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Úrdráttur 

Í ritgerð þessari verður leitast við að fara yfir og varpa ljósi á helstu réttindi og skyldur  

sem aðilar og vitni hafa með aðkomu sinni að almennu einkamáli. Lítillega verður fjallað 

um mun á íslensku sakamálaréttarfari og íslensku einkamálaréttarfari. Fjallað verður um 

meginreglur einkamálaréttarfars. Þá munu mismundandi flokkar aðildar að einkamáli 

verða skoðaðir og varpað ljósi m.a. á hvaða skilyrði þurfa að vera fyrir hendi til að þeim 

verði beitt. Fjallað verður m.a. um aðildarhæfi varðandi einstaklinga og lögaðila. Einnig 

mun verða fjallað um aðilaskipti að einkamáli og hvernig slíkt getur komið til. Réttur 

aðila til framlagningar sönnunargagna í einkamáli verður rakinn. Að lokum mun verða 

farið yfir heimildir og skyldur sem vitni hafa í einkamálum auk þess sem lítillega verður 

fjallað um hvaða viðurlög kunna að verða ef brotið er gegn ákvæðum um vitnaskyldu. 

 
Abstract 

The object of this thesis is to highlight the main rights and obligations of witnesses and 

parties to civil cases. The main rules of civil law are considered and the relevant 

differences between civil law and criminal law in Iceland are outlined in broad terms. 

Different forms of agency to civil cases are examined to reveal their applicable 

conditions, inter alia. The eligibility for standing of persons or legal entities are examined 

as well as the rules governing the transferance of legal standing in civil cases. The rights 

of those granted legal standing to submit evidence in civil cases are also considered. 

Finally the legal obligations of witnesses in civil cases are examined as well as legal 

penalties for failure to adhere to rules governing the duty to testify are broadly outlined.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS einingar til ML gráðu í viðskiptalögfræði við Háskólann á 

Bifröst. Á námsferli mínum í lögfræði sem hófst haustið 2015 hef ég leitt hugann að því 

hvað ég ætti að rita um þegar kæmi að meistararitgerð. Þar sem ég ritaði um 

sakamálaréttarfar í BS-verkefni mínu vorið 2018 tók ég ákvörðun um að þegar kæmi að 

skrifum meistararitgerðar í náminu mundi ég rita um atriði í einkamálaréttarfari. Sjálfur 

hef ég starfað sem lögreglumaður í 36 ár og þar af leiðandi hefur lagaumhverfi 

sakamálaréttarfars farið meira inn í vitund mína en aðrir lagabálkar. Í ljósi þess ákvað 

ég að útvíkka þekkingu mína í lögfræði með því að skoða annars konar atriði. Á vorönn 

2019 lauk ég prófi í einkamálaréttarfari sem ég hafði lagt stund á í langri lotu þeirrar 

vorannar með vel ásættanlegum árangri. Ég hafði mikinn áhuga á faginu og ákvað ég 

því að rita um helstu heimildir, úrræði og skyldur sem aðilar og vitni hafa í aðkomu sinni 

að einkamáli. Þess skal getið að áður en sá námsáfangi hófst hafði ég litla sem enga 

hugmynd um hvernig ferill einkamáls væri þó að ég hefði allan minn starfsaldur í 

lögreglunni vitað grundvallarmuninn á einkamálum og sakamálum. Þá vitneskju sem ég 

hafði um einkamál áður en að þessu námskeiði kom má að mestu rekja til þeirra ára 

þegar sýslumenn voru einnig lögreglustjórar. Í þá daga var mikil skörun á verksviði mínu 

sem lögreglumanns og fólst starfið meðal annars í því að fara með sýslumanni eða 

löglærðum fulltrúa í fullnustugerðir. Það sem ég lagði upp með í upphafi laganámsins 

var að stefna á að hefja nám til öflunar lögmannsréttinda að loknu meistaranámi. Enn 

held ég mig við þá stefnu og má segja að sú ákvörðun hafi ýtt undir að rita um 

framangreint efni í meistararitgerð minni til þess að útvíkka þekkingu mína í lögfræði. 

Ég veit að einkamálaréttarfar skiptir miklu máli í störfum lögmanna. Eins og fram hefur 

komið hef ég lokið kúrs í einkamálaréttarfari og tel þessi væntanlegu ritgerðarskrif vera 

vel til þess fallin að dýpka skilning minn á málaflokknum. 

Að lokum vil ég þakka leiðbeinanda mínum í ritgerðinni, Ara Karlssyni lögmanni og 

aðjúnkt við Háskólann á Bifröst, fyrir frábæra og nákvæma leiðsögn við skrif 

ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka eiginkonu minni, Jónu Margréti Valgeirsdóttur, fyrir 

þá þolinmæði og hvatningu sem hún hefur sýnt mér við skrifin. 

Undirritaður lýsir því yfir að hann hafi unnið ritgerð þessa einn. Unnið var samkvæmt 

reglum Háskólans á Bifröst og vísað skilmerkilega til heimilda. 

Suðureyri þann 9 desember 2020. 

 

_________________________ 

Sigurjón Andri Guðmundsson 
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1. Inngangur 

Meistararitgerð þessari er ætlað að fjalla um þær heimildir og skyldur sem aðilar og vitni 

hafa við meðferð almennra einkamála og svara um leið eftirfarandi rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar: „Hver eru helstu réttindi og skyldur aðila og vitna í einkamáli?“ Ljóst 

er að ekkert eitt einhlítt svar er við spurningunni, sem er víðtæk, og er ráð fyrir því gert 

að svör við henni endurspeglist í köflum ritgerðarinnar. Leitast verður við að varpa ljósi 

á helstu heimildir og skyldur aðila og vitna í einkamáli allt frá því að mál er höfðað og 

þar til dómur fellur í því. Í ritgerðinni verður fjallað um grundvöll einkamálaréttarfars, 

afmörkun þess og einnig skörunin sem það kann að hafa við sakamálaréttarfar. Þá verður 

fjallað um meginreglur einkamálaréttarfars og þær reglur sem gilda um sakarefni 

réttarfarsins. Fjallað verður um aðild að einkamáli og í hvaða myndum hún kann að 

birtast við meðferð málsins auk þess sem fjallað verður stuttlega um aðildarhæfi og 

aðildarskort. Þá verður fjallað um rétt aðila til framlagningar sönnunargagna fyrir dóm 

og tegundir helstu sönnunargagna raktar. Að lokum verður fjallað um réttindi og skyldur 

vitna í einkamálum og hvaða viðurlög kunna að verða við brotum á vitnaskyldu. Eins og 

fram hefur komið mun ritgerðin að mestu leyti fjalla um atriði við meðferð almennra 

einkamála þó svo að  stuttlega verði farið í undirgreinar einkamálaréttar þar sem það á 

við. Að síðustu verða dómar sem snerta viðkomandi efni reifaðir til nánari skýringar.  
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2. Grundvöllur einkamálaréttarfars  

Grundvöll einkamálaréttarfars er m.a. að finna í lögum um meðferð einkamála nr. 

91/1991,1 meginreglum réttarfars og fordæmum dómstóla. Í 1. gr. eml. er hugtakið 

einkamál skilgreint á þann veg að þau séu öll dómsmál sem sæta ekki sérstakri meðferð 

fyrir dómi eftir öðrum lögum.2 Með þeirri neikvæðu skilgreiningu er gengið út frá því 

að ef ekki er tilgreint í  lögum að mál skuli rekið eftir öðrum reglum en reglum um 

meðferð einkamála verði það talið einkamál.3 

Sú meginregla gildir skv. 1. mgr. 24. gr. eml. að menn eiga rétt á því að bera undir 

dómstóla hvert það sakarefni sem lög og landsréttur ná til nema það sé skilið undan 

lögsögu þeirra samkvæmt lögum, samningi, venju eða eðli sínu.4 Réttur þessi er þó ekki 

fortakslaus því mjög veigamikil rök þurfa að mæla fyrir því að vikið sé frá honum.5 

Nefna má að það samrýmist ekki ákvæði 1. mgr. 70. gr. Stjórnarskrár Íslands að maður 

sé sviptur þeim rétti til að bera mál undir dómstóla þar sem reynir á réttindi sem varin 

eru í stjórnarskránni eða Mannréttindasáttmála Evrópu.6  Í lagatúlkun 1. mgr. 6. gr. 

sáttmálans7 hefur verið fallist á að ekki megi þrengja svo að möguleikum einstaklinga 

og annarra einkaaðila til að bera mál undir dómstóla að sjálfur kjarninn í þeim rétti sé 

skertur.8 Mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur hér á landi með lögum nr. 62/1994. 

 

3. Afmörkun og skörun einkamála og sakamála 

Eins og fram hefur komið hefur skv. 1. gr. eml. hugtakið einkamál verið skilgreint á 

þann veg að það séu þau mál sem lög kveða á um að ekki séu rekin skv. öðrum lögum 

en lögum um meðferð einkamála. 

Í riti Markúsar Sigurbjörnssonar og Kristínar Benediktsdóttur, Einkamálaréttarfar, er 

fjallað um aðildarhæfi en þar er átt við þá eiginleika, sem maður eða eftir atvikum annað 

en lifandi maður, verður að hafa til að mega njóta aðildar að dómsmáli.9 Mælt er fyrir 

um þessa eiginleika í 1. mgr. 16. gr. eml. þar sem segir að aðili dómsmáls geti verið hver 

 
1 Eftirleiðis skammstafað „eml.“. 
2 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, 4. 
3 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 4.  
4 Björg Thorarensen (2019). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, 2. útgáfa, bls. 228. 
5 Björg Thorarensen (2019). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, 2, útgáfa, bls. 228. 
6 Björg Thorarensen (2019). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, 2, útgáfa, bls. 228. 
7 Eftirleiðis skammstafað „mse.“ 
8 Björg Thorarensen (2019). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, 2, útgáfa, bls. 228. 
9 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 63. 
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sá einstaklingur, félag eða stofnun sem getur átt réttindi eða borið skyldur að 

landslögum.10 

Í einkamáli er það á hendi aðila máls að ákveða hvort mál verði höfðað eða tekið verði 

til varna í slíku máli. Þessi réttur aðila grundvallast á svonefndri málsforræðisreglu sem 

vikið verður að síðar.11    

Í sakamálaréttarfari er fjallað einkum um lögreglurannsókn á refsiverðri háttsemi ásamt 

höfðun, meðferð og lokum máls sem höfðað er af hálfu ákæruvaldsins á hendur sökuðum 

manni fyrir dómi til úrlausnar á hugsanlegri sök hans auk þess sem refsiviðurlög eru 

ákvörðuð. 12 Sakamálaréttarfarið fjallar aðallega um meðferð refsimála sem sæta 

opinberri ákæru og eru oftast nefnd sakamál.13 Þess ber þó að geta að ekki eru öll mál 

sakamál sem ríkið höfðar heldur getur það einnig höfðað einkamál.14 

Þrátt fyrir að framangreind réttarfarssvið tilheyri hvorum lagabálknum um sig kann að 

verða skörun á þessum sviðum. Ekki er algilt að ríkið höfði mál til refsingar því heimild 

er fyrir því  að einstaklingar höfði svokölluð einkarefsimál á grundvelli hegningarlaga, 

t.d í meiðyrðamáli15en slík mál eru rekin eftir reglum einkamála og hefur sá sem slíkt 

mál höfðar forræði á refsikröfu gegn öðrum manni.16 

Þrátt fyrir að rannsókn sakamála byggist fyrst og fremst á því að leiða fram sekt eða sýknu 

þess sem borinn er sökum er mögulegt fyrir brotaþola málsins sem nýtur réttarstöðu vitnis 

að koma að einkaréttarkröfu í viðkomandi máli sem dómari tekur afstöðu til þegar dómur 

fellur í viðkomandi sakamáli. Um þetta réttarfarsúrræði er kveðið á um í 1. mgr. 172. gr. 

laga nr. 88/2002 um meðferð sakamála.17 Í slíku tilviki þarf þar af leiðandi ekki að höfða 

sérstakt einkamál til þess að koma einkaréttarlegri kröfu að. 

Í huga lögfræðinga má ætla að mörkin á milli einkamáls og sakamáls séu almennt skýr 

þó að  vafi kunni að verða í undantekningartilfellum á því hvorum flokknum mál á að 

tilheyra. Öðru máli kann að gegna um fólk sem ekki hefur tileinkað sér lögfræði og gerir 

jafnvel lítinn sem engan greinarmun á sakamáli og einkamáli. Dæmi um slíkt kann að 

vera að maður vilji leggja fram kæru hjá lögreglu vegna tjóns á vöru sem skemmdist í 

flutningi flutningafyrirtækis. Vissulega er um að ræða eignatjón í því tilviki þó að ekki 

 
10 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 63. 
11 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 21. 
12 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 5. 
13 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 5. 
14 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 5. 
15 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 5.  
16 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 5. 
17 Eftirleiðis skammstafað „sml.“. 
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sé um eiginleg eignaspjöll að ræða í skilningi almennra hegningarlaga. Í slíku tilviki færi 

væntanlega betur á meða að höfða einkamál með kröfu um bætur fyrir skemmdir fremur 

en að atvikið mundi falla undir brot á hegningarlögum. Ef sama eignarandlag væri hins 

vegar skemmt af ásetningi eða gáleysi er líklegt að slíkur verknaður mundi falla undir 

almenn hegningarlög. Þarna gætu spilað inn í ásetningsstig hegningarlaganna sem kynnu 

að ráða úrslitum um undir hvorn réttarfarsflokkinn verknaður mundi falla þar sem 

almennt er gert ráð fyrir að ásetningur þurfi að vera fyrir hendi skv. 257. gr. almennra 

hegningarlaga18 nr. 19/1940 ef refsa á fyrir eignaspjöll. Þó er kveðið á um í 3. mgr. 

ákvæðisins að ef um er að ræða stórfelld eignaspjöll þá dugir gáleysi til þess að refsa 

megi fyrir slíkan verknað.  

Til þess að sýna fram á að vafi kunni að vera um hvort leið einkamálaréttarfars eða 

opinbers réttarfars skuli fara í máli má nefna Hrd. 2001, bls. 362 (9/2001). Málið varðaði 

einkahlutafélag sem var gert að þola haldlagningu og síðar upptöku á áfengi en sú 

ákvörðun var tekin af Tollstjóranum í Reykjavík. 

Einkahlutafélag höfðaði einkamál gegn Tollstjóranum í Reykjavík til ógildingar á 

haldlagningu áfengis sem flutt hafði verið til landsins og krafðist þess að viðurkennd yrði 

krafa þess um að félagið fengi hina haldlögðu vöru afhenta. Tollstjóri andmælti kröfunni 

á þeim grundvelli að málið ætti ekki undir dómstóla þar sem það var rekið sem einkamál 

og taldi að rekstur þess ætti undir lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. 

Héraðsdómur féllst á kröfu Tollstjóra og vísaði málinu frá. Hæstiréttur taldi hins vegar að 

mál sem höfðað væri af einkaaðila til ógildingar á haldlagningu og upptöku eigna félli 

ekki undir 1. til 3. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. Þrátt fyrir að 1. mgr. 

139. gr. þágildandi tollalaga sem mælti fyrir um að með brot á þeim lögum færi að hætti 

opinberra mála breytti það ekki þeirri niðurstöðu og felldi úr gildi úrskuð héraðsdóms auk 

þess sem honum var gert að taka málið til efnismeðferðar á einkaréttarlegum grundvelli. 
 

Ákvæði eru innan einkamálaréttarfarsins og sakamálaréttarfarsins sem kveða á um 

leikreglur þær sem fara þarf eftir í hvoru réttarfarssviðinu um sig. Það mundi t.d. duga 

skammt hjá almennum borgara að stefna aðila fyrir dóm í einkamáli og krefjast refsingar 

fyrir brot á almennum hegningarlögum nema um væri að ræða einkarefsimál skv. 

ákvæðum þeirra laga. Ástæðan er sú að skv. 1. gr. sml. eru það handhafar ákæruvalds 

sem höfða sakamál til refsingar. Að sama skapi fengi mál ekki framgang sem sakamál 

skv. 2. mgr. 24. gr. eml. ef atvik sem mundi heyra undir einkamálaréttarfar yrði kært til 

refsingar í sakamáli. Í 2. mgr. 24. gr. eml. er kveðið á um að ef mál á undir annan dómstól 

vísi dómari því frá.  

Þrátt fyrir að rannsókn sakamála byggist fyrst og fremst skv. 2. mgr. 53. gr. sml. á því 

að leiða fram sekt eða sýknu þess sem borinn er sökum er mögulegt fyrir brotaþola 

 
18 Eftirleiðis skammstafað „hgl.“. 
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málsins að koma að einkaréttarkröfu í viðkomandi máli sem dómari tekur afstöðu til 

þegar dómur er er lagður á í viðkomandi sakamáli. Þetta réttarfarsúrræði er kveðið á um 

í 1. mgr. 172. gr. sml. Þess ber þó að geta að ef háttsemi sakbornings er auk refsiábyrgðar 

talin hafa leitt af sér kröfu allsherjarréttarlegs eðlis skv. 2. mgr. 172. gr. sml. getur það 

stjórnvald sem hlut á að máli leitað dóms um hana á sama hátt og í 1. mgr. greinir.  

4. Meginreglur einkamálaréttarfars 

Í riti   Sigurbjörnssonar og Kristínar Benediktsdóttur, Einkamálaréttarfar, er fjallað um  

hverjar meginreglur einkamálréttarfars eru en þar segir að reglur þessar eigi uppruna 

sinn í þýskum fræðiritum 18. aldar sem norræn fræðirit á 20. öld hafi síðan 

endurspeglað.19 

Kenningar um meginreglurnar hafa aðallega beinst að eftirfarandi þáttum:20 

a. Hvort aðilarnir eigi að standa jafnfætis í öllu tilliti eða einhver þeirra eigi að njóta 

forréttinda eða vera íþyngdur á einhvern hátt við málsmeðferð. 

b. Hvort dómari eigi að meta sönnunaratriði eftir fyrir fram gefnum og föstum 

reglum eða njóta frelsis til að meta hvað teljist sannað eftir atvikum í hverju máli. 

c. Hvort aðilar eigi sjálfir að ráða hraða á rekstri máls og hvenær einstaka atriði 

koma þar fram eða hvort taka á af þeim ráðin í því sambandi. 

d. Hvernig fara eigi með sakarefnið, þ.e. hvort aðilarnir sjálfir eða dómari eigi að 

hafa forræði í því, afskipti eða frumkvæði.21 

Í bókinni er fjallað um að meginreglurnar geti ekki verið algildar þar sem aðstæður kunni 

að vera mismunandi og því ekki hægt að segja að þær geti lifað sjálfstæðu lífi, m.a. með 

tilliti til gildandi löggjafar hverju sinni.22 Í ljósi þess gætu þær þurft að víkja fyrir settum 

lögum ef svo bæri undir.23 Meginreglurnar hafa gildi sem hjálpartæki að þrennu leyti 

sem hér verður nefnt:24 

 

Í fyrsta lagi þjóna þessar kenningar þeim tilgangi að með aðstoð þeirra er auðveldara að 

skilja bakgrunn einstaka reglna á sviði réttarfars og einnig tengsl þeirra innbyrðis. Í ljósi 

 
19 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
20 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
21 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
22 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
23 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
24 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
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meginreglnanna ráða þær miklu um efni reglnanna og fræðilegt samhengi á milli þeirra 

verður að sama skapi ljóst.25 

Í öðru lagi hafa meginreglur einkamálaréttarfarsins ákveðna stýringu varðandi löggjöf í 

þeim málum að ef lagabreyting verður þá eru þær í anda meginreglnanna en ekki á 

einhvern annan hátt.26 

Í þriðja lagi auðvelda lögskýringar með meginreglurnar í bakgrunni þegar skýra þarf 

ákvæði og er það þá gjarnan skýrt í anda meginreglunnar.27 

Meginreglur þessar eru níu talsins og verður nánar fjallað um þær í næstu undirköflum.28 

 

4.1. Reglan um jafnræði málsaðila 

Fyrst verður fjallað um regluna um jafnræði málsaðila í einkamáli.29 Í reglunni felst að 

málsaðilar hafa sama rétt og möguleika á því að koma að sjónarmiðum sínum í máli og 

gefinn sami kostur á að sanna mál sitt og að kynna sér gögn gagnaðilans.30 Segja má að 

þessi regla þyki sjálfsögð og að hún hafi orðið til við lok einræðis til að koma í veg fyrir 

að ekki væri hægt að mismuna fólki, m.a. eftir stöðu.31 Þessi regla skiptir miklu máli 

sem skýringarregla í einkamálaréttarfari þegar kemur að lögskýringu og þá einnig þegar 

um ólögákveðin atriði er að ræða.32 Kenningar um regluna um jafnræði málsaðila má 

rekja til loka einræðis á Vesturlöndum þar sem nauðsynlegt þótti að málsaðilum væri 

ekki mismunað eftir þjóðfélagsstöðu og yrðu því ekki beittir misrétti í dómsmáli við 

ríkið.33 Jafnræðisreglan þykir sinna þörfum tilgangi m.a. sem undirstöðuregla réttarríkis 

og setur einnig skorður um hvernig hægt væri að breyta reglum um málsmeðferð ef halda 

á tryggð við hana.34 Það væri til dæmis bagalegt ef dómari gæti beitt málsaðila misrétti 

með því að veita öðrum aðila ótakmarkaðan ræðutíma í munnlegum málflutningi en setti 

ræðutíma hins aðilans skorður.35 Varðandi þetta einstaka dæmi girðir reglan um jafnræði 

málsaðila fyrir slíka mismunun ef dómari beitti heimildum skv. 1. mgr. 102. gr. eml. og 

3. mgr. 103. gr. eml. í því skyni að mismuna málsaðilum.36 Þess ber að geta að skv. 1. 

 
25 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
26 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
27 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 14. 
28 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 14-20. 
29 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 14. 
30 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 14. 
31 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 14. 
32 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir( 2019). Einkamálaréttarfar, bls. 14. 
33 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 14. 
34 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 14. 
35 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir( 2019). Einkamálaréttarfar, bls. 14. 
36 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 14. 
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mgr. 65. gr. Stjórnarskrár Íslands er kveðið á um 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, auk þess sem skv. 2. mgr. 

ákvæðisins er kveðið á um að konur og karlar skuli eiga jafnan rétt. Sem dæmi um að 

jafnræðisregla hafi talist brotin má nefna Hrd.1997, bls. 1302 (173/1997) en málið 

fjallaði um kröfu um sjálfræðissviptingu. 

Faðir hafði gert kröfu fyrir héraðsdómi um að dóttir hans yrði svipt sjálfræði. Dóttirin var 

vistuð á Kleppsspítala og hafði þinghald dómsins verið fært þangað þar sem skýrsla var 

tekin af dótturinni að föðurnum fjarstöddum án þess að boða hann til þinghalds. 

Hæstiréttur taldi að þar sem héraðsdómur lét hjá líða að boða föðurinn til þinghaldsins og 

gefa honum möguleika á að tjá sig um kröfur og gagnaöflun hefði héraðsdómur ekki farið 

að meginreglu réttarfars um jafnræðisreglu með því að gæta ekki að jafnræði málsaðila í 

þessu sambandi. Var hinn kærði úrskurður úr gildi felldur og héraðsdómi gert að taka 

málið að nýju til meðferðar. 
 

Í ljósi reglunnar hafa báðir málsaðilar jafnan rétt til athafna í málsmeðferð og má þá 

nefna kröfugerð, kynningu á sönnunargögnum gagnaðilans og tjá sig um röksemdir 

hans.37  

 

4.2. Reglan um munnlega málsmeðferð 

Þegar talað er um regluna um munnlega málsmeðferð er átt við að málsmeðferð fyrir 

dómi er almennt munnleg.38 Reglunni um munnlega málsmeðferð þurfa báðir aðilar að 

hlíta þar sem gert er ráð fyrir að almennt séu mál munnlega flutt fyrir dómi skv. 1. mgr. 

101. gr. eml. svo fremi að þeim verði ekki vísað frá skv. 100. gr. eml. Þess ber þó að 

geta að alltaf eru skrifleg gögn til staðar þó að málflutningur sé almennt munnlegur.39 

Má þar nefna stefnu og greinargerð sem er ávallt meðal skriflegra gagna í málflutningi 

og fer munnlegur málflutningur fram m.a. á grundvelli þeirra gagna.40 Í 1. mgr. 101. gr. 

eml. kemur fram að tvær undantekningar séu á því að mál verði flutt munnlega. Annars 

vegar kemur fram að flytja megi mál skriflega ef dómari telur hættu á að það skýrist ekki 

nægilega með munnlegum flutningi. 41  Hins vegar er að finna undantekningu frá 

meginreglunni um munnlegan flutning máls í lokamálslið 1. mgr. 101. gr. þar sem kemur 

fram að dómari geti fallist á sameiginlegt álit aðila um að taka megi mál til dóms án 

málflutnings.42 Hætt er við að ef aðeins væri stuðst við rituð gögn væri ekki hægt að 

 
37 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 14. 
38 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 14-15. 
39 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 15. 
40 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 15. 
41 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 15. 
42 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir( 2019). Einkamálaréttarfar, bls. 15. 
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tryggja að að aðilar málsins treystu því að verið væri að gæta jafnræðis og væri slík 

málsmeðferð í raun tilgangslaus og vonir um að tryggja hraða málsmeðferð yrðu líklega 

að engu.43  

 

4.3. Reglan um opinbera málsmeðferð 

Þegar talað er um opinbera málsmeðferð er átt við að dómþing sé almennt opið 

almenningi sem á því kost á að fylgjast með málflutningnum. 44  Þó er það fremur 

sjaldgæft að almenningur nýti sér þennan rétt. 45  Regla þessi hefur verið talin 

grundvallast á breytingum sem urðu á réttarfarslöggjöf í Evrópu á 18. og 19. öld.46 

Ástæða þess var sú að almenningur þótti bera meira traust til dómstóla ef málsmeðferð 

væri fyrir opnum tjöldum í stað þess að hún væri honum ekki aðgengileg.47 Þessi regla 

tengist án efa meginreglunni um munnlega málsmeðferð enda ef ekki væri um munnlega 

málsmeðferð að ræða væri til lítils að hafa málsmeðferð opinbera þar sem áheyrendur 

hefðu ekki tök á því að fylgja því eftir hvað færi skriflega fram í málinu.48 Þrátt fyrir að 

í 8. gr. eml. sé kveðið á um í upphafi að almennt skuli þinghald vera í heyranda hljóði 

þá hefur dómari heimild til þess að hafa þinghaldið lokað eða til þess að  takmarka 

aðgang almennra borgara að því.49 Tilvikin varðandi lokað þinghald er að finna í 1. mgr. 

8. gr. eml. og eru eftirfarandi: 

a. Til hlífðar aðila, vandamanni aðila, vitni eða öðrum sem málið varðar. 

b. Vegna nauðsynjar aðila, vitnis eða annars sem málið varðar á því að halda 

leyndum atriðum varðandi hagsmuni í viðskiptum eða samsvarandi aðstöðu. 

c. Vegna hagsmuna almennings eða ríkisins. 

d. Af velsæmisástæðum.  

e. Til að halda uppi þingfriði. 

Í 3. mgr. ákvæðisins kemur fram að þótt þinghald sé háð í heyranda hljóði er dómara rétt 

að takmarka fjölda áheyrenda við þá sem rúmast á þingstað með góðu móti. Dómari 

getur einnig meinað þeim aðgang sem eru yngri en 15 ára eða þannig á sig komnir að 

návist þeirra samræmist ekki góðri reglu við þinghald. 

 
43 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir( 2019). Einkamálaréttarfar, bls. 15. 
44 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 16. 
45 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 16. 
46 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 16. 
47 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 16. 
48 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 16.  
49 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 16. 
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4.4. Reglan um milliliðalausa málsmeðferð 

Þegar talað er um milliliðalausa málsmeðferð er í grófum dráttum átt við að dómsmál 

verði tekið fyrir af sama dómara frá upphafi og hann muni síðan komast að 

dómsniðurstöðu í því. 50 Reglan um milliliðalausa málsmeðferð er sprottin af 

hagræðingarsjónarmiðum þar sem betur þykir fara á því að sami dómari og taki við 

málinu leysi úr því.51 Með því móti er komist hjá því að nýr dómari taki við málinu og 

þurfi að setja sig inn í það, jafnvel oftar en einu sinni.52 Sami dómari tekur skýrslur og 

hlýðir á framburð aðila og vitna og nær að móta skoðun á trúverðugleika í því 

sambandi.53 Skv. 1. mgr. 47. gr. eml. er meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð 

lögð til grundvallar um meðferð einkamála fyrir héraðsdómi að því leyti að öflun 

sönnunargagna á að fara fram fyrir þeim dómara sem leysir úr málinu.54 Skv. 4. mgr. 51. 

gr. eml. getur dómari heimilað að tekin sé skýrsla af vitni í gegnum síma eða annan 

fjarskiptabúnað ef mæting þess á þingstað mundi hafa í för með sér óhagræði fyrir það. 

Sama heimild er til töku aðilaskýrslu fyrir dómi í gegnum síma eða fjarskiptatæki í 2. 

mgr. 49. gr. eml. Að sama skapi getur dómari nýtt sér heimild í 2. mgr. 36. gr. laga um 

dómsstóla nr. 50/2016. til þess að taka skýrslur af aðilum og vitnum utan síns 

dómaumdæmis. Reglan skv.1. mgr. 47. gr. eml. er þó ekki án undantekninga. Dómari 

getur heimilað að sönnunarfærsla fari fram fyrir öðrum dómstóli hér á landi eða erlendis 

ef málsaðilar eru sammála um það fyrirkomulag til þess að komast hjá auknum kostnaði 

eða óhagræði.55 Í öðru lagi er tekið fram í 2. mgr. 47. gr. eml. að meginreglan útiloki 

ekki að dómari geti við úrlausn máls byggt á sönnunargögnum sem aflað var fyrir 

málshöfðun.56 Skv. 1. mgr. 77. gr. eml. hefur aðili heimild til þess að óska eftir því að 

matsmaður verði dómkvaddur til þess að renna stoðum undir kröfu hans. Slík ósk kann 

að vera borin fram áður en til málshöfðunar kemur.57 Þá er einnig heimild að finna í 2. 

mgr. 77. gr. eml. um að leitað verði til héraðsdómstóls um að teknar verði skýrslur af 

vitnum eftir reglum í kafla VIII eml. eða til að fá atbeina dómara til þess að afla sýnilegra 

sönnunargagna skv. X. kafla eml.58 Um er að ræða nokkurs konar neyðarráðstöfun sem 

 
50 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 16.  
51 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 16. 
52 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 16. 
53 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 16. 
54 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 16. 
55 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 16. 
56 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 16. 
57 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 17. 
58 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 17. 
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er ætlað að koma í veg fyrir að sönnunargögn kunni að fara forgörðum.59 Skv. 2. mgr. 

