftirfarandi ummæli:  

Dómstóllinn telur, að það sé fyrst og fremst óhlutdrægnikrafan, sem til umfjöllunar er í 

þessu máli (...). Spurningunni um hvort óhlutdrægni samkvæmt 1. mgr. 6. gr. sáttmálans 

sé fyrir hendi ber bæði að svara að huglægum grundvelli, þ.e. á grundvelli persónulegrar 

sannfæringar dómara í tilteknu máli, og á hlutlægum grundvelli, þ.e. með athugun á hvort 

aðstæður hafi verið þannig að útiloka megi að óhlutdrægni dómarans verði með réttu 

dregin í efa.
175

  

 

Það var mat dómsins að ekkert benti til þess að GE hefði verið óhlutdræg á huglægum 

grundvelli. Öðru máli gegndi um hlutlæga grundvöllinn að mati MDE, en að áliti dómsins 
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 Í þessu sambandi vísaði MDE til dóms MDE, Langborger gegn Svíþjóð, 22. júní 1989 (11179/84) þar sem niðurstaðan var 

að kærandi, Langborger, hafi haft réttmæta ástæðu til þess að efast um að dómendur væru óvilhallir þar sem dómendurnir höfðu 

tengsl við samtök leigjenda og húseigenda. Kærandi var ósáttur við ákvæði í leigusamningi fyrir íbúð sem hann hafði tekið á 

leigu og það sem virðist hafa ráðið úrslitum í málinu var að bæði samtök leigjenda og húseigenda höfðu hag af því að málið yrði 

dæmt kæranda í óhag. Því var niðurstaða MDE að kærandi hefði haft ástæðu til að efast um það að dómstóllinn væri sjálfstæður 

og óvilhallur.  
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skiptu þrjú atriði máli í því samhengi. Þau atriði vörðuðu skuldastöðu ÖC gagnvart 

Landsbankanum meðan málið var til meðferðar í Hæstarétti í apríl 1997, skuldabréfin fjögur 

sem ÖC gaf út til Landsbréfa þann 30. maí 1996 og samninga hans við Landsbankann um 

niðurfellingu meirihluta skulda hans í júní 1996.  

MDE taldi að hvorki skuldastaða eiginmanns dómarans meðan málið var til meðferðar í 

Hæstarétti, né skuldabréfin fjögur sem hann gaf út til Landsbréfa árið 1996  hafi getað leitt til 

þess að um óhlutdrægni væri að ræða, þar sem skuld hans við Landsbankann á þeim tíma sem 

málið var til meðferðar hafi bara numið rúmum 2 mlljónum. Auk þess hefði þýðingu að á 

þeim tíma sem málið var til meðferðar hafi skuldabréfin verið í eigu Eignarhaldsfélags 

Alþýðubankans en ekki Landsbankans. Aftur á móti var það niðurstaða MDE að þriðja 

atriðið, þ.e. samningar ÖC við Landsbankann um niðurfellingu meirihluta skulda hans, skipti 

máli og að skoða þyrfti öll þau atriði sem hér hafa verið nefnd í víðara samhengi, þ.e. í 

samhengi við fyrrgreindan skuldaskilasamning. MDE taldi skipta máli að niðurfelling skulda 

ÖC hafi leyst hann undan skuldum sem námu um 11 milljónum króna til Landsbankans, enn 

hærri fjárhæð til Tryggingasjóðs sparisjóða og fjölda smærri skulda til annarra kröfuhafa. Því 

yrði að líta svo á að niðurfelling 75% svo hárrar skuldar hefði verið ívilnandi fyrir eiginmann 

GE.  

 

Með hliðsjón af þessu leit að minnsta kosti svo út að tengsl væru milli ráðstafana GE í 

þágu eiginmanns síns og þess hagræðis sem Landsbankinn veitti honum. Dómstóllinn 

mun ekki hafa uppi getgátur um hvort hún naut af þessu einhvers persónulegs hags, og 

telur enga ástæðu til að ætla að annað hvort hún sjálf eða eiginmaður hennar hafi átt 

einhverja beina hagsmuni af úrslitum máls kæranda og Landsbankans. Aftur á móti voru 

þáttur dómarans í skuldaskilunum, það hagræði sem eiginmaður hennar naut og tengsl 

hans við Landsbankans þannig að eðli og umfangi, og það nálægt athugun Hæstaréttar á 

máli kæranda í tíma, að kærandi gat með réttu óttast að Hæstarétt skorti þá óhlutdrægni 

sem krafist er. 

