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ÚTDRÁTTUR 

Sérfræðileg sönnun vegna galla í fasteignakaupum 

Gerð var könnun á kostnaði við öflun matsgerða í þeim fasteignagallamálum sem fóru fyrir 

áfrýjunardómstól á öðru stigi á árunum 2016-2020. Fyrirkomulag við sönnun sérfræðilegra atriða 

í íslenskum einkamálarétti var rannsakað til að varpa ljósi á réttarástandið eins og það er í dag. Þá 

var gerð athugun á sérfræðilegri sönnun í erlendum einkamálarétti í samanburðarskyni. Kannað 

var hvort hægt væri að leysa íslenskt fasteignagallamál á hraðari eða ódýrari hátt með 

óhefðbundnum málsmeðferðarleiðum: Smámálameðferð, sérdómstól eða lögbundnum 

gerðardómi. Rannsóknin gefur ákveðnar vísbendingar um að sérfræðileg sönnun í íslenskum rétti 

sé of kostnaðarsöm þegar mál eru um minni hagsmuni. Lagareglur sem setja matsmönnum 

fastákveðna tímafresti eða veita dómara meiri stjórn á ferlinu við öflun matsgerða gætu sparað 

aðilum tíma. Sú aðferð sem er notuð í íslenskum rétti til öflunar sérfræðilegra sönnunargagna, 

matsgerð dómkvadds matsmanns, er almennt talin vera ábyggilegt sönnunargagn vegna þess að 

reglur laga um meðferð einkamála tryggja óhlutdrægni matsmannsins og dómari getur þar af 

leiðandi treyst því að matsgerð sé unnin af hlutleysi í garð aðila. Vegna aðkomu sérfróðra 

meðdómsmanna er ástæða til að halda að íslenskur réttur sé vel í stakk búinn til að sleppa notkun 

dómkvaddra sérfræðinga í málum þar sem eru önnur sérfræðileg sönnunargögn. Dæmi um slíkt 

sönnunargagn gæti verið munnleg skýrslugjöf sérfræðings sem styðst við framlagða 

utanréttarálitsgerð. Slík útfærsla á að geta verið ódýrari og skjótvirkari en öflun hefðbundinnar 

matsgerðar. Þá hafa samanburðarlönd treyst sér til að einfalda kröfur um sönnunarfærslu í málum 

um minni hagsmuni og með viðunandi réttaröryggi.  
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ABSTRACT 

Expert Evidence in Cases Regarding Defects in Real Estate Transactions  

A survey was conducted on the cost of obtaining assessments from court-appointed experts in 

cases regarding defects in real estate transactions, which went to the second instance court in 2016-

2020. Rules regarding expert issues in Icelandic civil law were examined, in order to shed light on 

the current legal situation. For comparison, a study of expert evidence in foreign civil proceedings 

was made. The treatise also examines whether it is possible to resolve Icelandic cases, regarding 

defects in real estate transactions, in a faster or a more cost-effective way, through alternative 

procedural methods: small claims proceedings, special courts or statutory arbitration. The study 

shows that there are certain indications that the use of expert evidence in Icelandic civil law is too 

costly when it comes to smaller claims for damages stemming from defects in real estate 

transactions. Legal provisions that include fixed deadlines for the work of court-appointed 

assessors could save parties time. The assessment of a court-appointed expert is primarily 

considered reliable evidence because the formal rules of civil procedure law ensure the expert’s 

impartiality and thus the judge can trust that his assessment is made in a neutral manner towards 

the parties. Due to a system of expert judges, there is reason to believe that the Icelandic legal 

system is well equipped to disapply court-appointed experts in cases where there is other expert 

evidence before the court. An example of such evidence is the oral evidence of an expert who 

relies on a written expert witness’ statement. Such an arrangement could be time saving and more 

cost-efficient than obtaining a standard assessment. Comparative countries have ventured on 

limiting the presentation of evidence, for example in smaller claims for damages and, it seems, 

with adequate legal security.  
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1 INNGANGUR 

Dómarar Landsréttar lýstu dómsmálum vegna galla á fasteign í Lrd. 18. desember 2020 í máli nr. 

726/2019. Þar sagði: „Algengast er að mál vegna galla í fasteignakaupum lúti að ætluðum 

byggingartæknilegum vanköntum á lóð, íbúð eða húsi sem raktir verða til hönnunar, byggingar 

eða ónógs viðhalds.“ Af þessu má sjá að ekki dugir almenn þekking eða lögfræðimenntun til að 

meta slíka galla. Til að færa sönnur á galla á fasteign þarf jafnan að afla matsgerðar dómkvadds 

matsmanns. Það er leiðin sem aðilum í íslenskum rétti er ætluð til að afla sérfræðilegra 

sönnunargagna og veruleg takmörk eru á því að unnt sé að fara aðrar leiðir hvað sönnun varðar til 

að leiða ágreining um galla í fasteignum til lykta fyrir dómi. Það er markmið höfundar að leggja 

mat á hvort og hversu vel þetta kerfi þjóni hagsmunum almennings vegna ágreinings- og 

uppgjörsmála sem tengjast fasteignaviðskiptum þeirra. Ætlun höfundar er að varpa ljósi á 

hugsanlega annmarka við gildandi fyrirkomulag, hvað varðar sérfræðilega sönnun á galla í 

fasteignaviðskiptum, og setja fram hugleiðingar um aðrar leiðir sem til álita geta komið við þessa 

sönnun, m.a. með hliðsjón af erlendum rétti. Til þess að setja verkinu ramma ákvað höfundur að 

takmarka umfjöllunina við sönnunarfærslu vegna galla í fasteignakaupum. Lagt var upp með 

rannsóknarspurningarnar:  

1.  Þjónar núgildandi fyrirkomulag, um öflun sérfræðilegra sönnunargagna í    

    fasteignagallamálum, hagsmunum almennings með tilliti til aðgengis að   

    dómstólum og réttlátrar málsmeðferðar?   

2.  Koma aðrar leiðir til álita sem þjóna þessum hagsmunum betur, með hliðsjón af    

    tíma og kostnaði, án þess að réttaröryggi sé skert?  

 Í viðleitni til að fjalla um spurningarnar gerði höfundur könnun til að fá vísbendingar um 

raunverulegan kostnað aðila við öflun sérfræðilegrar sönnunar í fasteignagallamálum og þann tíma 

sem það tekur að afla hennar.          

 Ætlunin er í fyrsta lagi að framkvæma rannsókn, sem hafa megi til hliðsjónar við umfjöllun 

um núgildandi fyrirkomulag, með tilliti til kostnaðar og tíma sem öflun matsgerða tekur. Til að 

gera þessu skil þarf að gera athugun á íslenskum lögum, hvað viðkemur sérfræðilegri sönnun í 

einkamálum, þá helst ákvæðum laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 (eml.). Einnig var gerð 

könnun á öllum dómum Landsréttar og Hæstaréttar, sem áfrýjunardómstóls á öðru stigi, í 

gallamálum vegna fasteignakaupa á fimm ára tímabili, það er á árunum 2016-2020, að báðum 
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árum meðtöldum. Lögmönnum þeirra aðila sem höfðu aflað matsgerðar voru í framhaldinu sendar 

eftirfarandi spurningar: 

 1. a.    Hvenær var matsbeiðni lögð fram í héraðsdómi?    

 1. b.    Hvenær fór dómkvaðning fram?      

 1. c.    Hvenær var matsgerð skilað?       

 2.        Hvað kostaði matsgerðin?       

 3.        Var annars konar sönnunargagna aflað í tengslum við ágreininginn, t.d.   

            álitsgerða, skoðunarskýrslna eða þess háttar gagna? Ef já er spurt hvaða    

            kostnaður hafi hlotist af öflun þeirra gagna.    

 Byggt er á því að þær upplýsingar, sem fengust úr þessari könnun, gefi vísbendingu um 

raunverulegan kostnað við öflun matsgerða og um þann tíma sem það tekur að afla þeirra:1  

Heildartími að meðaltali við öflun matsgerðar: ……………….……………161 dagur. 

Meðalkostnaður við öflun matsgerðar: ………………………….……937.370 krónur. 

 

 Í öðru lagi var horft til þess hvort aðrar leiðir væru færar fyrir aðila til að afla sérfræðilegra 

sönnunargagna í íslenskum rétti og að kanna hvernig fyrirkomulagi við sérfræðilega sönnun væri 

háttað í nokkrum samanburðarlöndum og hvort þar væri eitthvað að finna sem gæti nýst í 

íslenskum rétti.          

 Uppbygging ritgerðarinnar að þessu leyti er með þeim hætti að fyrst verður fjallað um 

núverandi réttarástand. Þannig verður skýrt frá hugtakinu galli í fasteignakaupum og gerð grein 

fyrir þeim málarekstri sem fylgir því að sækja rétt til bóta eða annars konar uppgjörs vegna 

kaupanna. Dómkvaddir matsmenn, matsgerðir og sérfróðir meðdómendur koma fyrir í flestum 

fasteignagallamálum. Því þarf að gera grein fyrir lagaumhverfi þeirra og helstu einkennum ef fjalla 

á um mögulegar breytingar. Einnig verður hugtökunum utanréttarvottorði og sérfræðivitni gerð 

skil.             

 Svo skaðabætur fáist dæmdar þarf sá sem heldur fram tjóni að sanna tjón sitt og því er 

umfjöllun um sönnun nauðsynleg til að skýra núverandi réttarástand. Þar á eftir verður gerð grein 

fyrir gerðardómum og sérdómstólum en þessar stofnanir hafa báðar sína kosti og galla ef þær eru 

skoðaðar í ljósi fasteignagallamála. Því næst verður gerð grein fyrir sérfræðilegri sönnun í 

Danmörku og Noregi og nýlegum lagabreytingum í Danmörku gerð sérstök skil. Þá verður fjallað 

um sérfræðilega sönnun í engilsaxneskum rétti. Fjallað verður um samtímis skýrslugjöf 

 
1 Í kafla nr. 3 er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar og fleiri niðurstöðum. 
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sérfræðinga sem er nokkuð nýlegt fyrirbæri í evrópskum rétti. Könnuð verður svokölluð 

smámálameðferð í Bretlandi, Danmörku og Noregi og ítarleg grein verður gerð fyrir hugmyndum 

Skúla Magnússonar um réttarþróun á sviði sérfræðilegrar sönnunar í einkamálarétti.   

 Við vinnuna voru sjónarmið um kostnað aðila, málshraða og réttaröryggi jafnan höfð í 

huga. Höfundur taldi mikilvægt að láta ekki bara nægja að gera könnun á stöðu mála, heldur að 

athuga hvort aðrar leiðir séu færar og ef kæmi í ljós að svo væri, að leggja mat á hvort þær þjóni 

hugsanlegum hagsmunum almennings betur en það fyrirkomulag, um sérfræðilega sönnun, sem 

nú er við lýði í réttarkerfinu í einkamálum. Við rannsóknina var lögð áhersla á að gæta jafnt að 

þeim atriðum sem mæla með og á móti þeim aðferðum sem aðilar geta nú þegar notað til að afla 

sérfræðilegra sönnunargagna fyrir íslenskum dómstólum. Í niðurstöðukafla verður skýrt frá 

tölfræðilegum niðurstöðum könnunarinnar og greint frá fyrirkomulagi hennar. Einnig verður 

umfjöllun um aðrar leiðir en nú eru viðhafðar við rekstur gallamáls, sérstaklega hvað varðar 

sönnunarfærslu, og reynt að meta hvort þær séu ákjósanlegur kostur fyrir okkar réttarkerfi miðað 

við hvernig það hefur verið rökstutt á grundvelli kostnaðar, tíma og réttaröryggis.  
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2 GALLI Í FASTEIGNAKAUPUM   

„Hugtakið fasteign hefur lengst af verið skilgreint svo í íslenzkri lögfræði, að um sé 

að ræða afmarkað land ásamt eðlilegum hlutum landsins, lífrænum og ólífrænum, og 

þeim mannvirkjum sem varanlega er við það skeytt.“              

         Viðar Már Matthíasson

              

Aðaláherslan í þessari ritgerð verður á fasteignaviðskipti þar sem einstaklingar kaupa 

íbúðarhúsnæði. Að sumu leyti gilda sérreglur eða sérsjónarmið um samninga um fasteignakaup. 

Því er rætt um efnið sem sérstakt réttarsvið innan lögfræði. Fasteignakauparéttur er flokkaður til 

kauparéttar í fræðikerfi lögfræðinnar en sá er aftur undirflokkur kröfuréttar á meginréttarsviði 

fjármunaréttarins.2 Málaferli vegna galla í fasteignakaupum eru algengt viðfangsefni íslenskra 

dómstóla og er gjarnan deilt um hvort fasteign sé eins og hún á að vera samkvæmt kaupsamningi, 

orsakir galla og hvenær galli kom til. Þá er jafnframt oft deilt um fjártjón af völdum galla.3 

Hæstiréttur fjallaði skilmerkilega um galla í Hrd. 24. nóvember 2016 í máli nr. 74/2016: 

Með lögum nr. 40/2002 um fasteignakaup var gallahugtakið í fasteignakaupum þrengt 

frá því sem áður hafði tíðkast. Fólst það einkum í því að kveðið var á um það í 18. gr. 

laganna að fasteign teldist gölluð ef hún stæðist ekki þær kröfur um gæði, búnað og 

annað sem leiddi af lögunum og kaupsamningi, en þegar um væri að ræða notaðar 

fasteignir teldist eignin þó ekki gölluð ef ágallar sem á henni væru rýrðu ekki verðmæti 

hennar svo nokkru næmi. Með þessu var tekið af skarið um að minni háttar ágallar á 

notaðri eign, sem ekki væru umfram það sem við mætti búast miðað við aldur og 

almennt ástand hennar, teljist ekki gallar í skilningi laganna og veiti því kaupanda ekki 

rétt til að hafa uppi vanefndaúrræði. Þeir ágallar, sem væru umfram það sem kaupandi 

mætti gera ráð fyrir samkvæmt framansögðu, veita honum rétt til að hafa uppi 

vanefndaúrræði, meðal annars kröfu um skaðabætur vegna beins tjóns, sbr. 59. gr. laga 

nr. 40/2002, eða afslátt. 

 Galli þarf að rýra verðmæti notaðrar fasteignar um u.þ.b. 10% af kaupverði eigi hún að 

teljast hafa rýrst að verðmæti svo nokkru nemi í skilningi laganna.4 Þetta 10% viðmið er í daglegu 

tali nefnt gallaþröskuldur. Samt er mögulegt að krefjast bóta vegna allra galla á fasteign sem 

seljandi leynir kaupanda á saknæman hátt og í slíku tilviki á 10% viðmiðið ekki við, sbr. 1. mgr. 

18. gr. fasteignakaupalaga.        

 Vanefndarúrræði eru talin upp í 37. gr. laga um fasteignakaup, nr. 40/2002 

(fasteignakaupalög). Samkvæmt henni getur sá sem kaupir gallaða fasteign krafist úrbóta, afsláttar, 

 
2 Viðar Már Matthíasson, Fasteignakaup - Helztu réttarreglur (Bókaútgáfa Orators 1997) 21–24. 
3 Skúli Magnússon, „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“ (2007) 51 Scandinavian Law 383, 394.  
4 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (Bókaútgáfan Codex 2008) 260–262. 



5 

 

eða skaðabóta. Þá er mögulegt að rifta eða halda eftir greiðslu. Þess má geta að rétturinn til að 

halda eftir greiðslu er bráðabirgðaúrræði sem er hvort tveggja þvingunar- og tryggingarúrræði. 

Seljanda fasteignar ber að afhenda afsal þegar kaupandi hefur uppfyllt skyldur sínar samkvæmt 

kaupsamningi, sbr. 2. mgr. 11. gr. fasteignakaupalaga, og við afhendingu afsalsins fellur 

eignarréttur seljanda niður. Algengt er að kaupsamningar vegna fasteignakaupa kveði á um að 

ákveðinn tími líði frá því að kaupandi fær fasteign afhenta og þar til afsal er afhent gegn 

lokagreiðslu. Þetta gefur kaupanda tækifæri til að búa í húsnæðinu og meta hvort leyndir gallar séu 

á fasteigninni áður en fullnaðargreiðsla hefur farið fram.5       

 Við dómakönnun þá er vikið var að í inngangskafla kom ákveðið mynstur í gallamálum 

vegna fasteignakaupa í ljós. Til skýringar verður hér farið yfir algengan feril þess konar máls. 

Könnunin sýndi að algengt er að kaupandi haldi eftir lokagreiðslu og seljandi stefni honum síðan 

til greiðslu eftirstöðva gegn afhendingu afsals. Þá krefst hinn stefndi kaupandi gjarnan sýknu á 

þeim grunni að hann eigi hærri gagnkröfu á stefnanda vegna galla eða gagnstefnir og krefst 

sjálfstæðs dóms um kröfu til afsláttar og/eða skaðabóta vegna gallans. Fjárkrafa um afslátt og 

skaðabætur er yfirleitt miðuð við viðgerðarkostnað og/eða fundin sem hlutfall af markaðsvirði 

fasteignar. Þegar þarna er komið sögu liggur sönnunarbyrðin á kaupanda, það er að honum ber að 

sanna að lögmætt tilefni hafi verið til að halda eftir greiðslum samkvæmt vanefndarúrræðum 37. 

gr. fasteignakaupalaga. Því þarf sönnunargögn sem sýna að um gallaða fasteign sé að ræða.  

 Ekki er sagt berum orðum í eml. að matsgerðir dómkvaddra matsmanna séu sterkara 

sönnunargagn en önnur en þær eru þó sú tegund sönnunargagna sem sérstaklega er tilgreind í 

lögunum og í dómaframkvæmd er jafnan farið eftir niðurstöðum dómkvaddra matsmanna sé þeim 

ekki hnekkt með yfirmati eða í þeim augljós mistök.6 Þá er viðtekin skoðun að aðrar sérfræðilegar 

álitsgerðir hafi ekki mikið sönnunargildi fyrir dómi.7 Það á þó aðallega við um álitsgerðir sem 

„aflað er alfarið einhliða og mótmælt með rökstuddum hætti af gagnaðila“.8 Álitsgerð sem einhliða 

er aflað af málsaðila er álitsgerð sem er ekki unnin með tilliti til jafnræðis aðila þannig að þeir hafa 

ekki jöfn tækifæri til að koma að eigin sjónarmiðum.9       

 Þó er ekki algilt, í málum vegna galla í fasteignakaupum, að afla þurfi matsgerðar 

 
5 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 291 – 253. mál, athugasemdir við 11. gr. 
6 Markús Sigurbjörnsson, Einkamálaréttarfar (2. útg., 2003) 230. 
7 sama heimild 231. 
8 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ í Kristín Benediktsdóttir 

(ritstj.), Hæstiréttur og Háskóli Íslands - Rit til heiðurs Hæstarétti 100 ára (Fons Juris 2020) 51. 
9 Hér eftir einnig „einhliða álitsgerð“. 
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dómkvadds matsmanns en einhvers konar sérfræðilegra gagna þarf að afla.10 Til að fullnægja 

sönnunarskyldu ákveður kaupandinn því að afla matsgerðar en ferlinu hefur verið lýst svo:  

- Matsbeiðni skrifuð.  

- Orðalag spurninga. Matsmenn svara einungis því sem spurt er um. 

- Matsbeiðni send dómara í viðkomandi umdæmi eða héraðsdómi. 