115. gr. eml. geta aðilar átt það á hættu að endurtaka þurfi málflutning ef dómari 

forfallast og annar þarf að taka við.60 Ekki er þó að sjá að endurtaka þurfi sönnunarfærslu 

við slíkar kringumstæður heldur eingöngu munnlegan málflutning ef skipt hefur verið 

um dómara eftir að hann hefur farið fram.61 

 

4.5. Reglan um frjálst sönnunarmat 

Þegar talað er um frjálst sönnunarmat dómara er átt við að hann hefur frjálsar hendur 

með að leggja mat á gildi sönnunargagna og sker úr um hvort staðhæfingar séu réttar í 

máli.62 Þess ber að geta að frjálst sönnunarmat dómara er frábrugðið þeim sveigjanleika 

sem dómarar höfðu fyrr á öldum. Þá voru reglur sem bundu hendur dómara, svo sem 

reglur um ákveðnar athafnir til sönnunar.63 Þessar reglur voru t.d. um eiðvinning og 

járnburð sem fólu í sér að ef ákveðin niðurstaða varð við slíkar athafnir þá þótti vera 

komin sönnun um tiltekið ágreiningsefni.64 Slíkar reglur hafa vikið fyrir núgildandi 

meginreglu um frjálst sönnunarmat dómara.65 Í 1. mgr. 44. gr. eml. er kveðið á um frjálst 

sönnunarmat dómara sem sker úr um mál samkvæmt sannfæringu sinni hvað varðar 

trúverðugleika framburðar og gildi annarra sönnunargagna.66 Þó er í 1. mgr. 44. gr. eml. 

gert ráð fyrir að meginreglan víki ef fyrirmæli laga binda dómara í sönnunarmati um 

ákveðin atriði en slíkar lögbundnar undantekningar frá meginreglunni um frjálst 

sönnunarmat eru þó mjög fáar.67 Finna má þær helstu í 2. mgr. 44. gr. eml. varðandi 

sönnunarbyrði fyrir tilvist og efni venju eða erlendrar réttarreglu.68 Í ákvæðinu er mælt 

fyrir um að sá sem ber fyrir sig venju eða erlenda réttarreglu verður að leiða tilvist hennar 

og efni í ljós. Þá ber að líta til 50. gr. eml. um mat á viðurkenningu aðila á óhagstæðu 

atviki eða undanfærslu hans frá að gefa skýlaus svör við spurningum. 69  Í 1. mgr. 

ákvæðisins er kveðið á um að ef aðili sem forræði hefur á sakarefni og viðurkennir fyrir 

dómi tiltekið atvik sem er honum óhagstætt, skuli þá viðurkenning hans að jafnaði lögð 

til grundvallar enda þyki dómara hún hafa verið gefin af nægilegri þekkingu og skilningi 

 
59 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 17. 
60 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 17. 
61 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 17. 
62 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 18. 
63 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 17. 
64 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 17. 
65 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 18. 
66 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 18. 
67 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 18. 
68 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 18. 
69 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 18. 
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og ekkert kemur fram sem hnekkir henni eða veikir hana verulega. Þá segir í 2. mgr. 

ákvæðisins að ef aðili verður ekki við kvaðningu um að koma fyrir dóm til að gefa 

skýrslu eða svarar ekki nægilega spurningu sem honum er ekki rétt að færast undan getur 

dómari skýrt vanrækslu hans, óljós svör eða þögn á þann hátt sem er gagnaðila 

hagfelldast. Þá er einnig að finna í 70. og 71. gr. eml. ákvæði þar sem líkindareglur koma 

fram um sönnunargildi skjala. Þessar undantekningar teljast það óverulegar að þær raska 

ekki almennt gildi meginreglunnar um frjálst sönnunarmat dómara, auk þess sem þær 

leiða yfirleitt til sömu niðurstöðu og fengist með frjálsu mati.70  

 

4.6. Reglan um hraða málsmeðferð og útilokunarreglan 

Þegar talað er um regluna um hraða málsmeðferð er átt við að málsmeðferðin skuli vera 

hröð og markmið hennar sé að koma í veg fyrir að aðilum máls verði eftirlátið að ráða 

hraða og ferli þess.71 Markmið meginreglunnar um málshraða er til þess að sporna við 

því að aðilar geti stjórnað málshraðanum og þá jafnvel samið um málshraða sín á milli.72 

Í 2. mgr. 99. gr. og 2. mgr. 102. gr. eml. er kveðið á um að dómari veiti ekki þarflausa 

fresti undir rekstri máls og synji eftir atvikum um fresti þótt aðilarnir séu á einu máli um 

að leita hans.73 Einnig bera ákvæði 4. mgr. 102. gr. og 103. gr. eml. með sér áhrif 

meginreglunnar um hraða málsmeðferð þar sem skýrslutökur af aðilum og vitnum skulu 

teknar í einni lotu.74 Þó megi víkja frá þeirri reglu í undantekningartilvikum.75 

Útilokunarreglan er regla sem kveður á um afdráttarlausa málsmeðferð og kemur í veg 

fyrir að aðilar geti komið með ný atriði inn máli sínu til stuðnings á síðari stigum þess.76  

Eins og fram hefur komið setur útilokunarreglan aðilum þær skorður við rekstur 

einkamáls að hún útilokar eins og nafnið ber með sér að þeir geti komið nýjum atriðum 

inn í málið á seinni stigum þess þannig að fyrst þá verði uppvíst um ágreiningsefnið.77 

Útilokunarreglan gerir ráð fyrir að ágreiningsefni sé sem fyrst fyrirliggjandi og skýrt sé 

hvert það sé.78 Er það meðal annars til þess að koma í veg fyrir að verja þurfi tíma í 

rökstuðning og gagnaöflun sem síðar kemur í ljós að varði ekki kjarna málsins.79 Því 

 
70 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 18. 
71 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 18. 
72 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 18. 
73 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 18. 
74 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 18. 
75 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 18. 
76 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 18. 
77 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 18. 
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þurfa kröfur og röksemdir aðila að koma fram í ákveðinni mynd sem fyrst þannig að 

hægt sé að taka þær til greina.80 Að því búnu þarf að leiða í ljós afstöðu aðila til þeirra 

atriða til þess að hægt sé að sjá um hvað deila þeirra snýst, þ.e. hvaða atriði þeir eru 

sammála eða ósammála um. 81 Ef útilokunarreglunnar nyti ekki við má ætla að að 

málarekstur yrði ómarkviss og tímafrekur. Skv. útilokunarreglunni ber stefnanda að gera 

kröfur sínar í stefnu eigi síðar en við þingfestingu málsins ásamt fylgigögnum.82 Ef 

fylgigögn vantar þarf hann að geta þess í stefnu að þau muni koma á síðari stigum inn í 

málið eigi þau að vera málstað hans til framdráttar.83 Í 1. mgr. 80. gr. eml. kemur fram 

að stefnandi þarf að hafa ákveðna og afdráttarlausa kröfu í stefnu sinni sem leggja þarf 

fram við þingfestingu máls skv. 95. gr. laganna.84 Almenna reglan er sú að stefnandi 

getur ekki aukið við kröfu nema með samþykki stefnda.85 Hins vegar getur stefnandi 

dregið úr kröfu sinni einhliða.86 Undantekningu á almennu reglunni um að stefnandi 

megi ekki auka einhliða við kröfu er að finna í 29. gr. eml.87 Slík viðbót þarf að gerast 

með framhaldsstefnu sem koma þarf að fyrir aðalmeðferð málsins.88 Skilyrði eru fyrir 

útgáfu slíkrar stefnu sem getið er um í 29. gr. eml. en skv. henni er með framhaldsstefnu 

heimilt að auka við fyrri kröfu eða hafa uppi nýja kröfu í máli eftir þingfestingu en fyrir 

aðalmeðferð þess ef skilyrðum 1. mgr. 27. gr. eml. er fullnægt. Skv. 29.gr. eml. verður 

það ekki metið aðilanum til vanrækslu að hafa ekki gert kröfur sínar í einu lagi í 

öndverðu. Í 1. mgr. 27. gr. segir að sækja megi í einu máli allar kröfur á hendur sama 

aðila sem eru samkynja eða eiga rætur að rekja til sama atviks, aðstöðu eða löggernings. 

Samkvæmt ákvæðinu verður öðrum kröfum vísað frá dómi ef varnaraðili krefst þess. Í 

2. mgr. sömu greinar kemur fram að ef aðili hefur ekki sótt allar kröfur sínar í einu máli, 

sem hann mátti skv. 1. mgr. ákvæðisins, er honum heimilt að sækja afgang þeirra í öðru 

máli. Ekki má þá dæma varnaraðila til að greiða málskostnað í nýja málinu nema sýnt 

þyki að ekki hafi verið hægt að höfða mál í upphafi um allar kröfurnar eða það hefði leitt 

til tilfinnanlegra tafa eða óhagræðis. Samkvæmt 3. mgr. 19. gr. eml. getur aðili ekki beint 

kröfum sínum að öðrum aðila eftir að stefna hefur verið þingfest nema með ströngum 
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skilyrðum89 sem getið er um í 1. mgr. ákvæðisins. Grundvallarskilyrði þess að unnt sé 

að nýta sér þessa heimild er samkvæmt 3. mgr. 19. gr. eml. að stefnanda verði ekki metið 

til vanrækslu að hann hafi ekki stefnt nýja aðilanum áður en málið var þingfest. Varðandi 

skyldur stefnda í þessu sambandi þarf hann skv. 2. mgr. 99. gr. eml. að setja kröfur sínar 

fram í greinargerð.90 Hann getur ekki aukið við þær en eins og stefnandi getur hann 

dregið úr þeim en þó getur stefndi aukið við kröfur sínar ef stefnandi samþykkir.91 

Kröfugerðir aðilanna þurfa því að koma fram í nánast endanlegri mynd í upphafi máls 

en með því móti afmarkast málið sem leysa á úr. 92  Þess ber jafnframt að geta að 

útilokunarreglan hefur áhrif á málsmeðferð fyrir æðri dómi þar sem skv. meginreglum 

2. mgr. 163. gr. og 2. mgr. 187. gr. eml. er aðilum ekki heimilt að gera nýjar kröfur eða 

bera fram nýjar málsástæður frá því sem gert var á lægra dómstigi.93 Regla þessi er þó 

ekki án undantekninga á æðri stigum en þó er hún til þess að girða fyrir að grundvelli 

máls verði raskað á málskotsstigi.94 Í 2. mgr. 163. gr. eml. segir að hafi aðili borið fram 

kröfur eða málsástæður sem hann hafði ekki uppi í héraði geti Landsréttur byggt á þeim 

við úrlausn máls ef þær hafa komið fram í greinargerð aðilans, grundvelli máls er ekki 

raskað á þann hátt, afsakanlegt sé að þær voru ekki hafðar uppi í héraði og það yrði 

aðilanum til réttarspjalla að ekki yrði tekið tillit til þeirra. Hliðstæð er 2. mgr. 187. gr. 

eml. sem á við þegar máli hefur verið skotið til Hæstaréttar. Ætlast er til að Landsréttur 

og Hæstiréttur endurskoði úrlausn dómstóls á lægra dómstigi á sömu forsendum og 

málið var dæmt þar.95 

Í dómaframkvæmd hefur Hæstiréttur fundið að jafnaði að því ef málsmeðferð hefur 

dregist úr hófi fram án gildra ástæðna og ávítt héraðsdómara fyrir drátt á málsmeðferð 

og er dæmi um slíkt að finna í Hrd. 10. nóvember 2011 (291/210): 

G hf. krafðist á árinu 1992 gjaldþrotaskipta á búi S og var kveðinn upp úrskurður þar um 

daginn eftir. Á árinu 2002 höfðaði S mál til heimtu skaðabóta úr hendi G vegna 

fyrrgreindrar kröfu um gjaldþrotaskipti. G var sýknaður af kröfu S í héraði sem áfrýjaði 

málinu til Hæstaréttar sem staðfesti niðurstöðu héraðsdóms. Í dómi Hæstaréttar kom fram 

að dómur héraðsdóms hefði verið kveðinn upp átta árum eftir að málið var höfðað og væri 

þessi dráttur stórlega vítaverður þar sem ekkert gat réttlætt hann. 
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Að sama skapi reynir í dómaframkvæmd á útilokunarregluna og sem dæmi um það má 

nefna  Hrd. 22. september 2016 (88/2016): 

T stefndi R og krafðist þess að R bæri greiðsluskyldu vegna kennslu- og 

stjórnunarkostnaðar vegna kennslu nemenda á mið- og framhaldsskólastigi sem Í og S 

höfðu ákveðið að leggja af. Fyrir héraðsdómi hafði T lagt fram samning sem fylgiskjal 

sem T hafði gert við R þann 5. september 2012. Í samningi þessum var vísað í reglur um 

þjónustusamninga en síðar kom í ljós að rangt eintak af reglum var haft til hliðsjónar þegar 

samningurinn var undirritaður af T og R. Var T tilkynnt í tölvupósti um að svo hafi orðið 

nokkrum dögum síðar. Við aðalmeðferð lagði T fram skjal sem innihélt framagreindan 

samning auk eintaks þeirra reglna um þjónustusamninga með réttu efnisinnihaldi. Taldi 

héraðsdómur að það skjal væri of seint komið og kæmist því ekki að við úrlausn málsins 

og var R sýknað af kröfu T. Hæstiréttur féllst á það með héraðsdómi að sú málsástæða 

áfrýjanda er lýtur að þýðingu þess að rétt eintak reglna um þjónustusamninga R við T hafi 

ekki legið frammi við undirritun þjónustusamnings aðilanna þann 5. september 2012, hafi 

verið of seint fram komin og komist því ekki að við úrlausn málsins, sbr. 5, mgr. 101. gr. 

laga nr. 91/1991. Fyrir Hæstarétti tefldi áfrýjandinn T þeirri málsástæðu að ekki lægi fyrir 

formleg ákvörðun stefnda þess efnis að fella niður þær greiðslur sem ágreiningur málsins 

laut að vegna skólaársins 2011 til 2012 og eigi því greiðsluskylda stefnda að vera 

óumdeild fyrir það skólaár. Hæstiréttur taldi að þar sem þeirri málsástæðu var ekki haldið 

fram undir rekstri málsins í héraði væri ekki fullnægt skilyrðum 2. mgr. 163. gr. eml. og 

gæti hún ekki komist að fyrir Hæstarétti. Var dómur héraðsdóms staðfestur. 

 
Skv. 5. mgr. 101. gr. eml. getur aðili að meginreglu til ekki komið að nýjum 

málsástæðum eða mótmælum nema tilefni gefist fyrst til þeirra á síðari stigum máls en 

frá því verður þó vikið með samþykki gagnaðila. Á þennan hátt liggur að öðru jöfnu fyrir 

á fyrstu stigum máls um hvaða atvik eru að baki því að aðilarnir eru ósammála og þá 

einnig kominn fram rökstuðningur hvors aðila um sig fyrir kröfu sinni. Á þessa 

meginreglu reyndi í Hrd. 4. janúar 2018 (801/2017). 

S stefndi Ú ehf og krafðist þess að fá greidd laun sem S taldi sig eiga hjá félaginu vegna 

launa á uppsagnarfresti. Meginregla 5. mgr. 101. gr. laga nr. 91/1991 var talin útiloka að 

S gæti reist málið á þeim málsástæðum sem honum var kleift að afla efnisúrlausnar um í 

hinu fyrra máli og var fallist á frávísunarkröfu stefnda í héraðdsómi. S hafði höfðað mál 

út af sömu kröfum í máli á hendur Ú ehf. og sýknaði Hæstiréttur Ú ehf. árið 2014 af 

kröfum S. Meginregla 5. mgr. 101. gr. laga nr. 91/1991 var talin útiloka að S gæti reist 

málið á þeim málsástæðum sem honum var kleift að afla efnisúrlausnar um í hinu fyrra 

máli og var frávísunarúrskurður héraðsdóms staðfestur. 

 

Þarna er ljóst að tekið var mið af meginreglu 5. mgr. 101. gr. eml. sem er á þá leið að 

málsástæður og mótmæli skulu koma fram jafnskjótt og tilefni verður til. Að öðrum kosti 

megi ekki taka slíkar yfirlýsingar til greina nema gagnaðili samþykki eða aðili hefur 

þarfnast leiðbeiningar dómara skv. 4. mgr. 101. gr. eml. en ekki fengið þær.  
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4.7. Reglur um samningsheimild og málsforræði 

Þegar talað er um samningsheimildarreglu er átt við að aðilar máls hafi rétt til þess að 

gera bindandi samninga í málinu bæði hvað varðar efnishlið og formhlið.96 Meginreglur 

samningaréttar miða að því að hægt sé að semja um allt sem ekki er bannað eða andsætt 

lögum.97 Því má ætla að aðilar hafi mikið svigrúm til þess að semja um atriði sem varða 

efnishlið máls.98 Hins vegar gegnir öðru máli um formhlið laga um meðferð einkamála 

þar sem aðilar hafa almennt lítið svigrúm til þess að binda hendur dómstóla með 

samningum um formhlið máls.99 Það að aðili hafi forræði á því hvort hann höfðar mál 

og gagnaðili að sama skapi hafi forræði á því hvort hann taki til varna í því gefur auga 

leið að aðilar geta samið um efnishlið málsins svo lengi sem ekki verður farið út fyrir 

þær takmarkanir sem framangreind meginregla um samningafrelsi kveður á um.100 

 

4.7.1 Forræði á því hvort mál verði rekið 

Í málsforræðisreglu í einkamáli felst að aðilar sjálfir hafa forræði á því hvort mál verður 

höfðað eða ekki og einnig hvort tekið verði til varna í því.101 

Samkvæmt málsforræðisreglu einkamálaréttarfars mun einkamál aldrei koma til kasta 

dómstóla nema fyrir atbeina stefnanda sem þarf að höfða það og þingfesta.102 Aðkoma 

dómara varðandi slíka ákvörðun er engin þar sem engin heimild er til slíks í lögum um 

meðferð einkamála.103 Regla þessi var þó áður með einni undantekningu sem var í 8. gr. 

laga nr. 41/1919 um frumkvæði dómara til þess að höfða landamerkjamál en reglan var 

felld úr gildi með lögum nr. 92/1991.104 Eftir að þingfesting hefur átt sér stað veltur 

framhaldið á vilja stefnanda hvort hann hyggst halda áfram málarekstri eða hætta við 

hann skv. c-lið 1. mgr. 105. gr. eml., þ.e. ef stefnandi krefst þess án tillits til afstöðu 

dómara eða stefnda í málarekstrinum.105 Þess skal þó getið að dómari er ekki algerlega 

háður vilja stefnanda til málarekstursins þar sem dómari hefur vald til að fella mál niður 

af sjálfsdáðum skv. b-, d-, og e-lið 1. mgr. 105. gr. eml.106 Í b-lið 1. mgr. felst það í því 

ef stefnandi sækir ekki þing og boðar ekki forföll, í d-lið felst það í því ef stefnanda eða 

 
96 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 20. 
97 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur, bls. 25. 
98 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 20. 
99 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 20. 
100 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur, bls. 25. 
101 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 21. 
102 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 22. 
103 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 22. 
104 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 22. 
105 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 22. 
106 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 22.  
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umboðsmanni er vikið af dómþingi þannig að enginn sé viðstaddur fyrir hans hönd, í e-

lið felst það ef stefnandi greiðir ekki lögmælt gjöld að kröfu dómara. Einnig getur dómari 

verið knúinn til þess að vísa máli frá dómi án kröfu (ex officio).107 Um þetta verður nánar 

fjallað í kaflanum „Aðild að einkamáli“ síðar í ritgerðinni. Samkvæmt c-lið 1. mgr. 105. 

gr. eml. er dómari bundinn vilja stefnanda um að fella mál niður ef stefnandi krefst þess 

og að sama skapi er stefndi í málinu bundinn af þeirri ákvörðun. 

 

4.7.2. Forræði á aðild að máli 

Stefnandi í einkamáli er sá sem hefur forræði almennt á aðild í máli, þ.e.a.s. það er hans 

að ákveða hverjum hann stefnir í málinu.108 Hann hefur heimild til þess að fjölga aðilum 

í málinu að takmörkuðu leyti skv. 3. mgr. 19. gr. eml. Í þeirri málsgrein segir að ef nýr 

aðili gengur í málsóknarfélag eftir að mál er höfðað en áður en aðalmeðferð þess hefst 

getur félagið aukið við dómkröfur sínar í þágu nýja félagsmannsins. Slík breyting á 

dómkröfum skal gerð eftir þörfum með framhaldsstefnu og eiga við skilyrði 29. gr. eml. 

um að félaginu verði ekki metið til vanrækslu að hafa ekki gert kröfur sínar í einu lagi í 

upphafi máls. Stefndi getur hins vegar almennt ekki fjölgað aðilum í máli án atbeina 

stefnanda. Tveir kostir eru í stöðunni sem heimila stefnda að bæta við aðila.109 Skv. 28. 

gr. eml. getur hann höfðað gagnsök og er þá orðinn gagnstefnandi. Þá er honum heimilt 

að draga nýja aðila inn í málið sem gagnstefnandi. Skilyrði fyrir slíkri heimild er að finna 

í 2. mgr. 28. gr. eml. sem kveður á um að með gagnstefnu sé stefnda heimilt að hafa uppi 

gagnkröfu í máli til sjálfstæðs dóms og eftir atvikum skuldajafnaðar ef gagnkrafa er 

samkynja aðalkröfunni eða þær eiga báðar rætur að rekja til sama atviks, aðstöðu eða 

löggernings eða samið hefur verið um að sækja mætti gagnkröfuna í máli um 

aðalkröfuna. Samkvæmt 2. mgr. 28. gr. eml. verður stefndi að höfða gagnsök innan 

mánaðar frá þingfestingu aðalsakar. Hinn kosturinn er sá að stefndi getur stefnt þriðja 

manni inn í málið til þess að gæta réttar síns. Slík aðild kallast réttargæsluaðild þar sem 

þeim aðila er þar með gefinn kostur á því að gæta réttar síns, sbr. 21. gr. eml.110 Vikið 

verður að réttargæsluaðild að síðar í ritgerðinni, í kaflanum „Aðild að einkamáli“. Þá 

skal þess getið að þriðji aðili getur stefnt sjálfum sér til svokallaðrar meðalgöngu inn í 

mál skv. 20. gr. eml. Skilyrði fyrir slíkri heimild að ganga inn í mál annarra eru þau að 

 
107 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 22. 
108 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 22. 
109 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 22. 
110 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 22. 
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úrslit máls þurfa að skipta hann máli að lögum. Við slíkar aðstæður þarf hann skv. 2. 

mgr. 20. gr. eml. að stefna báðum eða öllum upphaflegu aðilum málsins og gera kröfu 

um að honum verði heimiluð meðalgangan og dæmt sakarefnið eða dómur annars felldur 

þannig að réttur hans verði verndaður. Slík aðild nefnist meðalgönguaðild sem nánar 

verður farið í síðar í ritgerðinni.111 

 

4.7.3. Forræði á kröfugerð 

Stefnandi verður að gera dómkröfur í stefnu sinni skv. 80. gr. eml. en stefndi í 

greinargerð sinni skv. 99. gr. eml.112 Kröfur endurspegla almennt óskir aðila um hvernig 

málalok eiga að vera.113 Kröfugerðin og hvers efnis kröfurnar eru eru algerlega á forræði 

aðilanna. Samkvæmt 1. mgr. 111. gr. eml. hefur dómari ekki heimild til þess að dæma 

út fyrir þau mörk sem efni kröfu hefur.114 Sem dæmi má hér nefna að dómari er bundinn 

ef stefnandinn A gerir fjárkröfu á hendur stefnda B um greiðslu 1.000.000 kr. við 

hámarksfjárhæð kröfunnar en hefur hins vegar svigrúm til þess að dæma um kröfuna 

innan þeirrar fjárhæðar en má ekki fara yfir ystu mörk hennar.115 Samkvæmt ákvæði 3. 

mgr. 101. gr. eml. getur dómari þó með óbeinum hætti haft áhrif á kröfur aðila til dæmis 

með því að biðja aðila um að svara spurningum hans um óljós atriði í málatilbúnaði 

þeirra.116 Þar getur hann spurt út í öll atriði til grundvallar kröfugerð aðila ef þau eru 

óljós og kallað eftir svörum. Telji hann að betur fari á með að krafa sé í annarri mynd 

getur hann bent aðilum á það. 117  Aðilum er hins vegar óskylt að fara eftir slíkum 

ábendingum þar sem þeir hafa forræði á kröfugerðinni.118  

Í Hrd. 15. mars 2002 (113/2002) reyndi á hvort krafa í málinu væri nægilega skýr svo 

dæma mætti um hana. 

H ehf. sem seldi snyrtivörur stefndi S persónulega og fyrir hönd óskráðs einkafyrirtækis 

vegna skuldar samkvæmt 20 reikningum vegna kaupa á vörum. S krafðist sýknu af 

kröfunni. Upphafleg dómkrafa H hljóðaði upp á 917.189 kr. en frá því skyldi draga 

fjárhæð kreditreikninga og innborgunar þannig að fjárhæð dómkröfu næmi þá 531.675 kr. 

Við fyrirtöku og aðalmeðferð málsins lækkaði H dómkröfu sína enn frekar þannig að 

höfuðstóll endanlegrar dómkröfu var 186.291 kr.. S krafðist sýknu þar sem greiðslur og 

skil á vörum  til snyrtivöruverslunarinnar næmu hærri fjárhæð en sem næmi fjárhæð 

dómkröfu stefnanda. Dómari óskaði eftir því við stefnanda að hann útvegaði skýrari gögn 

sem styddu kröfu hans. Við því var orðið að hluta en ekki nægilega vel til þess að krafan 

 
111 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 80. 
112 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
113 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
114 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
115 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
116 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
117 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
118 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
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væri nægilega skýr. Héraðsdómur vísaði kröfunni frá dómi vegna vanreifunar þar sem 

málatilbúnaður stefnanda þótti ekki vera í samræmi við meginreglu c-liðar 1. mgr. 80. gr. 

laga nr. 91/1991 um skýrleika og ljósan málatilbúnað. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 

héraðsdóms á þeim grundvelli að stefnandi hefði ekki gert neina grein fyrir á hvaða 

grundvelli hann reisti kröfu sína og hefði þó verið sérstakt tilefni til þess að hann legði 

fram sundurliðun á kröfu sinni vegna athugasemda héraðsdómara, sbr. 1. og 2. mgr. 101. 

gr. laga nr. 91/1991.   

Í lokamálslið 1. gr. 111. gr. eml. kemur þó fram að undantekningar eru frá meginreglunni 

um að dómari megi ekki dæma út fyrir mörk kröfu. 119  Í fyrra tilvikinu væri það í 

sambandi við formhlið máls en að þeim atriðum þarf dómari að gæta af sjálfsdáðum.120 

Ef gallar eru á formhlið máls kann að fara svo að dómari sé bundinn af því að fella niður 

mál eða vísa því frá dómi án kröfu.121 Einnig kann að vera að ef stefndi sækir ekki þing 

þá geti dómari sýknað hann án kröfu.122 Af 1. mgr. 96. gr. eml. má ráða að ef stefndi 

sækir ekki þing verði málið dæmt eftir kröfu stefnanda að því leyti sem sem slík 

niðurstaða væri samrýmanleg framkomnum gögnum í málinu.123 Ef hins vegar gögnin 

sýna fram á að stefnandi eigi ekki þann rétt á hendur stefnda sem hann gerir kröfu um 

að þá beri dómara að sýkna stefnda.124  

 

4.7.4. Forræði á röksemdum 

Í stefnu þurfa aðilar skv. 80. gr. eml. og greinargerð skv. 99. gr. eml. að færa fram 

málsástæður.125 Málsástæður eru staðhæfingar aðila um atvik eða staðreyndir sem þeir 

telja að eigi eftir ákveðnum réttarreglum að leiða til þess að kröfur aðilans verði teknar 

til greina.126 Málsástæður eru í raun röksemdir fyrir því að krafa í máli sé tekin til 

greina.127 Aðilar hafa í hendi sér hvaða röksemdir þeir nota í málatilbúningi sínum og 

fær dómari engu þar um ráðið.128 Hins vegar getur dómari líkt og varðandi kröfugerð 

aðila haft óbein áhrif á röksemdafærsluna skv. 3. mgr. 101. gr. eml. þar sem hann hefur 

vald til þess að spyrja aðila út í röksemdafærslu þeirra.129  Einnig getur hann gefið 

ábendingar til aðilanna m.a. um málsástæður þeirra en þeim er í sjálfsvald sett hvort þeir 

 
119 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
120 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
121 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
122 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
123 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
124 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
125 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
126 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
127 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
128 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
129 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
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taki tillit til ábendinga hans.130  Skv. 2. mgr. 111. gr. eml. má dómari ekki byggja 

niðurstöðu sína á öðrum málsástæðum en þeim sem aðilar halda fram.131 Þó er ein 

undantekning gerð frá þessari meginreglu í 2. mgr. 111. gr. eml. sem heimilar dómara 

að byggja niðurstöðu sína eftir atvikum á atviki sem kemur fram á sérstöku skjali sem 

lagt hefur verið fram í málinu þótt aðilinn hafi ekki hreyft því sérstaklega sem 

málsástæðu við flutning máls.132 Auk þess sem þessi undantekning er í andstöðu við 

grundvallarregluna um málsforræði aðilanna og skýra þarf því þessa reglu mjög þröngt 

og ekki ætlast til þess að henni verði beitt nema í neyð.133 Tilurð hennar er tilkomin 

vegna hættu á að bersýnilega röng niðurstaða fengist í mál ef undantekningarreglunni 

yrði ekki beitt.134 Á þetta reyndi í Hrd. 1998, bls. 3992 (110/1998). 