 

Í dóminum tók MDE einnig sérstaklega fram að ásýnd dómstóla í lýðræðisþjóðfélagi hafi 

þýðingu þegar mat á óhlutdrægni fer fram, sbr. eftirfarandi ummæli úr dómi MDE:   

Í þessu efni kann ásýndin ein jafnvel að öðlast nokkuð mikilvægi. Það sem hér er í húfi er 

það traust, sem dómstólar í lýðræðisþóðfélagi verða að vekja meðal almennings. Þess 

vegna verður hver sá dómari, sem með réttu er unnt að óttast að ekki sé óhlutdrægur, að 

víkja sæti. Þetta felur í sér að afstaða viðkomandi málsaðila er mikilvæg við ákvörðun á 

því hvort með réttu megi óttast um óhlutdrægni ákveðins dómara í ákveðnu máli, þótt 

ekki sé hún afgerandi. Hið afgerandi atriði er hvort telja megi þann ótta hlutlægt séð 

réttmætan. 
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Niðurstaða MDE var að þáttur dómarans í skuldaskilasamningunum, það hagræði sem 

maki dómarans GE naut við gerð samninganna og tengsl þeirra við Landsbankann væru 

þannig að eðli og umfangi að kærandi, P, hafi með réttu geta efast um það hvort umræddur 

dómari hafi verið óhlutdrægur við meðferð málsins. Sú staðreynd að niðurstaða málsins í 

Hæstarétti réðist af atkvæði umrædds dómara, sem myndaði meirihluta í Hæstarétti með 

tveimur öðrum dómurum hafði hugsanlega einnig þýðingu. Niðurstaða MDE var því að réttur 

kæranda samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE hafi verið brotinn við meðferð málsins.  

Í þessu samhengi má nefna dóm í máli MDE, Sara Lind Eggertsdóttir gegn Íslandi 5. júlí 

2007 (31930/04), sem reifaður var í kafla 4.3.3. Þar taldi kærandi, Sara Lind, að hún hefði 

haft ástæðu til þess að óttast um óhlutdrægni dómstólsins sem hafði dæmt í máli hennar. Í 

málinu, sem var skaðabótamál vegna meintra mistaka starfsmanna Landspítalans, hafði 

Hæstiréttur ákveðið að leita umsagnar læknaráðs. Í læknaráði sátu meðal annars starfsmenn 

Landspítalans og af þeim sökum taldi Sara Lind að brotið hefði verið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE 

í máli hennar. Í dómi MDE var tekið fram að fjórir læknaráðsmenn, sem störfuðu sem læknar 

á Landspítalanum, hafi ekki vikið sæti í ráðinu, en formaður ráðsins vék sæti vegna þess að 

hann hann hafði átt afskipti af málinu sem landlæknir. Þrír þessara fjögurra læknaráðsmanna 

höfðu skipað réttarmáladeild ráðsins, sem með aðstoð tveggja annarra sérfræðinga lauk 

athugun deildarinnar sjálfrar áður en ráðið lagði lokaálit sitt fyrir Hæstarétt. Að mati 

dómstólsins voru tengsl læknaráðsmannanna fjögurra við Landspítalann þess eðlis að þau hafi 

getað valdið kæranda áhyggjum. Að mati MDE höfðu þær áhyggjur ekki úrslitaáhrif, heldur 

réði sá vafi sem hin ytri ásýnd réttarhaldanna olli, úrslitum um óhlutdrægni dómstólsins. 

Niðurstaða MDE var að þegar heildarmat hafi verið lagt á aðstæður máls hafi skipan 

læknaráðs í málinu hafi verið til þess fallin að valda, sbr. eftirfarandi ummæli úr dómi MDE:   

Í ljósi hins ofangreinda telur dómstóllinn að kæranda hafi verið rétt að óttast að læknaráð 

myndi ekki koma fram af fullnægjandi óhlutdrægni í málaferlunum fyrir Hæstarétti. 

Einnig kemur í ljós að þar sem svo var ástatt, og vegna hinnar sérstöku stöðu og hlutverks 

læknaráðs, var réttarfarsleg staða kæranda ekki hin sama og andstæðingsins, þ.e. ríkisins, 

að því marki sem reglan um jafnræði málsaðila krefst. Þar að auki var skipun, 

réttarfarsleg staða og hlutverk læknaráðs fallið til að skaða efnislega óhlutdrægni 

Hæstaréttar í málaferlunum fyrir réttinum.  