- Fyrirtaka máls hjá dómara. Dómari boðar áður aðila skriflega til fyrirtöku í dómi. Ef  

aðilar eru sammála um matsmenn eða matsmann tekur dómari það að öllu jöfnu til 

greina. Umræður um matsmenn. Máli hugsanlega frestað til frekari skoðunar og síðan 

önnur fyrirtaka. Dómari hafnar dómkvaðningu. Mótmæli gegn dómkvaðningu. Kæra 

til [Landsréttar].11 

- Dómkvaðning matsmanna eða matsmanns. 

- Matsbeiðandi eða umboðsmaður hans kemur útskrift úr þingbók um dómkvaðningu, 

matsbeiðni og öðrum gögnum til matsmanna. 

- Matsmaður fær gögn í hendur og bókar hvenær hann fær gögnin. Matsmaður kannar 

hæfi sitt ef það er ekki þegar búið. 

- Matsmaður boðar skriflega til fundar þá aðila sem kveðja á til matsfundar. 

- Matsfundur og framhaldsmatsfundir. 

- Ný gögn. Ef eitthvað nýtt kemur fram skal hann tilkynna málsaðilum það. 

- Matsgerð samin. Niðurstöður þarf að rökstyðja. Matsgerð undirrituð og dagsett. 

- Matsgerð skilað til matsbeiðanda. Eintak fer ekki til gagnaðila. Fjöldi eintaka ræðst 

af aðstæðum í hverju máli. 

- Greiðsla fyrir matsgerð. Ekki þarf að afhenda matsgerð nema gegn greiðslu. 

- Matsgerð kynnt gagnaðila eða lögð fram í dómsmáli. 

- Niðurstaða matsgerðar þess eðlis að mál er fellt niður. Sættir takast á grundvelli 

matsgerðar. Einkamáli haldið áfram. Dómsmál höfðað. Beðið um yfirmat. 

- Skýrslur matsmanna fyrir dómi. 

- Dómur. 

- Áfrýjun til [Landsréttar]. 

- Dómur [Landsréttar].12 

 
10 Skúli Magnússon, „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“ (n. 3) 394. 
11 Frestur til frekari skoðunar lýtur að matsbeiðni og spurningum. Matsþoli skoðar sína stöðu. Frestur getur líka snúist 

um matsmenn og samkomulag um þá.  
12 Lögmannafélag Íslands, „Dómkvaddir matsmenn“ (2013) 19(1) Lögmannablaðið 30, 31. Byggir á erindi 

lögmannanna Björns Þorra Viktorssonar og Ingvars Sveinbjörnssonar á fræðslufundi Matsmannafélags Íslands.  
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3 DÓMAKÖNNUN    

3.1 Aðferðafræði                               

Könnunin fór þannig fram að leitað var að dómum, þar sem aflað var matsgerða vegna galla í 

fasteignakaupum, í Landsrétti og í Hæstarétti þegar hann var áfrýjunardómstóll. Athugunin náði 

yfir fimm ára tímabil, nánar tiltekið árin 2016-2020 að báðum meðtöldum. Aðeins voru skoðaðir 

dómar þar sem einstaklingar keyptu íbúðarhúsnæði. Svo dæmi sé tekið eru fasteignakaup lögaðila 

og kaup almennings á iðnaðarhúsnæði utan sviðs þessarar ritgerðar sem snýr að kostnaði 

almennings við útvegun sérfræðilegra sönnunargagna vegna galla í íbúðarhúsnæði. Eftirfarandi 

spurningar voru sendar með tölvupósti til lögmanna þeirra aðila sem höfðu aflað matsgerða, á 

tímabilinu 2016-2020, í málum sem féllu innan efnistaka ritgerðar: 

1. a. Hvenær var matsbeiðni lögð fram í héraðsdómi?  

1. b. Hvenær fór dómkvaðning fram?  

1. c. Hvenær var matsgerð skilað?  

2. Hvað kostaði matsgerðin?  

3. Var annars konar sönnunargagna aflað í tengslum við ágreininginn, t.d. álitsgerða, 

skoðunarskýrslna eða þess háttar gagna?  Ef já er spurt hvaða kostnaður hafi hlotist af 

öflun þeirra gagna.  

 

 Höfundi bárust svarbréf með rafrænum hætti frá lögmönnum og voru í flestum tilvikum 

fullnægjandi upplýsingar gefnar. Svör bárust vegna 14 mála og var fjöldi nothæfra svara við hverri 

spurningu eftirfarandi: nr. 1. a. - 13 svör; nr. 1. b. - 11 svör; nr. 1. c. - 12 svör; nr. 2. - 16 svör; nr. 

3. - 9 svör.13 

 Ekki var gerður munur á undir- og yfirmatsgerðum við vinnslu tölfræðiupplýsinganna 

vegna þess að meta skal sömu atriði í undir- og yfirmati. Yfirmatsmenn eru ávallt fleiri en í 

undirmati og stundum eru dómkvaddir tveir matsmenn í upphafi. Til að gefa sem gleggstar 

upplýsingar eru því bæði gefnar upplýsingar um meðalkostnað á matsgerð og meðalkostnað á 

hvern matsmann en í þremur matsgerðum af 16 voru matsmennirnir tveir. Álitsgerðir komu við 

sögu í hluta mála en þeirra er stundum aflað fyrir málshöfðun í þeim tilgangi að meta hvort 

 
13 Það athugist varðandi útreikning á heildarmeðaltíma að ekki bárust jafnmörg svör við spurningum 1. a., 1. b. og 1. 

c. Þá geta verið fleiri en ein matsgerð í máli sbr. fjölda svara við spurningu 2. 
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skynsamlegt sé að höfða málið. Þær eru utanréttarvottorð og afla aðilar þeirra einhliða. Eingöngu 

var hægt að reikna meðalkostnað vegna þeirra enda ekki spurt um annað. 

 Efni gallamálanna var af margvíslegum toga. Má þar t.d. nefna myglu- og rakaskemmdir, 

skemmdir vegna leka, gallað burðarvirki og nágrannaerjur. Að lokum skal tekið fram að þessi 

könnun er vitaskuld takmörkuð vegna þess að hún byggir á upplýsingum frá lögmönnum, sem 

höfundur hefur að mestu leyti ekki staðreynt, til að mynda um reikninga matsmanna.   

 

3.2 Helstu niðurstöður 

Hversu langur tími leið að meðaltali frá því matsbeiðni var lögð fram í héraðsdómi og þangað til 

dómkvaðning fór fram? …………………………………………………….…..……….44 dagar.14 

Hversu langur tími leið að meðaltali frá dómkvaðningu og þar til matsbeiðni var 

skilað?............................................................................................................................ 115 dagar.15 

Hver var heildartími að meðaltali við öflun matsgerðar? ……………….……….……161 dagur.16 

Hver var meðalkostnaður við öflun matsgerðar? ……………………….…….…937.370 krónur.17 

Hver var meðalkostnaður á hvern matsmann? ……………………………..……806.985 krónur.18 

Hvert var meðalverð álitsgerða? …………………..………………….…....…….248.020 krónur.19 

Hvert var hlutfall kostnaðar við sérfræðilega sönnun vegna matsgerða dómkvaddra manna af 

dæmdum bótum? …..………………………………………………………..….………....38,1%.20 

 

3.3 Samtöl við lögmenn                    

Úr tölvupóstsamskiptum við lögmenn vegna dómakönnunar fengust aukalegar upplýsingar um 

fyrirkomulag dómkvaddra matsmanna. Nefnt var að matsmenn þekktu ekki alltaf nægilega vel til 

stöðu sinnar sem hlutlauss aðila. Þá var fyrirkomulaginu líkt við happdrætti vegna þess hversu 

misjafnir matsmenn eru. Annað atriði sem lögmenn nefndu var orðalag matsbeiðna sem þarf að 

 
14 Byggt á 13 svörum. 
15 Byggt á 11 svörum. 
16 Byggt á 12 svörum. 
17 Byggt á 16 svörum. 
18 Byggt á 16 svörum við spurningu 2. Í þrettán tilfellum var einn matsmaður dómkvaddur en í þremur tilfellum voru 

tveir matsmenn dómkvaddir. 
19 Byggt á 9 svörum. Ein álitsgerðin var margfalt dýrari en flestar hinna og kostaði 751.440 krónur. Höfundi ritgerðar 

þótti hún ekki gefa rétta mynd af kostnaði við álitsgerðir og telur að meðaltal án hennar gæti verið raunhæfari 

niðurstaða, eða 185.092 krónur. 
20 Í þessu hlutfalli er undirmat og einnig yfirmat ef þess var aflað. Lægsta hlutfall var 16% en hæsta hlutfall var 

66%.  
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vera skýrt ef ekki á að verða óljós niðurstaðan. Þá var bent á að dómari getur ekki breytt eða 

umorðað matsspurningar. Einnig var bent á að fyrir kemur að matsgerðir eru ónothæfar vegna galla 

á mati t.d. þegar matsmaður heldur aukalega fundi með öðrum aðilanum til að fá frekari skilning 

á gögnum. Þarna er andmælareglan brotin og óljóst hver ber ábyrgðina ef matsgerð er ónothæf af 

þessum sökum að mati dómara. Því var velt upp hvort matsmaðurinn bæri ábyrgð eða hreinlega 

héraðsdómur sem kveður viðkomandi matsmann til starfans. Lögmennirnir gagnrýna einnig að 

dómarar hafi afar lítið eftirlit með gjaldtöku matsmanna og benda á til samanburðar 

réttarframkvæmdina þegar þóknun lögmanna er ákvörðuð, miðað við framlagða tímaskýrslu 

þeirra, en dómstólar ákvarða þóknunina eins og þeim þykir réttast enda hafa þeir leyfi til. Hugmynd 

kom fram um svipað kerfi þar sem dómari fer yfir reikninga matsmanna og úrskurðar matskostnað 

eftir upplýsingum frá matsmönnunum sjálfum. Þá kom fram hjá lögmönnum að öflun matsgerða 

krefst verulegrar og vandasamrar vinnu frá lögmanni auk eftirfylgni. Þá var algeng skoðun 

lögmanna að öflun matsgerða fylgdi mikill kostnaður og einn sagði þær „hræðilega“ dýrar. 
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4 LÖG OG MEGINREGLUR UM MEÐFERÐ EINKAMÁLA  

„Réttarfar einkamála á rætur sínar að rekja til þess, að aldagömul reynsla hefur sýnt 

þörf á því að tryggja réttindi einstaklinga og sjá um, að þeim verði fullnægt.“21 

            

4.1 Inngangur                     

Fram að því að Íslendingar settu lög um meðferð einkamála í héraði nr. 85/1936 (eml. frá 1936) 

fór um slík mál eftir Norsku lögum. Þó höfðu skapast margar venjuhelgaðar reglur á sviðinu sem 

löggjafinn viðurkenndi í framkvæmd.22 Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991 (eml.) komu síðar 

í stað eml. frá 1936 og eru enn í gildi. Um helstu einkenni íslensks einkamálaréttarfars má almennt 

segja að það byggir á meginreglunum um munnlega málsmeðferð auk reglunnar um málsforræði 

aðila sem er þó ekki ótakmarkað.23  

4.2 Málsforræðisreglan24                 

Með málsforræði er átt við hver ræður efnishlið einkamáls, t.d. hvaða sönnunargögn verða lögð 

fyrir dómara. Efnishlið einkamáls samanstendur af dómkröfum, málsástæðum, lagarökum og 

málsatvikum.25 Málsforræðisreglan kemur meðal annars fram í 1. mgr. 46. gr. eml. þar sem tekið 

er fram að aðilar afli sönnunargagna ef þeir hafa forræði á sakarefninu. Málsforræðisreglan kemur 

einnig fram í 2. mgr. 111. gr. eml. en þar segir að dómari geti ekki byggt niðurstöðu sína á 

málsástæðu eða mótmælum sem hefðu mátt koma fram en gerðu það ekki við meðferð máls. Þarna 

er því almenn regla sem segir fyrir um að aðili verði að tefla fram málsástæðum, ef þær eiga að 

koma til skoðunar, þegar úrslit máls eru ákveðin af dómara.26 Þrátt fyrir þetta ber dómara alltaf 

skylda til að gera sjálfstæða athugun á máli og málsatvikum, sbr. 101. gr. eml.27    

 Rök fyrir málsforræði aðila eru að almennt eiga aðilar forræði á að ráðstafa eigin 

hagsmunum og eiga þeir því að hafa forræði á því að tryggja sömu hagsmunum réttarvernd. Önnur 

rök eru að málsforræðisreglan tryggir gagnsæi, enda felur regla 2. mgr. 111. gr. eml. í sér að aðilar 

 
21 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal, Réttarfar - I. hefti (1968) 1. 
22 Alþt. 1935, A-deild, 926. 
23 Skúli Magnússon, „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“ (n. 3) 388. 
24 Nútíma umfjöllun um meginreglur í einkamálarétti á uppruna sinn að rekja til skrifa þýskra fræðimanna á seinni 

hluta 18. aldar. Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 12.   
25 Gunnar Páll Baldvinsson, „Málsforræðisregla einkamálaréttarfars á æðsta dómstigi“ í Kristín Benediktsdóttir 

(ritstj.), Hæstiréttur og Háskóli Íslands - Rit til heiðurs Hæstarétti 100 ára (Fons Juris 2020) 355. 
26 sama heimild 355–356. 
27 Símon Sigvaldason, „Framlagðar bókanir í einkamáli“ í Kristín Benediktsdóttir (ritstj.), Hæstiréttur og Háskóli 

Íslands - Rit til heiðurs Hæstarétti 100 ára (Fons Juris 2020) 3. 
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fá tækifæri til að kynna sér og bregðast við sjónarmiðum gagnaðila.28 Þessi réttur aðila til að tjá 

sig um málsástæður er regla um jafnræði aðila fyrir dómi en Mannréttindadómstóll Evrópu (MDE) 

hefur komist að þeirri niðurstöðu að hún sé meginregla í einkamálaréttarfari og falli undir 1. mgr. 

6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu (MSE).29 Sáttmálinn var lögfestur á Íslandi með lögum um 

mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 og er tilgangur 6. gr. hans að tryggja réttláta 

málsmeðferð fyrir dómi. Þessi jafnræðisregla nýtur einnig verndar 70. gr. stjórnarskrárinnar en 

ákvæðinu var bætt við stjórnarskrána með það í huga að reglur mannréttindasáttmálans um réttláta 

málsmeðferð, fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstól, fengju formlega stöðu grunnlaga í 

íslenskum rétti.30 

4.3 Dómkvaddir matsmenn 

Verkefni matsmanna er að framkvæma skoðunargerðir og matsgerðir.31 Í íslenskum rétti eru þær 

oft nefndar einu nafni matsgerðir, sbr. 1. mgr. 60. gr eml. Matsgerðir eru athugun dómskipaðs 

manns á einhverju atriði máls og síðan úttekt hans byggð á þeirri athugun.32 Þá ber hlutverk 

dómkvaddra matsmanna ákveðin einkenni rannsóknarréttarfars en segja má að matsmaður sé í raun 

að sinna gagnaöflun fyrir dómarann.33        

 Í IX. kafla eml. eru ákvæði um dómkvadda matsmenn. Það sjónarmið í eml. að dómkvaddur 

matsmaður útbúi sérfræðileg sönnunargögn er í samræmi við hugmyndir í meginlandsrétti um 

sérfræðilega sönnun. Með þessu er valið að fá eina álitsgerð í stað hættunnar á misvísandi 

álitsgerðum.34 Matsmennirnir sjálfir eru menn sem búa yfir sérþekkingu á ákveðnu fagsviði sem 

gerir þá hæfari en aðra til að leggja mat á þau álitaefni sem deilt er um. Þegar þeir eru tilnefndir af 

dómara, til að framkvæma slíkt mat í ákveðnu máli, kallast þeir dómkvaddir matsmenn.   

 Hlutverki dómkvaddra matsmanna í réttarkerfinu er lýst í 60.-66. gr. eml. Þeir eru kallaðir 

til starfa af dómara þegar aðili máls vill færa sönnur á fullyrðingu um málsástæður og matið krefst 

sérþekkingar. Í 1. mgr. 61. gr. eml. segir að þeir geti verið einn eða tveir en samkvæmt reglu 1. 

mgr. 64. gr. eml. skulu matsmenn í yfirmati ætíð vera fleiri en voru í undirmati. Almenna reglan 

 
28 Gunnar Páll Baldvinsson (n. 25) 356. 
29 sama heimild. 
30 sama heimild. 
31 Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 228. 
32 Erik Hørlyck, Syn og skøn - Sagkyndig bevisførelse (6. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2020) 16. 
33 Alain Nuée, „Civil-Law Expert Reports in the EU:National Rules and Practices“ (European Parliament maí 2015) 

6 <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/519211/IPOL_IDA(2015)519211_EN.pdf> skoðað 

9. febrúar 2021. 
34 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 60. 
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er að notast er við einn matsmann en ákvörðun um fjölda þeirra heyrir undir dómara í málinu. Ef 

hagsmunir í máli eru miklir kemur til greina að dómari kveðji til tvo matsmenn.35 Almennt er talið 

að ekki séu neinar takmarkanir á því hvers konar atriða matsmenn geta verið beðnir um að taka 

afstöðu til en þó er ekki heimilt að leggja fram sérfræðiálit á sviði lögfræði, sbr. 2. mgr. 60. gr. 

eml.36 Af sama ákvæði sést enn fremur að dómari metur það sem þarf almenna þekkingu eða 

menntun til að meta og þarf ekki matsgerðir til.37 Þá felst það í raun í 1. mgr. 61. gr. eml. að dómari 

skal hafna matsbeiðni ef ekki er um að ræða mat á sérfræðilegu álitaefni en í greininni segir: Verði 

ekki „farið svo að sem segir í 2. eða 3. mgr. 60. gr. kveður dómari einn eða tvo matsmenn til að 

framkvæma mat eftir skriflegri beiðni aðila. Í beiðni skal koma skýrlega fram hvað eigi að meta, 

hvar það er sem meta á og hvað aðili hyggst sanna með mati.“38 Í 1. mgr. 77. gr. eml. má  síðan sjá 

að mögulegt er að afla matsgerðar án þess að mál hafi verið höfðað en ákvörðun um málshöfðun 

getur ráðist af niðurstöðu matsgerðarinnar.        

 Í 3. mgr. og 5. mgr. 61. gr. eml. eru talin upp skilyrði sem dómkvaddur matsmaður þarf að 

uppfylla til að hann þyki hæfur til starfans. Lágmarksaldur er 20 ár og þarf matsmaður að vera 

óaðfinnanlegt vitni um það atriði sem á að meta. Ekkert er minnst berum orðum á að matsmaður 

skuli vera hlutlaus gagnvart aðilum en ef litið er til 1. mgr. 57. gr. eml., um skýrslugjöf vitnis, sést 

að viðhorf vitnis til aðila máls má ekki vera með þeim hætti að það viðhorf geti haft áhrif á 

sönnunargildi framburðarins. Þetta atriði verður að standast skoðun hjá óaðfinnanlegu vitni og þar 

með einnig hjá matsmanni.         

 Matsmenn þurfa að uppfylla almenn og sérstök hæfisskilyrði og matsmaður þarf einnig að 

búa yfir nauðsynlegri fagkunnáttu. Í 5. mgr. 61. gr. eml. sést að skyldur matsmanns eru að vinna 

verkið af bestu vitund og skal hann semja rökstudda matsgerð ásamt því að vera viðbúinn því að 

vera kallaður til skýrslugjafar um hana fyrir dómi. Í 1. mgr. 63. gr. eml. má sjá að matsmanni er 

skylt að afhenda matsbeiðanda matsgerð en matsmanni er heimilt að krefjast greiðslu gegn 

afhendingu. Í 3. mgr. 63. gr. eml. er fjallað um að matsmaður eigi rétt á hæfilegri þóknun auk 

endurgreiðslu útlagðs kostnaðar. Þá kemur fram í e-lið 1. mgr. 129. gr. eml., að þóknun matsmanns 

telst til málskostnaðar.          