P stefndi B og gerði kröfu um að B stæði við tilboð sem B hafði gert í tæki efnalaugar sem 

var í eigu P og hafði P samþykkt tilboðið. Þegar í ljós kom að tækin stóðu ekki undir þeim 

væntingum sem B gerði til þeirra skv. fyrri upplýsingum frá P vildi B  hætta við tilboð 

sitt. P gaf það ekki eftir. B taldi að samningur þeirra á milli hefði komist á fyrir svik P og 

krafðist aðallega sýknu í málinu og byggði vörn sína á ógildingarreglu 30.gr. laga um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. Í héraðsdómi var B dæmdur til að standa 

við tilboðið. Þrátt fyrir að B hafði ekki byggt sýknukröfu sína á 33. gr. laga nr. 7/1936 í 

gagnstefnu taldi Hæstiréttur að að sú lagagrein ætti fremur við þó ekki hafi verið vísað 

sérstaklega í hana í í gagnstefnu. Þótti það samrýmast 2. mgr. 111.gr. eml. að byggja 

niðurstöðu málsins á 33.gr. laga nr. 7/1936 þar sem málsástæður B tóku efnislega til 

skilyrða þess ákvæðis. 

 

Þess ber að geta að í 33. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda 

löggerninga er kveðið á um að löggerning sem ella mundi teljast gildur, geti sá maður, 

er við honum tók, eigi borið fyrir sig ef það yrði talið óheiðarlegt vegna atvika sem fyrir 

hendi voru þegar löggerningurinn kom til vitundar hans og ætla má að hann hafi haft 

vitneskju um.  

Ljóst er að ekki er nóg að vísa aðeins í málsástæður í röksemdafærslu þar sem fleiri rök 

þurfa að liggja að baki til þess að dómari geti tekið afstöðu í málinu.135 Það þarf einnig 

að sýna fram á hvort athafnir þær sem málsástæður eru byggðar á séu í samræmi við lög 

sem hægt er að byggja lagalega röksemdafærslu á. 136  Til þessara laga þurfa aðilar 

almennt að vitna í í stefnu og greinargerð en við munnlegan málflutning þurfa þeir að 

fjalla um skýringu lagareglnanna eftir þörfum.137 Þó svo að aðilar hafi frjálsar hendur 

 
130 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
131 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 23. 
132 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 24. 
133 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 24. 
134 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 24. 
135 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 24. 
136 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 24. 
137 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 24. 
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með lagarök og skýringu lagaákvæða við munnlegan málflutning er dómari ekki bundinn 

af skírskotun aðila í lagaákvæði og lögskýringum í því sambandi. Hann dæmir eftir sinni 

eigin heimfærslu til lagaákvæða og eigin lögskýringum í því sambandi.138 

 

4.7.5. Forræði á ágreiningsatriðum 

Í forræði á ágreiningsefnum felst að aðilum er frjálst að samþykkja kröfur og 

málsástæður hvor annars þannig að dómari verði bundinn af því við úrlausn máls.139 Ef 

stefndi samþykkir kröfur stefnanda þá ber dómara að dæma í samræmi við samþykki 

stefnda skv. 1. mgr. 98. gr. eml. Þá kemur fram í 45. gr. og 1. mgr. 50. gr. eml. að ef aðili 

samþykkir fullyrðingar gagnaðila þá sé dómari bundinn af því samþykki varðandi 

úrlausn sína.140 Gildir þá einu hvort dómari tortryggi réttmæti fullyrðingarinnar með 

haldgóðum rökum. Annað gildir ef aðili mótmælir kröfum gagnaðila en þá verður 

dómari að taka afstöðu til þess hvort krafan eða staðhæfingin sé talin rétt eða sönnuð.141 

Í Hrd. 26. nóvember 2009 (145/2009) reyndi á þá reglu sem lýtur að forræði á 

ágreiningsatriðum og að gera þurfi grein fyrir mótmælum sem koma fram í greinargerð 

stefnda.  

Félagið C stefndi Þ, fyrrverandi framkvæmdastjóra þess, og gerði kröfu um að hann 

greiddi skuld við félagið samkvæmt viðskiptareikningi en félagið hélt fram að Þ hefði sem 

framkvæmdastjóri látið félagið lána sér féð í andstöðu við ákvæði hlutafélagalaga. Þ 

krafðist sýknu en hafði til vara uppi gagnkröfu til skuldajafnaðar. Þ var sýknaður í 

héraðsdómi af kröfum C þar sem krafa hans um skuldajöfnuð var hærri en krafa stefnanda 

sem báðar höfðu verið teknar til greina. C áfrýjaði til Hæstaréttar og krafðist aðallega 

ómerkingar á héraðsdómi sem Hæstiréttur féllst á. Í forsendum Hæstaréttar sagði að í 

héraðsdómi kæmi fram að ekki væri deilt tölulega um stefnukröfu áfrýjandans C sem 

stefndi mótmælti í málflutningi fyrir Hæstarétti að því er virtist að C hefði ekki gert næga 

grein fyrir hvað stæði að baki dómkröfu félagsins. Meðferð málsins í héraði hefði aðallega 

beinst að því að fjalla um gagnkröfur Þ en af framlögðum málsgögnum yrði með vissu 

ráðið að C hefði mótmælt öllum gagnkröfum stefnda enda hélt hann sig við upphaflegu 

dómkröfu sína þrátt fyrir gagnkröfurnar. Hæstiréttur tók fram að lög nr. 91/1991 gerðu 

ekki ráð fyrir að stefnandi máls skilaði sérstakri greinargerð um gagnkröfur nema þegar 

gagnstefnt væri og krafist sjálfstæðs dóms. Mótmæli sem væru við gagnkröfum til 

stuðnings sýknukröfu stefnda gætu eftir atvikum komið fram í bókunum, gagnaöflun sem 

væri sýnilega beint gegn kröfunum og í munnlegum málflutningi. Í dómi bæri síðan að 

gera grein fyrir slíkum mótmælum skv. d- og e-liði 1. mgr. 114. gr. eml. Hæstiréttur taldi 

að þessa hefði ekki verið gætt í héraðsdómi og var því fallist á aðalkröfu áfrýjanda um 

ómerkingu héraðsdóms.   
 

 
138 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 24. 
139 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 24. 
140 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 24. 
141 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 24. 
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4.7.6. Forræði á sönnunarfærslu 

Skv. 1. mgr. 44. gr. eml. hefur dómari frjálsar hendur varðandi sönnunarmat.142 Ákvæðið 

inniheldur einnig að ekki þurfi að sanna það sem óumdeilt sé.143 Ætli aðilar að sanna 

fullyrðingar sínar þurfa þeir sjálfir að afla sönnunargagna skv. 1. mgr. 46. gr. eml. Geri 

aðili ekki ráðstafanir til sönnunar máli sínu tekur hann að sama skapi áhættu á því að 

þurfa að gjalda fyrir vanrækslu sína með því að fullyrðingar hans verða taldar ósannaðar 

í málinu.144 Í slíku tilviki getur dómari ekki haft frekari afskipti af ráðstöfun aðila nema 

að því leyti sem kveðið er á um í 2. mgr. 46. gr. eml. þar sem hann getur bent aðilum á 

þörf fyrir sönnunarfærslu um tiltekið atriði. Aðilum er í sjálfsvald sett hvernig þeir bera 

sig að við sönnunarfærslu.145 Öðru máli gegnir ef aðili samþykkir staðhæfingu gagnaðila 

en þá er dómari bundinn af því samþykki í niðurstöðu sinni þó svo að fullyrðingin sé 

fjarstæðukennd.146  

Í lögum um meðferð einkamála eru skorður við því hvaða sönnunargögn megi færa fram 

í einkamáli. Þau geta verið skýrslugjöf aðila og vitna fyrir dómi, matsgerðir, skjöl og 

önnur sýnileg sönnunargögn.147 Dómari getur meinað aðila um frekari sönnunarfærslu 

ef hann telur hana bersýnilega tilgangslausa en þessa heimild er að finna í 3. mgr. 46. gr. 

eml.148 Ef dómari verður fyrst var við eftir dómtöku máls að verulegur brestur sé á 

skýrleika í yfirlýsingum aðila eða upplýsingum um málsatvik og telja má brestinn stafa 

af því að dómari hafi ekki gætt nægilega að leiðbeiningum við aðila eða ábendingum til 

þeirra getur hann skv. heimild í 104. gr. eml. tekið málið fyrir á ný og beint spurningum 

til þeirra eða bent þeim á nauðsyn á frekari sönnunarfærslu.149 Samkvæmt. 3. mgr. 48. 

gr. eml. getur dómari hvatt aðila til munnlegrar skýrslutöku ef hann telur þörf á því til 

skýringar á máli. Hann getur einnig ákveðið að sönnunarfærsla verði með þeim hætti 

sem aðilar höfðu jafnvel ekki hug á að yrði.150 Ljóst er að dómari getur ekki fært aðila 

með valdi til skýrslutöku og þarf hann þá að bregðast við undanfærslu aðila eftir reglum 

2. mgr. 50. gr. eml. sem felst í því að ef aðili skorast undan því að mæta fyrir dóm getur 

dómari skv. ákvæðinu skýrt vanrækslu hans á þann veg sem gagnaðila er hagfelldast. 

Þetta má dómari einnig gera ef aðili svarar óljóst eða svarar ekki spurningum dómara. 

 
142 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 25. 
143 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 25. 
144 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 25. 
145 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 25. 
146 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 25. 
147 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 223. 
148 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 25. 
149 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 25. 
150 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 25. 
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Þar sem það er hlutverk aðila að færa fram sannanir máli til stuðnings þurfa þeir sjálfir 

að sjá um að boða vitni til skýrslutöku skv. 1. mgr. 54. gr. eml.151 Skv. 2. mgr. 56. gr. 

eml. er það fyrst og fremst aðila að leggja spurningar fyrir vitni á dómþingi. 152 

Matsmaður verður ekki dómkvaddur nema að beiðni aðila skv. 1. mgr. 61. gr. eml. 

Matsgerð matsmanns verður ekki notuð sem sönnunargagn í málinu í kjölfarið nema 

aðili leggi hana fram.153 Sýnilegra sönnunargagna og skjala þurfa aðilar sjálfir að afla og 

kemur dómari þar ekki nærri.154 Hins vegar getur aðili máls farið þess á leit við dómara 

að hann yfirvinni tregðu vörslumanns sönnunargagna til að láta þau af hendi. Þennan rétt 

geta aðilar nýtt sér á grundvelli 2. mgr. 68. gr. eml.155 Sem dæmi um slíkt mætti nefna 

ef verslun neitaði að afhenda afrit af reikningi sem viðskiptamaður hefur óskað eftir til 

sönnunar vegna viðskipta við verslunina. Ef svo ber undir hefur dómari skv. 

framangreindu ákvæði heimild til þess að úrskurða um afhendingu þess. Á þetta atriði 

reyndi í Hrd. 9. apríl 2014 (196/2014).  

Þ stefndi G hf. og gerði kröfu um bætur og krafðist þess að dómari beitti heimild sinni 

skv. 2. mgr. 68. gr. laga um meðferð einkamála til þess að krefja þriðja aðila um gögn sem 

hann hafði í vörslu sinni. Málsatvik voru þau að Þ hafði fengið bankann G hf. til þess að 

annast umsýslu peninga sem honum hafði áskotnast árið 2007. Vegna ráðstafana G hf. á 

fjármununum taldi Þ að hann hefði beðið skaða af . Við slit G hf. gerði Þ kröfu í búið og 

krafðist bóta fyrir það tjón sem hann taldi sig hafa orðið fyrir. Þessi þriðji aðili var 

Fjármálaeftirlitið sem áður hafði í skýrslu gert athugasemdir við ráðstafanir í rekstri G hf. 

Ekki var fallist á þá kröfu, hvorki í héraðsdómi né Hæstarétti, á þeim grundvelli að Þ hafði 

ekki áður nýtt sér þau úrræði sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 68.gr. um að neitun aðila um 

að afhenda skjal gæti dómari skýrt sem svo að aðili samþykkti efni skjalsins. Þá hafi ekki 

verið óskað eftir að skorað hefði verið á aðila um að skjalið yrði afhent skv. 2. og 3. mgr. 

67. gr. eml. 

4.7.7. Sérstaða mála þar sem aðilar ráða ekki yfir sakarefninu 

Reglur um samningsheimild og málsforræði eru háðar þeim fyrirvara að aðilarnir hafi 

forræði á þeim hagsmunum sem málið snýst um.156 Þessi mál kallast „dispósitíf“ mál.157 

Til eru einnig svokölluð „indispósitíf“ mál þar sem framangreint forræði er ekki á hendi 

aðila málsins.158 Dæmi um síðarnefnd mál þar sem takmarkað málsforræði er ekki á 

hendi aðila málsins eru hjúskaparmál, barnfaðernismál og lögræðissviptingarmál.159 Um 

þessi mál gilda ekki reglur um samningsheimild og málsforræði nema að litlu leyti og er 

 
151 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 26. 
152 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 26. 
153 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 26. 
154 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 26. 
155 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 26. 
156 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 26. 
157 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 26. 
158 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 26. 
159 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 26. 
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það dómari sem hefur það forræði og starfar í anda rannsóknarreglunnar við meðferð 

slíkra mála.160 Dómara er eftir atvikum heimilt og skylt að grípa til sjálfstæðra athafna 

og er hann síður bundinn af kröfugerð, málsástæðum og yfirlýsingum aðilanna.161 Ekki 

verður farið nánar í þá málaflokka sem lúta þessari sérstöðu þar sem ritgerð þessi fjallar 

í meginatriðum um réttindi og skyldur í almennu einkamáli. 

 

5. Sakarefni  

Hugtakið sakarefni kemur fyrir í ýmsum ákvæðum laga um meðferð einkamála. Í 1. mgr. 

24. gr. laganna  kemur fram að dómstólar hafi rétt til að dæma um sérhvert sakarefni sem 

lög og landsréttur taka til og í 1. mgr. 116. gr. eml. segir að dómur sé endanleg úrlausn 

um sakarefni á milli aðila.162  

Í lögum um meðferð einkamála er hins vegar ekki að finna nein bein fyrirmæli um 

skýringu hugtaksins eða skilgreiningu.163 Af því samhengi sem þessar reglur nota það í 

er þó nærtækt að álykta með nokkurri einföldun að það eigi að tákna það málefni eða 

efnisatriði sem dómsmál fjallar um.164 Sjálf krafan, málsgrundvöllurinn, málsatvikin og 

málsástæðurnar taka sameiginlega af skarið um hvað er sakarefni í einkamáli.165 

Þegar mál hefur verið þingfest gildir sú regla að ekki megi krefjast dóms í öðru máli um 

sömu kröfur skv. 4. mgr. 94. gr. eml. Þessi áhrif eru nefnd litis pendens áhrif.166 

Í ákvæði 1. mgr. 116. gr. eml. segir að dómur sé bindandi úrlausn á sakarefni fyrir aðila 

máls. Þá segir í 2. mgr. 116. gr. eml. að krafa sem hefur verið dæmd að efni til verður 

ekki borin aftur undir sama eða hliðsettan dómstól. Regla þessi á sér hliðstæðu í ákvæði 

186. gr. sml. Regla 2. mgr. 116. gr. eml. þar sem ekki megi krefjast dóms um sakarefni 

sem áður hefur verið dæmt af hliðsettum dómstól er jafnframt nefnd res judicata áhrif.167  

Ef við tökum peningakröfu sem dæmi þá má segja að ágreiningurinn um hvort stefnda 

beri að greiða hana sé sakarefnið.168 Væri hins vegar í dómsmáli aðeins krafist hluta 

kröfunnar væri formlega hægt að höfða nýtt mál þar sem krafist væri þess hlutar sem 

ekki hefur verið krafist í fyrra málinu.169 

 
160 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 26. 
161 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 26. 
162 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 112. 
163 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 112. 
164 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 112. 
165 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 112. 
166 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 201. 
167 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 202. 
168 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 112. 
169 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 112. 
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Dómsúrlausn er bindandi um úrslit sakarefnis milli aðilanna og þeirra sem koma að 

lögum í þeirra stað, og verði nýju máli, sem kann að vera höfðað um það, vísað frá dómi. 

Er þetta iðulega nefnt sem neikvæð áhrif dóms170 Svokölluð jákvæð áhrif dóms felast í 

því að dómsúrlausn hafi fullt sönnunargildi um þau atvik sem hafa verið lögð til 

grundvallar í málinu, þar til annað er sannað, en með öðrum orðum verður 

dómsúrlausnin lögð til grundvallar í öðrum dómsmálum, þar sem úrlausnaratriðin í henni 

geta skipt máli.171 Því hefur verið teflt fram að nokkuð víst sé að reglurnar um bindandi 

áhrif dómsúrlausnar hafi mótast með tilliti til þeirrar mannlegu tilhneigingar aðila sem 

báru lægri hlut í dómsmáli að höfða nýtt mál um sakarefnið í von um að ná fram 

hagfelldari dómsniðurstöðu.172 

Í þessu sambandi vísast í Hrd. 1948, bls. 556 (103/1946) um dómaframkvæmd um 

neikvæð áhrif dóms. 

K stefndi V og öðrum félögum og krafðist þess að húsnæði sem hann hafði selt fyrir hönd 

Kaupfélagsins yrði afhent Kaupfélaginu á ný gegn ákveðinni greiðslu með tilliti til 

fyrningar eignarinnar og verðlagsbreytinga auk þess sem hann gerði varakröfu um að 

stefndu yrði gert að haga notkun eignarinnar eftir samningsákvæðum í kaupsamningi. 

Bæjarfógetinn á Akureyri sýknaði stefndu af aðalkröfunni en dæmdi þá til þess að haga 

afnotum húsnæðisins í samræmi við ákvæði kaupsamningsins. Stefndu áfrýjuðu 

niðurstöðunni til Hæstaréttar og gerðu kröfu um að héraðsdómur yrði ómerktur á þeirri 

forsendu að kaupfélagsstjórinn hefði áður stefnt framangreindum félögum með sömu 

kröfum sem sýknað hafði verið í. Vísaði Hæstiréttur málinu frá á þeirri forsendu að 

héraðsdómur hefði átt að vísa málinu frá á þeim grundvelli að sama sakarefni hefði áður 

verið borið undir dómstóla 

 

Dæmi um jákvæð áhrif er að finna í Hrd. 2. febrúar 2012. (324/2011) en þar var stefndi 

sýknaður af kröfum stefnanda með hliðsjón af 4. mgr. 116. gr. eml. þar sem dómur hafði 

áður fallið varðandi sama atvik í Hrd. 23. apríl 2008 (425/2007)  en stefnandi þar var 

annar aðili.173 

V stefndi Samskipum hf. til greiðslu skaðabóta vegna tjóns sem hann taldi sig hafa orðið 

fyrir þegar flutningaskipið Dísarfell sökk árið 1997. Héraðsdómur sýknaði Samskip á 

þeirri forsendu að um sama atvik væri að ræða og áður hefði verið fjallað um í Hrd. 23. 

apríl 2008 (425/2007). Í því máli hafði A stefnt Samskipum hf. til greiðslu skaðabóta 

vegna sama atviks og reisti V kröfugerð sína og málsástæður að mestu leyti á sömu 

sönnunargögnum og fram voru lögð í því máli. Þar hafði ekki tekist að sýna fram á 

orsakatengsl milli slyssins og þátta sem betur hefðu mátt fara hjá skipstjórnendum. Að því 

gættu og að öðru leyti með vísan til forsenda héraðsdóms staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu 

héraðsdóms um sýknu.  

 

 
170 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 243. 
171 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 244. 
172 Arnar Þór Jónsson (2017). Tímarit lögfræðinga, bls. 129. 
173 Arnar Þór Jónsson (2017). Tímarit lögfræðinga, bls. 129. 
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5.1. Almenn skilyrði þess að sakarefni verði borið undir dómstóla 

Ákveðin skilyrði þurfa að vera til staðar til þess að hægt sé að bera mál undir dómstóla.174 

Í  ákvæði 1. mgr. 24. gr. eml. er kveðið á um það að dómstólar hafi vald til að dæma um 

hvert það sakarefni sem lög og landsréttur ná til nema það sé skilið undan lögsögu þeirra 

samkvæmt lögum, samningi, venju eða eðli sínu.175 Ef svo er ástatt ber dómara að vísa 

máli eða kröfu frá án kröfu.176 Við nánari athugun á ákvæði 1. mgr. 24. gr. eml. má sjá 

að þessi regla gefur í raun tilefni til þess að skoða frekar þrjú atriði.177 Í fyrsta lagi þurfi 

að huga að því hvenær mál varðar atriði sem dómstólar fjalla ekki um vegna þess að 

réttarreglur taka ekki til þess. Í öðru lagi hvort reglan geri það að skilyrði að það þurfi 

að vera fært að beita íslenskri réttarreglu við úrlausn máls og útiloka þannig beitingu 

erlendra laga og landsréttar í dómsmálum hér á landi. Í þriðja lagi hvort mál getur varðað 

atriði sem verður talið svo andstætt réttarreglum eða velsæmi að dómstólar taki ekki 

afstöðu til þess.178  

 

5.2. Réttindi þurfa að vera orðin til 

Af ákvæði 1. mgr. 26. gr. eml. leiðir að ef mál er höfðað til úrlausnar um rétt eða skyldu 

sem stefnandi játar eða ljóst er af öðrum sökum að sé ekki enn orðin til, skuli vísa máli 

frá dómi.179 Þessi regla felur þannig í sér að það sé skilyrði fyrir því að sakarefni verði 

lagt fyrir dómstóla að þau réttindi eða þær skyldur sem felast í því séu þegar orðnar til 

við höfðun málsins.180 Sem dæmi um þetta má nefna Hrd. 1938, bls. 219 (78/1937) þar 

sem máli var vísað frá dómi á þeim forsendum að krafa manns fyrir dómi um að honum 

yrði greiddur sveitarstyrkur í framtíðinni var talin ódómtæk þar sem ekki var ljóst hvort 

hann mundi uppfylla skilyrði til þess að fá slíkan styrk þegar þar að kæmi.181 

 

5.3. Efndatími skyldu þarf að vera kominn 

Í 2. mgr. 26. gr. eml. er mælt fyrir um það að ef krafist er dóms um skyldu sem mætti 

fullnægja með aðför sem gæti hvílt á stefnda en efndatími hennar er ókominn, þegar mál 

er dómtekið, að þá skuli sýkna stefnda að svo stöddu. 182  Í ákvæðinu felst sú 

 
174 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 115. 
175 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 115. 
176 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 115. 
177 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 115. 
178 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 115. 
179 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 116. 
180 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 116. 
181 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 116. 
182 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
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grundvallarregla að ekki eigi að leggja kröfu um skyldu fyrir dómstóla fyrr en það 

tímamark er komið að það sé ljóst að hún verði ekki efnd á réttum tíma af þeim sem 

skyldan hvílir á af fúsum og frjálsum vilja.183 Þannig girðir reglan fyrir það til dæmis að 

eigandi víxils höfði mál til heimtu skuldar gegn samþykkjanda víxilsins áður en kemur 

að gjalddaga.184 Þá girðir reglan einnig fyrir að verkkaupi höfði mál gegn verktaka með 

kröfu um að honum verði gert skylt að ljúka verki að viðlögðum dagsektum ef umsaminn 

tími til verkloka er ekki enn kominn þar sem í báðum fyrrgreindra tilvika er enn óreynt 

hvort vanefndir verða.185 Á ákvæði 2. mgr. 26. gr. eml. reyndi í Hrd. 2004, bls. 3202 

(57/2004). 

S stefndi H og krafðist þess að H mundi greiða sér eftirstöðvar af kaupverði fasteignar. 

Hjónin H höfðu keyptu húseign í byggingu af seljanda og var gerður kaupsamningur um 

eignina. Eignin var ekki afhent á umsömdum tíma auk þess sem verulegar vanefndir voru 

af hálfu seljanda. Héldu kaupendur eftir greiðslu þar til seljandi bætti úr skyldu sinni við 

þá. H kröfðust aðallega sýknu meðal annars með vísan til þess að þau ættu mun hærri 

kröfur á hendur stefnanda og gerðu gagnkröfur að sama skapi en til vara sýknu að svo 

stöddu. Héraðsdómur taldi að kaupendum hefði verið heimilt að halda eftir greiðslu þar 

til seljandi hefði uppfyllt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi. Voru hjónin því sýknuð 

af þeim kröfum seljanda að svo stöddu skv. 2. mgr. 26. gr. eml. þar sem  efndatími skyldu 

þeirra hafi ekki verið kominn þar sem seljandi hafði ekki gert úrbætur og þeim því heimilt 

að halda eftir greiðslunni þangað til. Kaupendur áfrýjuðu dómi héraðsdóms til Hæstaréttar 

sem staðfesti efnislega niðurstöðu héraðsdóms hvað þennan þátt varðaði með þeirri 

athugasemd að dóminum hefði ekki verið gagnáfrýjað af hálfu seljanda og því yrði ekki 

hreyft við niðurstöðu héraðsdóms hvað þetta atriði varðaði.  

 

Eftir orðalagi reglunnar í 2. mgr. 26. gr. eml. og eðli hennar tekur hún ekki til dómkrafna 

um viðurkenningu á réttindum enda má segja að ef réttindin eru á annað borð orðin til í 

skilningi 1. mgr. ákvæðisins þá getur ekki átt við að huga að síðari efndatíma þeirra.186 

Sem dæmi má nefna hér að ef maður telur sig njóta eignarréttar að hlut og höfðar mál 

gegn öðrum til viðurkenningar á þeim rétti, verður ekki séð að réttur hans geti verið 

háður efndatíma ef rétturinn á annað borð hefur orðið til.187 Af þessu að dæma verður að 

ganga út frá því að ekki sé þörf fyrir reglu á borð við 2. mgr. 26. gr. eml. varðandi 

viðurkenningarkröfur.188 

 

 
183 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
184 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
185 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
186 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
187 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
188 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
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5.4. Nauðsyn skýrrar afmörkunar á ákveðnu sakarefni 

Ákvæði 1. mgr. 80. gr. eml. kveður á um að dómkrafa verði að koma skýrlega fram í 

stefnu auk þess sem gera þarf vel grein fyrir málsástæðum og málavöxtum þannig að 

ekki fari á milli mála hvert sakarefnið sé.189 Þannig er komið í veg fyrir að dæmt verði í 

máli til úrlausnar um óákveðið sakarefni vegna þess að sakarefni verður ekki talið 

nægilega ákveðið ef kröfugerð og lýsing málsatvika og málsástæðna fullnægja ekki 

kröfum ákvæðisins og brot gegn því varða frávísun máls.190 Á þennan hátt er girt fyrir 

að stefnandi höfði til dæmis mál með þeirri kröfu einni að viðurkennt verði að stefnda 

sé skylt að vinna ótiltekið verk fyrir sig og væri því áskilnaði 1. mgr. 80. gr. eml. um 

skýra kröfugerð ekki fullnægt ef ekki væri jafnframt tekið fram hvaða verk sé um að 

ræða.191 Þá útilokar reglan að mál verði höfðað til heimtu tiltekinnar skuldafjárhæðar ef 

ekki kemur fram hver rót hennar er.192 Má því segja að öll þau atriði, sem fela í sér 

auðkenningu á sakarefninu, þurfi að vera nægilega skýr og afdráttarlaus í stefnu til þess 

að ljóst sé hvert sakarefnið er.193  

Sem dæmi um dóm þar sem verulegur misbrestur var á skýrri og ljósri afmörkun á 

sakarefni má nefna Hrd. 1998, bls. 374 (7/1998). 

L sem voru landeigendur tveggja jarða á Langanesi stefndu bandaríska ríkinu B,  

varnarliði Bandaríkjanna á Íslandi V og íslenska ríkinu‚ Í til vara og kröfðust þess að 

bandarísk stjórnvöld öfluðu sér með samningi heimilda til þess að geyma hernaðarúrgang 

og mannvirkjarusl á jörðum þeirra. Auk þess kröfðust þeir þess að slíkur samningur yrði 

í gildi þar til hreinsun framangreinds úrgangs og mannvirkjarusls hefði farið fram á 

jörðunum. Þá gerðu þeir kröfu um að þeim yrði bættur sá skaði sem þeir sannanlega hefðu 

orðið fyrir auk greiðslu málskostnaðar úr hendi stefndu. Í krafðist frávísunar í málinu en 

til vara sýknu. Ekki var mætt af hálfu B og V sem höfðu sent bréf til utanríkisráðuneytisins 

og talið að málið ætti ekki undir íslenskan dómstól skv. ákvæði í varnarsamningi og gerðu 

því ráð fyrir því að því yrði vísað sjálfkrafa frá dómi. Í studdi frávísunarkröfu sína þeim 

rökum að kröfugerð og málatilbúnaður stefnenda væri andstæður meginreglum réttarfars 

um skýran og glöggan málatilbúnað, sbr. d- og e-lið 80. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð 

einkamála. Taldi Í að kröfur L væru svo óákveðnar og óljósar að ógerlegt væri að leggja 

efnisdóm á þær. Í héraðsdómi var kröfu gegn B og V vísað frá dómi og staðfesti 

Hæstiréttur þann úrskurð. Þá var það álit dómsins að kröfugerð með þessum hætti væri 

svo óljós og óákveðin að ekki væri unnt að fallast á hana. Yrði hún tekin til greina yrði 

aðstaðan sú að stefnda, íslenska ríkinu, yrði skylt að ganga til samninga við stefnendur, 

án þess að nokkuð væri fullyrt um inntak og efni þess samnings. 