 

Niðurstaða MDE í máli Söru Lindar var að Hæstiréttur hafi ekki veitt kæranda réttláta 

málsmeðferð fyrir óvilhöllum dómstól, og að brotið hefði verið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE.  Í 

dóminum var vísað til máls Péturs Þórs Sigurðssonar í tengslum við umfjöllun um það hvort 

og hvenær dómir teljist óhlutdrægur í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE, sbr. eftirfarandi ummæli í 

dómi MDE:  
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Spurningunni hvort dómur sé óhlutdrægur í skilningi 1. mgr. 6. gr. ber að svara einungis á 

gundvelli þeirra reglna sem mótast hafa í fordæmisrétti dómstólsins, sem eru að ekki sé 

um að ræða huglægan ágalla, þ.e. á grundvelli persónulegrar sannfæringar dómara í máli, 

né heldur efnislegan ágalla, þ.e. að gengið sé úr skugga um að dómari hafi veitt vissu í 

þessu efni sem nægir til að útiloka réttmætan vafa (...) 

Hvað hina huglægu kröfu varðar, þá ber fyrirfram að gera ráð fyrir persónulegri 

óhlutdrægni dómara þar til sýnt er fram á annað.  

Varðandi hina efnislegu kröfu, þá verður að ákvarða, hver sem hátterni dómara kann að 

hafa verið, hvort fyrir hendi séu atvik, sem unnt er að sannreyna, er gefa tilefni til vafa 

um óhlutdrægni hans. Í því efni kann jafnvel ásýndin ein að hafa nokkurt vægi. Það, sem í 

húfi er, er það traust sem dómstólar í lýðræðisþjóðfélagi verða að njóta meðal 

almennings. Þess vegna verður hver sá dómari, sem réttmæt ástæða er til að óttast að sé 

ekki óhlutdrægur, að víkja sæti. 

 

Ráða má af dómaframkvæmd MDE að meta þurfi í fyrsta lagi hvort dómari hafi í raun 

verið óvilhallur eða óhlutdrægur þegar hann leysti úr máli, og í öðru lagi hvort hlutlægt séð sé 

ástæða til þess að draga í efa að dómari hafi verið óvilhallur. Fyrrgreindir þættir skipti mestu 

máli þegar metið er hvort krafan um óvilhallan dómstól samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE hafi 

verið virt. Síðarnefnda atriðið getur reynst sérstaklega erfitt að meta, en af fyrrgreindum dómi 

má ráða að réttmætur efi um óhlutdrægni dómara geti leitt til þess að um brot gegn 1. mgr. 6. 

gr. MSE teljist vera að ræða. Skýra ber íslensk lög í samræmi við dómaframkvæmd MDE, 

enda má ráða af dómaframkvæmd að svipuð sjónarmið ríki hérlendis, sbr. fyrrgreinda dóma 

þar sem fallist var á vanhæfi á grundvelli g-liðar 5. gr. eml. Ef réttmætur efi um óhlutdrægni 

er til staðar getur það verið nóg til þess að réttast sé að dómari víki sæti, sbr. g-lið 5. gr. eml. 

Því ætti dómari hugsanlega frekar að víkja ef ekki, ef vafi leikur á um óhlutdrægni hans.
176

 

Um vikningu sætis vegna vanhæfis er fjallað í 6. gr. eml. 

 

 

4.4 Vikning sætis vegna vænhæfis 

Í 6. gr. eml. segir að dómari gæti að hæfi sínu og meðdómsmanna til að fara með mál af 

sjálfsdáðum, en að aðili geti einnig krafist þess að hann eða þeir víki sæti. Í eldri 

einkamálalögum, lögum nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði, var kveðið á um 

sætisvikningu dómara í 37. gr. Þar sagði að dómari skyldli víkja sæti af sjálfsdáðum, ef atvik 

þau sem talin voru upp í 1.-6. tl. 36. gr. eml. væru uppi. Svo sagði í lögunum að annars gæti 

dómari bæði vikið af sjálfsdáðum eða eftir kröfu aðila, enda þurfi hann þá ekki að víkja fyrr 

en mál er tekið til dóms eða kveða þurfi upp úrskurð, nema aðili hafi krafizt þess eða mál sé 
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 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 149-150.  
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munnlega flutt. Í 37. gr. hinna gömlu einkamálalaga sagði að dómari úrskurði sjálfur hvort 

hann víki sæti.
177

  

Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 85/1936 um meðferð einkamála í 

héraði er að finna ákveðnar vísbendingar um það hvenær dómara bar að víkja sæti, og hvernig 

hann skyldi bera sig að við þær aðstæður. Í frumvarpinu segir um 37. gr.: „Dómari getur alltaf 

vikið af sjálfsdáðum (ex officio), ef honum virðist ástæður til þess vera fyrir hendi. En honum 

er ekki skylt að gera það eftir berum orðum greinarinnar, nema þegar slík venzl eða samband 

við málið eiga sér stað sem í 1.-6. tölul. 36. gr. segir, og með þeim fyrirvara sem nefndur var í 

sambandi við 6. tölul.“ Í frumvarpinu segir einnig að þetta mat sé vandasamt og að litlar 

leiðbeiningar verði gefnar um það efni.
178

  

Þrátt fyrir að mat dómara á hæfi sé ekki einfalt er framkvæmdin oftast nær þannig þegar 

mögulegt vanhæfi er uppi að dómari færist undan að taka við máli í upphafi, eða að dómari 

leitar á síðari stigum eftir því að máli verði úthlutað öðrum dómara. Sjaldnast er það svo að 

dómari víki sæti formlega, heldur hefur dómari yfirleitt sagt sig frá málinu áður en það kemur 

að því að hann þurfi að víkja sæti formlega.
179

 Í þeim tilvikum þar sem dómari telur sig 

vanhæfan er ætlast til þess að hann láti af meðferð máls án kröfu aðila, annaðhvort með því að 

víkja sæti formlega eða neyta heimildar 4. mgr. 18. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla til þess 

að biðjast undan úthlutun máls vegna tengsla við efni þess, aðila, fyrirsvarsmann eða 

lögmann. Aðili getur einnig krafist þess að dómari víki sæti, sbr. 1. mgr. 6. gr. eml., og taka 

verður afstöðu til þeirrar kröfu með úrskurði. Úrskurð héraðsdómara um það hvort hann víki 

sæti í máli má kæra til Hæstaréttar, sbr. a-lið 1. mgr. 143. gr. eml. Héraðsdómari hefur því 

ekki lokaorðið um hæfi sitt til að fara með mál, þó að hann sé sá fyrsti til að meta það.
180

  

Af dómaframkvæmd er ekki alveg ljóst hversu fljótt vanhæfur dómari eigi að víkja sæti ef 

aðili krefst þess ekki að hann víki. Líklegt er þó að meðferð vanhæfs dómara frá aðalmeðferð 

máls verði ómerkt ef það berst Hæstarétti á síðari stigum. Dæmi þess má sjá í Hrd. 1952, bls. 

45, en þar var bæjarfógeti sem fór með málið vanhæfur vegna þess að hann og kona stefnda 

voru systkinabörn. Meðferð málsins í héraði var ómerkt af þeim sökum, sbr. eftirfarandi 

ummæli í dómi Hæstaréttar:   
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 Alþt. 1935, A-deild, bls. 875. 
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 Alþt. 1935, A-deild, bls. 942.  
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 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 55. Í þessu sambandi má nefna að í lögum um 

dómstóla nr. 15/1998, þ.e. 4. mgr. 18. gr., er að finna fyrirmæli um það þegar dómari biðst undan úthlutun dómstóla á máli 

vegna tengsla við efni þess, aðila, fyrirsvarsmann eða lögmann, þótt dómarinn verði ekki talinn vanhæfur til að fara með það. 

Þessi regla tekur til tilvika þar sem líklegt má telja að aðili kunni að bera brigður á hæfi dómarans eða vantreysta honum, án þess 

að hann teljist beinlínis vanhæfur eftir reglum 5. gr. em..  
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 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 56.  
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Sigurði bæjarfógeta Sigurðssyni bar samkvæmt 36. gr. laga nr. 85/1936 að víkja sæti, 

áður en samdómendur voru nefndir og vitnaleiðsla fór fram. Var því dómsmeðferð hans 

og samdómenda þeirra, er hann hafði nefnt, ólögleg svo og síðari dómsmeðferð 

setudómara og samdómenda, en sú meðferð var framhald meðferðar hins reglulega 

bæjarfógeta.  

(...) 