 
35 Alþt. 1991, A-deild, þskj. 72 – 71. mál, athugasemdir við 61. gr. 
36 2. mgr. 60. gr. eml.: Dómari leggur sjálfur mat á atriði sem krefjast almennrar þekkingar og menntunar eða 

lagaþekkingar. 
37 Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 229. 
38 Skúli Magnússon, „Er þörf á breytingum á reglum um sérfróða meðdómsmenn?“ í Pétur Kr. Hafstein (ritstj.), 

Guðrúnarbók. Afmælisrit til heiðurs Guðrúnu Erlendsdóttur 3. maí 2006 (Hið íslenska bókmenntafélag 2006) 457. 
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 Það er síðan regla að sá sem tapar máli í öllu verulegu skuli greiða gagnaðila málskostnað, 

sbr. 1. mgr. 130. gr. eml. Í 3. mgr. 130. gr. eml. er undantekning en þar er heimilað að skipta 

málskostnaði þegar mál vinnst að nokkru og tapast að nokkru eða veruleg vafaatriði eru í máli.39 

Sem dæmi um þetta og kostnaðinn, sem aðilar geta þurft að bera þrátt fyrir að vinna mál að hluta, 

má nefna Hrd. 16. júní 2016 í máli nr. 540/2015. Þar var gerð krafa um skaðabætur vegna galla á 

fasteign að upphæð 8.849.319 krónur en niðurstaða Hæstaréttar varð sú að bótakrefjandi ætti kröfu 

til 4.614.716 króna. Kostnaðurinn sem aðilinn, sem hélt fram gallanum, lagði út í til að fá þessa 

niðurstöðu var 1.175.525 krónur vegna matsgerða. Þá var kostnaður hans vegna álitsgerða 

samanlagt 777.510 krónur. Aðilinn bar þennan kostnað að öllu leyti sjálfur og við þetta bættist 

lögmannskostnaður hans enda varð niðurstaða Hæstaréttar sú að hvor aðila skyldi bera sinn 

kostnað þar sem báðir hefðu unnið og tapað málinu að nokkru.    

 Um dómkvadda matsmenn má að lokum segja að lagareglurnar um þá koma í veg fyrir eins 

konar kapp á milli aðila, sem hefur verið líkt við borðtennisleik, þar sem aðilar svara hvor öðrum 

með sífellt nýjum sérfræðilegum sönnunargögnum.40 Þá eiga reglurnar að tryggja að matsmaðurinn 

sé ekki stuðningsmaður þess sem réð hann.41 Fyrir þá sem aðhyllast strangt aðilaforræði (e. 

adversary principle), á borð við það sem ríkir í engilsaxneskum rétti, ætti fyrirkomulagið að vera 

síður heillandi enda er forræði aðila á öflun sönnunargagna nokkuð skert.42 Í reynd geta aðilar samt 

komið ýmsum sérfræðilegum sönnunargögnum að í máli ásamt matsgerðinni, sbr. umfjöllun um 

utanréttarvottorð í kafla 4.5.43 Sérstakt mikilvægi dómkvadda matsmannsins byggir því í raun fyrst 

og fremst á óhlutdrægni hans sem á að vera aðilum ljós í ferlinu við gerð matsgerðar.44   

4.4 Matsgerðir             

Í íslenskum rétti verður lögfullrar sönnunar á því að fasteign sé haldin galla yfirleitt aðeins aflað 

með matsgerð dómkvadds matsmanns. Sama á við um kostnaðarmat vegna endurbóta og mat á því 

fjártjóni sem kaupandi fasteignarinnar hefur almennt orðið fyrir. Þetta er reyndar háð því að 

gagnaðili hafi mótmælt kröfunni. Ef mótmæli koma ekki fram má leggja fullyrðingu aðila eða 

 
39 Sigurður Tómas Magnússon, „Aðgangur að dómstólum á sviði einkamála“ (2005) 55(2) Tímarit lögfræðinga 133, 

148. 
40 Skúli Magnússon, „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“ (n. 3) 396. 
41 sama heimild. 
42 sama heimild. 
43 Samkvæmt samtölum höfundar við lögmenn kemur það fyrir að stefnandi leggi fram utanréttarálitsgerð í máli við 

þingfestingu sem stefndi svarar stundum með því að leggja fram eigin utanréttarálitsgerð samhliða greinargerð sinni 

eða síðar. 
44 Skúli Magnússon, „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“ (n. 3) 396. 
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utanréttarálitsgerð til grundvallar í dómi og þarf þá ekki sönnun með matsgerð til.45 

 IX. kafli eml. fjallar um skoðunar- og matsgerðir og ber heitið Matsgerðir. Kaflinn fjallar 

um matsgerðir í einkamálum en tilgangur matsgerða hefur verið skilgreindur með eftirfarandi 

hætti: „Tilgangur þessara gerða … er að fá skoðun eða álit utanaðkomandi sérfróðs manns, sem 

dómari tilnefnir á formlegan hátt, á því hvað er staðreynd í ákveðnu tilviki.“46 

 Matsgerðir eru sem sagt sönnunargögn sem leggja má fram í einkamálum og sérfróðu 

aðilarnir eru nefndir matsmenn.47 Þær eru þó ekki bindandi sönnunargagn fyrir dómara enda er 

áréttað sérstaklega í 2. mgr. 66. gr. eml. að sönnunarmat dómara sé frjálst þegar kemur að 

matsgerðum.48 Einhugur er þó meðal fræðimanna um að niðurstöðu dóms megi byggja á matsgerð 

enda megi almennt telja hana vera traust og ábyggilegt sönnunargagn.49    

 Eins og sást af tölfræði í kafla 3.2 getur talsverður kostnaður fylgt því að afla matsgerðar. 

Því getur skipt máli að lágmarka vinnu við gerð matsgerðar með því að hafa spurningar til 

matsmanns nákvæmar og láta þær eingöngu snúa að aðalatriðum.50 Spurningar í matsbeiðni geta 

verið ómarkvissar og þar af leiðandi ófullnægjandi sönnun en dómari hefur ekki beina heimild til 

að breyta spurningum í matsbeiðni eða semja nýjar.51 Sérfróðir meðdómsmenn víkja enda nokkuð 

oft frá niðurstöðum matsgerða og er því ekki hægt að segja að matsgerðir dómkvaddra matsmanna 

ráði alfarið niðurstöðum dómsmála á Íslandi.52 Líta mætti á það sem ókost við lagareglur um 

dómkvadda matsmenn að dómari geti ekki breytt eða umorðað spurningar til matsmanna. Hins 

vegar færu slíkar heimildir dómara gegn meginreglu um málsforræði aðila.53 

 Matsatriði eru þau atriði sem matsmaður fjallar um samkvæmt matsbeiðni. Í 2. mgr. 62. gr. 

eml. segir: „Aðilum og dómara ber að veita matsmanni leiðbeiningar eftir föngum um matsatriði.“ 

Hversu langt dómari á að ganga í leiðbeiningum til matsmanna er auk þess ekki á hreinu. Þessi 

 
45 Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 220. 
46 sama heimild 228. 
47 sama heimild. 
48 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 38–39. 
49 Hørlyck (n. 32) 27. 
50 Skúli Magnússon, „Experts on the bench - reflections on pragmatic solutions from up-north“ [2009] 28(2) Civil 

Justice Quarterly 261, 268. 
51 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 41. 
52 sama heimild 39. 
53 Samkvæmt réttarfarsreglum getur matsþoli mótmælt óskýrum spurningum í matsbeiðni. Að meginreglu heimilar 

dómari matsbeiðanda engu að síður að afla matsgerðar enda ber matsbeiðandi hallann af óskýrum spurningum. Einnig 

getur matsþoli bókað athugasemdir þótt hann leggist ekki gegn dómkvaðningu. Eðlilegt þykir að matsþoli bóki 

athugasemdir þegar í upphafi frekar en að mótmæli vegna matsspurninga komi fyrst fram þegar matsgerð hefur verið 

skilað. Það er vegna sjónarmiðsins um að mótmæli skuli bera fram jafnskjótt og ástæða er til. 
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óskýrleiki laga og skortur á heimildum dómara getur dregið úr gagnsemi matsgerðar fyrir réttinn. 

Möguleg lausn væri að hvetja aðila í ríkari mæli til að sameinast um matsmenn og spurningar í 

mati. Einnig gætu auknar heimildir dómara til eftirlits með framsetningu og inntaki matsbeiðna og 

matsspurninga verið til bóta.54 Þó verður að geta þess að aukin samvinna aðila, með tilheyrandi 

fundum, getur verið tímafrek og um leið kostnaðarsöm.       

 Í Hrd. 15. nóvember 2007 í máli nr. 566/2007 kemur fram að það sé meginregla, samkvæmt 

1. mgr. 46. gr. eml., að aðili geti aflað matsgerðar ef hún er ekki bersýnilega tilgangslaus til 

sönnunar, sbr. 3. mgr. 46. gr. eml., eða að beiðnin snúi að atriði sem ekki heyrir undir matsmann 

að fjalla um, sbr. 2. mgr. 60. gr. eml. Í Hrd. 21. október 2011 í máli nr. 558/2011 er síðan tekið 

fram að þessi meginregla geti takmarkast af öðrum meginreglum einkamálaréttarfars.55 

Málshraðareglan er dæmi um meginreglu sem dómari myndi líta til við ákvörðun sína.   

 Formreglurnar við skipun matsmanna koma fram í 61. og 62. gr. eml. Segir í 1. mgr. 61. 

gr. eml. að aðili, sem vill láta fara fram mat, verði að leggja fram matsbeiðni þar sem komi skýrlega 

fram hvað eigi að meta, hvar það er sem meta á og hvað aðili hyggist sanna með mati. Ef aðili er 

ekki sáttur við niðurstöðu matsgerðar getur hann krafist endurmats á gallaðri matsgerð. Þá getur 

farið fram nýtt undirmat um sömu eða önnur atriði og voru í fyrra mati.56 Þá heimilar 64. gr. eml. 

að aðili geti farið fram á yfirmat. Þetta á við um þann sem lagði fram matsbeiðni sem og 

gagnaðilann.57 Í yfirmati felst að unnin er matsgerð sem svarar sömu spurningum og voru efni 

undirmatsgerðarinnar eða spurningum sem leiða til þess að forsendur og niðurstaða í undirmati 

verði í raun endurmetin.58 Um yfirmatsgerðina fer eftir sömu reglum og um matsgerðir almennt, 

nema að matsmenn skulu vera fleiri en í undirmatinu og gerir það yfirmat almennt að sterkara 

sönnunargagni en undirmat, sbr. Hrd. 1. nóvember 2007 í máli nr. 171/2007  þar sem segir: „Að 

öllu jöfnu hlýtur sönnunargildi yfirmatsgerðar þriggja matsmanna, sem ekki hefur verið hnekkt 

með öðrum gögnum, að vega þyngra við mat á sönnun en undirmatsgerð tveggja matsmanna, að 

 
54 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 62–63. 
55 Eiríkur Jónsson, „Hvaða kröfur eru gerðar til matsbeiðna?“, Afmælisrit - Viðar Már Matthíasson - sextugur 16. 

ágúst 2014 (Bókaútgáfan Codex 2014) 130–131. 
56 Sjá t.d. Hrd. 9. ágúst 1990 í máli nr. 282/1990 þar sem sagði: „Samkvæmt íslenskum réttarfarsreglum er heimilt að 

fá menn dómkvadda til að endurmeta það, sem þeir sjálfir hafa áður metið … “. Í Hrd. 7. nóvember 2000 í máli nr. 

400/2000 sést að dómara er heimilt að láta fara fram nýtt undirmat og sagði að „ … ekki væru í lögum nr. 91/1991 

lagðar sérstakar hömlur við að dómkvaddur yrði maður til að meta atriði, sem matsgerðar hefði þegar verið aflað um, 

og enn síður væri þar girt fyrir að til viðbótar eldri matsgerð væri aflað nýrrar matsgerðar, sem tæki að einhverju leyti 

til annarra atriða en sú fyrri eða ætlað væri að gefa ítarlegri upplýsingar um matsefni en áður hefði fengist.“ 
57 Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 230. 
58 Alþt. 1991, A-deild, þskj. 72 – 71. mál, athugasemdir við 64. gr. 
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því tilskildu að ekki hafi verið sýnt fram á galla á yfirmatsgerðinni.“  

 Mótmæli við matsgerð dómkvadds matsmanns þarf almennt að rökstyðja. Annars er óvíst 

að annað mat um sama efni verði heimilað.59 Aðili sem telur matsgerð ranga getur tekið áhættuna 

af að hnekkja henni ekki með yfirmati en látið nægja að bera fram mótmæli og röksemdir um að 

matsgerðin sanni í reynd ekki það sem henni er ætlað að sanna. Til dæmis vegna þess að 

óviðunandi aðferða hafi verið gætt við matið eða að matsgerð sé einfaldlega röng með vísan til 

fræðilegra sjónarmiða sem málsaðili þá freistar að leggja fyrir dóminn.60 Þó er ekki öruggt að 

sérfróður meðdómandi verði kallaður til en þá ber aðeins að kalla til sé sérfræðilegur vafi í máli.61  

4.4.1 Einfölduð matsgerð samkvæmt 2. mgr. 63. gr. eml.        

Lögum nr. 19/1991 var breytt með lögum nr. 78/2015. Fram að þeim tíma var aðeins hægt að fá 

skriflegar matsgerðir frá matsmönnum. Lögin höfðu það að markmiði að einfalda réttarfar og í því 

fólst meðal annars að lækka kostnað við öflun matsgerðar en hann þótti oft hár og stundum ekki í 

samræmi við umfang máls. Af hálfu löggjafarvaldsins var reynt að bregðast við þessu með 

lögfestingu 2. mgr. 63. gr. eml. þar sem dómara, að ósk matsbeiðanda, er heimilað að fela 

matsmanni að leggja fram fyrir dómi skrifleg svör við matsspurningum, sem fyrir hann eru lagðar 

í matsbeiðni, og gefa munnlega skýrslu um niðurstöðurnar. Í athugasemdum við frumvarpið, sem 

varð að lögunum, er það gert að skilyrði að matsbeiðandi leggi afdráttarlausar og skýrar spurningar 

fyrir matsmanninn.62           

 Ferlinu er lýst þannig að matsmaður leggur fram skrifleg svör á dómþingi og gefur síðan 

skýrslu fyrir dómi þar sem dómara og aðilum máls gefst tækifæri til spurninga. Þessa skýrslugjöf 

á að halda fyrir aðalmeðferð í málinu áður en gagnaöflun er lokið svo að aðilar geti neytt 

andmælaréttar með gagnaöflun eða með því að óska yfirmats.63 Ljóst er að vonir höfunda 

frumvarpsins stóðu til þess að kostnaður við slíka matsgerð yrði minni en ef samin væri skrifleg 

matsgerð og að málsmeðferð yrði hraðari enda framkvæmd matsins einfaldari. Í athugasemdum 

við frumvarpið sést jafnframt að verði krafist yfirmats vegna skýrslugjafar matsmanns, sem fer 

eftir 2. mgr. 63. gr. eml., fari yfirmat einnig eftir fyrirmælum eml. um einfaldaða matsgerð. 

 
59 Skúli Magnússon, „Sakkyndiges rolle i sivilprosessen“ [2014] Forhandlingene ved det 40. nordiske juristmøtet i 

Oslo 21.-22. august 2014 291, 301 <http://nordiskjurist.org/wp-content/uploads/2014/07/referent18.pdf> skoðað 30. 

mars 2021. 
60 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 39. 
61 sama heimild 48. 
62 Alþt. 2015, A-deild, þskj. 1513 – 605. mál, athugasemdir við 5. gr. 
63 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 54. 
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Yfirmatsmenn verða þó sem fyrr að vera fleiri en í undirmati, sbr. 64. gr. eml.64 Reglan kemur í 

veg fyrir að ódýru undirmati sé svarað með mun dýrara yfirmati. Ætla má að reglan sé sett til að 

styðja við efnaminni aðila en hún er til þess fallin að takmarka fjárhagslega áhættu þess sem vill 

sækja réttindi með málarekstri. Telja verður að fjárhagsleg áhætta vegna kostnaðar við málsókn 

takmarki aðgang að dómstólum og aftri hluta almennings frá málsóknum. Af því leiðir að líkur 

efnalítilla aðila á að ná fram réttindum í mögulegu dómsmáli minnka.    

 Þessi regla um einfaldaða yfirmatsgerð er mjög í samræmi við sjónarmið sem Danir leggja 

mikla áherslu á í nýlegum breytingum á réttarfarslögum þar í landi. Það sjónarmið er að misjöfn 

fjárhagsleg staða aðila eigi að hafa sem minnst áhrif á niðurstöðu máls.65 Sé danska sjónarmiðið 

sett í samhengi við 2. mgr. 63. gr. eml. má segja að fyrirmælin í lagafrumvarpinu um einfaldað 

yfirmat séu til þess fallin að auka aðgang efnaminni aðila að dómstólum.    

 Í athugasemdum við frumvarp til laga nr. 78/2015 er áréttað að í einfaldaðri matsgerð eigi 

enn við meginreglan um forræði aðila á sönnunarfærslu. Þar er átt við að matsbeiðanda, sem kostað 

hefur matið, ber ekki skylda til að láta matsmanninn koma fyrir dóm, sbr. 1. mgr. 65. gr. eml., ætli 

hann ekki að byggja á niðurstöðum matsgerðar. Í athugasemdunum má ennfremur sjá að áhersla 

er lögð á að matsmaðurinn svari spurningum án ítarlegs skriflegs rökstuðnings.66 Hér er þó ekki 

vikið frá reglu 1. mgr. 63. gr. eml. um að matsgerð sé rökstudd því matsmaður rökstyður 

niðurstöðurnar með munnlegri skýrslugjöf. Þessi aðferð gæti lækkað kostnað aðila við matsgerðir 

en mögulegt er að þinghöldum fjölgi og aukinn kostnaður skapist því fyrir ríkissjóð vegna þess að 

sérfróðir meðdómendur þurfa að koma fyrr inn í mál. Það helgast af því að samkvæmt 2. mgr. 63. 

gr. eml. á matsmaður að mæta fyrir dóm áður en aðalmeðferð fer fram og gefa skýrslu um 

niðurstöður matsins.            

 Einfölduð matsgerð eml. er valkostur sem virðist ekki vera nýttur. Hægt væri að hugsa sér 

að slík leið væri meira notuð ef mögulegt væri að setja ákvæði um hana í kaupsamninga um 

fasteignir. Fela mætti fasteignasölum að kynna þann möguleika fyrir kaupanda og seljanda.  