 

Þegar fjallað er um nauðsyn skýrrar afmörkunar á ákveðnu sakarefni verður einnig að 

gefa ákvæðum 4. mgr. 114. gr. eml. gætur þar sem boðað er að niðurstaða dóms megi 

 
189 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
190 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 118. 
191 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 118. 
192 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 118. 
193 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 118. 
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ekki vera þess efnis að hún ráðist af síðari atburði. Í því ljósi má slá því föstu að dómur 

verði að geyma endanlega niðurstöðu um sakarefnið án tillits til þess hvernig atvik þróast 

í framtíðinni.194  Ákvæði 4. mgr. 114. gr. eml. er hins vegar ekki alveg fortakslaust þar 

sem gerðar eru tvenns konar undantekningar á því. Annars vegar er gert ráð fyrir að í 

dómi megi kveða á um skyldu stefnda til annars en peningagreiðslu að viðlögðum 

dagsektum en hins vegar að verða megi við kröfu um að stefnda verði gert að leysa af 

hendi skyldu gegn tilteknu gagngjaldi úr hendi stefnanda.195 Í skjóli þessarar reglu er til 

dæmis unnt að taka til greina kröfu stefnanda um að stefnda verði gert að gefa út afsal 

fyrir fasteign gegn því að stefnandi greiði honum eftirstöðvar umsamins kaupverðs 

hennar við útgáfu afsalsins.“196 Á 4. mgr. 114. gr. eml. reyndi í Hrd. 2003, bls. 1748 

(456/2002) með tilliti til dagsekta. 

G og B sem gert höfðu kauptilboð í jarðeign ásamt húsakosti, tækjum og greiðslumarki 

sem J samþykkti sem seljandi stefndu dánarbúinu D og kröfðust þess að D skyldi gert að 

ljúka við gerð kaupsamnings að viðlögðum dagsektum en J hafði látist skömmu efir að 

hann samþykkti kauptilboðið. D taldi að kaupverðið væri undir eðlilegri viðmiðun sem 

dómurinn féllst ekki á. Var D gert að gera kaupsamning við G og B í samræmi við efni 

kauptilboðs að viðlögðum dagsektum þar sem dómurinn byggðist á undantekningarreglu 

2. mgr. 114. gr. eml. 

 

5.5. Málshöfðunarfrestir 

Ákvæði laga kunna að hafa að geyma reglur þar sem frestur er settur til að höfða dómsál 

um ákveðið sakarefni og eiga þær iðulega það sameiginlegt að slíkum fresti er yfirleitt 

markaður upphafstími sem er tengdur við ákveðinn atburð.197 Sem dæmi um slíkan 

málshöfðunarfrest má nefna 1. mgr. 148. gr. laga um gjaldþrotaskipti varðandi sex 

mánaða málshöfðunarfrest skiptastjóra vegna riftunar á ráðstöfunum þrotamanns sem 

reiknast almennt frá lokum kröfulýsingarfrests eða frá þeim tíma þegar skiptastjóri átti 

þess kost að hafa kröfuna uppi.198  

Lagafyrirmæli af þessum toga um fresti til málshöfðunar eiga það sammerkt að þau taka 

til dómsmála sem verða höfðuð í tilteknu skyni en með öðrum orðum má segja að ákvæði 

sem þessi taki hvert fyrir sig til ákveðinnar tegundar sakarefnis. Ef málshöfðunarfrestur 

er liðinn hefur það í för með sér að skilyrði skortir til að höfða mál um sakarefnið.199 

 
194 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 118. 
195 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 118. 
196 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 118. 
197 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 118. 
198 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 119. 
199 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 119. 
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Í dómaframkvæmd hefur hins vegar gætt misræmis varðandi afdrif mála sem hafa verið 

höfðuð eftir að málshöfðunarfrestir eru liðnir þar sem ýmist hefur slíkum málum verið 

vísað frá dómi eða sýknað hafi verið í þeim.200  

Að baki þessu misræmi í dómaframkvæmd kann að búa sú skýring að í vissum tilvikum 

taka málshöfðunarfrestir til mála sem verða ekki síðar borin undir dómstóla í öðrum 

búningi ef það hefur misfarist að höfða málið innan lögboðins tíma. Fresturinn sé því í 

reynd sérstakur fyrningarfrestur vegna viðkomandi kröfu sem fellur niður við lok hans 

vegna ómöguleika á að hafa hana uppi á annan hátt.201 Í slíkum tilvikum kunni að vera 

rétt að af sýkna af kröfu þar sem slík krafa sé ekki lengur til og verður aldrei borin upp 

við dómstóla aftur.202 Á hinn bóginn virðist frekar vera tilhneiging til þess að vísa máli 

frá dómi ef málshöfðunarfrestur er liðinn en allt að einu þó unnt að hafa uppi kröfu af 

sama tilefni í öðru dómsmáli.203  

 

5.6. Lögvarðir hagsmunir aðila af úrlausn sakarefnis  

Þótt grundvallarregla sé hvergi berum orðum lögfest fer ekki milli mála að það er eitt 

meginskilyrðið fyrir því að dómstólar leysi úr sakarefni að það skipti máli fyrir stöðu 

stefnanda að lögum að fá dóm um það. Þessi grundvallarregla hefur yfirleitt verið orðuð 

þannig að stefnandi máls þurfi að hafa lögvarða hagsmuni af því að fá dóm um kröfu 

sína.204 

Reglan um nauðsyn lögvarinna hagsmuna byggist á því að ekki verði lagt á dómstóla að 

leysa úr málefni sem skiptir engu lagalega fyrir aðilana að fá niðurstöðu um.205 Þessi 

regla tengist til dæmis þeirri reglu sem felst í upphafi 1. mgr. 24. gr. eml. að dómstólar 

leysi ekki úr réttindum manna sem ráðast af öðrum reglum en réttarreglum.206 Reglan 

tengist enn frekar fyrirmælunum í 1. mgr. 25. gr. eml. sem girða fyrir að dómstólar verði 

krafðir svara við svokölluðum lögspurningum eða með öðrum orðum álitaefnum um 

tilvist eða skýringu réttarreglna.207 Þótt meginreglan um nauðsyn lögvarinna hagsmuna 

sé ekki lögfest má sjá greinileg merki um tilvist hennar í ákvæðum 2. og 3. mgr. 25. gr. 

eml. þar sem fjallað er sérstaklega um tvö atriði sem tengjast henni. Í fyrrnefnda 

 
200 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 119. 
201 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 119. 
202 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 119. 
203 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 119. 
204 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 119. 
205 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 119. 
206 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 119. 
207 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 119. 
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ákvæðinu kemur fram almenn heimild handa stefnanda til að hafa uppi kröfu sem lýtur 

að því einu að fá viðurkenningu á réttindum sínum. Þar er tekið sérstaklega fram að 

stefnanda sé þetta heimilt þótt honum væri fært að klæða sakarefnið í þann búning að 

hann leiti eftir dómi sem unnt væri að fullnægja með aðför. Stefnandi getur þannig til 

dæmis farið þá leið að höfða mál og krefjast aðeins viðurkenningar á skaðabótaskyldu 

stefnda vegna tiltekins tjóns, í stað þess að krefjast dóms um skyldu stefnda til að greiða 

sér tiltekna fjárhæð í skaðabætur. Þessi heimild stefnanda er þó alltaf háð því að hann 

verður að hafa lögvarða hagsmuni af öflun viðurkenningardóms, eins og tekið er berum 

orðum fram í upphafi 2. mgr. 25. gr. eml.208  

Í meginatriðum má greina á milli þrenns konar tilvika þar sem reynt getur á hvort 

stefnandi hafi lögvarða hagsmuni af því að fá leyst úr kröfu sinni. Má þar fyrst telja þau 

tilvik þar sem ljóst þykir að slíkir hagsmunir hafi aldrei verið fyrir hendi. Í annan stað 

má telja til sérstaks flokks þau tilvik þar sem því verður að vísu ekki neitað að lögvarðir 

hagsmunir kunni einhverju sinni að hafa verið fyrir hendi en þeir hafa liðið undir lok 

fyrir höfðun máls eða meðan það var rekið. Loks má í þriðja lagi telja þau tilvik þar sem 

ekki verður dregið í sjálfu sér í efa að einhver kunni að hafa lögvarða hagsmuni af 

úrlausn sakarefnisins en ljóst þykir á hinn bóginn að það sé ekki stefnandinn í 

viðkomandi dómsmáli.209 

Í sérreglu 3. mgr. 25. gr. er undanþága frá meginreglunni en þá getur félag eða 

félagasamtök höfðað mál í þágu félagsmanna sinna þótt félagið sjálft hafi enga hagsmuni 

af því. Á eftirfarandi ákvæði getur reynt hvort stefnandi hefur raunverulega hagsmuni af 

því að fá úrlausn um kröfu sína í einkamáli.210 

Á ákvæði 1. mgr. 25. gr. eml. reyndi í Lrd. 22. janúar 2019 (911/2018) þar sem stefnandi 

taldist ekki hafa lögvarða hagsmuni af því að fá úrlausn um sakarefnið. 

Lögaðilinn L, höfðaði mál gegn Ö og krafðist þess að viðurkennt yrði með dómi að hann 

ætti rétt á að fá tiltekinni lóð í sveitarfélaginu úthlutað til leigu en í málinu gerði hann ekki 

kröfu um ógildingu ákvörðunarinnar. Málsatvik voru þau að lögaðili sótti um lóð hjá 

sveitarfélaginu Ö og fékk úthlutað. Síðan var ákvörðunin afturkölluð af sveitarfélaginu. 

Landsréttur staðfesti dóm héraðsdóms um frávísun málsins á grundvelli þess að kröfugerð 

stefnanda væri í andstöðu við 1. mgr. 25. gr. eml. þar sem krafan hafi aðeins falið í sér að 

fá lögfræðilegt álit.  

 

Á ákvæði 2. mgr. 25. gr. eml. reyndi í Hrd. 22. apríl 2016 (172/2016). En þar höfðaði 

flugstjóri mál gegn íslenska ríkinu. 

 
208 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 120. 
209 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 120. 
210 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 120. 
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J stefndi Í og krafðist viðurkenningar á því að Í hefði bakað sér skaðabótaskyldu með því 

að hafa ekki samþykkt tilnefningu flugfélagsins E á honum í stöðu yfirmanns þjálfunar 

áhafna samkvæmt ráðningarsamningi sem hann hafði gert við E. J taldi sig hafa orðið fyrir 

fjárhagslegu tjóni vegna ákvörðunar sem Samgöngustofa tók með því að samþykkja J ekki 

í stöðuna. Í hafði gert kröfu um frávísun og byggði vörn sína á því að J hefði ekki leitt 

nægar líkur að því að hann hefði orðið fyrir tjóni né hver tengsl þess væru við atvik málsins 

eins og áskilið væri í 2. mgr. 25. gr. eml. Héraðsdómur féllst á rök Í og vísaði málinu frá 

dómi. J kærði úrskurðinn til Hæstaréttar sem staðfesti úrskurð héraðsdóms.  

 

Á 3. mgr. 25. gr. eml. reyndi í Hrd. 6. desember 2013 (752/2013) en þar höfðaði 

Alþýðusamband Íslands mál gegn íslenska ríkinu.   

A höfðaði mál gegn Í og krafðist þess að viðurkennt yrði með dómi að ólöglegt hefði verið 

að leggja sérstakan skatt á lífeyrissjóði skv. bráðabirgðaákvæði í lögum. Óumdeilt væri 

að hinn framangreindi skattur væri lagður á alla lífeyrissjóði, en hvorki á A né félagsmenn 

hans, en lífeyrissjóðir væru ekki aðilar að A. Héraðsdómur vísaði málinu frá dómi þar sem 

ekki töldust vera skilyrði fyrir því að byggja málatilbúnað á 3. mgr. 25. gr. eml. á þeirri 

forsendu að félagsmenn A væru ekki aðilar að lífeyrissjóðunum. Hæstiréttur staðfesti hinn 

kærða úrskurð héraðsdóms. 

 

Í Hrd. 16. desember 2009 (676/2009) var máli vísað frá dómi þar sem lögvarðir 

hagsmunir töldust aldrei hafa verið til staðar.  

R höfðaði mál gegn Landlæknisembættinu og krafðist þess að reglur um nálastungur yrðu 

dæmdar ógildar og viðurkennt að þær hefðu takmarkað atvinnufrelsi hans, auk þess að 

krefjast greiðslu skaða- og miskabóta. Í dómi Hæstaréttar, þar sem niðurstaða héraðsdóms 

var staðfest, sagði að með dómi Hæstaréttar í máli nr. 397/2007, sem R hefði höfðað á 

hendur íslenska ríkinu, hefði verið komist að þeirri niðurstöðu að fyrrnefndar reglur hefðu 

ekki lagastoð og yrði þeim því ekki beitt til að takmarka störf R við nálastunguaðferðir. 

Fyrri krafa R um að fella reglurnar í heild sinni úr gildi var því talin of víðtæk miðað við 

þá lögvörðu hagsmuni sem R hefði að þessu leyti og var henni vísað frá dómi. Síðari liður 

kröfu mannsins var talinn vera í andstöðu við d. lið 1. mgr. 80. gr. eml. og væri auk þess 

að efninu til sami og í fyrra máli hans sem þegar hefði verið dæmd og var honum því vísað 

frá dómi með vísan til ákvæðis 2. mgr. 116. gr. eml. þar sem áður var búið að dæma um 

eins kröfu og væri sú niðurstaða bindandi skv. 2. mgr. 116. gr. eml. 

 

í Hrd. 18. febrúar 2011 (83/2011) reyndi á það sjónarmið að lögvarðir hagsmunir hefðu 

verð til staðar við höfðun málsins en hefðu síðar liðið undir lok við rekstur þess.  

Stefnendur J og S ehf. höfðuðu mál á hendur hluthöfum félagsins S ehf. og félaginu H ehf. 

sem hafði keypt skip af S ehf. og krafðist þess meðal annars að hlutafjárhækkun í S ehf. 

yrði dæmd ógild og lagt fyrir fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra að færa hlutafé félagsins aftur 

í fyrra horf. Undir rekstri máls var S ehf. slitið og var félagið afskráð í kjölfarið. Þar sem 

félagið var ekki lengur til var ekki talið að lögvarðir hagsmunir væru lengur fyrir hendi af 

dómi um ógildingu hlutafjárhækkunar í félagi sem ekki væri lengur til. Þá var ekki talið 

að unnt væri að fara með kröfu um ógildingu kaupsamnings án aðildar S ehf. Hæstiréttur 

staðfesti því niðurstöðu héraðsdóms um að vísa málinu frá héraðsdómi.  
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5.7. Sakarefni má ekki vera undanþegið úrlausn dómstóla 

Í ákvæði 1. mgr. 24. gr. eml. segir að dómstólar hafi vald til að dæma um hvert það 

sakarefni, sem lög og landsréttur ná til, nema það sé undanskilið lögsögu þeirra 

samkvæmt lögum, samningi, venju eða eðli sínu.211 Með þeirri reglu er því slegið föstu 

að ekki sé sjálfgefið að leggja megi fyrir dómstóla öll sakarefni, sem fullnægja 

áðurnefndum skilyrðum, því lög, samningar, venjur eða eðli máls geti leitt til annarrar 

niðurstöðu. 212  Ætla má helst að samningar og sett lög geti þegið sakarefni undan 

úrlausnarvaldi dómstóla og ólíklegt er að eðli máls og venja komi í veg fyrir að sakarefni 

falli undir úrlausn þeirra.213 Á þá reglu um að lög hafi undanþegið sakarefni frá úrlausn 

dómstóla reyndi í Hrd. 8. maí 2008 (207/2008).  

Maður höfðaði mál gegn Ríkissaksóknara og gerði kröfu um að ógilt yrði ákvörðun 

embættisins um að hætta lögreglurannsókn vegna andláts dóttur hans. Talið var að 

Ríkissaksóknari hefði sjálfstætt ákvörðunarvald um það hvort rannsókn skyldi hætt eða 

haldið áfram og væri ákvörðun hans endanleg. Þá vísaði héraðsdómur í dóm Hæstaréttar 

í máli nr. 178/2001 þar sem ummæli eru  um stöðu og sjálfstæði Ríkissaksóknara. Þar 

segir að hvorki tjónþola né öðrum sé ætlað að hafa áhrif á einstakar ákvarðanir 

Ríkissaksóknara í tengslum við framkvæmd ákæruvaldsins en um þær njóti 

Ríkissaksóknari sjálfstæðis í starfi. Var málinu vísað frá dómi en stefnandi kærði 

úrskurðinn til Hæstaréttar. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms með þeirri 

athugasemd að ákvörðun um meðferð valdheimilda saksóknara gæti eðli málsins 

samkvæmt ekki sætt endurskoðun dómstóla og bæri því skv. 1. mgr. 24. gr. eml. að 

staðfesta niðurstöðu hins kærða úrskurðar.  

 

Eftir orðalagi 1. mgr. 24. gr. eml. geta ákvæði í samningi leitt til þess að dómstólar hafi 

ekki vald til að leysa úr tilteknu sakarefni.214 þó skal þess getið að fullvíst er að dómari 

mundi ekki vísa slíku máli frá án kröfu þar sem undanþágan frá lögsögu dómstóla er háð 

samningsforræði aðilanna sjálfra.215  

Algengustu tilvikin um að samningar komi í veg fyrir að höfða megi mál fyrir dómi eiga 

rætur sínar að rekja til samninga um að gerðardómur leysi úr ágreiningi sem rís í 

tilteknum lögskiptum.216  

Varðandi gerðardóm er ekki um að ræða eiginlegan dómstól í skilningi réttarfarslaga 

heldur er  um að ræða úrlausnarstofnanir utan dómstólakerfisins.217 Eftir ákvæðum laga 

um gerðardóm geta aðilar samið í gerðarsamningi um að leggja mál sín til úrlausnar í 

 
211 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 123.  
212 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 123. 
213 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 123. 
214 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 125. 
215 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 125. 
216 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 125. 
217 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 125. 
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gerðardómi og verða þar með að meginreglu bundnir við þá ákvörðun ef þeir hafa 

forræði á sakarefninu.218  

Gerðardómur byggist á lögum um samningsbundna gerðardóma nr. 53/1989. Ákvörðun 

gerðardóms verður ekki lögð fyrir dómstóla nema til að hnekkja úrlausn hans vegna 

annmarka á meðferð hans í máli eða þess að niðurstaða hans byggðist á ólögmætum 

grundvelli.219 Ekki er þó útilokað að höfða mál þó að gerðardómur hafi tekið ákvörðun 

um efnisatriði skv. 2. gr. laga um samningsbundna gerðardóma þar sem máli verður ekki 

vísað frá dómi án kröfu.220 

Álitamál hvort menn geti með bindandi hætti samið sín á milli um lyktir ágreiningsefnis, 

með þeim skilmála að þeir afsali sér um leið heimild til að bera álitaefni um 

réttarsamband sitt undir dómsstóla.221 Í  Hrd. 1974, bls. 860 (10/1974) reyndi á ákvæði 

í samningi. 

Hlutafélag höfðaði skuldamál gegn viðskiptavini og krafði hann um greiðslu skuldar. 

Höfðu  stefndi  og félagið gert samning um uppgjör viðskipta sem aðilarnir höfðu átt í. Í 

samningnum fólst að aðilar væru sammála um að fresta málaferlum sín á milli og fella 

þau niður þegar samningurinn hefði verið uppfylltur. Í héraðsdómi kom fram að aðilar 

lýstu því yfir að samningurinn væri enn í gildi en ekki verið uppfylltur. Þar sem þótti sýnt 

að krafa sú sem deilt var um í málinu væri meðal atriða sem samningur þeirra tók til yrði 

ekki lagður dómur á kröfur hlutafélagsins og var málinu vísað frá dómi án kröfu.  

5.8. Sakarefni á ekki að svo stöddu undir dómstóla 

Vera kann að sakarefni eigi ekki undir dómstóla að svo stöddu og getur slíkt bæði verið 

skv. samningi eða lagafyrirmælum.222  Í þessum tilvikum útilokast dómstólameðferð 

aðeins tímabundið og þá oftast af þeim sökum að aðili verður áður að tæma önnur úrræði 

sem honum er gefinn kostur á.223 Sem dæmi um ótvíræð lagafyrirmæli um að tæma verði 

önnur úrræði í þessu sambandi var kveðið á um í 5. mgr. 29. gr. laga nr. 50/1988 um 

virðisaukaskatt að skilyrði fyrir því að bera mætti ágreining um skyldu til greiðslu 

virðisaukaskatts og fjárhæð hans fyrir dómstóla var að yfirskattanefnd hefði áður 

úrskurðað um ágreininginn. Fyrrnefnt skilyrði var fellt niður með lögum nr. 123/2014. Í 

Hrd. 2005, bls. 3106 (344/2005) reyndi á fyrrnefnt skilyrði ákvæðis 5. mgr. 29. gr. laga 

um virðisaukaskatt.  

B ehf. stefndi sýslumanninum í Kópavogi og krafðist þess að fellt yrði úr gildi fjárnám. B 

ehf. hafði fært til kostnaðar á skattframtali rekstur af húsi í eigu félagsins sem 

helmingseigandi og stjórnarformaður félagsins bjó í. Húsnæðið var ekki talið geta fallið 

 
218 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 125. 
219 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 125. 
220 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 125. 
221 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 126. 
222 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 126. 
223 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 126. 
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undir rekstur félagsins og breytti ríkisskattstjóri gjaldstofni þess þ.m.t. stofni 

viðisaukaskatts. Var í framhaldi gert fjárnám í eignum einkahlutafélagsins. Var 

aðfarargerð sýslumanns talin lögmæt í héraðsdómi og Hæstarétti þar sem skv. 5. mgr. 29. 

gr. laga um virðisaukaskatt kvað á um að bera þyrfti ágreining um ákvarðanir 

ríkisskattstjóra undir Yfirskattanefnd áður en heimilt væri að bera slíkan ágreining undir 

dómstóla.  

 

6. Aðild að einkamáli 

Skilgreining á hugtakinu „aðild“ að einkamáli á í senn við bæði þann sem gerir kröfu í 

einkamáli og einnig þann sem kröfum er beint að í málinu og eru þeir nefndir aðilar 

máls.224 Í 1. mgr. 16. gr. eml. er kveðið á um hverjir geti orðið aðilar að máli. Aðilar í 

þessum skilningi geta bæði verið einstaka menn eða ópersónulegir aðilar sem fullnægja 

skilyrðum 1. mgr. 16. gr. eml. til að teljast hæfir til að eiga aðild að máli.225 Í daglegu 

tali er sá sem höfðar mál nefndur stefnandi en sá sem kröfu er beint að kallast stefndi.226 

Skv. 17. gr. eml. þarf fyrirsvarsmaður að koma fram fyrir hönd aðila ef aðili er ekki 

lögráða af einhverjum ástæðum eða ef hann er ekki borinn holdi og blóði, þ.e.a.s. lögaðili 

eða annar félagsskapur.227 Þarna er átt við að fyrirsvarsmaður verði staðgöngumaður 

aðila í málarekstrinum og taki ákvarðanir í því sambandi hvort sem hann flytur málið 

sjálfur eða ræður sér lögmann til þess.228  

Í 1. mgr. 16. gr. eml. segir hvaða skilyrði þurfi að uppfylla til þess að geta talist aðili að 

einkamáli.229 Sá einn getur orðið aðili máls sem hefur rétt til þeirra hagsmuna sem leitað 

er eftir niðurstöðu dóms um.230 Ekki er hægt að höfða einkamál um hagsmuni sem ekki 

beinast að neinum.231 Þannig má telja greinilegt að einkamál verður ekki rekið án þess 

að aðilar séu að minnsta kosti tveir, annar til sóknar og hinn til varnar og væri því 

lögfestingu þeirrar reglu ofaukið.232 Í Hrd. 1981, bls. 182 (33/1978) var talið að það væri 

andstætt meginreglum réttarfars um málsaðild að ríkið hefði uppi kröfur í sókn sem það 

hefur mótmælt í vörn nái fram að ganga. 233  

Eigendur jarða sem lágu að bökkum Mývatns stefndu íslenska ríkinu og gerðu kröfu um 

að ríkið væri ekki eigandi að botni Mývatns utan netlaga og kröfðust þess að viðurkennt 

yrði að botninn teldist eign viðkomandi jarða sem höfðu veiðirétt að vatninu. Ábúendur 

tveggja ríkisjarða voru einnig meðal stefnenda og var kröfu þeirra vísað frá dómi þar sem 

 
224 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 61. 
225 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 61. 
226 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 61. 
227 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 62. 
228 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 62. 
229 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 61. 
230 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 61. 
231 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 61. 
232 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 61. 
233 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 61. 
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ekki þótti samrýmast meginreglum laga um málsaðild að ríkið hefði upp kröfur í sókn sem 

mótmælt væri af stofnun á vegum ríkisins sem varnaraðila. 

 

Þrátt fyrir að kröfu ábúenda ríkisjarðanna hafi verið vísað frá dómi í ljósi þess að ríkið 

gat ekki verið bæði stefnandi og stefndi í sama máli er þessi regla þó ekki alveg 

fortakslaus með hliðsjón af niðurstöðu Hrd. 1967, bls. 251 (151/1966).  

Landnám ríkisin, L höfðaði mál gegn Sandgræðslu ríkisins (Landgræðslu ríkisins), S 

vegna skemmda sem urðu þegar dráttarvél í eigu S var ekið á bifreið í eigu L og krafðist 

L bóta úr hendi S og vátryggignarfeálginu V. Fram kom að stofnanir þessar höfðu 

algjörlega aðskilinn fjárhag og væru þær algjörlega óháðar hvor annarri þrátt fyrir að heyra 

báðar undir landbúnaðarráðherra. Bæði V og S var gert að bæta tjón sem ökutæki í eigu S 

olli L. Í sératkvæði eins dómara Hæstaréttar kom fram að sýkna bæri V af bótakröfu 

þar sem V sem tryggingafélagi væri aðeins ætlað að bæta tjón sem yrði á eigum þriðja 

aðila. Báðar stofnanirnar heyrðu undir ríkissjóð og aðeins mismunandi nöfn á þessum 

stofnunum gerðu þær ekki að aðskildum einingum. 

 

Samkvæmt 121. gr. og 122. gr. eml. er hægt að höfða mál gegn óþekktum aðila, t.d ef 

um er að ræða ógildingarmál eða eignadómsmál. Þá er stefna birt í Lögbirtingarblaðinu 

til þeirra sem telja sig eiga betri rétt til andlagsins. Þarna er gengið út frá því að ekki sé 

hægt að komast að því hver kann að telja sig eiga betri rétt.234 Þá kemur fram í c-lið 1. 

mgr. 89. gr. eml. að stefnu megi birta í Lögbirtingablaðinu ef aðili er óþekktur.235 

 

6.1. Aðildarhæfi 

Aðildarhæfi er eiginleiki sem þarf að hafa til þess að mega vera aðili máls skv. 1. mgr. 

16. gr. eml.236 Einstaklingur, félag, stofnun sem getur átt rétt eða borið skyldur skv. 

landslögum telst aðildarhæfur.237 Það eru því aðrar reglur en sem vísað er til í 1. mgr. 

16. gr. eml. sem skera úr um aðildarhæfi, þ.e. reglur á sviði persónuréttar sem ákvarða 

um aðildarhæfi einstaklinga og  reglur á sviði félagaréttar sem ákvarða um aðildarhæfi 

félaga, stofnana, nefnda, sjóða, samtaka eða annarra ópersónulegra aðila hvort slík 

félagssamtök geti átt réttindi eða borið skyldur.238 Dómstólum er ekki rétt að taka afstöðu 

um úrlausn máls nema aðildarhæfi sé fyrir hendi og gildir þá einu hvort um er að ræða 

stefnanda eða stefnda og ber við slíkar aðstæður að vísa máli frá hvort sem krafa er uppi 

um það eða ekki. 239  

 

 
234 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 62. 
235 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 62. 
236 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 63. 
237 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 63. 
238 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 63. 
239 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 63. 
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6.2. Aðildarhæfi einstaklinga 

Allir hafa aðildarhæfi frá fæðingu til dauða. Þó er ófæddri mannveru, fóstri, þó áskilið 

rétthæfi að nokkru leyti. Því verður að telja að fóstur njóti aðildarhæfis að sama mæli og 

það nýtur rétthæfis.240 Þegar fjallað er um rétthæfi er átt við að eiga rétt og bera skyldur 

skv. íslenskum lögum.241 Fyrirvari er þó á samsvörun rétthæfis og aðildarhæfis þar sem 

á sviði persónuréttar er talað um að rétthæfi manna ljúki við andlát.242 Samt sem áður er 

viðurkennt að látnum manni sé tryggður réttur varðandi æruvernd og 

þagnarskylduvernd.243 Þarna er því munur á rétthæfi og aðildarhæfi þar sem aðildarhæfi 

getur ekki verið lengur en til dánarstundar sem ráða má af 2. mgr. 22. gr. eml. og 2. mgr. 