Vegna allra þeirra galla, sem að framan hafa verið raktir, verður að ómerkja hinn áfrýjaða 

dóm og meðferð málsins fyrir vettvangsdómi frá þingfestingu og vísa málinu heim í 

hérað til löglegrar meðferðar og dómsálagningar.
181

 

 

Í Hrd. 23. febrúar 2017 (809/2015), sem reyndar var sakamál, var talið að sérfróður 

meðdómsmaður væri vanhæfur til setu í dómi vegna ummæla hans og athafna á 

samfélagsmiðlum í tengslum við málefni A hf. og stjórnenda bankans, meðal annars ákærðu 

X og Y. Í dóminum er að finna umfjöllun um tilgang hæfisreglna:  

Tilgangur hæfisreglna í réttarfarslögum er að tryggja að dómari sitji ekki í máli nema 

hann sé óhlutdrægur gagnvart bæði aðilum máls og efni þess, en einnig til að tryggja 

traust til dómstóla með því að koma í veg fyrir að dómari standi að úrlausn máls í tilviki 

þar sem réttmæt tortryggni gæti risið um óhlutdrægni hans. Framangreind ummæli 

meðdómsmannsins og tilvik þar sem hann lýsir sérstaklega afstöðu sinni og lúta að A hf. 

og stjórnendum bankans verður sem fyrr segir að meta í ljósi almennrar afstöðu hans. Þau 

tilvik gefa hlutlægt séð tilefni til að draga með réttu í efa að hann hafi verið óhlutdrægur í 

garð ákærðu við meðferð málsins, sbr. g. lið 1. mgr. 6. gr. laga nr. 88/2008. Verður því að 

ómerkja hinn áfrýjaða dóm ásamt meðferð málsins í héraði frá upphafi aðalmeðferðar og 

vísa því til héraðsdóms til úrlausnar á ný. Í samræmi við kröfur ákærðu verður 

áfrýjunarkostnaður felldur á ríkissjóð, þar með talin málsvarnarlaun verjenda, sem 

ákveðin eru að meðtöldum virðisaukaskatti eins og í dómsorði greinir, en í ljósi 

niðurstöðu málsins eru ekki efni til að dæma A ehf. málskostnað fyrir Hæstarétti úr hendi 

ákærðu. 

 

Dómarinn var ómerktur frá upphafi aðalmeðferðar og málinu vísað til meðferðar í héraði 

til úrlausnar á ný. Líklega er óhætt að halda því fram að best sé að dómari víki sæti sem fyrst 

ef vafi leikur á um hæfi hans en af fyrrgreindum dómum má ráða að meðferð vanhæfs dómara 

frá aðalmeðferð máls verði ómerkt ef málið berst Hæstarétti síðar. Ef aðili gerir kröfu um að 

dómari víki sæti verður dómari að taka afstöðu til þeirrar kröfu án tafar í úrskurði.
182

  

Af umfjöllun um vanhæfi dómara má ráða að margvísleg tilvik geta valdið því að dómari 

telst vanhæfur. Reglur einkamálalaga um sérstakt hæfi ná yfir fjölbreytileg tilvik, og varða 

bæði svokallað hlutlægt vanhæfi, sbr. a-f-lið 5. gr. eml., og huglægt vanhæfi, sbr. g-lið 5. gr. 

eml. Í langsamlega flestum dómum Hæstaréttar sem varða vanhæfi reynir á g-lið 5. gr. eml., 

enda er ómögulegt að sjá fyrir öll þau atvik sem eru til þess fallin að hafa áhrif á hæfi dómara. 
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 Sem dæmi um öndverða niðurstöðu, þ.e. dóma þar sem vísað var til 2. mgr. 6. gr. eml. en ekki talið að dómari væri vanhæfur, 

má nefna Hrd. 1999, bls. 1890 (171/1999) og Hrd. 1996, bls. 533 /411/1996).  
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 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 56.  
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Hinu matskennda ákvæði g-liðar 5. gr. eml. er ætlað að ná til tilvika þar sem um hugsanlegt 

vanhæfi dómara er að ræða. Af dómaframkvæmd má þó ráða að vandasamt er að meta hvort 

um vanhæfi er að ræða eður ei í slíkum tilvikum.  
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5 Niðurstöður  

5.1 Jöfn fyrir lögum  

Krafa um réttláta málsmeðferð er ein af grundvallarreglum réttarríkisins, líkt og ráða má 

af aðfaraorðum MSE. Jafn réttur allra er hornsteinn réttlætis, og þar með mikilvægur þáttur í 

réttlátri málsmeðferð. Jafnræðisreglur eiga rætur að rekja til þess þegar almúginn á 

Vesturlöndum barðist gegn ofríki og kúgun konungsvaldsins, með það að markmiði að 

tryggja grundvallarmannréttindi öllum til handa. Jafnræðisreglur hafa síðan þróast en þær 

hafa löngum verið ríkjandi þáttur í lagasetningu flestra ríkja. Yfirlýsingar um mikilvægi 

jafnræðis er að finna í nánast öllum alþjóðlegum mannréttindasamningum og óhætt er að 

fullyrða að jafnræði er gildi sem þykir eftirsóknarvert í flestum ríkjum heims.  