  

 
64 Alþt. 2015, A-deild, þskj. 1513 – 605. mál, athugasemdir við 5. gr. 
65 Sjá nánar í kafla 6.1.6. 
66 Alþt. 2015, A-deild, þskj. 1513 – 605. mál, athugasemdir við 6. gr. 
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4.5 Utanréttarvottorð              

Þróun síðustu ára hefur verið sú að málsaðilar freisti þess nokkuð að fara á svig við ákvæði eml. 

um matsgerðir dómkvaddra matsmanna með framlagningu annarra sérfræðigagna.67 Þessi 

sérfræðigögn nefnast utanréttarvottorð og eru skilgreind nánar sem „skjalleg gögn, samin af 

sérfræðingum, sem lögð eru fram undir rekstri máls.“68 Þegar þeirra er aflað í beinum tengslum 

við málarekstur geta slík gögn verið efnislega lík matsgerðum sem aflað er samkvæmt IX. kafla 

eml.69 Utanréttarvottorðin falla þó undir flokkinn „önnur sýnileg sönnunargögn“ í X. kafla eml.70 

 Þessar utanréttarálitsgerðir hafa einnig verið skilgreindar sem „skjöl sem eru unnin í 

tengslum við mál í öðrum tilgangi en að koma að upplýsingum um atvikin að baki.“71 Vafi leikur 

á um lögmæti þess að leggja slík gögn fram og eins og áður sagði er venja að veita þeim ekki mikið 

sönnunargildi nema þau séu unnin á jafnvandaðan hátt og matsgerðir.72 Í framkvæmd er þó 

heimilað að leggja fram utanréttarvottorð í einkamálum eða það er að minnsta kosti látið 

afskiptalaust.73 Almennt er síðan ekkert því til fyrirstöðu að svara einhliða utanréttarálitsgerð með 

annarri slíkri.74 Vegna reglunnar um frjálst sönnunarmat dómara er síðan ekki hægt að útiloka að 

einhliða aflað utanréttarvottorð hafi gildi sem sönnunargagn.75 Sem dæmi um utanréttarvottorð má 

nefna ástandsmöt á fasteignum, samin af byggingafróðum mönnum, sem aðilar hafa útvegað í því 

skyni að geta lagt mat á hvort fara eigi í skaðabótamál vegna galla. Ef slíkar skýrslur eru lagðar 

fram fyrir dómi teljast þær til utanréttarvottorða. Sé kostnaður við öflun gagnsins innan hóflegra 

marka má fella kostnaðinn undir málskostnað, sbr. Hrd. 21. desember 2010 í máli nr. 256/2010 

þar sem segir:  

Talið verður að sá sem telst eiga bótakröfu vegna galla í fasteign sem hann hefur fest 

kaup á geti lagt í hóflegan kostnað, sem nauðsynlegur má teljast, við að láta skoða 

galla og umfang þeirra í því skyni að geta tekið ákvarðanir um úrræði sín. Telst slíkur 

kostnaður til tjóns sem hann getur krafist bóta fyrir sé bótaskylda fyrir hendi svo sem 

hér er raunin. Verður talið að sá kostnaður sem hér er krafist sé innan tilgreindra marka 

og verður hann því tekinn til greina.   

 
67 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 34. 
68 sama heimild. 
69 sama heimild 37. 
70 sama heimild 44. 
71 Símon Sigvaldason (n. 27) 4. 
72 Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 231. 
73 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 45–46. 
74 sama heimild 49. 
75 sama heimild 47. 
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 Skoðunarskýrslan kostaði 111.677 krónur sem samsvarar 150.974 krónum uppreiknað á 

verðlag marsmánaðar 2021.76          

 Ef litið er til Hrd. 1. mars 2018 í máli nr. 141/2017 sést glögglega að dómarar Hæstaréttar 

telja ekki allar sérfræðiskýrslur jafnar fyrir réttinum. Málsatvik voru þau að kona, sem var á leið 

út úr bakaríi, brotnaði á fæti þegar hún féll eftir að hafa fengið útidyrahurðina í bakið. Áður en til 

málshöfðunar kom hafði konan aflað sér utanréttarálitsgerðar þekktrar verkfræðistofu og sömdu 

tveir starfsmenn stofunnar álitsgerðina. Ljóst er af héraðsdómi að dómarinn byggir niðurstöðuna á 

því sem hann kallar „minnisblað“ verkfræðistofunnar. Í minnisblaðinu segir að hurðarpumpa hafi 

verið stillt þannig að hún lokaðist óvenjulega hratt og að hæglokun vantaði síðustu sentimetrana. 

Héraðsdómur taldi að slysið mætti rekja til vanbúnaðar á hurðarpumpunni og taldi að bakaríið og 

eigandi þess bæru sameiginlega skaðabótaábyrgð. Þá kom annar höfunda álitsgerðarinnar fyrir 

dóm og bar um hvernig hurðarpumpan virkaði þegar hann skoðaði dyrnar. Dómarinn fór einnig í 

vettvangsgöngu og lýsti upplifun sinni af hurðinni.        

 Í dómi Hæstaréttar kemur fram að þegar í upphafi hafi minnisblaðinu verið mótmælt af 

gagnaðila á þeim grundvelli að um væri að ræða „einhliða aflað sérfræðiálit“. Þá segir í dóminum 

um sönnunargildi álitsgerðarinnar: 

Stefnda aflaði ekki matsgerðar samkvæmt IX. kafla laga nr. 91/1991 um meðferð 

einkamála, eins og henni var unnt, í þeim tilgangi að færa sönnur á staðhæfingar sínar 

um að umrædd hurðarpumpa hafi ekki virkað sem skyldi ellegar verið vanbúin með 

öðrum hætti. Stefnda aflaði umrædds minnisblaðs einhliða og án þess að áfrýjendur 

ættu þess kost að gæta hagsmuna sinna og koma sjónarmiðum sínum á framfæri við 

gerð þess. Verður minnisblaðið því ekki talið hafa þýðingu við úrlausn málsins og varð 

dómur ekki á því byggður. 

 Þarna kemur skýrt fram að Hæstiréttur telur sjónarmiðið um jafnræði aðila meginsjónarmið 

þegar kemur að sönnunargögnum sem stafa frá sérfróðum aðilum.  Í málinu var sönnun með 

utanréttarvottorði hafnað vegna þess að gagnsins var einhliða aflað og framlagningu þess var 

mótmælt af gagnaðila. Velta má fyrir sér hvort það sé ákjósanleg niðurstaða að hægt sé að hafna 

álitsgerð frá sérfróðum aðila án þess að mótmæli við henni byggi á efnislegum rökum.   

 Þegar álitsgerðir, sem einhliða er aflað, og álitsgerðir dómskipaðra sérfræðinga eru bornar 

saman er almennt talið að ekki sé nægilega tryggt að einhliða álitsgerðir séu samdar af hlutlausum 

og sjálfstæðum aðila.77 Aðilar geta engu að síður sammælst um að afla vandaðra og rökstuddra 

 
76 Verðlagsreiknivél Hagstofu Íslands, <https://hagstofa.is/verdlagsreiknivel> skoðað 27. apríl 2021. 
77 Nuée (n. 33) 14. 
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utanréttarvottorða og er mögulegt að þeim verði jafnað til matsgerða dómkvaddra manna en gildi 

þeirra fer eftir verðleikum. Þetta var gert í Lrd. 12. febrúar 2019 í máli nr. 734/2018 með þeim 

hætti að sérfræðingar á vegum aðila gerðu sameiginlega álitsgerð þar sem fram kom hvar þeir voru 

sammála og ósammála.78         

 Dómurinn undirstrikar að andmælaréttur aðila er ekki síst það atriði sem gerir matsgerð að 

svo sterku sönnunargagni miðað við einhliða álitsgerð sem aðeins er unnin í samskiptum við annan 

aðilann. Af framangreindu sést að ef utanréttarvottorð eru unnin sameiginlega, eða ef 

andmælaréttur aðila er leiðarljós við gerð þeirra, geta þau verið í ágætu samræmi við meginreglur 

einkamálalaga um réttláta málsmeðferð. Dómari í íslenskum rétti getur þó ekki stýrt nægilega 

framkvæmdinni við öflun sameiginlegrar matsgerðar og má líta á það sem galla í þeim tilvikum 

sem aðilar eru ekki sammála um framkvæmdina.79 Í þessu samhengi skal bent á að svipuð 

sjónarmið gilda um afskipti dómara af öflun sameiginlegrar álitsgerðar og matsgerðar en slík 

afskipti dómara eru ekki í samræmi við meginreglu um málsforræði aðila.     

 Utanréttarvottorð hafa þá kosti t.d. að vera ódýr og að vera líklegri en matsgerðir til að vera 

forsenda sátta á milli aðila.80 Heildarkostnaður aðila getur þó orðið hærri í málum þar sem aðilar 

afla sjálfir álitsgerða vegna þess að tvær álitsgerðir geta vissulega kostað meira en ein álitsgerð 

dómskipaðs sérfræðings.81 Að lokum má nefna að reglur um framlagningu sérfræðilegra 

sönnunargagna geta ráðið miklu um hagsmuni manna og því er eðlilegt sjónarmið að lagaákvæði 

takmarki ekki um of framlagningu álitsgerða.82 Lögfesting heimildar til að leggja formlega fram 

utanréttarálitsgerðir gerir aðilum frekar unnt að bregðast við þeim með gagnaöflun. Þar með er 

jafnræði aðila tryggt.83   

4.6 Sérfræðivitni 

Hugtakið „sérfræðivitni“ er yfirleitt notað yfir sérfróðan aðila sem gefur munnlega skýrslu fyrir 

dómi en ekki skriflega.84 Þetta er þó ekki algild aðgreining og má nefna sérfræðivitni í norskum 

rétti sem dæmi um sérfróðan aðila sem getur bæði lagt fram skriflega álitsgerð og gefið munnlega 

 
78 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 57. 
79 sama heimild 51. 
80 sama heimild 57. 
81 Nuée (n. 33) 14. 
82 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 37. 
83 sama heimild 62. 
84 Hørlyck (n. 32) 14. 
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skýrslu fyrir dómi um efni álitsgerðarinnar.85 Dæmi um sérfræðivitni væri byggingafróður maður 

sem aðili leiðir fyrir dóm í skaðabótamáli vegna galla á fasteign. Hann hefur ekki skilað inn 

skriflegri álitsgerð en gefur munnlega skýrslu. Sérfræðivitnið skýrir almennt frá réttu vinnulagi 

við að einangra þak en hefur ekki skoðað viðkomandi fasteign. Sérfræðivitni af þessu tagi eru 

algeng í  engilsaxneskum rétti en þar geta þau verið aðalsönnunargagn aðila eða til stuðnings öðru 

sérfræðivitni sem t.d. hefur skoðað ætlaðan galla með eigin augum.      

 Hér á landi er þessu ekki eins farið. Vitni gefa skýrslur við aðalmeðferð málsins eftir að 

öflun sýnilegra sönnunargagna er lokið. Þeir sem bera vitni geta aðeins tjáð sig um það sem þeir 

hafa upplifað af eigin raun, sbr. 1. mgr. 57. gr. eml. Samkvæmt eml. getur sérfræðingur því aðeins 

borið vitni í máli um það sem hann hefur upplifað. Því er skýrslugjöf sérfræðivitnis óheimil í 

íslenskum rétti. Andmælaregla einkamálaréttarfarslaga er aðalástæða þess að sérfræðingur má ekki 

setja fram álit sitt með munnlegri skýrslu við aðalmeðferð því þá er erfitt að bregðast við álitinu 

með gagnaöflun og aðilar eru þar með ekki í jafnri stöðu.86      

 Algengt er þó að lögmenn á Íslandi reyni að leiða höfunda utanréttarvottorða sem nokkurs 

konar sérfræðivitni en eins og áður sagði er regla í íslenskum lögum að vitni getur einungis borið 

um atburði og staðreyndir máls af eigin reynslu. Sem dæmi um tilfelli þar sem slíkur vitnisburður 

gæti verið heimilaður er þegar aðili reynir að fá höfund utanréttarvottorðs til að bera um ástand 

fasteignar þegar skoðun fór fram. Efast má um að rökrétt sé að höfundur skjals, sem dómari hefur 

heimilað að lagt sé fram í máli, fá ekki að bera vitni og t.d. staðfesta að hann hafi samið skjalið og 

að skjalið sé unnið af hlutleysi og vandvirkni. Dómaframkvæmd sýnir að þessu er þó oft hafnað 

og má þá ætla að synjun slíks vitnisburðar byggi á því að skjalið, sem sagt álitsgerð sérfræðings, 

sé bersýnilega tilgangslaust sönnunargagn, sbr. 3. mgr. 46. gr. eml.87    

 Í Lrd. 15. febrúar 2019 í máli nr. 489/2018 kom höfundur utanréttarvottorðs fyrir Landsrétt. 

Í dómi Landsréttar er fyrst rakið hvað sérfræðingurinn sagði í skriflegri álitsgerð en þar lýsir hann 

leka í þaki og telur ástæðu lekans vera samspil hlýnandi veðurs og klaka í þakrennu ásamt miklum 

snjó á þaki. Í munnlegri skýrslu lýsti hann sérstöku veðurfari þennan vetur og að víða hafi frosið í 

rennum. Hann lýsti orsökum klakamyndunar í rennum og sagði að viðkomandi þak væri ekki gert 

til að bera þann vatnsþunga sem skapast við þessar aðstæður. Þá bar hann verkhætti við 

 
85 Sjá nánari umfjöllun um skriflegar álitsgerðir norskra sérfræðivitna í kafla 6.2.3 og 6.2.5.2. 
86 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 53–54. 
87 sama heimild 54–55. 
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þaklagningu á byggingartíma hússins saman við nútímaaðferðir. Ljóst er að þetta er umfangsmeiri 

skýrslugjöf en að vera aðeins lýsing á ástandi fasteignar.      

 Að heimila skýrslugjöf höfundar utanréttarvottorðs fyrir dómi er í samræmi við meginreglu 

um frjálst sönnunarmat dómara en af henni leiðir að aðilar hafa verulegar heimildir til að færa 

sannanir um staðhæfingar með þeim leiðum sem þeir telja nauðsynlegar. Ef þetta er leyft er það 

síðan á valdi og ábyrgð dómara að hindra að lögmaður aðila beri í framhaldinu fram spurningar 

um staðreyndir máls.88          

 Í Hrd. 1. mars 2018 í máli nr. 141/2017 gerði Hæstiréttur athugasemdir um vitnaleiðslu 

höfundar sérfræðiálits: 

Það athugist að við aðalmeðferð málsins í héraði kom fyrir dóm sem vitni annar 

höfunda framangreinds minnisblaðs Eflu verkfræðistofu. Hann var hvorki vitni í 

skilningi 8. kafla laga nr. 91/1991 né matsmaður, sbr. 9. kafla sömu laga. Fyrir 

skýrslugjöf hans var því ekki heimild í þeim lögum, samkvæmt gagnályktun frá 1. mgr. 

51. gr. og 1. mgr. 65. gr. þeirra. 

 Hér áréttaði Hæstiréttur, sem áfrýjunardómstóll, að ekki eru heimildir í lögum fyrir 

skýrslugjöf sérfræðivitna í íslenskum rétti.         

 Ekki virðist fullt samræmi í þessum tveimur málum. Í fyrra málinu heimilar Landsréttur 

skýrslugjöf sem fer út fyrir lýsingu á ástandi fasteignar við skoðun. Í því seinna kemst Hæstiréttur 

að þeirri niðurstöðu að héraðsdómur hafi yfirhöfuð ekki átt að heimila skýrslugjöf höfundar 

utanréttarálitsgerðar. Í þessu sambandi má nefna að með stefnu og greinargerð stefnda hafa 

málsaðilar tækifæri til að leggja fram skýrslur og álitsgerðir sérfræðinga í máli án þess að skoðun 

á innihaldi þessara utanréttarvottorða fari fram af hálfu réttarins. Það virðist því vera misræmi í 

réttarframkvæmd um hvort og hvernig höfundar slíkra utanréttarvottorða fá að gefa skýrslu fyrir 

dómi.            

 Bæði hafa verið nefndir kostir og gallar við sérfræðivitni. Það getur verið einfaldara og 

ódýrara að fá munnlegan framburð sérfræðivitnis en að útbúa skriflega matsgerð á formlegan hátt. 

Samanburður á hefðbundnum matsgerðum og skýrslugjöf sérfræðivitna sýnir að fyrirkomulagið 

við öflun matsgerða er mögulega of þungt í vöfum þar sem þær eru skriflegar og halda þarf fundi 

með aðilum.89 Algengt sjónarmið í erlendum rétti er að sérfræðivitni hafi fjárhagslegan hvata af 

því að styðja við málstað aðilans sem greiðir þeim enda má gefa sér að minni líkur séu á því að 

 
88 Skúli Magnússon, „Sakkyndiges rolle i sivilprosessen“ (n. 59) 296. 
89 sama heimild 297. 
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aðili leiti til sérfræðivitnis sem hefur það orðspor á sér að styðja ekki endilega við málflutning 

greiðanda.90 Þá er ókostur að réttarhöld verða lengri þegar tveir sérfræðingar gefa skýrslu í stað 

eins.91            

 Skúli Magnússon telur að Íslendingar eigi að velta fyrir sér kostum og göllum við að leyfa 

hreinlega vitnisburð sérfræðivitna þar sem hann fari í raun fram án þess að vera heimilaður í 

lögum.92 Slíkur vitnisburður hér á landi er þó ávallt grundvallaður á utanréttarálitsgerð og því ekki 

um hreint sérfræðivitni, að hætti engilsaxnesks réttar, að ræða.    

 Miðað við réttarframkvæmd telur Skúli íslenska dómstóla vera jákvæða fyrir því að auka 

aðkomu sérfræðivitna og nefnir að hafa megi norskan rétt til fyrirmyndar ef breytingar eru 

fyrirhugaðar en að réttarþróun síðustu ára hafi gefið til kynna að breytingarnar séu ef til vill 

óumflýjanlegar.93 Þá segir hann að ef ákveðið yrði að leyfa sérfræðivitni á Íslandi væri hægt að 

læra af engilsaxneskum rétti um skyldur sérfræðivitna og hvernig skuli hátta skýrslugjöf þeirra. Þá 

meðal annars hvernig sérþekking vitnisins er prófuð.94 

4.7 Sérfróðir meðdómsmenn 

4.7.1 Inngangur 

„Kunnáttumenn skipa stundum dóm með almennt menntuðum lögfræðingum … Geta 

þá kunnáttumennirnir veitt aðstoð um sérfræðiefni, sem úr þarf að leysa.“95  

            

            Einar Arnórsson  

„Einkenni meðdómenda má segja að sé það, að þeir taka bæði þátt í málsmeðferð og dómsuppsögu, 

en með hinum löglærða eða löglærðu dómurum.“96 Fræðimenn greina á milli tveggja gerða 

sérfróðra meðdómsmanna. Annars vegar eru sérfræðingar sem búa yfir þekkingu á því sviði sem 

dómstóllinn hefur lögsögu yfir. Svo er oft með sérfræðinga sem stunda dómstörf við sérdómstóla. 