23. gr. eml. Þar er þess getið að dánarbú taki við aðildinni þannig að annaðhvort fellur 

mál niður eða dánarbú tekur við aðild.244 Þar af leiðandi verður látinn maður aldrei aðili 

máls. Svipta má mann gerhæfi við ákveðnar aðstæður þótt rétthæfi hans verði aldrei af 

honum tekið.245 Skv. 1. mgr. 17. gr. eml. getur aðili glatað málflutningshæfi sínu vegna 

lögræðissviptingar og verður þá lögráðamaður að vera í fyrirsvari fyrir hann.246 Hvað 

varðar gjaldþrot þá gilda ákvæði 3. mgr. 22. gr. eml. og 3. mgr. 23. gr. eml. þar sem 

kveðið er á um að þrotabú taki við aðild manns sem verður gjaldþrota ef hagsmunir hans 

færast til þrotabúsins þegar slíkur úrskurður er kveðinn upp.247 

 

6.3. Aðildarhæfi skráðra félaga  

Ekki er skilyrði að félag sé skráð til að mega eiga aðild að máli nema viðkomandi lög 

geri kröfu um slíkt eins og lög um hlutafélög nr. 2/1993, einkahlutafélög nr. 138/1994 

og samvinnufélög nr. 22/1991.248 Í 15. gr. laga um hlutafélög segir að óskráð félag geti 

ekki verið aðili í dómsmálum nema málum til innheimtu hlutafjár sem áskrift hefur 

fengist fyrir og öðrum dómsmálum varðandi hlutafjáráskrift. Sambærilegt ákvæði er í 

10. gr laga um einkahlutafélög sem kveður á um að óskráð félag geti ekki verið aðili í 

dómsmáli. Þó er sá munur á þessum tveimur ákvæðum að einkahlutafélagi er ekki 

heimilt að gerast aðili að dómsmáli til innheimtu hlutafjár sem áskrift hefur fengist fyrir 

né öðrum dómsmálum varðandi hlutafjáráskrift eins og heimilt er hjá hlutafélagi. Hvað 

 
240 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 63. 
241 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 63. 
242 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 64. 
243 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 64. 
244 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 64. 
245 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 64. 
246 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 64. 
247 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 64. 
248 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 64-65. 
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varðar samvinnufélög þá getur það skv. 9. mgr. laga um samvinnufélög ekki verið aðili 

að dómsmálum fyrr en eftir að það hefur verið skráð. Utan við þessar reglur er ekki að 

finna almennan áskilnað um skrásetningu til þess að félag geti orðið aðildarhæft.249 

 

6.4. Aðildarhæfi félaga og samtaka 

Félög eru aðildarhæf eins og fram hefur komið nema lög um viðkomandi félagsform hafi 

að geyma ákvæði sem kveða á um aðrar takmarkanir eins og komið hefur fram varðandi 

hlutafélög, einkahlutafélög og samvinnufélög. Þar er skráning skilyrði fyrir aðildarhæfi 

nema með þeim undantekningum sem hlutafélög hafa í 15. gr. hlutafélagalaga. Líklegt 

er að eigendur óskráðs félags í þessum tilvikum þurfi að vera aðilar í eigin nafni ef 

málshöfðun verður ef um er að ræða hlutafélag, einkahlutafélag eða samvinnufélag en 

ekki er að finna dómaframkvæmd sem sýnir það afdráttarlaust.250 Í framangreindum 

lagabálkum eru ákvæði sem áskilja að skráning þurfi að hafa átt sér stað til þess að slík 

félög geti verið aðildarhæf. 251 Til eru dómar fyrir gildistöku núgildandi laga um 

samvinnufélög nr. 22/1991 þar sem félög af þessum toga gátu verið aðildarhæf.252 Má 

þar nefna Hrd. 1940, bls. 215 (115/1939) þar sem Söltunarfélag verkalýðsins var aðili 

og snerist ágreiningurinn um það hvort félagar í Söltunarfélaginu væru persónulega 

ábyrgir fyrir skuld félagsins sem ekki var fallist á þar sem félagsskapurinn var ekki 

skilgreindur sem samvinnufélag. Ekki er að sjá að skýr mörk séu alltaf til staðar sem 

segja til um hvort félagsskapur sé aðildarhæfur eða ekki. Í Hrd. 2005, bls. 5200 

(514/2005) var tekist á um það hvort félag væri sjálfstæður lögaðili  

Skógræktarfélagið Hnúki, S höfðaði mál á hendur íslenska ríkinu, Í og krafðist bóta vegna 

haldlagningar á traktorsgröfu sem var í eigu S sem framkvæmd hafði verið við rannsókn 

sakamáls. Málinu var vísað frá héraðsdómi ex officio þar sem S taldist ekki vera 

aðildarhæft. Hæstiréttur taldi að frávísun héraðsdóms hefði verið réttmæt á grundvelli 

þeirra gagna sem lágu fyrir þegar málinu var vísað frá. Fyrir Hæstarétt voru hins vegar 

lögð fram ný gögn þ.m.t. stofnfundargerð félagsins. Á þeim grundvelli taldi Hæstiréttur 

að nægilega hefði verið leitt í ljós að fundargerðin teldist ígildi stofnsamþykktar fyrir S 

og var því talið að það uppfyllti skilyrði 1. mgr. 16. gr. eml. Var hinn kærði úrskurður 

felldur úr gildi og lagt fyrir héraðsdóm að taka málið til efnismeðferðar.  

 

Í niðurstöðum héraðsdóms kom fram að framkomin gögn varðandi félagið sem fólust í 

umsókn um kennitölu og félagatali sem taldi fjóra félagsmenn nægði ekki til þess að 

félagið teldist aðildarhæft. Ekki var að sjá tilgang eða markmið félagsins í þessum 

 
249 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 65. 
250 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 66. 
251 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 66. 
252 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 66. 
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gögnum. Töldust því þessi gögn ekki sýna nægilega vel fram á að um almennt félag væri 

að ræða og var það ástæða fyrir því að málinu var vísað frá. Taldist skráning félags og 

viðskipti þess ein og sér ekki duga til aðildarhæfis þar sem stofnsamþykkt eða ígildi 

hennar þyrfti að vera til staðar. Í Hæstarétti skilaði einn dómenda sératkvæði í máli þessu 

og taldist vera sammála niðurstöðu meirihluta dómenda en hafði aðra skoðun á 

forsendum niðurstöðunnar. Hann taldi að ekki þyrftu að vera skrifleg gögn um stofnun 

aðildarhæfs félagsskapar heldur væri nægjanlegt til aðildarhæfis ópersónulegs félags að 

tveir eða fleiri aðilar gæfu ákveðnu markmiði eða áhugamáli nafn og væri nægjanlegt að 

slíkt væri gert munnlega. Svo virðist sem engin takmörk hafi verið sett við því í 

framkvæmd að löghæfur aðili í skilningi 1. mgr. 16. gr. eml. geti orðið til með því einu 

að tveir menn eða fleiri ákveði að veita einhverju markmiði sínu eða áhugaefni sjálfstæða 

nafngift.253 

 

6.5. Félög og samtök sem er ekki unnt að skrásetja 

Á vefsíðu Ríkisskattstjóra er þess getið að að ófjárhagsleg félög sé ekki hægt að skrásetja 

svo sem saumaklúbba, veiðiklúbba og vinahópa sem ekki væru með skráðar reglur eða 

stjórn.254 Mjög erfitt sé að finna ákveðna reglu til að afmarka hvenær félög eða samtök 

verða talin aðildarhæf enda getur form þeirra verið margbreytilegt og tilgangur ekki síður 

sundurleitur.255 

 
6.6. Sjálfseignarstofnanir 

Í lögum nr. 33/1999 um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur er kveðið á um 

að sjálfseignarstofnun geti ekki borið skyldur né átt rétt nema hún sé skrásett.256 Þess er 

þó getið að engin lög eru til um sjálfseignarstofnanir sem ekki stunda atvinnurekstur.257 

Í ljósi þess gilda sömu reglur um skráningu sjálfseignarstofnana sem stunda 

atvinnurekstur hvað varðar skilyrði  aðildarhæfis eins og gilda um hlutafélög og 

einkahlutafélög sem áður hefur verið vikið að. Í Hrd. 1999, bls. 4647 (459/1999) sem 

kenndur er við Dýraspítala Watsons var um að ræða óskráða sjálfseignarstofnun. Í því 

 
253 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 67. 
254 https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/felagasamtok-og-almenn-felog/almenn-felagasamtok/ (sótt á vefinn 

þann 10.07.2020). 
255 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 67. 
256 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 67. 
257 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 67. 
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máli var ekki vikið að aðildarhæfi sjálfseignarstofnunarinnar með tilliti til skráningar.258 

Ef um er að ræða sjálfseignarstofnanir sem falla ekki undir framangreind lög er líklegt 

að formleg stofnsetning þurfi að vera fyrir hendi til þess að slíkar sjálfseignarstofnanir 

njóti aðildarhæfis.259 

 

6.7. Afmarkaðar einingar innan félaga, samtaka og stofnana 

Þegar viðurkennt er að félag, samtök eða stofnun fullnægi þeim skilyrðum sem í 

framkvæmd virðist hafa verið gengið út frá að gildi fyrir hæfi lögpersónu fer það 

væntanlega ekki á milli mála að lögpersónan í heild nýtur aðildarhæfis án tillits til 

umfangs hennar. 260  Þarna hefur þróunin orðið til þess að lögpersónan í heild njóti 

aðildarhæfis. Til eru eldri dómar þar sem einingar innan félaga hafa talist aðildarhæfar 

en þeir dómar hafa ekkert fordæmisgildi.261 Nefna má Hrd. 1962, bls. 875 (34/1962) en 

þar taldist Landsbankaútibúið á Ísafirði aðili máls þó að það væri aðeins deild innan 

Landsbanka Íslands. Einnig Hrd. 1983, bls. 466 (107/1982) sem Júdódeild Ármanns var 

viðurkenndur aðili innan Íþróttafélagsins Ármanns.262 Þá vísast í nýrri dóm sem er Hrd. 

1997, bls. 862 (91/1997) þar sem kröfu um gjaldþrotaskipti á einingu innan íþróttafélags 

var hafnað. Var þar um að ræða handknattleiksdeild innan íþróttafélagsins Fylkis sem 

krafist var að tekin yrði sjálfstætt til gjaldþrotaskipta. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms 

sem Hæstiréttur staðfesti segir að það sé grundvallarskilyrði þess að tiltekin eining verði 

tekin sjálfstætt til gjaldþrotaskipta að hún njóti rétthæfis sem félag eða stofnun og að 

félagsmenn beri ekki ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum hennar ef um félag er að 

ræða. Í úrskurðinum kom fram að ekki væri í ljós leitt að deildin gæti sjálfstætt átt réttindi 

eða borið skyldur. Þá var þess getið að þrátt fyrir að deildin hefði verið skráð í 

fyrirtækjaskrá sem félagasamtök þá gæfi það ekki vísbendingu um að hún gæti átt 

réttindi og borið skyldur. 

 

6.8. Aðildarhæfi ríkisins og stofnana þess 

Álitaefni um aðildarhæfi lögpersóna af opinberum meiði eru með nokkuð öðrum hætti 

en þegar fjallað erum aðildarhæfi félaga.263 Þarna er helst um að ræða ríkið, sveitarfélög 

 
258 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 67. 
259 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 67. 
260 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 67. 
261 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 68. 
262 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 68. 
263 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 68. 
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og ýmiss konar stofnanir og fyrirtæki þeirra, auk opinberra nefnda, ráða og sjóða.264 Þar 

snúa vandamálin ekki svo mjög að því hvað þurfi að gerast til að aðildarhæf lögpersóna 

teljist orðin til, líkt og getur átt við um félög og samtök einstaklinga, heldur miklu fremur 

hvort stofnun eða annars konar afsprengi ríkisins eða sveitarfélags sé nægilega sjálfstætt 

til að rætt verði um aðildarhæfa lögpersónu.265 Engar skýrar reglur eru um það hvenær 

og hvort ríkið eða stofnanir þess eigi að vera aðilar ef málshöfðun verður. Því þarf að 

skoðast hvort viðkomandi stofnun sé nægilega sjálfstæð til þess að vera aðili málsins.266 

Ef skoðun leiðir annað í ljós verður ríkið óhjákvæmilega aðili málsins.267 Til eru dómar 

sem endurspegla það hvort afsprengi ríkisins hafi talist aðildarhæf eða ekki og verða þeir  

reifaðir í þessum kafla.  

Í framkvæmd hefur hefur verið gengið út frá því að ríkisfyrirtæki njóti aðildarhæfis en 

þá er átt við ríkisfyrirtæki sem eru að öllu leyti í eigu ríkisins og þar má t.d. nefna 

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins og Ríkisútvarpið ohf.268 Þrátt fyrir það hefur engu að 

síður máli verið beint að ríkinu sbr. Hrd. 1974, bls. 4 (170/1972) þar sem skaðabótakröfu 

var beint að fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs vegna Skipaútgerðar ríkisins sem var 

sjálfstætt ríkisfyrirtæki.269 Málið varðaði slys sem maður varð fyrir við uppskipunarstörf 

hjá fyrirtækinu og stefndi maðurinn Skipaafgreiðslunni sem annaðist mannaráðningar 

og fjármálaráðherra vegna Skipaútgerðar ríkisins. Stefndu voru sýknaðir á grundvelli 

efnisatriða.   

Þó eru til dæmi um það að stofnanir ríkisins hafi sjálfar átt aðild að einkamáli án 

þess að ríkið sjálft hafi orðið aðili málsins. Má þar nefna Hrd. 1967, bls. 251 

(151/1966) sem áður hefur verið reifaður en hann varðaði mál sem Landnám ríkisins 

höfðaði gegn Sandgræðslu ríkisins. 

Þá hefur embættum á vegum ríkisins verið stefnt fyrir dóm án þess að ríkinu hafi verið 

stefnt. Í Hrd. 1958, bls. 529 (74/1958) var skattstjóranum í Reykjavík var stefnt og krafa 

gerð um að hann afhenti tiltekin gögn.270 Varðandi nýlegri dóm þar sem stofnun á vegum 

ríkisins var stefnt án þess að íslenska ríkinu væri einnig stefnt má nefna Hrd. 2003, bls. 

2477 (68/2003) en þar var Vegagerðinni stefnt ásamt Reykjavíkurborg. 

Íbúar við við Garðhús í Reykjavík stefndu V og R og kröfðust þess að úrskurður 

umhverfisráðuneytisins, sem innihélt staðfestingu á úrskurði Skipulagsstofnunar um mat 

 
264 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 68. 
265 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 68. 
266 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 69. 
267 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 69. 
268 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 69. 
269 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 69. 
270 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 69. 
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á umhverfisáhrifum vegna vegaframkvæmda yrði felldur úr gildi vegna efnislegra 

annmarka. Héraðsdómur sýknaði stefndu og staðfesti Hæstiréttur sýknudóminn.  

 

Þá hefur komið upp sú staða að bæði embætti á vegum ríkisins og ríkinu var stefnt og 

krafa gerð um greiðslu skaðabóta. Má þar nefna Hrd. 1942, bls. 319 (74/1942) þar sem 

lögreglumaður höfðaði mál vegna ólögmætrar uppsagnar gegn borgarstjóranum í 

Reykjavík, lögreglustjóranum í Reykjavík og fjármálaráðherra.   

L höfðaði mál á hendur borgarstjóranum í Reykjavík, lögreglustjóranum í Reykjavík og 

fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og krafðist þess aðallega að viðurkennt yrði að uppsögn 

hans hefði verið ólögmæt og væri því marklaus. Einnig gerði hann kröfu um að hann héldi 

áunnum eftirlaunaréttindum þar sem hann hafði greitt í eftirlaunasjóð Reykjavíkurborgar. 

Varakrafa L var krafa um bætur úr hendi stefndu sem voru sýknaðir af öllum körfum L í 

héraðsdómi. Í Hæstarétti var talið að heimilt hefði verið að vísa L úr starfi en þar sem hann 

hafði ekkert til sakar unnið voru honum dæmdar bætur úr hendi borgarstjórans. Ekki var 

fallist á að hann héldi eftirlaunaréttindum þar sem hann hafði ekki gegnt starfi nógu lengi 

en bætur stefnanda voru hækkaðar sem nam þeirri upphæð sem hann hafði greitt í 

eftirlaunasjóðinn 

 

Þá hefur Embætti lögreglustjórans í Reykjavík verið stefnt einu og sér sbr. Hrd. 1938, 

bls. 345 (144/1937) en þar var þess krafist að Embætti lögreglustjórans í Reykjavík 

myndi árita iðnnemasamning.271 Í héraðsdómi var embættið sýknað af kröfu stefnanda 

en Hæstiréttur sneri þerri niðurstöðu við og gerði stefnda að árita framangreindan 

samning. Þá hefur fjölskipuðum stjórnvöldum verið stefnt fyrir dóm sbr. Hrd. 1984, bls. 

943 (153/1982). Í máli því var var samgönguráðherra f.h. samgönguráðuneytisins og 

úthlutunarmönnum leigubifreiða stefnt þar sem leyfi voru talin ógild eftir að 

leigubifreiðastöð var seld til nýs eiganda.272  

Nefna má einnig Hrd. 1981, bls. 1183 (154/1979) þar sem máli gegn Úthlutunarnefnd 

leigubifreiða var beint að ríkinu án þess að þeir fyrrnefndu ættu aðild að því.273 

Varðandi sjóði í eigu ríkisins hafa þeir langoftast sem slíkir átt aðild að dómsmálum án 

þess að ríkið komi þar nærri. Þegar fjallað er um slíka sjóði má t.d. nefna Jarðakaupasjóð 

ríkisins og Kirkjujarðasjóð. 274  Í Hrd. 1980, bls. 686 (59/1978) var stefnu beint að 

menntamálaráðherra og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs vegna ofgreidds 

skemmtanaskatts sem rann bæði í félagsheimilasjóð og menningarsjóð.  

Þórshóll hf. sem var veitingahús stefndi menntamálaráðherra og fjármálaráðherra fyrir 

hönd ríkisjóðs vegna ofgreidds skemmtanaskatts. Í héraðsdómi voru kröfur Þ teknar til 

greina. Hæstiréttur rakti það að gjald þetta færi í félagsheimilasjóð sem væri undir 

menntamálaráðherra settur en menningarsjóðsgjald færi til menningarsjóðs sem væri 

undir menntamálaráðherra settur. Hæstiréttur nefndi að eigi að síður væri kröfum beint að 

 
271 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 69. 
272 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 70. 
273 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 70. 
274 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 70. 



 

50 

 

ríkinu sjálfu en ekki að þeim sjóðum sem gjaldið rann til. Þrátt fyrir það væri gjaldtaka 

þessi ekki ofreiknuð og voru fjármálaráðherra og menntamálaráðherra sýknaðir af kröfum 

Þórshóls hf.  

 

Í framangreindum dómi Hæstaréttar er tekið fram sérstaklega að kröfum hafi verið beint 

að ríkinu en ekki þeim sjóðum sem framangreint gjald rann til. Með þeim orðum er 

hugsanlegt að dómurum Hæstaréttar hafi fundist eðlilegra að beina slíkum kröfum til 

sjóðanna tveggja fremur en að ríkinu sjálfu án þess að hægt sé að fullyrða um neitt í því 

sambandi.  

Hvað varðar Alþingi Íslands þá hefur það aðildarhæfi enda er það ekki undir 

framkvæmdavaldi eins og áðurnefndar stofnanir og afsprengi þeirra.275 Í Hrd. 1978, bls. 

738 (172/1976) var kröfu um greiðslu vinnulauna beint að Alþingi og íslenska ríkinu.276 

Kona höfðaði mál og stefndi forsetum Alþingis fyrir hönd Alþingis og fjármálaráðherra 

fyrir hönd ríkisins og krafðist greiðslu launamismunar sem hún taldi sig hafa orðið fyrir. 

Í forsendum Hæstaréttar þar sem stefndu voru sýknaðir af kröfum stefnanda var á það bent 

að forsetar Alþingis færu með aðild varðandi réttindi og skyldur starfsmanna þingsins og 

hefði verið óþarfi að beina kröfum að fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisins. 

6.9. Aðildarhæfi sveitarfélaga og stofnana þeirra 

Í 4. mgr. 1. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 kemur fram að sveitarfélög séu lögaðilar 

en til þeirra teljast hreppar, bæir og kaupstaðir.277 Sveitarfélög eru tvímælalaust talin 

meðal lögpersóna sem njóta aðildarhæfis samkvæmt almennu reglunni í 1. mgr. 16. gr. 

eml.278 Þrátt fyrir þessa stöðu sveitarfélaga er ekki loku fyrir það skotið að vafamál kunni 

að rísa varðandi aðildarhæfi fyrirtækja og stofnana þeirra eins og gerist með stofnanir og 

ýmis afsprengi í því sambandi á vegum ríkisins.279 Nokkuð algengt að undirstofnanir og 

fyrirtæki í eigu sveitarfélaga hafi notið aðildarhæfis.280 Í því sambandi má nefna dóma 

þar sem sveitarfélag hefur talist aðili máls og verða tveir dómar nefndir hér. Hrd. 1996, 

bls. 4076 (73/1996) fjallar um stefnu Íslandsbanka gegn Seyðisfjarðarkaupstað.  

Íslandsbanki stefndi Seyðisfjarðarkaupstað til greiðslu kröfu vegna láns sem 

kaupstaðurinn tók hjá bankanum. Ágreiningur snerist um hvort sá sem ritaði undir 

skuldabréfið hafi haft umboð frá kaupstaðnum. Bæjargjaldkerinn ritaði undir skuldabréfið 

og notaði stimpil kaupstaðarins undirrituninni til staðfestingar. Í héraði og Hæstarétti var 

kaupstaðnum gert að greiða umrædda kröfu. 

 

 
275 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 70. 
276 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 70. 
277 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 71. 
278 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir. (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 71. 
279 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 71. 
280 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 71. 
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Í dómaframkvæmd hefur þess gætt að undirstofnanir og fyrirtæki sveitarfélaga hafa 

notið aðildarhæfis í einkamáli.281 Í Hrd. 7. febrúar 2008 (143/2007) stefndi Strætó bs.282 

þremur olíufélögum á Íslandi, Skeljungi hf., Keri hf., og Olíuverslun Íslands hf. og 

krafðist bóta vegna ólögmæts verðsamráðs olíufélaganna. Voru stefnanda dæmdar 

bætur í héraðsdómi sem Hæstiréttur staðfesti. Strætó bs. var byggðasamlag í eigu 

Reykjavíkurborgar og sex annarra sveitatfélaga á höfuðborgarsvæðinu. 

 

6.10. Aðildarhæfi erlendra manna og lögpersóna hér á landi 

Af 1. mgr. 16. gr. eml. má ráða að ekki eru einungis Íslendingar sem  hafa aðildarhæfi 

hér á landi. Í 2. mgr. 17. gr. eml. er sérregla um aðildarhæfi erlendra manna á Íslandi en 

slík regla hefði tæpast tilvist í lögunum ef þeir nytu ekki sömu aðildar og Íslendingar.283 

Því má ganga út frá því að erlendir menn njóti aðildarhæfis á Íslandi ef sömu skilyrðum 

er fullnægt fyrir aðildarhæfi og gilda fyrir innlenda aðila.284 Auk þess kann erlendur aðili 

að njóta annarrar stöðu sem aðili í dómsmáli sem höfðað er hér á landi. Samkvæmt 133. 

gr. eml. er dómara heimilt að krefjast tryggingar fyrir greiðslu málskostnaðar sem kann 

að falla til.285 Ekki er sjálfgefið að dómstólar hafi lögsögu yfir erlendum aðila hér á landi 

og fer það eftir atvikum máls og ákvæðum laga hvort lögsaga er fyrir hendi eða ekki. 

Um síðastnefndar reglur er til að mynda fjallað í lögum nr. 43/2000 um lagaskil á sviði 

samningaréttar. Í 1. mgr. 3. gr. laganna er kveðið á um að ef aðilar semja um hvaða lög 

skuli gilda ef til ágreinings kemur hvað varðar samning þeirra á milli skuli farið eftir 

ákvæðum hinna völdu laga í hvaða landi mál skuli rekið. Í 1. mgr. 4. gr. laganna segir 

hins vegar að ef samningur hefur ekki að geyma ákvæði um lagaval, þ.e. hvaða 

landslögum skuli beita, skal farið eftir lögum þess lands sem viðkomandi samningur 

hefur sterkust tengsl við. Nefna má Hrd. 1983, bls. 1599 (80/1981) í því sambandi að 

íslenskur aðili samdi við erlendan aðila um varnarþing erlendis.286 

V pantaði vörur að utan frá seljandanum P og var samið um að varnarþing yrði erlendis 

þ.e. á þeim stað sem vörurnar voru pantaðar frá. V leysti vörurnar ekki út og höfðaði P 

mál á Íslandi og gerði kröfu um að fá kaupverð varanna greitt. Í greinargerð V var ekki að 

sjá að hann gerði kröfu um frávísun málsins vegna rangs varnarþings sem kveðið hafði 

verið á um í kaupsamningi. Þar sem ekki var frávísunarkrafa af hálfu V voru kröfur P 

teknar til greina og tekið fram í dómnum að frávísun með annmarka sem þessa væri ekki 

tekin af dómara nema krafa kæmi um það.  

 
281 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 71. 
282 „bs“ er skammstöfun fyrir hugtakið byggðasamlag. 
283 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 71. 
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7. Flokkar aðildar 

Aðilar máls geta verið fleiri en einn til sóknar og varnar skv. heimild í 18. til 21. gr. eml. 

Í einkamálaréttarfari er gerður greinarmunur á mismunandi flokkum aðildar sem gerð 

verður stuttlega grein fyrir í eftirfarandi kafla.   

 

7.1. Sameiginleg aðild til sóknar eða varnar  

Með sameiginlegri aðild að einkamáli til sóknar eða varnar er átt við að stefnendur séu 

fleiri en einn eða að fleiri en einum aðila sé stefnt í dómsmáli. Sameiginleg aðild 

grundvallast á 18. og 19. gr. eml. þar sem fjallað er um þau tilvik þar sem fleiri en einn 

aðili geta staðið sameiginlega að sókn máls eða fleiri en einum verður stefnt 

sameiginlega til varnar.287 Tilvikin greinast í tvo meginflokka þar sem skylt er að hafa 

sameiginlega aðild skv. 18. gr. eml. eða að slík aðild er heimil skv. 19. gr. eml. Hin 

sameiginlega aðild skv. 18. gr. eml. er kölluð samaðild en sú sem fjallað er um í 19. gr. 

eml. er nefnd aðilasamlag.288      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7.1.1. Samaðild 

Samaðild samkvæmt 18. gr. eml. byggist á því þegar aðilar að dómsmáli eiga óskipt 

réttindi og bera saman óskipta skyldu.289 Ástæðan fyrir þessu er sú að réttarfarsreglur 

mæla hér fyrir um þetta. Dómur um réttarstöðuna hefur óhjákvæmilega áhrif á alla sem 

eiga réttinn eða skylduna.290 Þessi regla kemur í veg fyrir illleysanlegar flækjur sem gætu 

orðið ef t.d. sérmál þyrfti að höfða gegn meðeiganda stefnda í óskiptu eignarandlagi.291 

Niðurstaða um það hvenær skylt er að hafa samaðild að máli ræðst í raun með öllu af 

reglum efnisréttar sem kveða nánar á um hvort réttur eða skylda standi óaðskiljanlega í 

höndum fleiri en eins manns.292 Þegar litið er til þess hvort nauðsyn sé á samaðild til 

sóknar er meginspurningin sú hvort unnt sé að skilja nægilega á milli réttinda tveggja 

eða fleiri, sem tengjast náið, til þess að hvor eða hver þeirra geti sótt sín afmörkuðu 

réttindi í dómsmáli án atbeina hinna.293 Ef þetta er unnt má af 2. mgr. 18. gr. eml. ráða 

að samaðild er ekki nauðsynleg en samkvæmt reglunni er þetta þá háð því að sá sem 

sækir afmörkuð réttindi sín megi ekki  hafa uppi kröfu sem varðar hagsmuni þeirra sem 

 
287 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 71. 
288 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 72. 
289 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 72. 
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eiga ekki aðild að málinu.294 Efnishlið máls ræður niðurstöðu um þetta í hverju tilviki 

og geta þá verið uppi örðug álitaefni eins og Hrd. 1977, bls. 13 (143/1974) ber vott 

um.295 Í dóminum reyndi á hvort hagsmunir í máli væru nægilega afmarkaðir til þess að 

ekki væri nauðsyn á samaðild til sóknar í málinu.  

C höfðaði mál gegn B og gerði kröfu fyrir sitt leyti um riftun á gjafagerningi sem C hafði 

ásamt tveimur systrum sínum gert við B. Málsatvik voru þau að C og systur hans gáfu B 

jarðeign með ákveðnum skilyrðum sem C taldi að B hefði brotið gegn. Systur C vildu ekki 

koma að riftunarmálinu og krafðist C riftunar á gjöfinni að því leyti sem nam 1/3 hlut hans 

í jarðeigninni. Í héraðsdómi var B sýknað af kröfu C. Í Hæstarétti var málinu vísað frá 

dómi þar sem ekki var gætt samaðildar. Í sératkvæði eins dómara var niðurstaða á sama 

veg en þau rök færð fyrir henni að ekki væri hægt að rifta gjöf að tiltölu heldur yrði það 

að gerast að öllu eða að engu. Í sératkvæði annars dómara var talið að C yrði að njóta 

réttar til að leita einn eftir riftun fyrir sitt leyti enda væri ekki hægt að láta aðgerðarleysi 

systra hans í þessu máli leiða til réttindamissis hans. Þá var í sératkvæðinu bent á að C 

hefði ekki gert kröfu sem varðaði hagsmuni systra hans og taldi hann ekki tilefni 

til að vísa málinu frá dómi. 

 

Varðandi nauðsyn á samaðild til varnar verður að skoða hvort skylda sem hvílir 

sameiginlega á tveimur eða fleirum sé þess eðlis að enginn einn þeirra geti efnt hana í 

þágu þeirra allra upp á sitt eindæmi eða verði krafinn um að gera það.296 Í Hrd. 23 mars 

2015(209/2015) reyndi á hvort samaðild væri með aðilum til varnar. 

G og L stefndu V og B ehf. og kröfðust skaðabóta vegna tjóns sem þau töldu sig hafa 

orðið fyrir vegna vegaframkvæmda V og B ehf. á jörð sem var í óskiptri sameign þeirra. 

Kröfur stefnenda voru vegna 11 atriða auk þess sem þess var krafist að þeim yrði skilað 

60 rúmmetrum af möl sem tekin hefði verið í heimildarleysi. Kröfðust þeir þess að 

viðurkennd yrði sameiginleg bótaábyrgð V og B ehf. Ljóst þótti að V og B ehf. áttu 

mismikinn þátt í framkvæmdinni. Í úrskurði héraðsdóms sem staðfestur var í Hæstarétti 

kom fram að hvorki væri samaðild með V og B ehf. í málinu né að gerð væri grein fyrir 

því á hvaða grundvelli hvorum um sig væri stefnt til að þola dómkröfur stefnenda. Þá væri 

annmarki á málatilbúnaði stefnenda að gerð væri grein fyrir því hver væri hlutur V annars 

vegar og B ehf hins vegar í þeim 11 tilvikum sem talin voru upp í stefnu og áttu að hafa 

valdið þeim tjóni. Þóttu kröfur stefnenda vanreifaðar um þetta og skorti að skilyrði e-liðar 

1. mgr. 80. gr. eml. væri fullnægt. Þá þótti ekki í málatilbúnaði stefnenda sýnt að þau 

hefðu beðið tjón af völdum V og B ehf.   