Ýmiss konar jafnræðisreglur ríkja í löggjöf hérlendis. Almenna jafnræðisreglu er að finna 

í 65. gr. stjórnarskrárinnar, í stjórnsýslurétti gildir óskráð jafnræðisregla, auk þess sem 

jafnræðisreglu stjórnsýslulaga er að finna í 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Ein af 

meginreglum einkamálaréttarfars er reglan um jafnræði málsaðila fyrir dómi, þ.e. 

jafnræðisregla. Hún er ólögfest meginregla og felur í sér að aðilar skuli báðir eða allir njóta 

sömu aðstöðu við rekstur máls, án nokkurs mismununar, og að þeir eigi jafnan kost á að hafa 

uppi kröfur og röksemdir, afla sönnunargagna, kynna sér sönnunargögn gagnaðilans og tjá sig 

um kröfur og röksemdir hans.
183

  

Í ritgerðinni er fjallað um mismunandi efnisþætti jafnræðisreglunnar. Umfjöllun um 

regluna er flokkuð eftir því á hvaða stigi málsmeðferðar reynir á regluna, og því er fjallað um 

jafnræðisregluna í samhengi við atvik máls, allt frá því að stefna er birt og þar til dómur hefur 

verið upp kveðinn í máli. Einnig er fjallað um hlutverk dómara í samhengi við 

jafnræðisregluna, og hvaða áhrif vanhæfi dómara getur haft á niðurstöðu um það hvort 

málsmeðferð var í samræmi við jafnræðisreglu. Efnisþættir þeir sem fjallað er um eru í fyrsta 

lagi réttur aðila til að vera viðstaddur þinghald. Í samhengi við réttinn til að vera viðstaddur 

þinghald hafa ákvæði einkamálalaga um stefnubirtingar og um útivistarmál meðal annars 

þýðingu. Í öðru lagi er fjallað um andmælarétt þann sem felst í jafnræðisreglu. Í 

andmælaréttinum felst nánar tiltekið réttur til að reifa málstað sinn, réttur aðila til aðgangs að 

gögnum máls, réttur aðila til að tjá sig og afla gagna, þar á meðal að leiða og spyrja vitni. Í 

þriðja lagi felst í jafnræðisreglu réttur til að skilja þinghöld í máli og taka virkan þátt í 

þinghaldi.  
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 Hér er stuðst við skilgreiningu Markúsar Sigurbjörnssonar á jafnræðisreglu, sbr. Markús Sigurbjörnsson og Kristín 

Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 13.  
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Hlutverk dómara í tengslum við jafnræðisreglu er þýðingarmikið. Dómari stýrir þinghaldi 

og ber að gæta þess að ekki halli á neinn málsaðila. Því eru reglur um sjálfstæði og 

óhlutdrægni dómstóla mikilvægur liður í því að tryggja jafnræði málsaðila fyrir dómi. 

Hæfisreglur hafa þýðingu í því samhengi, en um almennt hæfi dómara er fjallað í 

dómstólalögum, sbr. til dæmis 13., 21. og 29. gr. laga nr. 50/2016 um dómstóla. Reglur um 

almennt hæfi lúta að skilyrðum sem fullnægja verður til að fá dómaraembætti og halda því. 

Reglur um sérstakt hæfi dómara er að finna í 5. og 6. gr. eml., en þær hafa þýðingu í 

samhengi við kröfuna um óhlutdrægan dómstól.  

Markmið ritgerðarinnar var að skoða hvaða áhrif jafnræðisreglan hefði á beitingu ákvæða 

einkamálalaga. Í ritgerðinni er lögð áhersla á greiningu dóma Hæstaréttar en 

dómaframkvæmd mannréttindadómstóls Evrópu er einnig skoðuð, þar sem ákvæði íslenskra 

laga um réttláta málsmeðferð, og þar með ákvæði sem varða beitingu jafnræðisreglu, eru 

skýrð í samræmi við ákvæði MSE.  