Hins vegar eru það sérfræðingarnir sem eru kallaðir til í tilteknu máli vegna þess að þeir hafa 

sérþekkingu á sakarefni málsins.97         

 
90 Sven Timmerbeil, „The Role of Expert Witnesses in German and U.S. Civil Litigation“ (2003) 9 Comparative Law 

162, 169 <https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1076&context=annlsurvey> skoðað 27. 

mars 2021. 
91 Nuée (n. 33) 14. 
92 Skúli Magnússon, „Sakkyndiges rolle i sivilprosessen“ (n. 59) 296. 
93 sama heimild 305. 
94 sama heimild 297. 
95 Einar Arnórsson, Almenn meðferð einkamála í héraði (1941) 193. 
96 Þórður Björnsson, „Um kviðdóma“ (1962) 15(1) Úlfljótur 13, 13. 
97 Stefán Már Stefánsson, „Meðdómsmenn“ (1983) 33(3) Tímarit lögfræðinga 121, 122. 
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 Í réttarkerfum stærri þjóða hefur sérþekking innan réttar verið tryggð með stofnun 

sérdómstóla þar sem sérfróðir aðilar sitja í dómi.98 Þetta hefur ekki verið gert í vestnorrænum rétti 

en Danmörk, Ísland og Noregur hafa öll frekar valið að lögfesta sveigjanlega heimild til að kalla 

til sérfróða meðdómendur eftir þörfum. Kosturinn við vestnorræna kerfið er að hluti dómaranna 

hefur alltaf nauðsynlega þekkingu til að meta hverja staðreynd máls.99 Uppruna íslenskra laga um 

sérfróða meðdómsmenn má aðallega rekja til danskra laga um Sjó- og verslunardóminn í 

Kaupmannahöfn.100 Það hefur verið talin óvenjuleg þróun að ákvæði úr norrænum sjórétti, sem 

heimila notkun ólöglærðra sérfræðinga í dómi, séu orðin að meginreglu í íslensku réttarfari.101  

4.7.2 Um heimildir í lögum til að kveðja til meðdómendur 

Heimild til að kveðja til meðdómendur hefur verið í íslenskum lögum í 85 ár og er eitt af 

séreinkennum íslensks réttarfars.102 Heimildin kom fyrst fyrir í eml. frá 1936 og var hún í þeim 

hluta laganna sem fjallar um sjó- og verslunardóm. Almennir dómstólar hófu síðan einnig að nýta 

sér heimildina til að kveðja til sérfróða meðdómsmenn.103 Þegar sjó- og verslunardómur var 

aflagður var almennri heimild til að kalla til sérfróða meðdómsmenn bætt við eml. frá 1936.104 Ekki 

fór fram mikil fræðileg umræða um fyrirkomulag við sérfræðilega sönnun vegna lagabreytinganna. 

Ástæðan er sú að fyrirkomulagið var almennt talið virka svo vel að ekki væri tilefni til að víkja frá 

notkun sérfróðra meðdómsmanna.105 Heimildina til að kalla til meðdómsmenn er nú að finna í 2. 

gr. eml. og sést þar í 2. mgr. að heimilt er að kveðja til einn eða tvo sérfróða menn. Fjöldinn veltur 

á því hvort sérkunnáttu er krafist á einu eða fleiri sviðum.     

 Fram að setningu laga um dómstóla nr. 50/2016 (dómstólalög) voru engin heildstæð 

ákvæði um skipun meðdómsmanna, hæfi þeirra og kvaðningu í gildi í íslenskum lögum.106 

Reglurnar um skipun sérfróðra meðdómsmanna koma fram í 39.-41. gr. dómstólalaga. Þá koma 

 
98 Skúli Magnússon, „Sakkyndiges rolle i sivilprosessen“ (n. 59) 294. 
99 sama heimild. 
100 Skúli Magnússon, „Er þörf á breytingum á reglum um sérfróða meðdómsmenn?“ (n. 38) 448. 
101 sama heimild; Danski fræðimaðurinn Erik Hørlyck telur að fyrirkomulag á við það sem er á Íslandi líkist 

gerðardómum en þar þekkist einna helst aðkoma bæði dómkvaddra sérfræðinga og sérfróðra meðdómenda. Erik 

Hørlyck, Syn og skøn - Sagkyndig bevisførelse (n. 32) 13. 
102 Stefán Már Stefánsson, „Meðdómsmenn“ (n. 97) 121. 
103 sama heimild. 
104 Skúli Magnússon, „Er þörf á breytingum á reglum um sérfróða meðdómsmenn?“ (n. 38) 448; Sjó- og 

verslunardómur var aflagður með lögum nr. 28/1981. 
105 Skúli Magnússon, „Experts on the bench - reflections on pragmatic solutions from up-north“ (n. 50) 263. 
106 Skúli Magnússon, „Sakkyndiges rolle i sivilprosessen“ (n. 59) 302; Þó voru ákvæði sem kváðu á um að velja skyldi 

sérfróða meðdómsmenn af listum en þau voru felld úr lögum árið 1981. 
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almenn hæfisskilyrði sérfróðra meðdómenda fram í 3. mgr. 39. gr. dómstólalaga og eru þau sömu 

og gilda um dómara, fyrir utan starfsreynslu, menntun og þekkingu á sviði lögfræði. Í 1. mgr. 40. 

gr. dómstólalaga kemur fram að héraðsdómari, forseti Landsréttar eða eftir atvikum 

dómsformaður, sem falin hefur verið meðferð máls, geta kvatt til meðdómsmenn. Í dómstólalögum 

eru engar heimildir til þess að meðdómendur geti tekið sæti við Hæstarétt Íslands. Í 1. mgr. 33. gr. 

laganna kemur fram sú meginregla að einn dómari skipi héraðsdóm í hverju máli. Samsvarandi 

ákvæði er um Landsrétt í 1. mgr. 24. gr. dómstólalaga og er meginregla að þar sitji þrír dómarar. Í 

2. mgr. 2. gr. eml. eru reglur sem segja til um hvenær má kalla til sérfróða aðila í héraðsdóm: 

Ef deilt er um staðreyndir sem eru bornar fram sem málsástæður og dómari telur þurfa 

sérkunnáttu í dómi til að leysa úr getur hann kvatt til einn meðdómsmann sem hefur 

slíka kunnáttu og ákveður dómstjóri þá hvaða héraðsdómari skipi dóm í málinu með 

dómsformanni og hinum sérfróða meðdómsmanni. Þó er dómara heimilt að kveðja til 

tvo meðdómsmenn ef hann telur þurfa sérkunnáttu í dómi á fleiri en einu sviði. 

 Megintilgangur heimildarinnar er að fá sérhæfða þekkingu inn í dóminn í stað þess að 

dómari leiti hennar hjá utanaðkomandi ráðgjöfum.107 Ef ekki er staðið rétt að kvaðningu 

meðdómenda í héraðsdómi getur Landsréttur ómerkt dóminn og vísað málinu heim í hérað. Þetta 

gerðist í Lrd. 22. mars 2019 í máli nr. 625/2018. Þar má einnig sjá að heimildin til að skipa tvo 

sérfróða meðdómsmenn er undantekningarheimild.108      

 Í 2. gr. a. eml. eru reglur um skipun Landréttar, í áfrýjuðu máli, þegar sérfróður 

meðdómsmaður hefur tekið þátt í meðferð fyrir héraðsdómi: 

Ef sérfróður meðdómsmaður hefur tekið þátt í meðferð máls fyrir héraðsdómi sem 

fengið hefur efnislega úrlausn þar og enn er deilt um staðreyndir sem eru bornar fram 

sem málsástæður fyrir Landsrétti, og forseti telur þurfa sérkunnáttu í dómi til að leysa 

úr, getur forseti að eigin frumkvæði eða samkvæmt ábendingu dómsformanns í málinu 

kvatt til einn meðdómsmann sem hefur slíka sérkunnáttu og skipar hann þá dóm í máli 

með tveimur dómurum við Landsrétt. Hafi málinu þegar verið úthlutað til þriggja 

dómara Landsréttar ákveður forseti hver þeirra víki. Telji forseti þörf á sérkunnáttu á 

fleiri en einu sviði við úrlausn máls og ekki er völ á meðdómsmanni með sérþekkingu 

á báðum eða öllum sviðum getur hann kallað til tvo sérfróða meðdómsmenn til að taka 

þátt í meðferð þess með þremur dómurum við Landsrétt. Jafnframt getur hann ákveðið, 

ef mál er umfangsmikið eða sakarefni mjög mikilvægt frá almennu sjónarmiði, að þrír 

dómarar við Landsrétt skipi dóm með tveimur sérfróðum meðdómsmönnum. 

 
107 Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 43. 
108 Ásgerður Ragnarsdóttir, „Sérfróðir meðdómsmenn“ í Kristín Benediktsdóttir (ritstj.), Hæstiréttur og Háskóli 

Íslands - Rit til heiðurs Hæstarétti 100 ára (Fons Juris 2020) 239. 
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  Landsrétti er þó ekki heimilt að kalla til sérfróðan meðdómanda til að bæta úr vanrækslu 

við það í héraði.109 Hæstiréttur sker síðan úr um hvort Landsréttur noti réttilega heimildir til að 

kveðja til sérfróða meðdómsmenn og hefur þegar ómerkt nokkra dóma Landsréttar vegna þessa.110 

 Mat á sérkunnáttu manna var bundið í lög með reglum um sérfróða meðdómsmenn nr. 

14/2018 og sér dómstólasýslan um matið.111 Ekki er skilyrði að ákveðið stig menntunar sé fyrir 

hendi heldur getur verið um sérhæfða starfsreynslu að ræða.112 Sjónarmið um hæfi meðdómsmanna 

geta til dæmis snúið að fyrri störfum þeirra, það er hvaða störf voru unnin, hvenær þau voru unnin 

og hvernig greitt var fyrir þau.113   

4.7.3 Hlutverk sérfróðra meðdómsmanna 

Ekki er nægilegt í íslenskum rétti að dómkvaddur matsmaður veiti dómara upplýsingar um 

sérfræðileg atriði heldur á rétturinn að meta álitsgerðina. Því er regla að sérfróður meðdómandi 

geri það.114 Þá er óumdeilt að dómari verður að hafa nægilegan skilning á sakarefninu þegar kemur 

að mati hans á sönnunargögnum og heimfærslu til lagaákvæða. Það er því helsta hlutverk sérfróðra 

meðdómsmanna að upplýsa embættisdómara um sérfræðileg atriði máls.115 Það er talin aðalregla 

að helstu verkefni sérfróðra meðdómsmanna eigi að vera að meta sönnunargildi skoðunar- og 

matsgerða. Það er því í ósamræmi við meginreglur um jafnræði aðila og málsforræðisregluna ef 

meðdómsmenn semja slíkar gerðir og byggja á þeim niðurstöðu. Seta sérfróðra meðdómsmanna 

getur verið mikilvæg aðstoð við að finna rétta niðurstöðu þegar matsgerðir gefa ákveðið svigrúm 

varðandi niðurstöðuna eða nefna fleiri en einn kost jafnlíklegan. Þá geta meðdómsmenn komið 

auga á galla sem skipta máli í tengslum við ályktanir í matsgerð en þetta er yfirleitt ekki á færi 

lögfræðimenntaðra dómara. Með þessu gefst dóminum þá tækifæri til að kalla eftir nánari 

skýringum vegna gallans samkvæmt 104. gr. eml.116       

 Því hefur verið lýst svo að skylda héraðsdómara til að kveðja til sérfróða meðdómsmenn 

vakni þegar „honum er ófært að leysa úr máli á grundvelli almennrar þekkingar sinnar, menntunar 

 
109 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1017 – 615. mál, athugasemdir við 2. gr. 
110 Ásgerður Ragnarsdóttir (n. 108) 242. 
111 Dómstólasýslan er samkvæmt 5. gr. dómstólalaga sjálfstæð stjórnsýslustofnun sem annast sameiginlega 

stjórnsýslu dómstólanna. 
112 Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 44. 
113 Ásgerður Ragnarsdóttir (n. 108) 241. 
114 Skúli Magnússon, „Sakkyndiges rolle i sivilprosessen“ (n. 59) 300. 
115 sama heimild 293–294. 
116 Stefán Már Stefánsson, „Um sérfróða meðdómsmenn“ (1995) 45(4) Tímarit lögfræðinga 282, 288. 
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eða lagaþekkingar,“ eins og segir í Hrd. 14. september 2000 í máli nr. 98/2000.117 Þegar 

gagnasöfnun aðila er lokið á dómari að meta hvort þörf sé á sérfróðum meðdómanda og verður 

hann þá að vera kominn til starfa við upphaf aðalmeðferðar í málinu.118   

 Skúli Magnússon hefur lýst þeim sjónarmiðum sem koma helst til skoðunar þegar dómari 

metur hvort kalla skuli til sérfróðan meðdómsmann: 

Af dómaframkvæmd Hæstaréttar verður sú ályktun dregin að mat á þessu ráðist í 

grundvallaratriðum af tveimur þáttum. Annars vegar af því hver fyrirliggjandi atvik 

máls eru og hvort þeim verði slegið föstum og þau færð undir réttarreglur án viðeigandi 

sérþekkingar. Hins vegar ræðst þetta af því hvaða sérfræðilegu gagna hefur verið aflað 

í máli og hvort ágreiningur er með aðilum um efni þessara gagna. Þessir tveir þættir 

leika saman.119 

 Ef deilt er um matsgerðir eða önnur sérfræðileg gögn skal því kalla til sérfróðan 

meðdómanda til að leggja mat á gögnin og leggja spurningar fyrir þá sem þau unnu. Þó er ekki í 

öllum tilfellum þörf á sérkunnáttu til að leggja mat á sérfræðileg gögn. Ef aðeins ein matsgerð 

liggur fyrir getur dómari metið gildi hennar. Ef matsgerðinni er mótmælt ættu gæði 

rökstuðningsins í mótmælum aðilans að ráða því hvort dómari telji þörf á að kalla til 

meðdómanda.120            

 Í Hrd. 1. mars 2018 í máli nr. 141/2017 var fjallað um samspilið á milli öflunar 

sönnunargagna og skyldu dómara til að kalla til sérfróða meðdómendur: 

Eins og málið lá þá fyrir héraðsdómi og án þess að fram hefði farið fullnægjandi öflun 

sönnunargagna um ástand, virkni og mögulega hættueiginleika hurðarpumpunnar var 

héraðsdómara ókleift að fjalla um  málsástæður sem uppi eru hafðar um þann þátt 

málsins á grundvelli almennrar þekkingar og menntunar eða lagakunnáttu. Því var 

undir þeim kringumstæðum þörf á sérkunnáttu og bar héraðsdómara þá að kveðja til 

meðdómsmenn samkvæmt 2. mgr. 2. gr. laga nr. 91/1991. Þar sem héraðsdómari lét 

það ógert er óhjákvæmilegt að ómerkja hinn áfrýjaða dóm og vísa málinu heim í hérað 

til aðalmeðferðar og dómsálagningar á ný. 

 Eins og áður sagði samræmist það ekki meginreglum réttarfarslaga að sérfróðir 

meðdómsmenn leggist í sjálfstæða gagnaöflun í máli sem þeim er ætlað að dæma. Ekki mega þeir 

heldur byggja dóm á eigin þekkingu, ef sönnunargögn skortir, eins og Hæstiréttur fjallaði um í 

 
117 Skúli Magnússon, „Er þörf á breytingum á reglum um sérfróða meðdómsmenn?“ (n. 38) 456. 
118 Skúli Magnússon, „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“ (n. 3) 389. 
119 Skúli Magnússon, „Er þörf á breytingum á reglum um sérfróða meðdómsmenn?“ (n. 38) 457. 
120 Ásgerður Ragnarsdóttir (n. 108) 219. 
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Hrd. 20. september 2001 í máli nr. 10/2001. Í málinu var deilt var um verksamning og í dóminum 

sagði: 

Sérfróðum meðdómsmönnum er ekki að lögum ætlað að bæta úr annmörkum á 

gagnaöflun málsaðila með því að leggja á grundvelli eigin þekkingar mat á atriði, sem 

viðhlítandi gögn skortir um, sbr. 1. mgr. 44. gr. og 1. mgr. 46. gr. laga nr. 91/1991 um 

meðferð einkamála. Þar sem reikningsgerð gagnáfrýjanda er samkvæmt framansögðu 

heldur ekki viðhlítandi grundvöllur kröfugerðar er málið svo vanreifað af hans hendi 

að ekki verður hjá því komist að vísa kröfu hans sjálfkrafa frá héraðsdómi. Með því að 

gagnkrafa aðaláfrýjanda stendur í órofa tengslum við aðalsök í héraði er 

óhjákvæmilegt að vísa henni einnig frá héraðsdómi. 

 Í dóminum er áréttað að dóm skuli byggja á gögnum og sé annað gagnstætt 

málsforræðisreglu.          

 Við aðalmeðferð væri eitt af hlutverkum sérfróðs meðdómsmanns að spyrja vitni spurninga 

sem eru til þess fallnar að upplýsa dóminn um sérfræðileg atriði. Þá ætti sérfróður meðdómandi að 

bera upp spurningar við matsmann þegar hann gefur skýrslu fyrir dómi.121 Hafa líkur verið leiddar 

að því að auðveldara sé að ná fram réttri niðurstöðu þegar dómurinn hefur sjálfur yfir að ráða 

sérþekkingu. Þetta er talið vega þungt sem röksemd fyrir réttarfarslögum sem innihalda ákvæði 

um sérfróða meðdómsmenn.122        

 Samkvæmt 3. mgr. 4. gr. eml. taka meðdómsmenn þátt í málsmeðferð og samningu dóms 

og hafa í því sömu réttindi og skyldur og dómsformaður. Samkvæmt þessu er ekki gerður munur 

á valdi sérfróðs meðdómanda og embættisdómara þegar kemur að áhrifum á efnislega niðurstöðu 

máls.123 Eins og áður hefur komið fram hefur hlutverk sérfróðra meðdómsmanna verið skilgreint 

frá byrjun sem yfirferð og gagnrýni á matsgerðir. Án meðdómenda væri embættisdómari enda ekki 

fær um að sinna því hlutverki sínu að leggja mat á sönnunargildi matsgerðar, sbr. 2. mgr. 66. gr. 

eml.124 Því er eðlilegt að Skúli Magnússon telji að til að uppfylla skyldur sínar, samkvæmt 2. mgr. 

66. gr. eml., eigi sérfróðir meðdómsmenn að endurskoða matsgerðir í gallamálum og segir hann í 

framhaldi af því: 

Það verður því að telja rúmast innan hlutverks sérfróðra meðdómsmanna að þeir 

komist að annarri niðurstöðu en dómkvaddur matsmaður um kostnað við tilteknar 

úrbætur, gangverð söluhlutar á tilteknum degi, hvort tiltekin vinnubrögð hafi verið í 

 
121 Skúli Magnússon, „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“ (n. 3) 396. 
122 Stefán Már Stefánsson, „Um sérfróða meðdómsmenn“ (n. 116) 289–290. 
123 Sérfróðir meðdómendur geta myndað meirihluta í máli og er lagaheimild fyrir því í 2. mgr. 115. gr. eml. 
124 Skúli Magnússon, „Er þörf á breytingum á reglum um sérfróða meðdómsmenn?“ (n. 38) 458–459. 
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samræmi við það sem tíðkast eða um það hverjar orsakir tjónsatburðar hafi verið. 

      

 Hann tekur síðan fram að meðdómsmaðurinn verði að styðjast við fyrirliggjandi gögn 

málsins en ekki sjálfstæðar athuganir.125 

4.7.4 Kostir og gallar við sérfróða meðdómsmenn 

Hvað viðkemur göllunum þá er viss hætta talin á því að dómstóll, sem skipaður er sérfróðum 

meðdómsmönnum, taki afstöðu til atriða í niðurstöðu sinni sem aðilar hafa ekki fengið að tjá sig 

um og gagnrýna. Þetta verður að teljast til galla á fyrirkomulaginu þátt fyrir að dómari geti gefið 

aðilum kost á að gera athugasemdir, sbr. 104. gr. eml. Þá er talið að sitji sérfróðir meðdómsmenn 

í dómi séu auknar líkur á að dómur byggi á sjónarmiðum sem ekki var í reynd byggt á af hálfu 

málsaðila.126 Smæð landsins hefur líka verið nefnd þegar rætt er um galla á dómskerfi sem 

inniheldur sérfróða meðdómsmenn. Það getur reynst erfitt að finna hæfa sérfræðinga sem engin 

tengsl hafa við málsaðila t.d. í málum þar sem þarf að meta hvort farið var eftir góðum 

starfsvenjum. Einnig þarf embættisdómari að vera vakandi fyrir því að verið getur mikil samheldni 

innan starfsstéttar og það valdið óeðlilegri afstöðu meðdómanda til málsatvika.127   

 Þá er réttarstaða sérfróðra meðdómsmanna ekki tryggð. Þeir eru ekki æviráðnir og þeir geta 

ekki vitað fyrir fram hvenær þeir verða kvaddir til setu í dómi. Því er umdeilanlegt hvort 

skynsamlegt sé að meðdómsmenn með jafnótrygga réttarstöðu geti haft áhrif á eða tekið ákvörðun 

um niðurstöðu dómsmála.128 Bætt var að einhverju leyti úr þessari stöðu þegar reglur um sérfróða 

meðdómsmenn nr. 14/2018 tóku gildi en í 4. gr. þeirra segir að sérfróður meðdómsmaður geti 

framlengt tilnefningu sína til fimm ára í senn og að hún falli aðeins niður gegn vilja 

meðdómsmanns ef veigamiklar ástæður eru fyrir því.       