 

Þess skal getið að ef ekki er gætt að reglum um samaðild við málshöfðun leiðir það til 

þess að máli verður sjálfkrafa vísað frá dómi (ex officio).297 

Þegar um óskipta skyldu til greiðslu peningakröfu sem hvílir á tveimur eða fleiri er að 

ræða leiða reglur kröfuréttar til þess að skuldbindingin hvílir sólidarískt á hverjum 

skuldara eða ábyrgðarmanna og má þá krefja hvern um sig um fullar efndir á 

skuldbindingunni í heild sinni án þess að kröfueiganda sé nein þörf á að ganga að 

 
294 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 72. 
295 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 72.  
296 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 73.  
297 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 73. 
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hinum.298 Af því leiðir að þegar um slíka skyldu er að ræða er ekki nauðsyn á samaðild 

til varnar.299 

 

7.2. Aðilasamlag 

Í 19. gr. eml. eru reglur sem heimila svokallað aðilasamlag með þrennum hætti. Þegar 

rætt er um aðilasamlag eru annað hvort tveir eða fleiri aðilar sem standa að máli til sóknar 

og krefjast hver um sig dómsúrlausnar um kröfu sína á hendur gagnaðilanum. Einnig 

getur aðilasamlag verið á þann hátt að að tveir eða fleiri eru sóttir í máli og sjálfstæðar 

kröfur gerðar á hverjum þeirra fyrir sig.300 Með öðrum orðum er aðilasamlag heimild 

manna til þess að stefna sameiginlega í dómsmáli og beina kröfum að fleiri en einum 

aðila.301 

Aðilasamlag er samheiti yfir þrjár tegundir sameiginlegrar aðildar sem heimilt er að beita 

skv. ákvæðum 19. gr. eml.302 Það eru samlagsaðild, varaaðild og sakaraukning en í 

eftirfarandi köflum mun verða vikið nánar að þeim atriðum.303 

 

7.2.1. Samlagsaðild 

Eins og fram hefur komið er heimildarákvæði í lögum um meðferð einkamála að finna í 

1. mgr. 19. gr. laganna hvað varðar samlagsaðild en sú heimild felur í sér að fleiri en 

einum aðila er heimilt að stefna aðila í sameiningu og beina sjálfstæðum kröfum að sama 

aðila.304 Einnig er heimilt skv. ákvæðinu að beina kröfum að fleiri en einum aðila ef 

kröfurnar eru af sama uppruna.305 Því ber þó að halda til haga að þarna er um að ræða 

heimild en ekki skyldu eins og þegar um samaðild er að ræða.306 Því geta aðilar hver í 

sínu lagi sótt mál og beint kröfum til aðila án þess að um samlagsaðild sé að ræða. Í Hrd. 

1981, bls. 1229 (62/1979) stefndu tveir aðilar ábyrgðarmanni dagblaðs vegna 

ærumeiðinga.  

Lögreglumennirnir H og K stefndu ábyrgðarmanni dagblaðsins Tímans, Þ og kröfðust 

m.a. ómerkingu ummæla í umfjöllun blaðsins um störf þeirra, auk greiðslu miskabóta. Í 

héraðsdómi voru ummælin dæmd ómerk og þeim dæmdar miskabætur. Í Hæstarétti var 

dómurinn staðfestur að ómerkingu fyrirsagnar undanskilinni sem ekki hafði verið fjallað 

 
298 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 73. 
299 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 73. 
300 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 74. 
301 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 74. 
302 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 74.  
303 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 74. 
304 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 76. 
305 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 76. 
306 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 76. 
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sérstaklega um í héraðsdómi og var fyrst fjallað um undir rekstri málsins í Hæstarétti. Þótti 

sú krafa of seint komin. 

 

Þarna þótti réttur þeirra til samlagsaðildar ótvíræður enda ekki um óskipt réttindi að ræða 

þar sem hvor um sig hafði talið sig hafa orðið fyrir ærumeiðingu vegna ummælanna.  

Til samanburðar framanrituðum dómi vísast í Hrd. 6. september 2005 (294/2005) en þar 

gerðu stefnendur sameiginlega kröfu í málinu. 

H, J og E stefndu Ríkisútvarpinu R og kvikmyndaframleiðandanum B og kröfðust 

miskabóta vegna brota á friðhelgi einkalífs sem þau töldu sig hafa orðið fyrir vegna 

sjónvarpsþáttar sem framleiddur var og sýndur í sjónvarpinu. Í málinu vísuðu stefnendur 

til 1. mgr. 19. gr. eml. um heimild til aðilasamlags og var fallist á að skilyrði aðilasamlags 

væru fyrir hendi í málinu til sóknar og varnar. Stefnendur gáfu hins vegar þær skýringar 

á kröfugerð sinni fyrir dómi að um væri að ræða sameiginlega kröfu þeirra þriggja á 

hendur stefndu. Í héraðsdómi var málinu vísað frá dómi af sjálfsdáðum þar sem talið var 

að til að neyta heimildar til aðilasamlags hefði stefnendum verið nauðsyn að gera hverju 

fyrir sig sérstaka kröfu í málinu. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms. 

 

Í Hrd. 2003, bls. 742 (401/2002) reyndi á heimild til þess að sækja mál á hendur 

fleiri aðilum vegna áfloga á veitingastað.  

J höfðaði mál gegn S, veitingastaðnum D ehf. og vátryggingafélaginu S hf. og krafðist 

viðurkenningar á því að hún ætti rétt til greiðslu úr fjölskyldutryggingu sem hún hafði 

hjá S hf. og að að viðurkennt yrði að hún ætti skaðabótarétt á hendur D ehf. og S 

vegna slyss sem hún taldi sig hafa orðið fyrir af völdum S. Málsatvik voru þau að J 

og H sátu við drykkju á veitingastaðnum D ehf. í boði S starfsmanns D ehf. Þar 

kastaði J öskubakka að bar staðarins og vísaði S þá J og H út og kom til átaka milli 

þeirra. Héraðsdómur sýknaði S og D ehf. en viðurkennd var bótaskylda úr 

fjölskyldutryggingu S hf. Í forsendum Hæstaréttar kom fram að skv. 1. mgr. 19. gr. 

laga nr. 19/1991 væri heimilt að sækja fleiri en einn í sama máli ef dómkröfur á 

hendur þeim eiga rætur að rekja til sama atviks, aðstöðu eða löggernings. J byggði 

mál sitt á því að kröfur hennar byggðu á sama atviki þótt kröfur hennar væru ekki 

byggðar á sömu málsástæðum og lagarökum. Hæstiréttur tók fram að þótt J hafi kosið 

að nýta sér þessa heimild þyrfti engu að síður að leysa úr kröfum J á hendur hverjum 

stefnda fyrir sig eins og um aðskilin mál væri að ræða.  
 

Í 1. mgr. 19. gr. eml. er kveðið á um að ef ekki eru skilyrði fyrir samlagsaðild verði máli 

aðeins vísað frá ef stefndi gerir kröfu þar um.307 Í 1. mgr. 19. gr. er kveðið á um að eitt 

af þremur skilyrðum þurfi að vera fyrir hendi svo að samlagsaðild sé heimil, þ.e. að 

dómkröfur stefnenda megi rekja til sama atviks, aðstöðu eða löggernings.308 Augljóst má 

ætla að heimild til þess að beita aðilasamlagi í einkamáli er til þess fallin að auka 

réttarfarshagræði þar sem það væri viðurhlutameira og kostaði meiri fyrirhöfn og tíma 

ef hver og einn þyrfti að stefna hverjum aðila fyrir sig.309 Hvað varðar skilyrðið um sama 

atvik má nefna framangreindan Hrd. 1981, bls. 1229 (62/1979) um lögreglumennina tvo 

 
307 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 77. 
308 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 74 
309 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 74-75. 
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sem töldu sig uppnefnda í fyrirsögn tímarits. Þeir voru báðir aðilar vegna sama atviks 

sem var umrædd fyrirsögn í tímaritinu. Hvað varðar skilyrðið um sömu aðstöðu má nefna 

eftirfarandi Hrd. 16. mars 2010 (647/2010). Sá dómur endurspeglar að hinir stefndu í 

málinu hafi haft sömu aðstöðu þar sem þeir töldu sig eiga hver sinn skika jarðeignar sem 

ágreiningur var um eignarhald á.  

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra stefndi Skógræktarfélagi Rangæinga ásamt 

tveimur aðilum og krafðist þess að jarðarhluti yrði viðurkennd eign ríkisins sem það taldi 

sig hafa eignast með afsali en landskipti á jörðinni höfðu ekki farið fram. Héraðsdómur 

vísaði máli þessu frá dómi á þeirri forsendu að stefna hefði átt öllum eigendum 

jarðarhlutans í heild  í málinu. Hæstiréttur felldi úr gildi úrskurð héraðsdóms þar sem hann 

taldi að að skilyrði til samlagsaðildar væru fyrir hendi þar sem varnaraðilar töldu sig eiga 

hver sína spildu á jarðarhlutanum og lagði fyrir héraðsdóm að taka málið til 

efnismeðferðar.  

 

Sem dæmi um skilyrðið fyrir því að mál megi rekja til sama löggernings má nefna Hrd. 

2003, bls. 1323 (76/2003). Þar kröfðust tveir sóknaraðilar bóta vegna galla á húsnæði og 

afhendingardráttar þess. 

EL og EJ höfðuðu mál á hendur S, V og Þ. og kröfðust bóta vegna vanefnda á 

kaupsamningi fasteignar. Málavextir voru þeir að EL og EJ höfðu keypt fasteign af S og 

V sem ekki var skilað á umsömdum tíma og kröfðust bóta sem skv. mati sem taldist nema 

þeim kostnaði til að koma fasteigninni í það ástand sem stóð í skilasamningi auk þess sem 

bóta var krafist vegna afhendingardráttar. Þ sem einnig var stefnt var byggingarstjóri 

fjölbýlishússins sem fasteignin var í. Í héraðsdómi var talið að varðandi kröfur stefnenda 

varðandi sameign fjölbýlishússins þyrfti samaðild allra eigenda hennar að vera fyrir hendi 

af hálfu stefnenda og var bótakröfu sem laut að sameigninni vísað frá dómi. Kröfu um 

bætur vegna afhendingardráttar var vísað frá dómi hvað varðar Þ. Úrskurður héraðsdóms 

var kærður þar sem máli sem sóknaraðilar höfðuðu var að hluta vísað frá dómi. Stefnendur 

höfðu með sameiginlegri aðild byggt á því að seljendur sem selt höfðu þeim íbúð væru 

ábyrgir skv. kaupsamningi fyrir tjóni sem sóknaraðilar kynnu að hafa beðið vegna galla á 

hinni seldu fasteign.Var frávísunarkröfu varnaraðila um að nauðsyn hefði verið á samaðild 

stefnenda vísað frá dómi. Skilyrði samlagsaðildar varnaraðila töldust vera fyrir hendi og 

var hinn kærði úrskurður felldur úr gildi og héraðsdómara gert að taka málið til 

efnismeðferðar.  

 

7.2.2. Varaaðild 

Varaaðild í einkamáli byggist á heimild í 2. mgr. 19. gr. eml. en í henni felst að stefna 

megi aðilum til vara til varnar í einkamáli. Ekkert útilokar að varnaraðilar séu fleiri en 

einn þannig að krafist verði dóms til þrautavara á hendur þeim þriðja og þannig koll af 

kolli.310 Fyrir gildistöku núgildandi laga um meðferð einkamála mun þessi heimild ekki 

hafa verið lögfest líkt og er í 2. mgr. 19. gr. eml. en reglunni mun hafa verið beitt á 

grundvelli dómvenju fyrir gildistöku laganna.311  

 
310 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 77. 
311 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 77. 
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Heimildin er fyrst og fremst til hagræðingar fyrir stefnanda máls þar sem samkvæmt 

heimildinni þarf hann ekki að höfða nýtt mál ef varnaraðili verður sýknaður.312 Ekkert 

reynir á kröfu gegn varastefnda nema aðalstefndi verði sýknaður þar sem kröfum er fyrst 

og fremst beint að aðalstefnda en ekki báðum eins og ef þeir væru samlagsaðilar.313 Skv. 

textaskýringu ákvæðis 2. mgr. 19. gr. eml. er aðeins um það að ræða að varaaðild komi 

til greina varnarmegin í máli enda enga heimild að finna í lögum um meðferð einkamála 

um að stefnandi gæti til vara átt aðild að máli.314 Í 2. mgr. 19. gr. eml. er kveðið á um 

skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi svo að stefna megi varaaðilum til varnar. Þessi 

skilyrði eru þau sömu og í 1. mgr. sem fjalla um að sama atvik, aðstaða eða löggerningur 

þurfi að vera fyrir hendi til að geta grundvallað slíka aðild.315 Í síðari hluta 2. mgr. 19. 

gr. eml. kemur fram að ef skilyrðum er ekki fullnægt skuli vísa kröfu gegn varaaðila frá 

dómi ef henni er beint að honum og varaaðili krefst þess.316 Einnig þarf aðalstefndi að 

sæta varaaðildinni ef engin frávísunarkrafa kemur frá varaaðila enda aðalstefnda í raun 

skaðlaust hvort krafa verði dæmd varaaðila í hag eða óhag ef hann sjálfur verður 

sýknaður.317 Í slíkum tilvikum má ætla að  mikilvægt sé fyrir varaaðila að hann mæti til 

þings og taki til varna ef hann ætlar að koma í veg fyrir að krafa verði dæmd honum í 

óhag. Í Hrd. 2002, bls. 128 (254/2001) var ágreiningur um sök varðandi vinnuslys og 

reyndi þar á ákvæði um varaðild.  

G stefndi K ehf. og til vara tryggingafélaginu T hf. og krafðist bóta vegna bakmeiðsla sem 

hann varð fyrir þegar hann var við störf hjá K ehf. Málsatvik voru þau að verið var að 

reisa forsmíðaðan húsgafl á sökkli. Gaflinn fauk og ætlaði G að lyfta undir hann og koma 

honum í réttar skorður og varð G fyrir meiðslum í baki. Einn forsvarsmanna K ehf. 

viðurkenndi að það hefði fallið undir starfslýsingu G að gera þær ráðstafanir sem hann 

gerði og var fébótaábyrgð lögð á K efh. G bar hálft tjónið þar sem hann mátti vita betur 

þar sem að hann var með undirliggjandi bakmeiðsl. G hafði stefnt tryggingafélaginu T hf. 

í málinu en þar sem forsvarsmaður K ehf. hafði viðurkennt sök að því leyti til að athafnir 

G heyrðu undir starfslýsingu hans var K ehf. gert að greiða G bætur til helminga þar sem 

sakarskipting var dæmd á þann veg. Því kom ekki til þess að á varaaðildina reyndi gegn 

tryggingafélaginu T hf. 

7.2.3. Sakaraukning 

Í 3. mgr. 19. gr. eml. er að finna heimild fyrir stefnanda til þess stefna nýjum aðila til 

varnar í einkamáli eftir þingfestingu þess.318  

 
312 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 77. 
313 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 77. 
314 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 77. 
315 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 77. 
316 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 78. 
317 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 78. 
318 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 78. 
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Slíkt gerist með svokallaðri sakaukastefnu.319 Til þess að slíkt sé heimilt þurfa skilyrði 

fyrir samlagsaðild skv. 1. mgr. 19. gr. eml. að vera fyrir hendi og sýnt þarf að þykja að 

vanræksla hafi ekki valdið því að hinum nýja aðila var ekki stefnt fyrir þingfestingu 

máls.320 Ekki er vikið sérstaklega að því í 3. mgr. 19. gr. eml. hvaða málalok krafa 

samkvæmt sakaukastefnu myndi hafa ef sakaukastefndi mundi krefjast frávísunar 

hennar. Þó gefur það auga leið að í slíku tilviki er verið að stefna til samlagsaðildar til 

varnar og skv. 1. mgr. 19. gr. eml. þannig að ef skilyrði skorti hvað varðar uppruna kröfu 

gæti samlagsaðili krafist frávísunar hennar og yrði þá dómari við því.321 Sá sem sætir 

því að vera stefnt til sakaraukningar nefnist „sakaukastefndi“ til aðgreiningar frá 

„frumstefnda“ í málinu.322 Dæmi eru um að stefnt hafi til sakaraukningar hvað varðar 

varaaðild. Dæmi um sakaraukningu í máli má sjá í Hrd. 6. nóvember 2014 (703/2014).  

S stefndi Vátryggingafélagi Íslands með sakaukastefnu og gerði kröfu um að ef H 

sem stefnt hafði verið í í héraðsdómsmálinu nr. E-4712/2013 yrði sýknaður, yrði 

Vátryggingafélag íslands hf. dæmt til þess að greiða stefnanda skaðabætur sem krafist 

hafði verið í málinu. Skaðabótakröfu þá sem stefnandi hafði beint að H var vegna 

tjóns sem S taldi H hafa valdið sér sem lögmaður með því að höfða mál fyrir S gegn 

Íslandsbanka of seint og var bankinn sýknaður vegna fyrningar. Aðild sakaukastefnda 

var byggð á því að hann væri ábyrgðartryggjandi stefnda H, sbr. 44. gr. laga nr. 

30/2004 um vátryggingarsamninga. Í héraðsómi var málinu vísað frá á þeim 

forsendum að dómurinn taldi að þó um væri að ræða kröfu um bætur fyrir sama t jónið 

væru kröfurnar ekki rekjanlegar til sama atviks, aðstöðu eða löggernings. Því sé ekki 

fullnægt skilyrðum 19. gr. eml. til að unnt sé að stefna báðum stefndu til 

samlagsaðildar í máli um þessar kröfur. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms. 

 

Sem dæmi um sakaukastefnu til varaaðildar má nefna Hrd. 1954, bls. 565 (79/1953).323 

Þar voru skilyrði til samlagsaðildar til staðar þar sem rekja má uppruna kröfu til sama 

atviks. 

J stefndi Loftleiðum vegna flugslyss sem hann lenti í og krafðist greiðslu slysabóta. Með 

sakaukastefnu 18 mánuðum frá þingfestingu málsins var Tryggingastofnun ríkisins stefnt 

til vara sem í héraði var dæmt til greiðslu bóta J til handa. Í héraðsdómi var talið að hinn 

slasaði hefði keypt tryggingu hjá varastefnda með fyrirgreiðslu hjá aðalstefnda og væri 

því rétt að beina kröfum til varastefnda. Í Hæstarétti var hins vegar Loftleiðum gert að 

greiða J bætur en Tryggingastofnun ríkisins var sýknað af kröfum J þar sem talið var  

líklegt að um óvarkárni hafi verið um að kenna í þessu flugi. 

 

Sem dæmi um mál þar sem vanræksla á að stefna aðila í frumstefnu réð úrslitum má 

nefna Hrd. 1999, bls. 3059 (247/1999).  

J og M höfðuðu mál á hendur SI, ST, Þ og G þar sem þeim var stefnt með sakaukastefnu 

og þess krafist að þeir yrðu dæmdir til að þola riftun á ógildingu á samningum um sölu 

 
319 Lagastofnun Háskóla Íslands (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 357.  
320 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 78. 
321 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 79. 
322 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 78. 
323 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 79. 
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greiðslumarks mjólkur. Sakaraukningunni var sjálfkrafa vísað frá héraðsdómi þar sem 

stefnendur gátu ekki fært gild rök fyrir því hvers vegna þessum þremur aðilum var ekki 

stefnt sem aðilum í frumstefnu. Hæstiréttur staðfesti frávísun héraðsdóms. Þá var þess 

getið að öll skilyrði hefðu verið til þess að stefna hinum sakaukastefndu inn í aðalmálið 

strax við útgáfu stefnu. 

 

Ljóst þykir eins og fram hefur komið að stefnandi getur ekki stefnt öðrum aðilum til 

hliðar við sig sem sakaukastefnendum frekar en með stefnu í upphafi þar sem ekki er 

hægt að knýja fólk til þess að stefna í einkamáli.324 

 

7.2.4. Málsóknarfélög 

Í 1. mgr. 19. gr. a. eml. er kveðið á um heimild til stofnunar málsóknarfélags ef aðilar að 

félaginu eru a.m.k. þrír að tölu og eiga allir kröfur á hendur sama aðila sem eiga rætur 

að rekja til sama atviks, aðstöðu eða löggernings.325 Í heimildinni felst að í stað þess að 

sækja mál skv. 1. mgr. 19. gr. eml. er þeim heimilt að láta málsóknarfélag sem þeir eiga 

hlut að reka í einu lagi mál um kröfur þeirra allra.326 Í 2. mgr. 19. gr. a. eml. er kveðið á 

um að málsóknarfélagið verði aðili að málinu en félagsmenn eigi hver fyrir sitt leyti þá 

hagsmuni sem málið varðar og njóta þar sömu stöðu og aðilar að því leyti sem annað 

leiðir ekki af ákvæðum þessarar greinar.327 Í stefnu skal gera eina kröfu í nafni félagsins 

en tilgreina þarf hlut hvers og eins félagsmanns sé um peningakröfu að ræða.328 Í dómi 

skal hins vegar getið um kröfuna í heild í nafni félagsins án þess að nafna félagsmanna 

sé getið.329 Skv. 2. mgr. 19. gr. a. eml. fer málsóknarfélag á allan hátt með forræði yfir 

málinu og bindur félagsmenn með ákvörðunum þess. Þess skal getið að leita má fullnustu 

hjá félagsmönnum sjálfum auk þess sem félagið getur leitað fullnustu réttinda fyrir 

félagsmenn sína skv. 2. mgr. 19. gr. a. eml. Skv. 3. mgr. 19. gr. a. eml. getur nýr aðili 

bæst við félagsskapinn og getur þá félagið aukið við dómkröfur sínar. Slík aukning 

félagsmanna fer fram með framhaldsstefnu áður en aðalmeðferð fer fram í málinu. Gildir 

þá ekki 29. gr. eml. þar sem kveðið er á um að vanræksla megi ekki hafa verið viðhöfð 

með að gera ekki kröfu í einu lagi í frumstefnu. Skv. 4. mgr. 19. gr. a. eml. getur 

félagsmaður sagt sig úr málsóknarfélaginu eftir málshöfðun og skal félagið þá breyta 

heildarkröfu félagsins sem nemur hlut hins brottgengna við úrsögnina. Dæma má skv. 4. 

 
324 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 78. 
325 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 79. 
326 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 79. 
327 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 79. 
328 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 79. 
329 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 79. 
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mgr. 19. gr. a. eml. þann sem segir sig úr félaginu til þess að greiða hluta málskostnaðar 

sem gagnaðila kann að vera ákveðinn. 

Í daglegu tali hefur þetta málsóknarfyrirkomulag verið kallað hópmálsókn en  lítið mun 

hafa reynt á málsóknarfélög hér á landi.330 Í dómaframkvæmd hefur þó reynt á þessa 

heimild. Má í því sambandi nefna Lrd. 20. desember 2019 (10/2019) þar sem 

málsóknarfélag höfðaði mál gegn Matvælastofnun og rekstaraðila laxeldis og krafðist 

ógildingar á veitingu rekstrarleyfis vegna fiskeldis í Reyðarfirði.  

Málsóknarfélagið N höfðaði mál á hendur Matvælastofnun og Löxum ehf. og krafðist þess 

að fellt yrði úr gildi rekstrarleyfi sem Fiskistofa hafði veitt Löxum ehf. til reksturs 

fiskeldis. Taldi stefnandi að slíkt leyfi kynni að valda hlunnindabændum laxveiðijarða 

tjóni þar sem hætta væri á að laxastofnar þessir blönduðust. Í héraðsdómi voru stefndu 

sýknaðir. Málsóknarfélagið áfrýjaði dóminum til Landsréttar og Laxar ehf. gagnáfrýjuðu 

dómnum og gerðu kröfu um frávísun máls og að stefnanda yrði gert að greiða þeim 

málskostnað í héraði og fyrir Landsrétti. Í niðurstöðu Landsréttar sagði að 

málsóknarfélagið væri félagsskapur veiðifélaga og hefðu veiðifélögin sem slík engra 

hagsmuna að gæta í málinu heldur aðeins þeir sem hefðu félagsaðild í veiðifélögunum.Var 

því ekki talið að stefnandi hefði hagsmuni af því að fá úr málinu skorðið fyrir dómstólum. 

Var málinu vísað frá dómi með úrskurði Landsréttar. 

7.3. Aðild að gagnsök 

Í 28. gr. eml. er kveðið á um atriði sem varða gagnsök í einkamálum.331 Skv. 1. mgr. 28. 

gr. eml. er kveðið á um að varnaraðila sé rétt að hafa uppi gagnkröfu til skuldajafnaðar í 

máli án þess að gagnstefna ef skilyrði fyrir skuldajöfnuði eru fyrir hendi. Gagnkrafan 

skal þá höfð uppi í greinargerð skv. 1. mgr. 28. gr. eml. en sjálfstæður dómur getur ekki 

gengið um hana heldur fellur einn dómur um báðar kröfurnar um mismun á aðalkröfu 

og gagnkröfu. 

Engin ákvæði eru um aðild að gagnsök og því má ætla að venjur og fordæmi hafi mótað 

reglur þar að lútandi.332 Í 2. mgr. 28. gr. eml. er gerður greinarmunur á tvenns konar 

tegundum gagnsakar til sjálfstæðs dóms. Annars vegar er gert ráð fyrir að gagnsök verði 

höfðuð til skuldajafnaðar við kröfu aðalstefnanda og sjálfstæðs dóms fyrir afgangi 

gagnkröfunnar. Hins vegar er heimilað að höfða gagnsök til sjálfstæðs dóms án nokkurs 

skuldajafnaðar.333 Ef hins vegar á að höfða gagnsök til sjálfstæðs dóms verður stefndi að 

uppfylla skilyrði 2. mgr. 28. gr. eml. Í 2. mgr. 28. gr. eml. er kveðið á um að með 

gagnstefnu sé varnaraðila heimilt að hafa uppi gagnkröfu í máli til sjálfstæðs dóms og 

eftir atvikum skuldajafnaðar ef gagnkrafan er samkynja aðalkröfunni eða þær eiga báðar 

 
330 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 79-80. 
331 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 80. 
332 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 80. 
333 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 133. 
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rætur að rekja til sama atviks, aðstöðu eða löggernings eða samið hefur verið um að 

sækja mætti gagnkröfuna í máli um aðalkröfuna. Gagnsök verður að höfða innan 

mánaðar frá þingfestingu aðalsakar. Ef skilyrðum 2. mgr. 28. gr. eml. er fullnægt verður 

eitt mál rekið og einn dómur verður þar sem eftir atvikum verður leyst úr kröfu hvors 

aðilans um sig.334 Þarna snýst aðildin við og stefndi (aðalstefndi) verður þá stefnandi í 

gagnsök. Stefnandi verður því stefndi í gagnsök. Engin vandkvæði eru á því þar sem 

oftast eru aðilarnir þeir sömu í aðalsök og gagnsök.335 Vera má að gagnkrafan, sem 

aðalstefndi vill hafa uppi, tileyri honum ekki einum. Spurning hefur því orðið hvort 

aðalstefndi megi breyta aðild að málinu með því að nýjum aðila verði bætt við í gagnsök, 

annaðhvort til sóknar eða varnar.336 Hæstiréttur hefur fallist á að breytingar á aðild séu 

heimilar ef því skilyrði er fullnægt um að nýi aðilinn geti átt samaðild eða samlagsaðild 

í gagnsökinni með öðrum hvorum upphaflega aðilanum.337  

Í Hrd. 1942, bls. 174 (13/1942) höfðaði A mál gegn B vegna áreksturs og krafðist bóta 

en B höfðaði gagnsök gegn A vegna tjóns sem B varð fyrir. Auk þess höfðaði B mál 

varðandi líkamsskaða barns síns í árekstrinum og kom barnið því inn í málið við hlið 

gagnstefnanda sem samlagsaðili.338  

Í Hrd. 1984, bls. 1047 (171/1982) höfðaði A mál gegn B og einnig tryggingafélaginu A 

hf. B gagnstefndi og bætti við samlagsaðila sem var tryggingafélagið T sem sem var 

vátryggjandi bifreiðar A. Ekki var fundið að því í dómi að nýjum samlagsaðila hefði 

verið stefnt til varnar í málinu.339  

Þá ber að geta þess að tímamörk eru á höfðun gagnsakar og skv. 2. mgr. 28. gr. eml. þarf 

gagnstefnandi að hafa höfðað gagnsök innan eins mánaðar frá þingfestingu máls. Þrátt 

fyrir að skv. 2. mgr. 28. gr. eml. sé kveðið á um að gagnsök þurfi að höfða innan eins 

mánaðar frá þingfestingu máls segir í 3. mgr. 28. gr. eml. að þó megi höfða gagnsök 

síðar en þó ekki síðar en fyrir aðalmeðferð máls ef vanrækslu er ekki um að kenna. 

 

7.4. Meðalgönguaðild  

Þriðja manni er heimil svonefnd meðalgönguaðild sem ákvæði 20. gr. eml. kveður á um. 

Meðalgönguaðild felur í sér að þriðji aðili sem telur sig eiga lögvarinn réttindi til sóknar 

 
334 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 134. 
335 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 80. 
336 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 80. 
337 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 80. 
338 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 80. 
339 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 80. 
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eða varnar í einkamáli stefnir sjálfum sér inn í mál hjá öðrum hvorum aðilanum.340 Þriðji 

aðili getur verið sá sem á tilkall til alls réttar sem deilt er um í einkamáli eða þá hluta 

hans og hefði þá jafnvel getað verið samlagsaðili eða samaðili stefnanda í málinu.341 

Skv. 20. gr. eml. er það skilyrði sett fyrir slíkri aðild að viðkomandi dómsmál skipti hann 

máli að lögum.  

Meðalgönguaðild skiptist í tvennt. Í fyrsta lagi er um að ræða aðalmeðalgöngu þar sem 

sá sem telur sig eiga rétt stefnir sér inn í málið og krefst þess annars vegar að honum 

verði dæmdir hagsmunir sem um er deilt í máli í stað aðalstefnanda að hluta eða heild, 

eða þá að að hann gerir kröfu í málinu um sjálfstæða hagsmuni sína líkt og hann væri 

samlagsaðili aðalstefnanda.342  

Í öðru lagi er um að ræða svokallaða aukameðalgönguaðild en þá stefnir þriðji aðili sér 

inn í mál annarra og gerir kröfu um að mál verði dæmt öðrum hvorum aðilanum í hag.343 

Þessi réttur er ekki eingöngu sóknarmegin í máli heldur getur aðili að uppfylltum 

skilyrðum stefnt sér inn til meðalgöngu varnarmegin.344 Slíkt gæti átt sér stað ef hann 

telur að niðurstaða dóms kunni að verða áfellisdómur á hendur stefnda sem gæti haft 

áhrif á hann.345 Þess ber að geta að höfðun meðalgöngusakar byggist á þeirri skyldu að 

sá sem hyggst stefna sér inn til meðalgöngu þarf að stefna öllum aðilum málsins og gera 

kröfu um meðalgöngu.346 

Í Hrd. 2004, bls. 1872 (128/2004) reyndi á meðalgöngu þar sem þriðji aðili krafðist þess 

að vera heimiluð meðalganga þar sem hann gerði kröfu um sjálfstæða hagsmuni sína í 

máli þar sem móðir og faðir barns deildu um forsjá þess. 