 

5.2 Áhrif jafnræðisreglu á beitingu ákvæða einkamálalaga 

Skýra má inntak jafnræðisreglu með því að skoða annars vegar dóma Hæstaréttar þar sem 

jafnræðisregla er nefnd sérstaklega í dómi Hæstaréttar og hins vegar með því að skoða dóma 

þar sem jafnræðisreglan hefur hugsanlega áhrif við val á lögskýringarleið sem 

lögskýringarsjónarmið. Hvað seinni flokkinn varðar er átt við tilvik þar sem sá 

lögskýringarkostur er valinn sem er í betra samræmi við jafnræðisregluna. Í ritgerðinni er 

fjallað um dóma í tengslum við hvern hinna fyrrgreindu efnisþátta jafnræðisreglunnar.  

Aðili á rétt á því að vera viðstaddur þinghald frá upphafi til enda, og sá réttur aðila er 

þáttur í jafnræðisreglu einkamálaréttarfars. Rétturinn er meðal annars festur í sessi með 

ákvæðum laga um stefnubirtingar og meðferð útivistarmála, sbr. til dæmis ákvæði 93., 96., og 

89. gr. eml. Af dómaframkvæmd má ráða að það brjóti gegn jafnræðisreglu að taka 

ákvarðanir um efni máls og meðferð þess að einhverjum málsaðila fjarstöddum. Í umræddum 

rétti felst meðal annars að boða skal aðila til þinghalda með sannanlegum hætti og með 

sanngjörnum tímafresti, sbr. ákvæði 1. mgr. 92. gr. eml. og Hrd. 1997, bls. 2739 og Hrd. 

1994, bls. 2350. Rétturinn tryggir einnig rétt aðila til að fylgjast með öðrum þáttum 

málsmeðferðarinnar en þann hluta máls sem fram fer fyrir dómi, því aðili skal til dæmis njóta 

réttar til að vera viðstaddur skýrslutökur sem fara fram utan dómsalsins, sbr. Hrd. 1997, bls. 

1302. Rétturinn til að vera viðstaddur þinghald er tryggður með fremur nákvæmum hætti í 

einkamálalögum, og jafnræðisregla virðist aðallega hafa vægi sem skýringarsjónarmið hvað 

réttinn varðar.  
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Andmælaréttur er annar þáttur í jafnræðisreglu einkamálaréttarfars. Rétturinn felst í fyrsta 

lagi í réttinum til að fá aðgang að gögnum máls, í öðru lagi í réttinum til að tjá sig um 

málsgögn og í þriðja lagi í réttinum til að afla gagna sjálfur. Rétturinn til aðgangs að gögnum 

er tryggður samkvæmt X. kafla einkamálalaga, sbr. til dæmis 67.-70. gr. eml. og á réttinn 

reyndi meðal annars í Hrd. 13. mars 2017 (43/2017), Hrd. 7. janúar 2016 (787/2015) og Hrd. 

2002, bls. 1941. Af dómum Hæstaréttar hvað réttinn varðar má ráða að þrátt fyrir mikilvægi 

umrædds réttar sé það líklega svo að það þurfi að vera kveðið á um réttinn til aðgangs að 

gögnum í ákvæðum einkamálalaga svo hans njóti við í vafatilvikum. Undantekningar frá 

réttinum til aðgangs að gögnum beri að túlka þröngt.  

Andmælaréttur felst einnig í rétti aðila til að tjá sig og afla gagna. Réttur aðila til að tjá sig 

nýtur verndar samkvæmt einkamálalögum, sbr. til dæmis 99. gr. eml. og ákvæði laganna um 

munnlegan málflutning. Á rétt aðila til að tjá sig reyndi meðal annars í Hrd. 1997, bls. 1302 

og Hrd. 1942, bls. 82. Réttur aðila til að afla gagna nýtur meðal annars verndar 46. gr. eml., 

og á réttinn reyndi í Hrd. 15. september 2016 (511/2016) og Hrd. 1960, bls. 575 þar sem 

Hæstiréttur komst í báðum tilvikum að þeirri niðurstöðu að réttur aðila til að afla gagna nyti 

verndar einkamálaga. Á þolmörk réttarins til að afla gagna í máli reyndi í dómi MDE, Sara 

Lind Eggertsdóttir gegn Íslandi, 5. júlí 2007 (31930/04). Af dómum Hæstaréttar má ráða að 

undantekningar frá andmælarétti beri að túlka þröngt og af dómaframkvæmd hvað varðar rétt 

aðila til að tjá sig má ráða að sérstaklega brýnt sé að gæta réttarins í tilvikum þar sem máli er 

vísað frá dómi ex officio.  