 Þrátt fyrir að röksemdir gegn dómsetu sérfróðra manna séu þýðingarmiklar minnkar vægi 

þeirra til muna með eftirfarandi gagnrökum: Það er eðlilegt að dómstólar afli sér sérþekkingar með 

aðkomu sérfróðra meðdómsmanna vegna aukinnar sérhæfingar í þjóðfélaginu. Annars er hætt við 

því að úrlausnarvald hverfi til sérfræðinga. Meðdómsmannakerfi hefur einnig þann kost að við 

aðalmeðferð máls er auðveldara fyrir embættisdómara að fá skýringar á flóknum 

 
125 sama heimild 461. 
126 Stefán Már Stefánsson, „Um sérfróða meðdómsmenn“ (n. 116) 284. 
127 Skúli Magnússon, „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“ (n. 3) 394. 
128 Stefán Már Stefánsson, „Um sérfróða meðdómsmenn“ (n. 116) 282. 
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sérfræðiatriðum.129 Annar kostur við fyrirkomulagið er að rétturinn getur metið sönnunargildi 

sérfræðilegra sönnunargagna með beinum hætti og hafa meðdómendurnir aðgang að öllum 

málsgögnum auk þess að heyra alla skýrslugjöf við aðalmeðferð.130 Það er einnig jákvætt að sá 

sem veitir réttinum sérfræðilega þekkingu, sem dómurinn byggir á niðurstöðu, beri ábyrgð á 

málsmeðferðinni eins og embættisdómari.  

4.8 Sönnun 

4.8.1 Inngangur 

Í fyrri köflum hefur verið  fjallað um sönnunargögnin matsgerðir og aðrar álitsgerðir sérfræðinga. 

Hér verður gerð grein fyrir meginhugtökum þegar kemur að sönnun í einkamálaréttarfari: 

sönnunarfærslu, sönnunarmati og sönnunarbyrði.       

 Einar Arnórsson telur að hugtakið sönnun merki í daglegu tali „að leiða rétt og nægileg rök 

að staðhæfingu.“131 „Dómstólar verða því að byggja á því að atvik hafi gerzt eða ekki gerzt, þó að 

ekki sé fengin alger vissa um það,“ segir hann enn fremur.132      

 Í réttarfari fyrri tíðar var mögulegt að færa fram sönnun með athöfnum sem voru ótengdar 

sakarefninu. Þá var talið að fullyrðing manns væri sönnuð ef honum tækist ákveðið verk en 

ósönnuð ef það tækist ekki.133 Í dag er algert skilyrði að sönnun varði sakarefnið og verður að vera 

„rökrétt samband á milli sönnunargagns og sönnunaratriðis.“134 Þetta hefur einnig verið nefnt 

„efnissönnun“ og hefur hún verið skilgreind þannig að þeirra gagna er aflað sem leiða sannleikann 

í ljós.135 Þetta rökrétta samband og sú meginregla sem Einar Arnórsson setti fram á þann hátt „að 

hvert atvik [sé] heimilt að sanna með hverju því sönnunargagni, sem heilbrigð skynsemi 

nútímamanna getur til sönnunargagna talið,“ eru grunnatriði hvað viðkemur sönnun í íslensku 

einkamálaréttarfari.136 Þetta er einnig nefnt meginreglan um frjálsa sönnunaraðferð eða 

sönnunarfærslu.137  

 
129 sama heimild 285. 
130 Skúli Magnússon, „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“ (n. 3) 396. 
131 Einar Arnórsson (n. 95) 186. 
132 sama heimild 187. 
133 sama heimild. 
134 Þór Vilhjálmsson, Réttarfar III (1972) 47 (eins og vísað er til í Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði. Fyrri 

hluti“ (1987) 40(3) Úlfljótur 246, 249). 
135 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal, Réttarfar - II. hefti (1968) 189. 
136 Einar Arnórsson (n. 95) 188. 
137 Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði. Fyrri hluti“ (1987) 40(3) Úlfljótur 246, 249. 
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4.8.2 Meginreglur um frjálsa sönnunarfærslu og frjálst sönnunarmat 

Reglan um frjálst sönnunarmat er talin vera ein mikilvægasta grunnreglan í nútímaréttarfari og er 

hún sett fram í 1. mgr. 44. gr. eml. þar sem segir: „Dómari sker úr því hverju sinni eftir mati á þeim 

gögnum sem hafa komið fram í máli hvort staðhæfing um umdeild atvik teljist sönnuð, enda bindi 

fyrirmæli laga hann ekki sérstaklega um mat í þessum efnum.“ Reglan er ítrekuð um matsgerðir í 

2. mgr. 66. gr. eml.138 Aðalatriði reglunnar er að dómari er ekki bundinn af lagareglum um hvenær 

hann skal fallast á að nægileg sönnun sé komin fram um atriði eða með hvaða aðferð sönnunin 

skal koma fram. Smávægileg frávik eru síðan frá frjálsu sönnunarmati í eml. en þrátt fyrir það telst 

hún vera meginregla.139 Til dæmis er ákvæði 1. mgr. 96. gr. eml. takmörkun á meginreglunni um 

frjálst sönnunarmat dómara en þar er mælt fyrir um að dæma eigi mál eftir kröfum stefnanda ef 

stefndi sækir ekki þing. Annað dæmi er að dómari skal að jafnaði leggja til grundvallar 

viðurkenningu aðila á atviki sem er honum óhagstætt, sbr. 1. mgr. 50. gr. eml.   

 Annað sem takmarkar hið frjálsa mat dómara eru lagareglur sem fela í sér lögbundna 

sönnun. Lögbundin sönnun þýðir að ákveðnar sönnunaraðferðir eru leyfilegar en allar aðrar 

óheimilar.140 Úr réttarsögunni þekkist t.d. að lögbundið var að ákveðnar aðgerðir dygðu til 

sönnunar og má þar nefna eiðvinning. Þá gat dómari ekki hafnað því að taka eiðvinninguna gilda 

sem sönnun og var þar með hans frjálsa sönnunarmat skert.141      

 Í 1. mgr. 46. gr. eml. kemur fram að aðilar sjá sjálfir um öflun sönnunargagna fyrir dómi. 

Þetta er meginreglan um frjálsa sönnunarfærslu. Reglan var ekki í eml. frá 1936 en var þó til staðar 

sem venjuhelguð regla. Er regla þessi talin byggja á rótgrónum fræðilegum viðhorfum.142 

Íslendingar hafa þó einnig reynslu af réttarfari þar sem dómari aflar gagna en fyrst eftir að 

Íslendingar tóku við Norsku lögum störfuðu dómarar sem rannsóknardómarar. Þetta lagðist þó af 

og forræði aðila á máli, sem er í dag nefnt málsforræðisreglan, varð að reglu.143 Þetta þýðir að 

aðilar hafa forræði á sönnunarfærslunni og að hún sé að meginreglu frjáls. Það felur í sér með 

öðrum orðum að aðilar verða ekki hindraðir í að leggja fram sönnunargögn enda felst í reglunni 

að aðilarnir sjálfir séu best til þess fallnir að velja með hvaða sönnunargögnum þeir vilja sækja eða 

 
138 2. mgr. 66. gr. eml.: „Dómari leggur mat á önnur atriði varðandi matsgerð, þar á meðal sönnunargildi hennar þegar 

leyst er að öðru leyti úr máli.“ 
139 Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 17. 
140 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal (n. 135) 189. 
141 Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 16. 
142 Alþt. 1991, A-deild, þskj. 72 – 71. mál.  
143 Alþt. 1935, A-deild, 926. 
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verjast í máli. Þrátt fyrir að meginreglan um frjálsa sönnunarfærslu sé grunnurinn að 

sönnunarfærslu aðila í íslenskum rétti er hún nokkrum takmörkum háð. Dómari hefur t.d. óbeinar 

heimildir til gagnaöflunar og getur dómari beint því til aðila að afla gagna til skýringar á tilteknum 

atriðum ef honum þykir það nauðsynlegt til skýringar á máli, sbr. 2. mgr. 46. gr. eml. Þá getur 

dómari neitað tilgangslausri framlagningu sönnunargagna, sbr. 3. mgr. 46. gr. eml. Athuga skal að 

ekki þarf að sanna það sem er almennt viðtekin þekking í samfélaginu, sbr. 3. mgr. 44. gr. eml.144

 Sérstakar heimildir þarf svo víkja megi frá meginreglu um frjálsa sönnunarfærslu.145 

Sönnunarfærsla eml. takmarkast einmitt af því að aðeins eru ákveðnar gerðir sönnunargagna 

leyfðar.146 Þeirra er getið í VII.-X. kafla eml.147 Kaflarnir fjalla um þau gögn sem aðilar mega leggja 

fram fyrir dómi og teljast hafa sönnunargildi í einkamáli. Þetta eru munnlegar skýrslur aðila og 

vitna fyrir dómi, matsgerð dómkvadds matsmanns ásamt skýrslugjöf hans fyrir dómi og loks skjöl 

og önnur sýnileg sönnunargögn og eru sönnunargögn þar með tæmandi talin.148 Þetta eru því einu 

möguleikar aðilanna á að koma með sérfræðileg sönnunargögn inn í málareksturinn en sérfræðileg 

sönnunargögn má skilgreina sem rannsókn sérfræðings á staðreyndum eða túlkun þeirra og veita 

þau óbeina sönnun frekar en beina.149        

 Eins og var fjallað um í kafla 4.6 er ekki heimilt að notast við sérfræðivitni en dómkvöddum 

matsmönnum er ætlað að sinna þeirra hlutverki. Þessi útilokun á skýrslugjöf sérfræðivitna er í 

samræmi við þá meginreglu eml. að framlagningu sérfræðilegra sönnunargagna séu settar 

skorður.150 Nú sést í athugasemdum við 61. gr. í frumvarpinu sem varð að eml. að dómari skal 

samþykkja beiðni um matsmann ef meta þarf atriði sem fellur utan almennrar þekkingar eða 

lagaþekkingar, sbr. 2. mgr. 60. gr. eml.151 Þá sést í 2. mgr. 46. gr. eml. að dómari getur hvatt aðila 

til að afla matsgerðar en getur ekki skipað þeim að gera það.152  

4.8.3 Sönnun og sönnunarbyrði           

Sönnunarreglur fjalla yfirleitt aðeins um ágreining um staðreyndir.153 Á aðilum máls hvílir sú 

 
144 Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 221. 
145 Einar Arnórsson (n. 95) 188. 
146 Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 221–222. 
147 Eiríkur Tómasson (n. 137) 250. 
148 Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 221. 
149 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 36. 
150 Skúli Magnússon, „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“ (n. 3) 392. 
151 Alþt. 1991, A-deild, þskj. 72 – 71. mál, athugasemdir við 61. gr. 
152 Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 226. 
153 Arnljótur Björnsson, „Sönnun í skaðabótamálum“ (1991) 41(1) Tímarit lögfræðinga 3, 3. 
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skylda að veita dómaranum fullnægjandi upplýsingar. Þetta felur í sér að aðili þarf að sanna eða 

afsanna staðhæfingar um málsatvik og eru tilraunir aðila til að sannfæra dómarann um ákveðið 

atvik máls kallaðar sönnunarfærsla.154 Það sem sanna þarf í einkamáli kemur fram í almennri reglu 

í 1. mgr. 44. gr. eml. þar sem segir að dómari skeri úr því hverju sinni, eftir mati á þeim gögnum 

sem hafa komið fram í máli, hvort staðhæfing um umdeild atvik teljist sönnuð. Það er ef hann er 

ekki bundinn af fyrirmælum laga um sönnunarmatið. Það er hlutverk dómara að þekkja lögin og 

grunnregla að aðilar þurfa því ekki að sanna að ákveðin réttarregla gildi eða sýna fram á hvernig 

skýra á réttarreglu. Aðilar máls þurfa hins vegar að leiða í ljós hvort eitthvað hafi gerst eða ekki 

gerst og ef við á með hvaða hætti það hafi gerst. Annað sem getur þurft að færa sönnur á er 

fullyrðing um að ákveðið ástand hafi komist á eða standi yfir.155    

 Þegar aðilum tekst ekki að færa fram fullnægjandi sönnun um málsatvik getur dómari litið 

svo á að málið sé ekki nægilega upplýst. Sá aðili sem ber hallann af því að staðreynd er ekki sönnuð 

ber sönnunarbyrði um hana. Á honum hvílir þá skylda til að sanna staðreyndina eigi dómari að 

geta dæmt honum í hag vegna hennar, sbr. 1. mgr. 44. gr. eml.156 Það er engin almenn regla í eml. 

sem segir fyrir um hvor aðilinn eigi að bera sönnunarbyrðina. Í  gallamálum vegna fasteignakaupa, 

sem eru skaðabótamál utan samninga, þarf sá sem heldur fram tjóni að sanna að tjón hafi orðið svo 

og að sýna fram á upphæð tjónsins.157       

 Þá er ekki hlutverk dómarans að rannsaka hvort fullyrðingar aðila eigi sér stoð í 

raunveruleikanum sé þeim ekki mótmælt af gagnaðila eða mætt með mótrökum. Fullyrðingin 

verður þá tekin til greina vegna þess að dómari á aðeins að meta hvort staðhæfing aðila um tiltekið 

atvik teljist sönnuð eða ekki og er það í samræmi við málsforræðisreglu einkamálalaganna.158 

Andmælareglan er síðan nátengd reglum um sönnun en í henni felst meðal annars að aðilar hafi 

rétt á að kynna sér sönnunargögn andstæðingsins og koma fram eigin gögnum. Aðilar eiga að vera 

jafnsettir í þessu eins og mögulegt er.159       

 Telja verður að það að svipta aðila forræði á sönnunargögnum, sem stafa frá sérfróðum 

aðilum, sé veruleg takmörkun á málsforræðisreglunni.160 Þar sem takmörkun á frjálsri 

 
154 Eiríkur Tómasson (n. 137) 247. 
155 Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 220. 
156 Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði. Síðari hluti“ (1988) 41(3-4) Úlfljótur 247, 247. 
157 sama heimild 249. 
158 Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 220. 
159 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal (n. 135) 192. 
160 Alþt. 1935, A-deild,  926. 
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sönnunarfærslu fer gegn meginreglu réttarfarslaganna skulu vera mikilvægar ástæður fyrir slíkri 

takmörkun. Þær ástæður geta t.d. verið sjónarmið varðandi málshraða en svo dæmi sé tekið getur 

það tafið mál ef engar hömlur eru á framlagningu álitsgerða.  

4.9 Samantekt                

Þegar metið er hvort það sé algerlega nauðsynlegt að dómkveðja matsmann, með þeim hætti sem 

gert er í dag, til að tryggja réttaröryggi þeirra, sem standa í fasteignagallamálum, skiptir einnig 

máli hvort aðrar fljótlegri og/eða ódýrari leiðir eru mögulegar með viðunandi réttaröryggi. 

Réttaröryggi í þessu tilfelli snýst þá aðallega um að dómur komist að réttri niðurstöðu og að 

jafnræði aðila sé tryggt t.d. til að kynna sér og tjá sig um málsgögn.    

 Miðað við ákvæði 2. mgr. 63. gr. eml. telur löggjafinn greinilega að einfalda megi 

sönnunarfærsluna í málum um minni hagsmuni en samkvæmt ákvæðinu er heimilt að matsmaður 

svari einföldum spurningum skriflega með stuttum svörum og gefi svo munnlega skýrslu. Hér er 

þegar til staðar „týnd“ heimild í lögum sem gæti hentað vel í málum um minni hagsmuni. 

 Eins og var fjallað um í kafla 4.5 falla utanréttarvottorð sérfræðinga undir flokkinn „önnur 

sýnileg sönnunargögn“. Það þýðir að í raun eru tvær leiðir til að koma sérfræðiþekkingu inn í 

dómsmál, með matsgerð eða utanréttarvottorði. Leitt var í ljós að lausung virðist vera í 

réttarframkvæmd varðandi skýrslugjöf höfunda utanréttarvottorða.   

 Þá telja fræðimenn að matsgerð dómkvadds matsmanns sé ekki í eðli sínu efnislega 

frábrugðin utanréttarálitsgerð sérfræðings. Mikilvægi hennar felst í ákveðinni vissu um 

óhlutdrægni höfundarins sem gerir hana að sönnunargagni sem embættisdómari treystir. Sérfróður 

dómari þarf ekki þessa aðstoð.         

 Það kerfi sem Íslendingar hafa, með sérfróðum meðdómsmönnum, tryggir að alltaf er til 

staðar þekking innan réttar til að meta sérfræðileg atriði. Af þeim sökum má halda því fram að ef 

önnur sérfræðileg sönnunargögn eru í máli sé aðkoma dómkvadds matsmanns ekki nauðsynleg. 

Mögulega er því meira svigrúm til að nota einhliða álitsgerðir í íslenskum rétti en víða annars 

staðar. Vegna almennrar notkunar á sérfróðum meðdómendum væri því vel mögulegt að heimila 

sérfræðivitni, og utanréttarvottorð þeirra, í íslenskum rétti án þess að takmarka réttaröryggi um of 

enda er sérfróður meðdómandi fær um að meta sönnunargildi misvísandi álitsgerða. Miðað  við 

niðurstöður dómakönnunarinnar og almenn viðhorf fræðimanna gætu þessar auknu heimildir til 

sönnunarfærslu verið ódýrari leið fyrir borgarana til að sækja eða verja réttindi sín. 
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5 GERÐARDÓMAR OG SÉRDÓMSTÓLAR 

5.1 Gerðardómar 

5.1.1 Inngangur                 

Höfuðatriði hefðbundinna gerðardóma er að aðilar sammælast um að þriðji maður, það er 

gerðardómurinn sjálfur, skeri úr um ágreining þeirra. Með því færa þeir þriðja aðila vald, samanber 

orðið voldgift, en það er danska heitið á gerðardómi.161 Ef aðilar sammælast um að stofna 

gerðardóm getur það verið til að leysa úr einu deilumáli eða til að starfa yfir lengri tíma og leysa 

þau ágreiningsefni sem upp koma milli aðila á starfstímanum.162     

 Ljóst er að hefðbundin gerðardómsmeðferð er aðeins valkostur fyrir mjög efnamikla aðila. 