A krafðist þess fyrir dómi að henni yrði heimiluð meðalganga við hlið eiginmanns síns, C 

í forsjármáli vegna barnsins X sem eiginmaður hennar átti með móður barnsins. A byggði 

kröfu sína á 20. gr. eml. Foreldrarnir M og J höfðu deilt um forræði yfir barni þeirra. Gerði 

A kröfu um að henni yrði ásamt eiginmanni sínum, S, falin forsjá X. Í héraðsdómi sem 

staðfestur var í Hæstarétti taldist A ekki uppfylla skilyrði til beinnar aðildar að málinu 

lögum samkvæmt. A hefði enga hagsmuni að lögum af úrslitum málsins þar sem réttur 

hennar til lögbundinnar forsjár sem stjúpforeldris skv. barnalögum var bundinn við það 

að eiginmaður hennar færi með forsjá X. Var kröfu C vísað frá dómi bæði í héraði og 

Hæstarétti. 

 

Varðandi aukameðalgöngu ræðst réttur af orðalagi lokaorða 20. gr. eml. þar sem kveðið 

er á um að meðalgöngustefnandi geti krafist þess að dómur verði felldur þannig að réttur 

 
340 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 80. 
341 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 80. 
342 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 81. 
343 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 82. 
344 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 80. 
345 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 80. 
346 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 84. 
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hans verði verndaður.347 Í aukameðalgöngu felst því að þriðji aðili stefnir sér inn í mál 

en þó ekki til þess að gera sjálfur kröfur heldur til þess að styðja við bakið á öðrum 

hvorum aðilanum ef hætta er á að ákveðin niðurstaða yrði óbeint óhagstæð fyrir hann.348 

Þessi tegund aðildar er sjaldgæf og háð ströngum skilyrðum enda ef 

aukameðalgönguaðili hefur ekki hagsmuna að gæta varðandi niðurstöðu dóms þá er 

slíkri aðild ofaukið og engin þörf á slíku klappliði við rekstur máls.349 Dæmi um slíka 

aðild má finna í Hrd. 2004, bls. 18 (1/2004).  

A og B kröfðust þess að þeim yrðu heimiluð aukameðalganga í forsjármáli C og D og báru 

því við að barnið hefði verið í umsjá þeirra frá fæðingu auk þess sem þau hefðu undir 

höndum viljayfirlýsingu D og skv. henni sótt um ættleiðingarleyfi varðandi barnið. Í 

héraðsdómi var krafa C tekin til greina um að A og B yrði synjað um meðalgönguaðild í 

málinu. Taldi dómurinn að ekki væri lagagrundvöllur fyrir slíkri aðild þar sem af gögnum 

málsins væri ekki ljóst á hvaða lagagrunni A og B gætu reist réttindi sín til afskipta af 

meðferð forsjármálsins. Í Hæstarétti var talið að þar sem fyrirhugað væri að A og B myndu 

ættleiða barnið töldust þau hafa sjálfstæða hagsmuni af niðurstöðu málsins og var 

úrskurður héraðsdóms felldur úr gildi og þeim heimiluð aukameðalgangan. 

7.5.   Réttargæsluaðild 

Í 21. gr. eml. er að finna heimild fyrir aðila að dómsmáli að stefna þriðja aðila inn í málið 

þannig að hann geti varið hagsmuni sína eða verið til halds og trausts. 350 

Réttargæsluaðild er gjarnan beitt ef úrslit skipta þriðja aðila máli að lögum.351 Dæmi um 

slíkar aðstæður gætu verið þannig að þriðji maður seldi stefnda hlut en stefnandi telur 

sig eiga hlutinn. Þá getur þriðja manni verið stefnt inn til réttargæslu til þess að styðja 

við bakið á stefnda.352 Samkvæmt 2. mgr. 20. gr. eml. getur réttargæsluaðili ekki gert 

kröfu í málinu og nýtur á móti þeirra réttinda að ekki er hægt að gera kröfu gegn honum 

og þá verður hann ekki bundinn af dómsniðurstöðu í málinu. 

Réttargæsluaðili getur gert kröfu um greiðslu málskostnaðar.353 Þrátt fyrir takmarkaðar 

heimildir réttargæsluaðila gefst honum færi á að vekja athygli á upplýsingum og jafnvel 

málsástæðum sem stefndi hefur ekki komið auga á.354 Þá getur réttargæsluaðili aflað 

gagna og lagt fram í dómsmáli, óskað matsgerðar, leitt vitni og gefið skýrslu fyrir 

dómi.355  

 
347 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 82. 
348 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 82. 
349 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 82. 
350 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 84. 
351 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 84. 
352 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 84. 
353 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 84. 
354 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 84. 
355 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 86. 



 

64 

 

Réttargæsluaðila sem stefnt er inn í mál er hins vegar að meinalausu að láta málið ekki 

til sín taka þar sem hann er ekki bundinn af dómi í því og afleiðingar verða engar þótt 

hann mæti ekki til þinghalds.356 Í ljósi þess er réttargæslustefnda ekki skylt að mæta til 

þinghalds skv. almennri ályktun um það.357 Hins vegar verður af dómaframkvæmd ráðið 

að ef réttargæslustefndi lætur ekki mál til sín taka eigi hann frekar á hættu að þurfa að 

endurgreiða þeim sem stefndi honum allan kostnað sem hann hafði af upphaflegu máli 

ef unnt er á síðari stigum að hafa uppi framkröfu á hendur réttargæslustefnda eins og 

leiða má af í Hrd. 1969, bls. 360 (42/1969) þar sem framkrafa á hendur 

réttargæslustefnda var reist á því að hann mætti ekki fyrir dóm. Aðeins er um þetta eina 

atvik að ræða sem gefur tilefni til að ætla að frávik sé frá hinni almennu framangreindu 

ályktun.358   

 

7.6. Aðildarskortur 

Þegar stefnandi eða stefndi er ekki sú persóna eða lögpersóna sem á þá hagsmuni sem 

stefnt er út af, er talað um að sé um aðildarskort að ræða.359 Til skýringar gæti t.d. verið 

að stefndi viðurkenni peningakröfu en viðurkenni ekki rétt stefnanda til hagsmunanna. 

Ekki er um að ræða formgalla þegar aðildarskortur á sér stað heldur efnisgalla þar sem 

það snýr að efnishlið málsins.360 Aðildarskortur einkennist því af því að annar hvor 

aðilinn er ekki sá rétti til þess að krefjast hagsmunanna í máli eða bera skylduna, heldur 

ætti þriðji maður með réttu að eiga í hlut og skiptir þá engu hvort vitað er hver hann er.361 

Vanreifun veldur hins vegar frávísun en það væri t.d. ef ekki væru fullnægjandi skýringar 

fyrir hendi sem gætu stutt rétt stefnanda og stefnda til aðildar í málinu.362 Í því tilviki 

kann að vera að aðild sé rétt en það verður að skýra hana og sýna fram á hana.363 Til eru 

dæmi um að stefndi hafi ranglega krafist frávísunar vegna aðildarskorts í stað sýknu og 

má sjá þetta í Hrd. 1957, bls. 140 (26/1957)364 þar sem maður beindi kröfum til stefnda 

vegna vinnulauna en stefndi krafðist frávísunar í máli og taldi sig ekki aðila að málinu. 

Sjó- og verslunardómur Ísafjarðarsýslu tók frávísunarkröfuna ekki til greina og var sá 

úrskurður staðfestur í Hæstarétti. 

 
356 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 86. 
357 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 86. 
358 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 86. 
359 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 89. 
360 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 89. 
361 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 89. 
362 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 89-90. 
363 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 89. 
364 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 89. 
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Í 2. mgr. 16. gr. eml. er kveðið á um að ef varnir byggjast á aðildarskorti þá beri að sýkna 

í málinu verði fallist á þær og má hér vísa til Lrd. 8. febrúar 2019 (476/2018).  

L stefndi N hf. og Í hf. og krafðist þess að ógilt yrði ákvörðun N hf. um að Í hf. fengi eitt 

félaga að setja upp vörumerki sitt á húsnæði N hf. sem L var jafnframt að hluta til með á 

leigu. Einnig gerði L kröfu um að Í hf. yrði gert að fjarlægja vörumerki sitt af húsinu. Í 

leigusamningi L og N hf. var viðaukaákvæði um að L mætti ekki setja vörumerki sitt á 

húsið. Í héraðsdómi voru N hf. og Í hf. sýknaðir þar sem ekki var talið að L ætti aðild að 

kröfu um ógildingu stjórnar N hf. Var dómurinn staðfestur í Landsrétti. 

 

Í dómaframkvæmd hefur komið fyrir að kröfum hafi verið vísað frá dómi vegna annmarka 

sem virðist þó hafa verið fólginn í aðildarskorti.365 Mörkin milli þess hvort um vanreifun 

á  sé að ræða eða aðildarskort geta stundum verið óljós og háð mati366 eins og sjá má í Hrd. 

1973, bls. 308 (49/1973).  

Bókaforlag stefndi S sem var sögð hafa keypt ritsafn af bóksala. Þegar hún fékk hluta þess 

sendan til sín leysti hún hann ekki út. S var stefnt en hún mætti ekki til dóms þannig að 

skv. þágildandi einkamálalögum var málið dómtekið á grundvelli fyrirliggjandi gagna. 

Borgardómur vísaði málinu frá á grundvelli vanreifunar þar sem ekki var ljóst hver var 

hinn raunverulegi kaupandi bókanna. Í Hæstarétti var málinu vísað aftur heim í hérað til 

efnismeðferðar. Hæstiréttur taldi hafið yfir vafa að ekki væri um aðildarskort að ræða þar 

sem í málinu lægi fyrir pöntun undirrituð af S og tók jafnframt fram að aðildarskortur 

leiddi til sýknu ef á hann væri fallist.   

 

Í Lrd. 21. júní 2018 (378/2018) reyndi á það hvort um vanreifun eða aðildarskort væri 

að ræða.  

V og L ehf. stefndu A hf. og kröfðust skaðabóta úr hendi A hf. þar sem þeir töldu A hf. 

hafa komið í veg fyrir endurskipulagningu á fyrirtæki í þeirra eigu og því orðið fyrir tjóni. 

Bótakröfu V og L ehf. gegn A hf. var vísað frá héraðsdómi þar sem aðild þótti óljós og 

vanreifuð. Í Landsrétti var fjallað um að ágalli á aðild varðaði efni máls og leiddi til sýknu 

sbr. 2. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Var hinn kærði úrskurður 

felldur úr gildi og lagt fyrir héraðsdóm að taka málið til efnismeðferðar. 

 

Svo kann að fara að stefnandi höfði mál í eigin nafni vegna réttinda sem hann 

viðurkennir að tilheyri þó öðrum. Aðildina réttlætir hann með því að hann hafi umboð 

rétthafans til málsóknar með þessum hætti. Þegar slíkt á sér stað er talað um að 

viðkomandi hafi svokallað málsóknarumboð eða innheimtuumboð.367 Ef viðkomandi 

sýnir ekki með óyggjandi hætti fram á slíkt umboð verður um að ræða umboðsskort 

fremur en aðildarskort.368 

 
365 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 89. 
366 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 90. 
367 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 90. 
368 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 90. 
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8. Aðilaskipti að einkamáli 

Í 1. mgr. 22. gr. og 1. mgr. 23. gr. eml. er kveðið á um að aðilaskipti að einkamáli geti 

orðið vegna eins af þremur eftirfarandi atriðum. Þar er um að ræða framsal hagsmuna 

sem aðili á, hann andist eða bú hann sé tekið til gjaldþrotaskipta.369 Við slíkar aðstæður 

verður til nýr aðili að þeim hagsmunum sem málarekstur snýst um í stað þess sem var í 

þeirri stöðu áður um leið og sá fyrri gengur úr því.370Aðili þessi getur bæði verið 

stefnandi og stefndi.371 Í eftirfarandi ákvæðum fjallar 22. gr. eml. um þátt stefnanda en 

23. gr. fjallar um þátt stefnda. Í 1. mgr. 23. gr. er kveðið á um að ef varnaraðili afhendir 

hlut eða réttindi sem hann er sóttur til að láta af hendi eftir að mál er höfðað þá megi 

sóknaraðili allt að einu halda málinu áfram gegn upphaflegum varnaraðila.372 Verður þá 

sá sem leiðir rétt sinn frá varnaraðila bundinn af dómi í málinu nema hann hafi eignast 

hlut eða réttindi með þeim hætti að réttur annarra glatist gagnvart honum.373 Aðilaskipti 

geta orðið frá þeim tíma að mál er höfðað og þar til það er dómtekið.374 Þess ber að geta 

að skv. 93. gr. eml. telst mál höfðað frá þeim tíma sem stefna er birt stefnda eða 

umboðsmanni hans eða frá þeim tíma sem annar hvor þeirra mætir til þingfestingar hafi 

stefna ekki verið birt. Jafnframt skal við þingfestingu afhenda stefnda afrit af stefnu.375 

Varðandi 2. mgr. 16. gr. eml. er það fræðilegur möguleiki að upphaflegi rétthafi 

hagsmuna sem deilt er um í dómsmáli reyni að fara áfram með málið þrátt fyrir framsal 

en þá þarf varnaraðili að standa vörð um að um sé að ræða aðildarskort þar sem nýr aðili 

sé að þeim réttindum og þarf þá að gera sýknukröfu í málinu.376 Hafi dómari hins vegar 

vitneskju um aðildarskort vísar hann málinu frá án kröfu á grundvelli framangreinds 

ákvæðis 2. mgr. 16. gr. eml. 

Ákvæði 1. mgr. 23. gr. eml. kemur í veg fyrir að sá sem stefnt er í einkamáli geti komið 

sér undan skyldum í því sambandi með því að framselja þriðja aðila réttinn til aðildar í 

málinu. Þar getur stefnandi sótt áfram réttinn á upphaflegan aðila þrátt fyrir framsal 

stefnda og heldur frumstefndi áfram aðildarhæfi sínu sem slíkur. Hins vegar er það 

þannig að dómur gegn frumstefnda bindur að meginreglu þann sem tók við þeim 

réttindum sem framseld voru.377 

 
369 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 86. 
370 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 86. 
371 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 86. 
372 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 88. 
373 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 88. 
374 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 86. 
375 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 86-87. 
376 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 87. 
377 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 88. 
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Í niðurlagi 1. mgr. 23. gr. eml. er kveðið á um undantekningu þess að dómur bindi ekki 

þann sem tók við réttindum eða hlut ef hann er fenginn á grundvelli traustfangsreglu.378 

Svokölluð peningaregla er víðtækasta traustfangsregla íslensks réttar og felst hún í því 

að sá sem tekur við peningum í grandleysi þarf ekki að skila þeim aftur þó svo að sá sem 

afhenti þá hafi í raun ekki verið eigandi þeirra.379 Þess ber þó að geta að varðandi þessa 

undanrekningareglu er ástæðulaust að gefa henni meiri gaum þar sem notkun hennar 

ræðst af reglum fjármunaréttar.380 

 

8.1. Tilkoma aðilaskipta 

Eins og fram hefur komið geta aðilaskipti farið fram með framsali, við andlát eða við 

gjaldþrot. Varðandi framsal geta réttindi skipt um aðild bæði við sölu eða gjöf og gildir 

einu þar um.381 Einnig getur framsal orðið gegn vilja eiganda réttindanna, t.d. með 

eignarnámi eða nauðungarsölu.382Varðandi 2. mgr. 22. gr. og 23. gr. eml. um bæði 

stefnanda og stefnda er hér um að ræða aðilaskipti við andlát. Við slíkar aðstæður tekur 

dánarbú þess manns við réttindunum sem dómsmálið snýst um og gerist aðili í stað hins 

látna.383 Ef hins vegar engir hagsmunir færast yfir á dánarbúið sem aðila málsins fellur 

málið niður en dæma má það til greiðslu málskostnaðar hvort sem það var með sókn eða 

vörn í málinu.384 

Hvað varðar 3. mgr. 22. og 23. gr. eml. þá taka þær lagagreinar til aðilaskipta sem verða 

þegar bú aðila er tekið til gjaldþrotaskipta meðan á málarekstri stendur. Þess ber að geta 

að ekki færast öll réttindi til þrotabúsins skv. 72. gr. og 73. gr. laga um gjaldþrotaskipti 

nr. 21/1991.385 

Skv. 1. mgr. 72. gr. gjaldþrotalaga er þó almenn regla að eftir að héraðsdómari hefur 

kveðið upp úrskurð um að bú skuldara sé tekið til gjaldþrotaskipta taki þrotabú 

skuldarans við öllum fjárhagslegum réttindum sem hann átti eða naut við uppkvaðningu 

úrskurðarins nema annað leiði af réttarreglum, eðli réttindanna eða löggerningi sem 

verður ekki hnekkt vegna gjaldþrotaskiptanna. Ef um einstakling er að ræða má 

þrotamaður skv. 1. mgr. 72. gr. gþl. þó halda þeim fjárhagslegu réttindum sem fjárnám 

 
378 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls.88. 
379 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson (2009). Kröfuréttur I - efndir kröfu 

bls. 363. 
380 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 88. 
381 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 87. 
382 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 87. 
383 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 87. 
384 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 88. 
385 Eftirleiðis skammstafað „gþl.“. 
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verður ekki gert í eða verða undanþegin fjárnámi nema mælt sé sérstaklega fyrir um 

annað í lögum. Í 1. mgr. 73. gr. gþl. er kveðið á um að meðan á gjaldþrotaskiptum stendur 

eignast þrotabúið þau fjárhagslegu réttindi sem hefðu annars fallið til þrotamannsins 

enda hefðu þau ekki verið undanþegin skv. 1. mgr. 72. gr. ef þau hefðu verið komin í 

eigu hans þegar héraðsdómari kvað upp úrskurð um að búið væri tekið til 

gjaldþrotaskipta.  

Skv. 2. mgr. 73. gr. gþl. falla þær skuldbindingar á þrotabúið sem skiptastjóri bakar því 

eða einhver sem hann hefur heimilað að skuldbinda það meðan á gjaldþrotaskiptum 

stendur.  

Þegar réttindi falla niður við aðilaskipti lögaðila sem er stefnandi í máli þá fellur málið 

niður skv. 3. mgr. 22. gr. eml. og ekki er heimilt að krefja þrotabú um greiðslu 

málskostnaðar við slíkar aðstæður eins og þegar um dánarbú einstaklinga er að ræða.386 

Breyting getur orðið á aðild að dómsmáli af öðrum ástæðum en um getur í 22. og 23. gr. 

eml.387 Í því sambandi vísast í tvo dóma þar sem breyting varð á aðild. Fyrri dómurinn 

var Hrd. 1959, bls. 541 (134/1958)388 og varðar lögbann sem G krafðist að yrði sett á K 

hf. vegna byggingar á lóð K hf. K hf. var eins og skammstöfun gefur til kynna hlutafélag 

en var breytt í sameignarfélag eftir að kvöð um byggingargerð var sett á lóð K hf. Þar 

með tók sameignarfélagið við aðild K hf. og samþykkti umboðsmaður 

sameignarfélagsins að kröfum yrði beint að því félagi. K hf. var hins vegar þinglýstur 

eigandi lóðarinnar og þótti G rétt að stefna K hf. Þarna er í raun ekki um að ræða framsal 

á félagi heldur aðeins breytingu á félagaformi þess. 

Varðandi annað mál má nefna Hrd. 1982, bls. 1059 (203/1978). Þar var nafni aðila 

breytt. P hafði höfðað mál á hendur Kvenfélagi Árnesprestakalls og gerði kröfu um bætur 

vegna leyndra galla á húseign sem hann hafði keypt af K. Í héraðsdómi var K sýknað en 

málinu var áfrýjað til Hæstaréttar. Áður en dómur í Hæstarétti var kveðinn upp skipti K 

um nafn og var málið rekið undir því nafni. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms þrátt 

fyrir nafnabreytinguna. 

 

8.2. Formsatriði vegna aðilaskipta 

Við aðilaskipti í einkamáli þarf að gæta þess að fært verði til bókar í þinghaldi í málinu 

hjá viðkomandi dómstól hver hinn nýi aðili er og ber þá viðkomandi mál heiti skv. hinni 

 
386 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 88.  
387 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 88. 
388 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 88. 
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breyttu aðild.389 Ekki þarf að gefa út nýja stefnu í málinu né að tilkynna gagnaðila um 

aðilaskiptin nema önnur lög kveði á um annað.390  

Dæmi um að lög kveði á um tilkynningarskyldu í því sambandi má vísa í 2. mgr. 4. gr. 

laga um skipti á dánarbúum nr. 20/1991. Þar er kveðið á um að ef mál hefur verið höfðað 

á hendur manni sem andast eftir málshöfðunina má halda málinu áfram gegn dánarbúi 

hans að því tilskyldu að forráðamanni dánarbúsins sé tilkynnt um að það eigi að taka við 

þeim vörnum sem hinn látni hafði í lifanda lífi skv. 2. mgr. 23. gr. eml.391  

Þá er einnig að finna hliðstætt ákvæði í 2. mgr. 116. gr. laga nr. 21/1991 um 

gjaldþrotaskipti þegar maður sem mál er höfðað gegn verður tekinn til skiptameðferðar 

eftir að málarekstur hófst. Við slíkar aðstæður ber að tilkynna skiptastjóra búsins um að 

þrotabúið muni taka við aðild þrotamannsins skv. 2. mgr. 23. gr. eml.392 

Sá sem tekur við skyldu þeirri að gerast nýr aðili að máli í tilvikum sem þessum verður 

að sæta því að taka við því eins og forveri hans skildi við það eins og fram kemur í 1. 

mgr. 22. gr. eml.393 Í slíkum tilvikum er nýi aðilinn í málinu bundinn af kröfugerð og 

málsástæðum sem forveri hans var búinn að gera í því og einnig yfirlýsingum sem 

forverinn var búinn að gefa gagnaðila til hagsbóta í því.394 Nýi aðilinn á því ekki rétt á 

að skila inn skriflegri sókn í málinu eða að leggja fram nýja greinargerð.395 Þessi regla 

verður að teljast eðlileg með tilliti til þess að ófært væri að gagnaðili þyrfti að sæta 

óhagræði og jafnvel röskun á réttarstöðu sinni vegna aðilaskipta sem eru á engan hátt 

tilkomin af honum.396 

 

9. Réttur aðila til framlagningar sönnunargagna fyrir dómi 

Í einkamáli hafa aðilar jafnan rétt til framlagningar sönnunargagna. Þessi jafni réttur er 

m.a. leiddur af jafnræðisreglu laga um meðferð einkamála.397 Slík regla hefur stoð í 65. 

gr. Stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944 þar sem kveðið er á um að allir skuli vera jafnir 

fyrir lögum m.a. með tilliti til stöðu. Því eru málsmeðferðarreglur á þann hátt að aðilum 

máls sé tryggður jafn réttur til þess að leggja fram sönnunargögn máli sínu til 

 
389 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 89. 
390 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 89. 
391 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 89. 
392 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 89. 
393 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 89. 
394 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 89. 
395 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 89. 
396 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 89. 
397 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 14. 
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stuðnings.398 Sönnunargögn geta verið ýmiss konar og verður vikið að því í undirköflum 

þessa kafla í hvaða formi þau geta verið. Samkvæmt 1. mgr. 46. gr. eml. hvílir það á 

herðum aðilanna að afla sönnunargagna máli sínu til stuðnings og kemur dómari ekki að 

þeim þætti, hvorki að ósk aðilanna eða af sjálfsdáðum.399 Því geta niðurstöður máls oltið 

á því hversu vel aðilar ná að færa sönnur á mál sitt. Mistök eða aðgerðaleysi aðilanna 

við öflun sönnunargagna geta leitt til þess að mál tapist.400 Þá má ætla að tilvik, jafnvel 

óvænt og óhjákvæmileg, kunni að valda því að aðilar ná ekki að færa fram 

sönnunargögn. Til dæmis má nefna það að ef vitni sem kynni að búa yfir mikilvægum 

upplýsingum í máli mundi andast. Í slíku tilviki væri það augljóst að viðkomandi 

upplýsingar sem hinn látni bjó yfir sem hefðu verið hagfelldar fyrir aðila myndu ekki 

koma að gagni fyrir þann aðila sem hefði getað hagnýtt sér þær. Að sama skapi má ætla 

að slíkt tilvik gæti orðið gagnaðila hagfellt ef sömu upplýsingar hefðu annars verið 

honum óhagfelldar kæmu þær til dóms. Kveðið er á um tvær undantekningar frá 

meginreglu 1. mgr. 46. gr. eml. Samkvæmt 2. mgr. 46. gr. eml. er dómara heimilt að 

benda aðilum á atriði sem þeim væri rétt að afla gagna um til að koma að nauðsynlegum 

skýringum í máli. Þá er gert ráð fyrir í 3. mgr. sama ákvæðis að dómari geti neitað aðila 

um að leggja fram sönnunargögn sem eru bersýnilega tilgangslaus.401 Ákvæði 3. mgr. 

46. gr. eml. girðir fyrir að aðilar geti komið með fyrir dóm alls kyns gögn sem engu máli 

myndu skipta fyrir væntanlega dómsniðurstöðu en myndu augljóslega lengja ferli 

málsmeðferðarinnar að óþörfu. Hins vegar ýtir 2. mgr. 46. gr. ákvæðisins undir að 

dómari geti óskað eftir frekari gögnum í málið til þess að fá skýrari mynd á það ef 

málatilbúnaður aðila er óljós. Þessar undantekningar takmarka augljóslega forræði 

aðilanna á sönnunarfærslunni þó að almenna reglan sé sú að aðilar hafi frelsi til öflunar 

sönnunargagna.402 Í 1. mgr. 44. gr. eml. segir að dómari leggi mat á sönnunargögn, til að 

komast að niðurstöðu um hvort staðhæfing teljist sönnuð. Því beinist sönnunarfærsla 

hvors aðila um sig að því að sýna fram á að fullyrðing hans um atburð eða staðreynd sé 

rétt.403 Aðilinn þarf því aðeins að sýna fram á að fullyrðing fái staðist um hvort atburður 

hafi átt sér stað eða ekki og hvernig hann hafi þá gerst eða að tiltekið ástand hafi komist 

á eða standi yfir.404 Aðili þarf þó ekki að sanna að tiltekin réttarregla ráði niðurstöðu í 

 
398 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 14. 
399 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 223. 
400 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 223. 
401 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 224. 
402 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 224. 
403 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 222. 
404 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 222. 
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máli og heldur ekki hvernig sú regla verður skýrð enda gengið út frá því í 

einkamálaréttarfari að dómari þekki lögin og beiti þeim þegar við á.405 Þá segir enn 

fremur í ákvæðinu að dómari meti hverju sinni hvort fullyrðing um umdeild atvik teljist 

sönnuð. Af því má ráða að sönnun beinist eingöngu að þeim fullyrðingum annars aðilans 

um atburð eða staðreynd sem gagnaðilinn hefur mótmælt og eru þar með umdeildar.406 

Í lögum um meðferð einkamála er byggt á málsforræðisreglunni en ekki 

rannsóknarreglunni og þess vegna þarf aðili ekki að sanna atriði til að útiloka efasemdir 

dómara heldur eingöngu til þess að hnekkja gagnstæðri fullyrðingu gagnaðilans.407 Þá er 

það þannig að ef aðili staðhæfir um eitthvað sem gagnaðili mótmælir ekki þá er dómara 

skylt að leggja þá staðhæfingu til grundvallar í málinu hvort sem hann telur hana 

trúverðuga eða ekki.408  

Í Lrd. 5. febrúar 2020 (15/2020) reyndi á 2. mgr. 46. gr. eml.  

Íslenska ríkið, Í stefndi A og fleirum og krafðist þess að viðurkennt yrði með dómi 

eignarhald á landspildu sem aflað hafði verið út úr jörð til Sandgræðslu ríkisins árið 1939. 

Þá krafðist Í þess að það ætti veiðirétt fyrir viðkomandi landi og að mörk þess væru með 

tilteknum hætti. Í gagnsök kröfðust gagnstefnendur þess að viðurkennd yrðu full eignarráð 

þeirra yfir landinu. Að mati héraðsdóms hafði Í ekki tekið fram í kröfu sinni á hvaða 

lagagrundvelli Í stefndi aðilum í málinu í einu lagi auk þess sem kröfur voru taldar óljósar 

og var málinu vísað frá í heild. Í Landsrétti var úrskurður héraðsdóms felldur úr gildi í 

aðalsök og héraðsdómi gert að taka málið til efnismeðferðar. Í niðurstöðu Landsréttar kom 

fram að ekki kæmi til álita að vísa málinu frá á grundvelli þess að ekki hefði verið getið 

um á hvaða lagagrundvelli samlagsaðild stefndu hefði verið reist í málinu og yrði það ekki 

stefnanda til réttarspjalla að hafa ekki getið þess sérstaklega í stefnu á hvaða lagaákvæðum 

slík aðild væri reist. Þá hefði aldrei komið krafa um frávísun á þeim grundvelli. Þá taldi 

Landsréttur að þrátt fyrir að atriði í kröfugerð Í hefðu verið óljós hefði ekki verið tilefni 

til frávísunar málsins af þeim sökum þar sem dómari hefði ekki bent Í á þann möguleika 

að bæta úr því skv. 2. mgr. 46. gr. eml. til þess að Í hefði getað bætt úr þeim annmörkum 

sem héraðsdómur grundvallaði frávísun málsins á. 