Einn efnisþáttur jafnræðisreglu er rétturinn til að skilja þinghöld í máli og taka virkan þátt. 

Í því samhengi skipta ákvæði 10. gr. eml. máli. Jafnræðisregla hefur tæplega sjálfstæða 

þýðingu við túlkun ákvæða 10. gr. eml., en ekki er útilokað að sjónarmið um jafnræði hafi 

einhverja þýðingu í vafatilvikum þar sem reynir á rétt aðila til að skilja þinghöld í máli.  

Í umfjöllun um skyldur dómara í tengslum við jafnræðisreglu er fjallað um vanhæfi 

dómara. Af þeirri umfjöllun má ráða að í flestum dómum Hæstaréttar sem varða vanhæfi 

reynir á g-lið 5. gr. eml. og að vandasamt sé að meta hvort um vanhæfi er að ræða eður ei í 

slíkum tilvikum.  
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6 Lokaorð  

Áhrifa jafnræðisreglu gætir víða. Ummerki reglunnar má sjá í ýmsum ákvæðum einkamálaga 

og í dómaframkvæmd. Af dómaframkvæmd virðist sem reglan hafi ekki mikil áhrif sem 

sjálfstæð réttarheimild, heldur frekar sem lögskýringarsjónarmið. Ákvæði einkamálaga sem 

endurspegla rétt þann sem reglunni er ætlað að tryggja eru aftur á móti þónokkur. Ákvæðin 

tryggja rétt þann sem jafnræðisreglu er ætlað að tryggja og hafa bein áhrif á meðferð 

einkamála fyrir dómi. Að því leyti má taka undir orð Þórs Vilhjálmssonar, þess efnis að það 

séu íslensku réttarfarslögin sem eru gildandi réttur, en ekki meginreglur réttarfars eins og þær 

eru settar fram af fræðimönnum.
184

  

Áhrifa reglunnar gætir þó sem lögskýringarsjónarmiðs og ráða má af dómum Hæstaréttar 

að hugsanlegt sé að í ákveðnum tilvikum hafi reglan þau áhrif að lögskýringarkostur sem er í 

samræmi við jafnræðisreglu er valinn, frekar en kostur sem er í andstöðu við sjónarmiðin sem 

búa að baki reglunni. Tilvist meginreglunnar veitir því líkindi fyrir því að leyst verði úr máli á 

hátt sem samrýmist jafnræðisreglu. Í frumvarpi því sem varð að forvera einkamálalaga, lögum 

nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði, segir að réttarfarslöggjöf hafi meðal annars 

mótast af svokölluðum réttarvenjum eða meginreglum og að löggjafinn hafi ýmist berum 

orðum staðfest þær venjur eða gert ráð fyrir þeim og byggt á þeim.
185

 Jafnræðisreglan hefur 

því líklega verið þýðingarmikil sem áhrifavaldur á lagasetningu í einkamálaréttarfari, og mun 

vafalaust vera það áfram.  

Í upphafi ritgerðarinnar var fjallað um það að krafan um réttlátt réttarkerfi hafi frá 

öndverðu verið ein af þeim kröfum sem hafa verið taldar grundvallarkröfur í réttarríki.  

Réttarkerfið og dómstólar séu mikilvægir grundvallarþættir í hugmyndum okkar um réttlátt 

samfélag, og að við viljum líklega öll geta treyst því að að réttarkerfið sé réttlátt og geri ekki 

mannamun. Meginreglur laga á borð við jafnræðisregluna hafa að minnsta kosti áhrif sem 

lögskýringarsjónarmið, og eru því lóð á vogarskálar réttláts réttarkerfis. Þannig hefur reglan 

um jafnræði málsaðila við meðferð einkamála þau áhrif á beitingu ákvæða einkamálalaga að 

túlkun þeirra er hugsanlega meira í samræmi við kröfur okkar um jafnræði og réttlæti í 

framkvæmd.  

Þannig er jafnræðisreglan mikilvægur þáttur í því að tryggja að við séum öll jöfn fyrir 

lögum.  
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 Þór Vilhjálmsson: Réttarfar II, bls. 49.  
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 Alþt. 1935, A-deild, 926. 
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