Hún er ekki raunhæf fyrir aðila til að leysa úr gallamáli vegna fasteignakaupa enda þyrfti að stofna 

einskiptis gerðardóm með miklum tilkostnaði.163 Í kaflanum verður því einblínt á lögbundna 

gerðardóma. Hefðbundnir gerðardómar falla undir samningarétt en lögbundnir gerðardómar eru 

að öllu leyti viðfangsefni réttarfarsins og hefur þeim verið líkt við sérdómstóla.164 Almennt má 

síðan segja um gerðardóma að megintilgangur þeirra er að veita hraða málsmeðferð.165 

5.1.2 Lögbundnir gerðardómar 

Til eru gerðardómar sem starfa eftir settum lögum. Þeir eru um margt líkir sérdómstólum en geta 

þó horft meira til sanngirnissjónarmiða þegar þeir ákveða niðurstöðu máls. Nota má sem viðmið 

að ef hægt er að áfrýja form- og efnishlið máls til æðra dóms er líklegt að um sérdómstól sé að 

ræða. Það er talið vera lögskýringaratriði hvort úrskurðaraðili flokkast sem úrskurðarnefnd í 

stjórnsýslunni, sérdómstóll eða gerðardómur.166 Atriði sem horft er til þegar skorið er úr um 

hvernig flokka skuli slíka úrskurðaraðila eru: 

a) hvort viðkomandi úrskurðaraðili sé sjálfstæður og óháður 

b) hvort málskot sé heimilt 

c) hvaða viðfangsefnum hann sinnir 

d) hvernig hann sé skipaður 

 
161 Jónatan Þórmundsson, „Nokkrar hugleiðingar um gerðardóma“ (1963) 16(1) Úlfljótur 26, 27. 
162 Stefán Már Stefánsson, „Um samningsbundna gerðardóma“ (1990) 40(1) Tímarit lögfræðinga 38, 39. 
163 Sigurður Tómas Magnússon (n. 39) 177. 
164 Jónatan Þórmundsson (n. 161) 28. 
165 Valtýr Sigurðsson, „Um samningsbundna gerðardóma“ (1990) 40(1) Tímarit lögfræðinga 28, 36. 
166 Jónatan Þórmundsson (n. 161) 37–38. 
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e) hvernig hann starfi við meðferð mála167 

  Nokkuð hefur verið um lögbundna gerðardóma í íslenskum rétti. Lagaheimild kveður þá á 

um að úrskurðaraðili um tiltekið ágreiningsefni sé gerðardómur og fer um úrskurðaraðilann eftir 

heimildarlögunum en lög um samningsbundna gerðardóma nr. 53/1989 (gerðardómslög) gilda 

ekki. Talið er að meginsjónarmiðum gerðardómslaganna megi þó beita ef vantar upp á regluverk 

heimildarlaganna.168            

 Í Bretlandi voru lögbundnir gerðardómar starfræktir við héraðsdómstólana (e. County 

Courts) í þeim tilgangi að leysa á ódýran hátt úr málum þar sem hagsmunir voru undir ákveðinni 

upphæð.169 Með hliðsjón af reglum um þá sömdu dómararnir Friðgeir Björnsson og Hrafn 

Bragason frumvarp til laga um meðferð minni háttar einkamála fyrir héraðsdómi og var það afhent 

dómsmálaráðuneytinu í apríl 1980.170 Í þingsályktunartillögum, sem mörkuðu efnistök 

lagafrumvarpsins, kom meðal annars fram að algjört forræði aðila ætti að vera á málatilbúnaðinum 

auk þess að slaka ætti á kröfum um sönnun. Enn fremur átti að vera heimilt að kalla til sérfróða 

meðdómendur. Þá var tekið fram að aðili yrði almennt ekki dæmdur til að greiða gagnaðila 

málskostnað.171 Svo fór þó að frumvarpið dagaði uppi í meðförum þingsins.  

 Því væri hægt að stofna lögbundinn sérstakan gerðardóm fasteignagallamála sem væri hin 

venjulega málsmeðferðarleið fyrir öll fasteignagallamál undir ákveðinni upphæð. Almennur 

lögbundinn gerðardómur fyrir öll mál undir ákveðinni upphæð kæmi einnig til greina. Önnur leið 

væri að hafa notkun gerðardómsins valkvæða og gætu aðilar, sem standa í fasteignakaupum, þá 

samið um notkun gerðardóms í kaupsamningi en með svokölluðu gerðardómsákvæði í samningi 

má ákveða að framtíðarágreiningsefni aðila verði sett í gerð.172 Líklega er þó erfitt að réttlæta 

kostnað við slíkt fyrirkomulag þegar óvissa ríkir um hvort gerðardómsmeðferð verður nýtt. 

 Með hliðsjón af þeim upphæðum sem afmarka smámálameðferð í nágrannalöndum okkar 

mætti hugsa sér tilvist lögbundins gerðardóms fasteignagallamála með sönnunarfærslu sem hæfir 

stærð máls og með þaki á málskostnaðargreiðslur aðila. Niðurstöðu gerðardómsins yrði ekki 

áfrýjað. Það skal þó athugast að gallaþröskuldur er yfirleitt talinn vera u.þ.b. 10% af kaupverði 

 
167 Kristín Benediktsdóttir og Stefán Már Stefánsson, „Um heimildir endurupptökunefndar í ljósi stjórnarskrárákvæða 

um dómsvald“ (2015) 68(2) Úlfljótur 131, 133. 
168 Stefán Már Stefánsson, „Um samningsbundna gerðardóma“ (n. 162) 41. 
169 Hrafn Bragason, „Á víð og dreif - Eitthvað fyrir okkur?“ (1973) 23(4) Tímarit lögfræðinga 38, 40. 
170 Alþt. 1984, B-deild, 441. mál, 78. fundur (Jón Magnússon) mgr. 10, skoðað 24. apríl 2021.  
171 Aldís Geirdal Sverrisdóttir, „Smámálameðferð - bættur aðgangur að dómstólum“ (2016) 13(1) Tímarit Lögréttu 

192, 199. 
172 Jónatan Þórmundsson (n. 161) 31. 
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fasteignar eins og áður hefur komið fram.173 Með hliðsjón af því og miðað við íbúðaverð má ætla 

að dómkrafa í töluverðum hluta gallamála yrði hærri en þær upphæðir sem væri hægt að fella undir 

smámálameðferð. Ef til vill væri hægt að miða við að mál um kröfu um ákveðið hlutfall af 

kaupverði færu fyrir slíkan dóm. Þá þyrfti einnig að hafa í huga að þegar galli er kominn í ákveðið 

hlutfall af kaupverði telst hann veruleg vanefnd og má rifta fasteignakaupum á þeim grundvelli, 

sbr. 1. mgr. 42. gr. fasteignakaupalaga.        

5.1.3 Ógilding og endurskoðun gerðardóma 

Ein aðalrökin fyrir því að mál um smærri hagsmuni ættu að vera hjá gerðardómi er það 

megineinkenni gerðardóma að þeim fæst ekki áfrýjað sem styttir verulega 

heildarmálsmeðferðartíma og minnkar kostnað. Möguleiki á áfrýjun eykur hins vegar 

réttaröryggi.174 Stefán Már Stefánsson segir um áfrýjun samningsbundinna gerðardóma: 

Það er aðalregla að niðurstaða gerðardóms eru endanleg úrslit sakarefnis og að henni 

verði ekki hnekkt með neinum réttarúrræðum. Liggja fyrir því tvenns konar rök. Í 

fyrsta lagi ber að hafa í huga samningsfrelsi aðila. Þeim er í sjálfsvald sett að ráðstafa 

því sakarefni sem um er að tefla með þeim hætti sem þeir kjósa. Ef þeir kjósa að leggja 

sakarefnið í gerð verða þeir líka að vera tilbúnir að hlíta niðurstöðum gerðardómsins. 

Með gerðarsamningi hafa aðilar hafnað dómstólaleiðinni í þágu annarra hagsmuna og 

geta ekki búist við að njóta sama réttaröryggis og dómstólaleiðin veitir.175  

 Ástæða er til að kanna hvort rökin sem Stefán færir fram fyrir því að ekki megi áfrýja 

gerðardómum eigi við um gerðarsamning þar sem aðilar velja eða eru skyldaðir til að fara með 

mál fyrir gerðardóm á sviði fasteignagallamála. Ef aðilar eru skyldaðir til að fara með mál fyrir 

gerðardóm eiga aðalrökin ekki við. Ástæðan er að þá er það ekki ákvörðun þeirra að notast við 

gerðarmeðferð frekar en dómstóla og ómögulegt að rökstyðja að þeir hafi samið réttaröryggi af 

sér. Þegar aðilar hins vegar semja um að fara með ágreiningsefni vegna fasteignakaupa fyrir 

gerðardóm á sviði fasteignagallamála eiga röksemdir Stefáns vel við. Þá má segja að aðilar ákveði 

að fórna því réttaröryggi sem felst í réttinum til áfrýjunar einkamála fyrir aðra hagsmuni, t.d. 

aðganginn að hraðari málsmeðferð með ódýrari sönnunarfærslu og þaki á málskostnað aðila. 

Rökstyðja má með sömu sjónarmiðum að lögbundnum óvalkvæðum gerðardómi verði ekki áfrýjað 

en það væri þá ákvörðun löggjafans en ekki aðila máls að takmarka réttaröryggi.   

 Það er síðan sjónarmið í dönskum gerðardómsrétti að eðlilegt sé að aðilar fái að fullnýta 

 
173 Viðar Már Matthíasson (n. 2) 260–262. 
174 Stefán Már Stefánsson, „Um samningsbundna gerðardóma“ (n. 162) 42. 
175 sama heimild 44. 
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möguleikann á framlagningu sönnunargagna fyrst þeir fá aðeins eina tilraun til að ná fram rétti 

sínum. Því hefur verið heimilað í ríkari mæli að leggja fram utanréttarálitsgerðir sérfræðinga fyrir 

dönskum gerðardómum en almennum dómstólum.176    

 Lögbundnir gerðardómar eru heppilegir til að leysa smærri mál sem aðilum vex í augum 

að leita til dómstóla með.177 Þetta ætti að vera áhugaverður kostur enda er hægt að haga lögum um 

gerðardóminn þannig að nýttar séu bestu mögulegar leiðir í réttarfari til að lækka kostnað aðila. 

Meginröksemdin gegn lögbundnum gerðardómi fyrir minni mál væri að hagur almennings sé best 

tryggður hjá almennum dómstólum og gerðardómar svipti menn aðgangi að þeim.178 Lögbundinn 

gerðardómur gæti þó allt eins verið hluti af héraðsdómstólunum, með samnýtingu húsnæðis og 

starfsfólks, hvort sem hann er almennur eða sinnir eingöngu fasteignagallamálum.   

5.2 Sérdómstólar 

5.2.1 Inngangur 

Sérdómstólar þekkjast bæði í meginlands- og engilsaxneskum rétti og hafa þeir verið settir á stofn 

til að bregðast við sívaxandi nauðsyn á sérfræðiþekkingu á vissum sviðum lögfræði.179 Sú 

aðgreining er á milli almennra dómstóla og sérdómstóla að sérdómstólar fara aðeins með þau mál 

sem sérstaklega eru lögð til þeirra samkvæmt lögum.180 Stjórnarskráin takmarkar ekki að almenni 

löggjafinn setji á fót dómstóla og gildir það um öll dómstig en höfuðatriði er að málefnaleg rök 

séu fyrir stofnun þeirra.181 Nú eru aðeins þrír sérdómstólar í landinu: Endurupptökudómur, 

Félagsdómur og Landsdómur.          

5.2.2 Sérdómstóll fasteignagallamála 

Það er stefna stjórnvalda að sem fæstir sérdómstólar eigi að vera í réttarskipuninni. Fram að 

réttarfarsumbótunum, sem innleiddar voru á árinu 1992, voru níu sérdómstólar á fyrsta dómstigi 

auk almennra héraðsdómstóla. Þetta flókna dómskerfi, sem átti uppruna sinn að rekja til 17. og 18. 

aldar, var óskilvirkt að því leyti að sumir sérdómstólar störfuðu sjaldan vegna skorts á verkefnum. 

Í staðinn var komið á fót kerfi átta héraðsdómstóla með víðtæka lögsögu.182 

 
176 Hørlyck (n. 32) 121. 
177 Jónatan Þórmundsson (n. 161) 30. 
178 Einar Arnórsson (n. 95) 15. 
179 Skúli Magnússon, „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“ (n. 3) 385. 
180 Einar Arnórsson (n. 95) 45. 
181 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Bókaútgáfan Codex 2015) 601–

602. 
182 Skúli Magnússon, „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“ (n. 3) 387. 
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 Réttarfarsbreytingar voru gerðar með lögum nr. 28/1981 og nokkrir sérdómstólar lagðir 

niður. Í frumvarpi til laganna setur réttarfarsnefnd fram eftirfarandi rök fyrir afnámi sérdómstóla: 

Sérdómstólar skapa stundum óvissu um, fyrir hvaða dómstól skuli leggja mál og þetta 

getur þá eða síðar leitt til tafa. Sérdómstólar gera oftast óhjákvæmilegt, að dómur sé 

fjölskipaður, einnig í smámálum, þar sem þess er engin þörf. Þetta leiðir oft til tafa. 

Sérdómstólar byggja oft á sjónarmiðum, sem eru ekki hin sömu og ella í störfum 

dómstóla, enda er beinlínis til þess ætlast, að sérstakri þekkingu sé beitt í störfum 

þeirra. Þetta getur leitt til misræmis í dómvörslunni í landinu og er það í ósamræmi við 

jafnréttisreglu þá, sem eðlilegt er að gildi. Oft er sagt, að þörf sé sérdómstóla til að 

hraða málum. Þetta gæti leitt til þess, að tiltekinn málaflokkur fengi hraðari meðferð 

en aðrir, og er það út af fyrir sig ósamrýmanlegt jafnréttisreglunni. Þó að sérstakar 

ástæður geti réttlætt viss frávik í þessu sambandi, verður að fara afar varlega í slíkri 

mismunun. Réttari leið væri að gera ráðstafanir til að hraða öllum dómsmálum, eins 

og tillögur réttarfarsnefndar stefna að. Ýmis rök má færa fram því til stuðnings, að 

sérdómstólar eigi að vera til. Mikilvægasta röksemdin varðar sérkunnáttu dómenda. 

Vegna rúmra heimilda, sem nú þegar eru fyrir hendi og verða það enn frekar, ef þetta 

frv. nær fram að ganga, má skipa sérfróða meðdómsmenn í einstök mál, þegar 

sérkunnáttu er þörf. Er þar með fallin brott ástæða til að hafa sérstaka dómstóla með 

föstum sérfræðingum.183 

 Þessi rök hafa að einhverju leyti misst gildi sitt því að dómstólar nú á dögum eiga fullt í 

fangi með að halda í við þá miklu sérhæfingu sem hefur orðið í skatta-, stjórnsýslu- og 

samkeppnisrétti auk mannréttindalögfræði.184 Þá má bæta því við umsögn réttarfarsnefndar að 

haldið hefur verið fram að vegna fámennis geti íslenskt samfélag ekki rekið þann fjölda 

sérdómstóla sem hefð er fyrir í mörgum löndum.185 Sjónarmiðið um að ekki eigi að hraða 

málsmeðferð eins málaflokks umfram aðra á ef til vill síður við um gallmál í fasteignum því um 

heimili manna er að ræða og því afar mikilvægt að hraða úrlausn mála.    

 Mörg hin sömu sjónarmið og komu fram í áliti réttarfarsnefndar vegna breytingarlaga nr. 

28/1981 er að finna í áliti nefndarinnar frá 14. nóvember 1994 vegna frumvarps til laga um 

héraðsdómstól í skatta- og bókhaldsmálum. Réttarfarsnefnd bætir þó þeim rökum við að reynslan 

hafi sýnt að tímasparnaður náist ekki hjá sérdómstólum og jafnvel að málsmeðferðin taki mun 

lengri tíma en hjá almennum dómstólum. Þá minnist nefndin á mikinn launakostnað og telur einnig 

óhagkvæmt að dreifa búnaði og sérhæfðum starfsmönnum og að mun betri nýting fengist af því að 

 
183 Alþt. 1980-1981, A-deild, þskj. 281. – 181. mál, athugasemdir við 42. gr. 
184 Skúli Magnússon, „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“ (n. 3) 398. 
185 Skúli Magnússon, „Er þörf á breytingum á reglum um sérfróða meðdómsmenn?“ (n. 38) 470. 
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safna þeim saman við einn dómstól.186 Nefndin taldi að vegna ákvæða eml., um sérfróða 

meðdómendur, sé ekki nauðsyn á að stofna sérdómstól en þetta virðast vera aðalefnisrök 

nefndarinnar.187           

 Þó gæti önnur útfærsla á sérdómstól verið hagkvæmari en árið 2007 voru birtar hugmyndir 

um setningu laga sem mæltu fyrir um sérstaka stjórnsýsludeild innan Héraðsdóms Reykjavíkur 

sem og í Hæstarétti. Þótti þessi lausn vera raunhæf enda mun ódýrari en að setja sérdómstól á fót 

auk þess sem dómstjóri hafði gert tilraun með slíka deild innan Héraðsdóms Reykjavíkur árið 

2004.188 Það er því ekkert útilokað að skoða megi möguleikann á fasteignagalladeild innan 

Héraðsdóms Reykjavíkur og þá einnig í Landsrétti. Mögulegt væri að stofna slíkar deildir í 

Héraðsdómi Reykjavíkur og í Landsrétti án lagabreytinga en samkvæmt 4. mgr. 31. gr. 

dómstólalaga hefur dómstjóri heimildir til að skipta dómurum í deildir eftir málaflokkum og 

svipaðar stjórnunarheimildir forseta Landsréttar koma fram í 2. mgr. 22. gr. dómstólalaga. Þetta 

væri þó ekki ákjósanleg leið enda háð geðþótta embættismanna hverju sinni. Lög sem stofna 

formlegan sérdómstól t.d. innan Héraðsdóms Reykjavíkur gætu verið hagkvæm lausn því þá er 

bæði samnýting á aðstöðu og starfsfólki og dómstóllinn fær formlega stöðu í lögum.  

 Þrátt fyrir almenna stefnu um fækkun sérdómstóla er nýlegt dæmi um að sérdómstól hafi 

verið komið á fót. Með lögum nr. 47/2020 var nýr sérdómstóll, Endurupptökudómur, stofnaður. 

Að einhverju leyti eiga við um hann sérstök sjónarmið því vegna eðlis verkefna dómstólsins er 

mikilvægt að undirstrika sjálfstæði hans frá almennu dómstólunum. Um hann segir í 

athugasemdum við 14. gr. í frumvarpi sem varð að lögunum:  

„Í samræmi við stöðu Endurupptökudóms sem sérdómstóls, sem ætlað er að fara með 

dómsvald á sama hátt og almennir dómstólar þótt á takmörkuðu sviði sé, er lagt til að 

kveðið skuli á um að allar úrlausnir hans verði endanlegar.“189 

 Sérdómstóll fasteignagallamála gæti því verið endanlegur úrskurðaraðili í réttarkerfinu.190  

  

 
186 Réttarfarsnefnd, „Umsögn um frumvarp til laga um héraðsdóm í skatta- og bókhaldsmálum, dags. 14. nóvember 

1994“, 118. lögþ. 1994-1995, 9. mál 1.  
187 sama heimild 2.   
188 Jana Friðfinnsdóttir, „Stjórnsýsludómstólar á Íslandi“ (2007) 60(1) Úlfljótur 97, 104–105. 
189 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 685 – 470. mál, athugasemdir við 8. gr. 
190 Geta má þess að í norskum rétti geta aðilar einkamáls afsalað sér réttinum til að áfrýja héraðsdómi. Aðilar geta 

afsalað sér áfrýjunarréttinum fram að dómsuppkvaðningu og þarf afsal aðila að vera gagnkvæmt, sbr. 6. gr. 29. kafla 

tvl. 
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5.3 Samantekt                

Lögbundnir gerðardómar eru heppilegir til að leysa smærri mál sem aðilum vex í augum að leita 

til dómstóla með.191 Þetta ætti að vera áhugaverður kostur enda er hægt að haga lögum um 

gerðardóminn þannig að nýttar séu bestu mögulegar leiðir í réttarfari til að lækka kostnað aðila. 