 

9.1. Tegundir sönnunargagna 

Sönnunargögn geta verið af ýmsum toga og geta bæði verið áþreifanleg og óáþreifanleg 

svo sem munnlegar skýrslur aðila fyrir dómi, munnlegar skýrslur vitna fyrir dómi, 

matsgerðir dómkvaddra matsmanna, skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn.409  

Í eftirfarandi köflum verða mismunandi flokkar sönnunargagna í einkamáli skoðaðir.  

 

 
405 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 222. 
406 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 222. 
407 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 222. 
408 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 222. 
409 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 223. 
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9.2. Munnlegar aðilaskýrslur 

Þegar talað er um munnlegar aðilaskýrslur er átt við skýrslu sem aðili máls gefur fyrir 

dómi.410 Tilgangur skýrslugjafar er sá að skýrslan verði gefin um málsatvik eða með 

öðrum orðum til að varpa ljósi á atburði sem standa að baki í málinu.411 Í ljósi þess á 

aðili ekki að koma fyrir dóm til að lýsa almennum skoðunum sínum á málinu eða til að 

færa þar fram röksemdir fyrir kröfu sinni.412 Ekki er því unnt að segja að aðilaskýrsla sé 

að öllu leyti sönnunargagn í máli heldur er hún að hluta til upplýsingaskýrsla.413 Þó er 

hægt að líta sem svo á að aðilaskýrsla hafi þrenns konar sönnunargildi. Ef aðili 

viðurkennir atriði sem eru honum óhagstæð í skýrslutöku þá getur það orðið gagnaðila í 

hag.414 Ef svör eru óskýr hjá aðila eða hann vanrækir að svar þá kann það að vera 

gagnaðila í hag.415 Ef aðili segir eitthvað í skýrslu sem ekki er mómælt þá er það að 

jafnaði lagt til grundvallar sem ígildi sannaðs atriðis.416 Í 48. gr. eml. er rætt um aðila án 

nánari afmörkunar á því hvort reglur um aðilaskýrslur geti náð til allra tegunda aðildar 

skv. ákvæðum laganna.417 Fyrirsvarsmaður gefur skýrslu sem aðili í máli þótt hann sé 

ekki aðili.418 Ef einhver telur sig vera fyrirsvarsmann vegna stöðu sinnar við aðila þá 

kann hann með gagnályktun frá 4. mgr. 48. gr. eml. að fá réttarstöðu vitnis með hliðsjón 

af 1. mgr. 51. gr. eml.419 Á slíkt reyndi í Hrd. 1984, bls. 1301 (222/1984).  

H, starfsmaður Landhelgisgæslunnar stefndi dómsmálaráðherra fyrir hönd 

Landhelgisgæslunnar til heimtu launa sem ágreiningur var um hvort H ætti rétt til. 

Við aðalmeðferð málsins óskaði dómsmálaráðherra eftir að tekin yrði vitnaskýrsla 

af B, starfsmannastjóra Landhelgisgæslunnar. H mótmælti því að litið yrði á B sem 

vitni þar sem staða hans væri slík að líta bæri á hann sem talsmann 

Landhelgisgæslunnar sem gæti gefið aðilaskýrslu í málinu en ekki borið vitni. 

Héraðsdómari kvað upp úrskurð á þann hátt að B hefði aðilastöðu í málinu. H 

kærði úrskurð þennan til Hæstaréttar sem sneri úrskurði héraðsdóms við og varð 

við kröfu H. Taldi Hæstiréttur að aðeins forstjóri Landhelgisgæslunnar gæti verið 

fyrirsvarsmaður Landhelgisgæslunnar. Á þeirri forsendu gæti starfsmannastjóri 

sem væri undirmaður forstjóra ekki verið bær til að gefa aðilaskýrslu í málinu 

heldur gæti hann aðeins komið að málinu sem vitni.  

 

 
410 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 227.  
411 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 227. 
412 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 227. 
413 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 227. 
414 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 227. 
415 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 227. 
416 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 227. 
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9.3. Vitnaskýrslur 

Um vitnaskýrslur fyrir dómi er fjallað í 1. mgr. 51. gr. eml. Í þessum kafla verður 

stuttlega farið yfir þau atriði sem snúa að rétti aðila til öflunar vitna í máli þar sem 

sérstakur kafli mun fjalla almennt um réttarstöðu vitna í dómsmáli. Í daglegu tali hefur 

hugtakið „vitni“ verið notað um atriði sem persóna sér eða skynjar og býr yfir 

upplýsingum varðandi þá skynjun. Í lögfræðiorðabók Lagastofnunar Háskóla Íslands er 

hugtakið skýrt á eftirfarandi hátt: „Sá sem hefur orðið sjónarvottur að málsatvikum eða 

skynjað þau að öðru leyti að eigin raun.“420 Einnig er hugtakið þar skýrt á eftirfarandi 

hátt: „Sá sem gefur munnlega skýrslu um atvik máls fyrir dómi án þess að vera málsaðili 

eða matsmaður.“421 Þegar vitni er boðað fyrir dóm er það á hendi aðilans að boða það 

skv. 1. mgr. 54. gr. eml. Í 2 . mgr. ákvæðisins kemur fram að vitnið skuli boðað með 

skriflegri kvaðningu sem aðili gefur sjálfur út eða leggur fyrir dómara að slík kvaðning 

verði gefin út.422 Í ákvæðinu kemur fram að í kvaðningu skuli greint frá nafni og heimili 

vitnis, tilefni boðunar í aðalatriðum, nafni dómstóls, hvar og hvenær vitnaleiðslan muni 

fara fram og hvaða afleiðingar það geti haft að vitni mæti ekki. Skv. 2. mgr. ákvæðisins 

skal birta kvaðningu með sama fyrirvara og stefnu en sá fyrirvari er tilgreindur í 91. gr. 

eml.  Skv. 3. mgr. ákvæðisins kemur fram að vitni sé skylt að bera vitni ef það er statt á 

dómþinginu þó það hafi ekki verið boðað í því skyni.  

 

9.4. Matsgerðir dómkvaddra matsmanna 

Matsgerðar í einkamáli er unnt að afla undir rekstri máls og einnig áður en mál verður 

höfðað. Matsgerð er skýrsla sérfróðs manns sem dómari hefur að kröfu aðila tilnefnt á 

formlegan hátt til þess að fá álit á tilteknu atviki.423 Þessi heimild byggist á 1. mgr. 60. 

gr. eml. Slíkum matsgerðum er til dæmis ætlað að styðja við fullyrðingu aðila í máli.424 

Til dæmis gæti hlutur sem stefnandi keypti af stefnda verið talinn gallaður og álit 

sérfróðs manns fengið með framangreindum hætti.425 Matsgerðir ná ekki til atriða þar 

sem almenn menntun mundi duga heldur er verið að tala um sérfræðing á viðkomandi 

sviði.426 Þá ber þess að geta að aðili getur nýtt sér heimild í 1. mgr. 77. gr. eml. þó 

málshöfðun sé ekki hafin í tilgangi þeim að afla matsgerðar sem hann getur grundvallað 

 
420 Lagastofnun Háskóla Íslands, Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 494. 
421 Lagastofnun Háskóla Íslands, Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 494. 
422 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 229. 
423 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 231. 
424 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 231. 
425 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 231. 
426 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 231. 
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væntanlega málshöfðun á hafi hún hagfellt og raunhæft gildi í væntanlegu einkamáli. 

Slíkur aðili þarf að hafa lögvarinna hagsmuna að gæta til þess að geta beiðst 

dómkvaðningar matsmanns. Í ljósi ákvæðisins getur aðili máls tekið ákvörðun um hvort 

hann höfði einkamál eftir að niðurstaða matsgerðar liggur fyrir. Skv. 3. mgr. 77. gr. eml. 

nær heimild 1. mgr. 77. gr. eml. ekki til atriða sem varða refsiverða háttsemi enda ekki 

á færi aðila að sanna slíkt þar sem það er á færi ákæruvaldsins skv. 108. gr. sml. 

Einnig eru til fyrirkomulag þar sem opinber starfsmaður er látinn um matið en sá hefur 

verið skipaður í eitt skipti fyrir öll til þess að meta slík atriði.427 Þessi heimild styðst við 

3. mgr. 60. gr. eml. og hefur slík matsgerð sama sönnunargildi sem sönnunargagn og 

matsgerð dómkvadds manns en sú leið er sjaldan farin.428 

Mótmæli gegn matsgerð hafa yfirleitt  engin áhrif nema ljóst sé að gerðin mundi ekki 

neinu máli skipta.429 Gæti þá dómari nýtt heimild sína skv. 3. mgr. 46. gr. eml. til þess 

að hafna matsbeiðninni.430 Varðandi skipun matsmanna gilda bæði almenn og sérstök 

hæfisskilyrði skv. 3 og 4. mgr. 61. gr. eml. Skv. 3. gr. 63. gr. eml. er matsmanni rétt að 

krefjast greiðslu fyrir fram vegna ferðakostnaðar svo og tryggingar samkvæmt ákvörðun 

dómara fyrir þóknun sinni ef með þarf. Dómari úrskurðar um fjárhæð ef ágreiningur 

verður sbr. 1. mgr. 66. gr. eml.431  

Útlagður kostnaður aðila  af matsgerð telst til málskostnaðar hans skv. e. lið 1. mgr. 129. 

gr. eml.432 Skv. 64. gr. eml. getur gagnaðili krafist yfirmats ef hann sættir sig ekki við 

matsgerð. Yfirmatsmenn þurfa að vera fleiri en þeir sem tóku þátt í undirmatinu og mega 

aðeins taka afstöðu til sama efnis og gert var í undirmatinu.433  

 

9.5. Sýnileg sönnunargögn 

Undir flokkinn um sýnileg sönnunargögn falla t.d. skjöl og áþreifanlegir hlutir, lausir 

eða fastir.434 Vera kann að gagnaðili hafi undir höndum sýnileg sönnunargögn sem aðili 

þarf á að halda málstað sínum til framdráttar. Getur hann þá skv. 1. og 2. mgr. 67. gr. og 

1. mgr. 68. gr. eml. skorað á gagnaðila fyrir dómi að leggja þau fram í málinu.435 Sé það 

trúverðugt að gagnið beri það með sér sem aðili fullyrðir og gagnaðili neitar að afhenda 

 
427 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 231. 
428 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 231. 
429 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 231. 
430 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 231. 
431 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 232. 
432 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 232. 
433 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 232. 
434 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 232. 
435 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 234. 
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skjalið kann það að skoðast sem fullyrðing aðilans sé rétt og dæma megi út frá því að 

svo sé.436 Ef dómari telur að skjal geti skipt máli við meðferð máls getur hann kveðið 

upp úrskurð skv. skriflegri kröfu aðila um að vörslumaður skjals afhendi það. Áður en 

til slíks kemur gera reglur í þessu sambandi ráð fyrir að vörslumaður verði fyrst boðaður 

fyrir dóm og skorað á hann að afhenda skjalið.437 Skv. 2. mgr. 68. gr. eml. er heimilt að 

framfylgja slíkum úrskurði með aðför sem beita má valdi við.438 Þá ber þess að geta að 

ef vörslumaður mætir ekki fyrir dóm í þessu sambandi má skv. 3. mgr. 68. gr. eml. leita 

atbeina lögreglu við að færa hann fyrir dóm. Í 70. gr. eml. er kveðið á um að sömu reglum 

megi beita til þess að fá í hendur önnur sýnileg sönnunargögn í vörslu þriðja manns eða 

aðgang að þeim.439  

Vera kann að aðili sé ekki fyllilega meðvitaður um stöðu sína varðandi höfðun einkamáls 

á grundvelli þess að ekki sé fyllilega vitað um gildi sönnunargagna sem hugsanlega gætu 

haft  gildi í málinu.  

Í 2. mgr. 77. gr. eml. getur aðili gert kröfu til dóms áður en til málshöfðunar kemur um 

að aflað verði sönnunar um atvik sem varða lögvarða hagsmuni aðila eða ef líkur eru á 

að verði verulega erfiðara síðar. Er aðila heimilt að leita sönnunar um atvikið fyrir dómi 

með vitnaleiðslu eða öflun skjals eða annars sýnilegs sönnunargagns. Á grundvelli slíkra 

sönnunargagna getur aðili að því búnu tekið ákvörðun um hvort hann höfðar mál eða 

ekki. Þá ber þess að geta að að heimild skv. 2. mgr. 77. gr. eml. verður ekki beitt til að 

afla sannana um refsiverða háttsemi sbr. 3. mgr. 77. gr. eml. Sem dæmi um nýlega 

beitingu ákvæðis 2. mgr. 77. gr. eml. má benda á  Lrd. 16. janúar 2019 (927/2018). 

Málið fjallaði um kröfu nokkurra stjórnmálamanna sem höfðu áður haft uppi ummæli á 

veitingastað í Reykjavík og umdeilt var hvort kona sem var á staðnum hafi mátt hljóðrita 

samtal þeirra. 

Kona á veitingastað hljóðritaði samtal nokkurra þjóðþekktra stjórnmálamanna og birti á 

samfélagsmiðlum þar sem henni ofbauð talsmáti þeirra. Kröfðust aðilar þess fyrir 

Héraðsdómi Reykjavíkur að konan sem hljóðritaði ummælin yrði kölluð sem vitni fyrir 

dóm og kröfðust þess að frumrit upptökunnar yrði afhent þeim í þágu væntanlegrar 

málshöfðunar þeirra. Konan hafnaði kröfu stjórnmálamannanna á þeim grundvelli að ekki 

hafi verið sýnt fram á að aðilar hefðu eitthvað fyrir sér hvað varðar að umbeðin gögn 

kynnu að fara forgörðum. Konan hefði þegar lýst því yfir að hún hefði hljóðritað samtalið. 

Héraðsdómur féllst á rök konunnar og var kröfum aðilanna hafnað og staðfesti Landsréttur 

þann úrskurð.  

 

 
436 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 234. 
437 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 234. 
438 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 234. 
439 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 234.  
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10.  Vitnaskylda  

Eins og fram hefur komið er eitt af sönnunaratriðum í dómsmáli vitnisburður manna sem 

búa yfir upplýsingum um málið sem vitnið hefur annaðhvort séð eða skynjað. Þvert á 

móti þeim rétti sem aðilar máls hafa í málaferli sínu hefur vitni skýrar skyldur skv. 1. 

mgr. 51. gr. eml. til mætingar fyrir dóm verði það boðað þangað meðan aðilar hafa rétt 

til þess að mæta ekki fyrir dóm. Eins og fram hefur komið kann vanræksla aðila á að 

mæta fyrir dóm að gera það að verkum að niðurstaða dóms kann að verða þeim aðila 

sem ekki mætir óhagstæð þar sem hann hefur ekki nýtt tækifæri sitt til þess að hnekkja 

fullyrðingum gagnaðila. Verður í næstu undirköflum fjallað um þessi réttindi og skyldur 

sem vitni hafa í almennu einkamáli. Til frekari fróðleiks má benda á að nokkuð hliðstæð 

réttindi og skyldur gilda um vitni í sakamáli fyrir dómi. Þær skyldur og þau réttindi er 

að finna í 117. gr. til 119. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.440 

 

10.1. Skylda til að gefa vitnaskýrslu fyrir dómi 

Skv. 1. mgr. 51. gr. eml. er skýrt kveðið á um hverjum beri skylda til þess að bera vitni 

í einkamáli. Í þeirri afmörkun er beitt neikvæðri skilgreiningu og allir sem kvaddir eru 

fyrir dóm til að gefa munnlega skýrslu séu vitni nema þeir sem eru aðilar máls eða 

forsvarsmenn aðila skv. 3., 4. eða 5. mgr. 17. gr. laganna.441 þannig myndi skv. 3. mgr. 

lögráðamaður aðila koma fram fyrir hönd hins ólögráða manns sem skortir hæfi til að 

ráðstafa sakarefninu. Skv. 4. mgr. mundi stjórnandi félags koma fram fyrir hönd þess 

eftir því sem lög mæla fyrir um eða félagssamþykktir viðkomandi félags. Skv. 5. mgr. 

er það sá sem hefur ákvörðunarvald fyrir hönd ríkis, sveitarfélags eða einstök stjórnvöld 

nema kveðið sé á annan veg um það í lögum. Skv. 1. mgr. 51. gr. eml. er hverjum manni 

sem er orðinn 15 ára, og er ekki aðili máls eða fyrirsvarsmaður aðila og lýtur íslenskri 

lögsögu skylt að koma fyrir dóm sem vitni og svara munnlega spurningum sem beint er 

til hans um málsatvik. Þrátt fyrir að vitni þurfi að vera orðið 15 ára til þess að þurfa að 

lúta vitnaskyldu hefur dómari skv. 2. mgr. lagareinarinnar heimild með hliðsjón af 

atvikum til að leggja slíka skyldu á þann sem yngri er. Sama hátt getur dómari einnig 

haft um geðveika menn og þroskahefta. Þrátt fyrir að almenna reglan sé sú að vitni svari 

spurningum á þingstað getur dómari skv. 3. mgr. ákvæðisins heimilað vitni að gefa 

munnlega skýrslu á öðrum stað ef veikindi eða sambærilegar aðstæður eru fyrir hendi 

 
440 Eiríkur Tómasson (2012). Sakamálaréttarfar, bls. 108. 
441 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 227. 
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hjá vitninu. Þá getur dómari skv. 4. mgr. ákvæðisins tekið skýrslu af vitni í gegnum síma 

eða annað fjarskiptatæki svo lengi sem aðrir sem staddir eru á dómþinginu heyri 

orðaskipti við vitnið. Í 5. mgr. laganna getur dómari ef aðili krefst þess lagt fyrir vitni í 

kvaðningu skv. 2. mgr. 54. gr. eml. að mæta með gögn og sýna þau fyrir dómi.442 Geta 

þetta verið skjöl og önnur gögn auk þess sem hann getur lagt að vitni að gera útdrátt úr 

bókum sem það hefur undir höndum.443 Þess ber að geta að aðili getur óskað eftir því að 

dómari gefi út kvaðningu til vitnis en hana verður aðilinn að útbúa sjálfur engu að 

síður.444 

Skv. 55. gr. eml. eru ákvæði um vitni sem annaðhvort ekki mæta fyrir dóm eða hlíta ekki 

vitnaskyldu sinni. 445  Í 1. mgr. er kveðið á um að ef vitni kemur ekki fyrir dóm 

samkvæmt löglega birtri kvaðningu án þess að um lögmæt forföll hafi verið að ræða, þá 

geti dómari orðið við kröfu aðila um að leita til lögreglu um að sækja vitnið. Lögreglu 

er skylt að verða við slíkum fyrirmælum dómara.  

Í 2. mgr. ákvæðisins er kveðið á um ef vitni kemur fyrir dóm en fullnægir ekki 

vitnaskyldu sinni geti dómari að kröfu aðila gert því sekt með úrskurði. Viðurlög eftir 

úrskurðinum falla hins vegar niður ef vitni fullnægir síðan skyldu sinni eða aðili hverfur 

frá því að krefja það vættis. 

Í 3. mgr. ákvæðisins er kveðið á um að ef vitni kemur fyrir dóm en getur ekki fullnægt 

vitnaskyldu sinni vegna ástands síns svo sem vegna ölvunar eða geðshræringar, getur 

dómari gert nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að það geti leyst skyldu sína af hendi 

síðar. 

10.2. Réttur vitnis til að skorast undan því að svara einstökum spurningum 

Skv. 3. mgr. 52. gr. eml. er vitni rétt að skorast undan því að svara spurningu ef ætla má 

að í svari þess geti falist játning eða bending um að það hafi framið refsiverðan verknað 

eða atriði sem valdi því siðferðislegum hnekki eða tilfinnanlegu fjárhagstjóni. Það sama 

á við ef ætla má að svar hefði sömu afleiðingar fyrir einhvern þann sem tengist vitninu 

skv. 1. og 2. mgr. 52. gr. eml.  

 
442 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 229. 
443 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 229. 
444 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 229. 
445 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 229. 
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Heimildir til þess að mega skorast undan því að bera vitni er að finna í 52. gr. eml. Hér 

á eftir eru taldir upp þeir sem hafa rétt til þess að skorast undan því að gefa vitnisburð í 

einkamáli:446 

a. Sá sem er eða hefur verið maki aðila. 

b. Skyldmenni aðila í beinan legg, systkin hans og þeir sem tengjast honum þannig 

vegna ættleiðingar. 

c. Stjúpforeldri aðila og stjúpbarn. 

d. Tengdaforeldri aðila og tengdabarn. 

Skv. 2. mgr. 52. gr. eml. getur dómari leyst aðra þá sem eru eða hafa verið nákomnir 

aðila undan vitnaskyldu ef honum virðist samband þeirra vera mjög náið. Skv. 4. mgr. 

52. gr. eml. getur dómari undanþegið vitni frá því að upplýsa um leyndarmál varðandi 

viðskipti þess, uppgötvanir eða önnur slík verk ef hann telur hagsmuni vitnisins af 

leyndinni verulega ríkari en hagsmuni aðila af vættinu. Skv. 5. mgr. er embættis- og 

sýslunarmönnum óskylt að koma fyrir dóm til að vitna um atvik sem gerst hafa í embætti 

þeirra eða sýslan og má leiða nægilega í ljós með vottorði úr embættisbók eða öðru 

opinberu skjali. Þess ber að geta að að þessi réttur nær aðeins svo langt, sem vottorðið 

eða opinbera skjalið nægir til að svara spurningum. Sé brestur á því getur viðkomandi 

ekki borið fyrir sig þessa reglu til þess að komast hjá því að mæta fyrir dóm sem vitni.447 

10.3. Vitnisburður sem háður er leyfi frá þeim sem á í hlut 

Vitnisburður kann að vera háður leyfi þess aðila sem á í hlut og viðkomandi vitni því 

óheimilt að gefa vætti ef sá sem í hlut á heimilar það ekki. Í 53. gr. eml. er kveðið á um 

í hvaða tilvikum ekki megi bera vitni án slíks leyfis.448 

Í 1. mgr. 53 .gr. eml.  má án leyfis hlutaðeigandi ráðherra ekki svara spurningum um 

leynilegar ráðagerðir, ályktanir eða samninga handhafa ríkisvalds um málefni sem varða 

öryggi, réttindi eða heill ríkisins eða skipta mjög miklu fyrir viðskipti eða fjárhag 

þjóðarinnar. 

Í 2. mgr. 53. gr. eml.  er vitni óheimilt án leyfis þess sem á í hlut að svara spurningum 

um eftirfarandi atriði: 

a. Hver sé höfundur eða heimildarmaður að riti, grein, frásögn eða tilkynningu sem 

hefur birst án þess að hann væri nafngreindur, ef vitnið ber ábyrgð að lögum á efni 

 
446 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 228. 
447 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 228. 
448 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 229. 
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prentaðs rits eða öðru efni sem birtist opinberlega eða það hefur öðlast vitneskju 

um höfund eða heimildarmann í starfi hjá ábyrgðarmanni. 

b. Um einkahagi manns sem hefur verið trúað fyrir eða það hefur komist að á annan 

hátt í starfi sem endurskoðandi, félagsráðgjafi, lögfræðingur, lyfsali, læknir, 

prestur, sálfræðingur eða aðstoðarmaður einhvers þessara eða í öðru starfi sem 

svipuð trúnaðarskylda ríkir. 

c. Um atriði sem það hefur komist að í opinberu starfi og á að fara leynt. 

d. Um leyndarmál um viðskipti, uppgötvanir eða önnur slík verk sem það hefur 

komist að í starfi. 

Ekki eru þó þessar reglur b-liðar til d-liðar 2. mgr. 53. gr. algildar þar sem skv. 3. mgr. 

ákvæðisins er undantekningarregla sem heimilar dómara eftir kröfu aðila að leggja fyrir 

vitni að svara spurningu þótt leyfi sé ekki veitt til þess enda feli þá svarið ekki í sér 

frásögn af einkahögum manns sem ekki á aðild að málinu. Ef dómari telur óvíst hvort 

þessum skilyrðum sé fullnægt getur hann lagt fyrir vitni að tjá sig fyrst í einrúmi hvers 

efnis svar þess yrði.449 Þessi heimild á aðeins við ef hagsmunir aðila eru verulega meiri 

af því að upplýst verði um framangreind atriði b. til d.- liðar en hagsmunir hlutaðeiganda 

af því að leynd verði haldið.450 

10.4. Viðurlög við brotum á vitnaskyldu 

Eins og fram hefur komið getur dómari ákveðið að vitni verði gert að greiða sekt ef það 

fullnægir vísvitandi ekki vitnaskyldu sinni og er þetta ákvæði að finna í 2. mgr. 55. gr. 

eml. Þarna er um að ræða réttarfarssektir skv. 1. mgr. 134. gr. eml. sem dómari ákveður 

að beita af sjálfsdáðum ef efni standa til og renna þær í ríkissjóð. Skv. 2. mgr. ákvæðisins 

kunna að liggja að auki við refsingar skv. öðrum lögum án þess að komi til 

réttarfarssekta. Dæmi um slíka refsiheimild er að finna í 142. gr. alm. hgl. nr. 19/1940. 

Þar er kveðið á um í 1. mgr. ákvæðisins að ef aðili eða vitni segir ósatt í skýrslutöku fyrir 

dómi þá varði slík háttsemi refsingu sem getur verið allt að fjögurra ára fangelsi. Í 2. 

mgr. laganna er þó skýrt kveðið á um að ef framburður vitnis eða aðila sé rangur en 

breyti þó ekki málefninu sem slíku megi beita sektum eða fangelsi allt að einu ári. Þess 

ber þó að geta að þessi ákvæði eiga við um aðila og vitni í einkamáli. Til samanburðar 

má nefna að skv. 1. mgr. 143. gr. sml. er það hins vegar refsilaust þó aðili máls í sakamáli 

(sakborningur) segi ósatt í skýrslu sem tekin er af honum hvort sem það er fyrir dómi 

 
449 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 229. 
450 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (2019). Einkamálaréttarfar, bls. 229.  
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eða hjá lögreglu ef réttar upplýsingar hefðu getað bakað honum refsiábyrgð. Varðandi 

vitni í yfirheyrslu hjá lögreglu gegnir það hins vegar öðru máli en með sakborning þ.e. 

ef það kýs að gefa vitnaskýrslu en á það er lögð sú skylda að segja satt og rétt frá að 

viðlagðri refsingu skv. 1. og 2. mgr. 142. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 
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11. Lokaorð 

Í ritgerð þessari hef ég leitast við að varpa ljósi á helstu réttindi og skyldur  sem á aðilum 

og vitnum í einkamáli kunna að hvíla og svara um leið rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar sem var eftirfarandi: „Hver eru helstu réttindi og skyldur aðila og vitna 

í einkamáli?“ Ljóst er að umrædd atriði sem felast í svari rannsóknarspurningarinnar 

eru svo margþætt að ekki var hægt að svara henni í stuttu máli heldur hefur ritgerðin í 

heild sinni endurspeglað þau svör í viðkomandi köflum. Í upphafi var farið stuttlega yfir 

grundvöll einkamálaréttarfars og síðan fjallað um meginreglur þess, sakarefni, aðild að 

einkamáli, aðildarhæfi ásamt tegundum aðildar sem heimilar eru í einkamáli. Þá hefur 

verið fjallað um aðilaskipti að einkamáli og við hvaða aðstæður slíkt kann að gerast. 

Fjallað hefur verið lítillega um rétt til framlagningar sönnunargagna í einkamáli og hvaða 

tegundir sönnunargagna er um að ræða í slíku máli. Að lokum var fjallað um rétt vitna í 

einkamáli og reglur gilda þar um. Voru reglur um vitni í einkamáli bornar lítillega saman 

við reglur sem gilda um vitni í sakamáli til að sýna fram á hvaða réttindi og skyldur hvíla 

á vitni í hvorum réttarfarsflokknum um sig. Í ritgerðinni var fjallað um dóma og vísað í 

þá bæði í ritinu Einkamálaréttarfar eftir Markús Sigurbjörnsson og Kristínu 

Benediktsdóttur auk þess sem dómarannsókn var framkvæmd og dómar fundnir í 

dómasafni Hæstaréttar eftir því sem við átti. Þá var einnig stuðst við fræðirit og 

tímaritsgreinar fræðimanna. 

Eftir að hafa farið yfir helstu atriði einkamálaréttarfarsins er tæpast hægt að tala um að 

aðili máls beri í því skyldur líkt og aðili máls í sakamáli (sakborningur) gerir skv. lögum 

um meðferð sakamála nr. 88/2008. Skv. málsforræðisreglu í einkamálaréttarfari er 

ekkert sem skyldar aðila til þess að sækja rétt sinn í einkamáli. Að sama skapi er ekkert 

sem skyldar stefnda til þess að taka til varna í slíku máli og getur hann látið hjá líða að 

mæta við þingfestingu máls eða fyrir dóm síðar í málsferlinu. Ljóst er þó að ef aðili sækir 

ekki mál þá öðlast hann ekki þau réttindi sem sókn málsins mundi hugsanlega skila 

honum. Sama má segja um stefnda að með því að aðhafast ekkert í slíku máli tekur hann 

augljóslega áhættu á því að dómur kunni að falla sem honum yrði óhagstæður. Hvað 

varðar réttindi aðila í einkamálaferlinu þá hefur verið farið yfir þær réttarfarslegu leiðir 

sem aðili getur nýtt sér. Sumar þessar leiðir eru lögbundnar ef sækja á mál sem varða 

óskipt réttindi aðila og er í slíkum tilvikum skylda til samaðildar bæði til sóknar og 

varnar ætli stefnandi að sækja slíkt mál. Þá hefur verið farið yfir þær heimildir til aðildar 

svo sem tegundir aðilasamlags og skilyrði þess. Farið hefur verið yfir heimildir til aðildar 
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að gagnsök auk þess sem fjallað hefur verið um meðalgönguaðild og réttargæsluaðild 

ásamt skilyrðum sem þarf að uppfylla til þess að mega fá slíka aðild.  

Hvað varðar kaflann um vitnaskyldu er um augljósar skyldur að ræða sem vitni hefur í 

einkamáli auk þess sem það nýtur réttinda þar. Þarna er um að ræða skyldur sem refsing 

liggur við sem kann að felast bæði í réttarfarsviðurlögum og viðurlögum á brotum 

viðkomandi lagaákvæða í almennum hegningarlögum.  
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