Meginröksemdin gegn lögbundnum gerðardómi fyrir minni mál væri að hagur almennings sé best 

tryggður hjá almennum dómstólum og gerðardómar svipti menn aðgangi að þeim.192 Lögbundinn 

gerðardómur gæti þó allt eins verið hluti af héraðsdómstólunum, með samnýtingu húsnæðis og 

starfsfólks, hvort sem hann er almennur eða sinnir eingöngu fasteignagallamálum. 

 Ekki verður séð að sérdómstóll henti endilega betur en almennir dómstólar til að gera 

sérfræðilega sönnunarfærslu í fasteignagallamálum frjálsari eða ódýrari. Það ætti alveg eins að 

vera hægt að gera með breytingum á eml. án stofnunar sérdómstóls. Vissulega yrði mikil 

sérþekking á fasteignagallamálum hjá dómurum sérdómstóls og þar af leiðandi mögulega hraðari 

málsmeðferð. Sérhæfingin fælist ekki aðeins í túlkun lagareglna heldur einnig í sérfræðimati 

dómsins á staðhæfingum í framlögðum sönnunargögnum en það væri verkefni sérfróðra 

meðdómenda. Sama sérhæfing ætti þó að verða til hjá lögbundnum gerðardómi. Ekki virðast 

dómarar við almenna dómstóla eiga í vanda við að leysa úr gallamálum vegna fasteignakaupa og 

málsmeðferðartíma ætti t.d. frekar að reyna að stytta með breytingum á reglum um öflun 

matsgerða.       

 

 

 

 

 

 

  

 
191 Jónatan Þórmundsson (n. 161) 30. 
192 Einar Arnórsson (n. 95) 15. 
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6 SÉRFRÆÐILEG SÖNNUN Í DANMÖRKU OG NOREGI  

„Íslenzkum rétti svipar í ýmsum efnum til réttar hinna Norðurlandanna. Einkum er 

hann skyldur dönskum rétti.“193       

                      

                  Ólafur Jóhannesson 

                       

6.1 Sérfræðileg sönnun í dönskum einkamálarétti              

6.1.1 Inngangur              

Nokkuð algengt er að íslensk lög séu samin að öllu leyti að erlendri fyrirmynd, oftast norrænni.194 

Þrátt fyrir að á árunum 1875-1904 hafi Alþingi Íslands haft löggjafarvald í sérmálum landsins 

samræmdi löggjafarstarf tímabilsins íslenskan rétt við danskan í meira mæli en áður var.195 Í 

íslenskum rétti er ákvæði um sérfræðilega sönnun í einkamálum að finna í IX. kafla eml. Þau 

ákvæði eru aftur byggð á eml. frá 1936.196 Við gerð laganna frá 1936 var aðallega horft til Lov om 

rettens pleje (rpl.) frá 11. apríl 1916. Þau tóku gildi 1. október 1919 og gilda dönsku lögin enn.197 

Því er eðlilegt að líta til stöðu mála í Danmörku þegar vöngum er velt yfir mögulegum breytingum 

á sönnunarfærslu í einkamálaréttarfari á Íslandi þegar kemur að gallamálum vegna fasteignakaupa. 

6.1.2 Frjálsa sönnunarkenningin  

Í danskri lögfræði er reglunni um frjálsa sönnunarfærslu aðila og reglunni um frjálst sönnunarmat 

dómara gefið í sameiningu heitið det frie bevis.198 Þetta hefur verið þýtt á íslensku sem „frjálsa 

sönnunarkenningin“.199 Fyrst voru gerð drög að rpl. árið 1877. Þar kom fram í athugasemdum við 

drögin að sönnunarmat og sönnunarfærsla skyldu vera ótakmörkuð og var ekkert tekið fram um 

að eitt sönnunargagn væri öðru æðra.200 Frjálsu sönnunarkenninguna er enn að finna í dönskum 

 
193 Ólafur Jóhannesson, Lög og réttur (Hið íslenzka bókmenntafélag 1975) 16. 
194 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (JPV útgáfa 2008) 73. 
195 Ólafur Lárusson, „Þróun íslensks réttar eftir 1262“ í Sigurður Líndal (ritstj.), Greinar úr réttarsögu (Hið íslenska 

bókmenntafélag 2005) 217. 
196 Alþt. 1991, A-deild, þskj. 72 – 71. mál, athugasemdir við 60. gr. 
197 Einar Arnórsson (n. 95) 80–81. 
198 „Motiver til det af den ved allerh. Reskr. af 28de Februar 1868 nedsatte Proceskommission udarbejde Udkast til 

Lov om den borgerlige Retspleje, juni 1877“, athugasemdir í IV. hluta inngangs „Det frie Bevis“ 13 (230 í rafrænu 

skjali) <http://retsplejelov.dab.dk/books/glp/glp_retspleje_1877_14/pdf/retspleje_1877_full.pdf> skoðað 3. mars 

2021. 
199 Árni Tryggvason, „Þagnarskylda málflutningsmanna og lækna fyrir dómi um einkamál manna“ (1952) 2(2) Tímarit 

lögfræðinga 51, 51. 
200 „Motiver til det af den ved allerh. Reskr. af 28de Februar 1868 nedsatte Proceskommission udarbejde Udkast til 

Lov om den borgerlige Retspleje, juni 1877“ (n. 198), athugasemdir í IV. hluta inngangs „Det frie Bevis“ 14-15 (231-

232 í rafrænu skjali). 
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réttarfarslögum í 341. gr. og 1. mgr. 344. gr. rpl. Ákvæði 341. gr. rpl. felur í sér að engin takmörkun 

er á sönnunarfærslu aðila en að dómari skuli hafna sönnunargögnum sem hafa ekki þýðingu í 

máli.201 Í 1. mgr. 344. gr. kemur fram að dómari hefur frjálst val um hvaða fyrirliggjandi 

staðreyndir hann telur eiga að leggja til grundvallar í máli.202       

6.1.3 Aðkoma sérfræðinga að einkamálum 

Þrátt fyrir mikla áherslu á frjálsa sönnunarfærslu í upphafi þróaðist danskt réttarfar á þá leið að 

lengi vel var eina leiðin til að afla sérfræðivitnisburðar í dómsmáli að fá réttinn til að kveðja til 

sérfróðan aðila sem skilaði álitsgerð í samræmi við ákvæðin um skoðunar- og matsgerðir í 

réttarfarslögunum. Lagaákvæðin sem fjalla um skoðunar- og matsgerðir (d. syn og skøn) er að 

finna í 19. kafla rpl. Fyrir árið 2007 var meginregla að dómkvaðning matsmanns (d. skønsmand) 

væri sú leið sem aðilar hefðu til að fá álit sérfræðings inn í málareksturinn. Frá þessu var 

undantekning en skapast hafði sú venja í réttarframkvæmd að leyfa framlagningu 

utanréttarálitsgerða (d. ensidigt inhentede sagkyndige erklæringer). Þetta var einungis mögulegt 

ef álitsgerð sérfræðingsins var notuð til að rökstyðja beiðni um annað mat dómkvadds matsmanns 

eða að álitsgerðin yrði notuð sem gagn í mati dómkvadds matsmanns.203 Á árunum 2007 til 2011 

tóku dómstólar af skarið um ákveðnar breytingar á heimildum til sönnunarfærslu. Í U.2007.2040H 

ákvað Hæstiréttur Danmerkur að leyfa framlagningu utanréttarálitsgerða sem aflað er einhliða fyrir 

upphaf málareksturs.204 Í máli FED.2011.26Ø leyfði Eystri-Landsréttur síðan framlagningu 

utanréttarálitsgerða eftir upphaf málareksturs. Í dóminum sagði að þetta mætti þó aðeins gera við 

sérstakar aðstæður þegar aðili vildi skipta út álitsgerð sem hann hefði þegar lagt fram og hafði 

verið aflað fyrir upphaf málarekstursins.205        

 Aðilar í dönskum einkamálarétti ráða því sjálfir hvort fullnægjandi munnlegar og/eða 

skriflegar upplýsingar berist réttinum og þeir geta einnig með fulltingi réttarins krafið gagnaðila 

um framlagningu skjala til að færa sönnur á fullyrðingu. Þegar hins vegar kemur að 

sönnunarfærslu, þar sem álits sérfróðs aðila er þörf, hefur það verið venja í dönskum rétti að um 

það fari eftir kerfi á vegum ríkisins, nánar tiltekið fyrirkomulaginu við skoðunar- og matsgerðir, 

 
201 Sbr. 341. gr. rpl.: „Bevisførelse, der skønnes at være uden betydning for sagen, kan ikke finde sted.“ 
202 Sbr. 1. mgr. 344. gr. rpl.: „På grundlag af det, der er passeret under forhandlingerne og bevisførelsen, afgør retten, 

hvilke faktiske omstændigheder der skal lægges til grund for sagens pådømmelse.“ 
203 Erik Hørlyck, Syn og skøn - Sagkyndig bevisførelse (5. útg., Jurist- og økonomforbundets forlag 2015) 98. 
204 Málið telst höfðað þegar stefnan er lögð fyrir dómara í upphafi og hefur hún þá ekki enn verið birt þeim sem á að 

stefna. Bernhard Gomard og Michael Kistrup, Civilprocessen (7. útg., Karnov Group 2013) 248. 
205 Hørlyck (n. 203) 98. 
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en sama er upp á teningnum í íslenskum rétti. Danski fræðimaðurinn Erik Hørlyck segir kerfið 

hannað til að koma í veg fyrir svik og óheiðarleika og segir jafnframt að svo formbundið kerfi sé 

ekki í samræmi við meginreglur um frjálsa sönnunarfærslu en reynt hafi verið að lagfæra það 

misræmi með lagabreytingum árið 2014 og 2017.206  

6.1.4 Skoðunar- og matsgerðir í dönskum rétti 

Vegna sjálfstæðis dómkvaddra matsmanna frá málsaðilum og jafns aðgangs aðila að matsmanni 

er eðlilegt að dómarar í Danmörku telji matsgerðir hafa mikið sönnunargildi. Þó geta verið 

mismunandi fræðilegar eða aðferðafræðilegar leiðir til að komast að niðurstöðu innan hvers 

fagsviðs.207 Með gildistöku laga nr. 1725/2017 urðu þær breytingar á kaflanum um matsgerðir að 

nú er heimilað að fleiri en einn matsmaður innan sama fagsviðs meti sama atriði. Þetta var byggt 

á sama sjónarmiði og ákvörðunin um að heimila einhliða álitsgerðir í auknum mæli en sjónarmiðið 

er að innan fagsviðsins sé fleiri en ein aðferð viðtekin. Þá taldi réttarfarsnefndin (d. Retsplejerådet)  

líklegt að aðilum gæti þótt þessi leið þjóna sínum markmiðum jafnvel og að afla einhliða álitsgerða. 

Fram að þessum breytingum hafði aðeins verið heimilað að nota tvo eða fleiri matsmenn þegar um 

ólík fagsvið var að ræða, þegar hætta var á að skemmdir yrðu á hlut við matið, eða þegar verk var 

talið of stórt í sniðum fyrir einn mann.208       

 Þegar lögin voru sett árið 2017 höfðu í raun mjög litlar breytingar verið gerðar á 19. kafla 

rpl. frá setningu þeirra hundrað árum fyrr.209 Texti laganna var þó gerður nútímalegri og breytingar 

gerðar til að hraða ferlinu við matsgerðir með lögum nr. 737/2014. Ferlinu var hraðað með þeim 

hætti að aðilum máls var tryggður réttur til að leggja einmitt þær spurningar fyrir matsmanninn 

sem þeir telja að varpi skýrustu ljósi á málsástæður án þeirrar tímasóunar sem getur komið til þegar 

fundin er málamiðlun á milli aðila varðandi efni eða orðalag spurninga.210 

6.1.5 Lagabreytingar heimila utanréttarálitsgerðir 

Með lögum nr. 1725/2017 voru gerðar breytingar á rpl. á þann veg að með nýrri grein, 209. gr. a., 

var heimilað að aðilar gætu lagt fram álitsgerðir sérfræðinga til að styðja við matsgerð eða til að 

 
206 Hørlyck (n. 32) 12. 
207 „Forslag til Lov om ændringer af retsplejeloven (Sagkyndig bevisførelse m.v.) nr. 20 af 10. maj 

2016“ 5 <https://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l20/20161_l20_som_fremsat.pdf> skoðað 3. mars 2021. 
208 sama heimild 6. 
209 Hørlyck (n. 203) 19. 
210 „Forslag til Lov om ændringer af retsplejeloven (Sagkyndig bevisførelse m.v.) nr. 20 af 10. maj 

2016“ (n. 207) 6. 
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koma í staðinn fyrir matsgerðina. Aðilar þurfa þó að vera sammála um að fara þessa leið, annars 

er hún ekki heimiluð af réttinum. Tilgangurinn með setningu 209. gr. a. kemur fram í frumvarpinu 

til laganna en hann er að gefa aðilum rýmri heimildir til að leggja fram sérfræðilega sönnun.211   

 Aðra leið til að leggja fram einhliða álitsgerðir sérfræðinga er að finna í nýrri grein 341. gr. 

a. Þar segir að ef aðili hefur lagt fram sérfræðilega álitsgerð, sem aflað var fyrir málshöfðun (d. 

sagens anlæg), getur gagnaðilinn aflað álitsgerðar eftir upphaf málsins í þeim tilgangi að hnekkja 

niðurstöðum fyrri álitsgerðarinnar. Það að gagnaðili fái að svara álitsgerð með annarri er talið vera 

í samræmi við andmælarétt málsforræðisreglunnar.212 Í málum sem rekin eru samkvæmt 341. gr. 

a. er ávallt aðkoma dómkvadds matsmanns og því minni þörf fyrir ítarlegar álitsgerðir.213 Þess má 

auk þess geta að kostnaður við álitsgerðir, sem aflað er einhliða, og við framburð sérfræðivitna 

telst málskostnaður eins og kostnaður við matsgerðir. Við úrskurð um málskostnað tekur dómari 

mið af úrslitum málsins og því hvort öflun sönnunargagnanna hefur haft áhrif á niðurstöðu 

málsins.214           

 Danska réttarfarsnefndin hefur það hlutverk að gefa dómsmálaráðuneytinu ráðgjöf 

varðandi breytingar á réttarfarslögum.215 Réttarfarsnefndin skilgreinir álitsgerð sérfræðinga þannig 

að hún samsvari skoðunar- og matsgerðum þannig að hún innihaldi skoðun og/eða lýsingu ásamt 

mati á staðreyndum og að sönnunarfærsla máls geti byggst á því mati.216 Sérfræðilegri álitsgerð 

hefur jafnframt almennt verið lýst sem sýnilegum sönnunargögnum, sem eru búin til af 

sérfræðingi, ótengdum aðilum málsins.217 Enginn efnislegur munur er á matsgerð og álitsgerð 

sérfræðings.218 Hvergi kemur skilgreining á matsgerðum, eða einhliða álitsgerðum, fram í rpl. Sá 

munur er á þeim að einhliða álitsgerð þarf ekki að byggjast á spurningum sem aðilar leggja fram. 

Þá er einhliða álitsgerð ekki unnin af einum eða fleiri dómskipuðum sérfræðingum heldur af einum 

eða fleiri sérfræðingum sem aðili eða aðilar útvega.219 Annar munur er að matsgerðir verða 

einungis unnar af matsmanni. Sem sagt af einstaklingi en ekki af fyrirtæki eða stofnun. Annað 

 
211 sama heimild 2. 
212 sama heimild 12. 
213 sama heimild 11. 
214 sama heimild 9. 
215 Justitsminesteriet „Retsplejerådet“ <https://www.justitsministeriet.dk/ministeriet/raad-naevn-og-

udvalg/retsplejeraadet/> skoðað 9. febrúar 2021. 
216 „Forslag til Lov om ændringer af retsplejeloven (Sagkyndig bevisførelse m.v.) nr. 20 af 10. maj 

2016“ (n. 207) 21.  
217 Hørlyck (n. 203) 27. 
218 Hørlyck (n. 32) 95. 
219 sama heimild 31. 
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gildir um einhliða álitsgerðir, en leita má til fyrirtækja eða stofnana sem búa yfir sérþekkingu til 

að vinna þær. Þó verða að vera nafngreindir talsmenn sem geta gefið munnlega skýrslu fyrir 

dómi.220 Þessar skilgreiningar danskra fræðimanna má vel heimfæra á álitsgerðir sérfræðinga í 

íslenskum rétti.           

 Dönsk réttarfarslög útiloka ekki notkun sérfræðivitna og er talið að munnleg skýrslugjöf 

sérfræðivitnis hafi sama sönnunargildi og álitsgerð sérfræðings. Þá er talið afar mikilvægt, þegar  

einhliða álitsgerð er lögð fram sem sönnunargagn, að höfundur hennar komi fyrir dóm og svari 

athugasemdum gagnaðila en þá fyrst er sönnunargagnið talið fullhæft til að byggja á 

dómsniðurstöðu til samræmis við andmælareglu einkamálaréttarfars.221  

6.1.6 Kostir og gallar við rýmri aðgang að sönnunargögnum sérfróðra aðila 

Réttarfarsnefndin telur að réttarkerfið eigi ekki að stjórna því hvernig aðilar haga 

sönnunarfærslunni og að það séu rök fyrir rýmri aðgangi aðila að sérfræðilegum 

sönnunargögnum.222 Nefndin telur enn fremur að einkaréttur dómkvaddra matsmanna á 

sönnunarfærslu sé í andstöðu við málsforræðisregluna en lítur þó svo á að reglurnar um matsgerðir 

verði að skoða með það í huga að þær eru til þess gerðar að aðstoða réttinn við að komast að 

niðurstöðu í málum sem þarfnast sérfræðikunnáttu. Réttarfarsnefndin telur að þetta sjónarmið 

réttlæti skerðingu á málsforræðisreglunni.223 Í frumvarpinu til laga nr. 1725/2017 er jafnframt talið 

mæla með minni takmörkunum á sönnunarfærslu að fleiri sjónarmið sérfróðra manna komist að í 

máli og að aukin upplýsing verði því hjá dómara um staðreyndir máls. Þessi möguleiki á aukinni 

upplýsingu er einnig talinn geta átt við um dómkvaddan matsmann og getur þar af leiðandi aukið 

gæði matsgerðar hans.224 Þá getur aðkoma fleiri sérfræðinga aukið tiltrú aðila á matsgerðum 

dómkvaddra matsmanna þegar um er að ræða fleiri en eina viðurkennda aðferð sem sérfræðingar 

í faginu notast við (d. flere faglige skoler).225       

 Í umfjöllun um 209. gr. a. fullyrðir réttarfarsnefndin að álitsgerðir sérfræðinga, sem er aflað 

einhliða af málsaðilum eftir þingfestingu, hafi venjulega ekki og muni ekki hafa sama 

sönnunargildi og matsgerðir. Ástæðan er skortur á hlutleysi sérfræðingsins en mjög hætt er við að 

 
220 sama heimild 32. 
221 sama heimild 36. 
222 „Forslag til Lov om ændringer af retsplejeloven (Sagkyndig bevisførelse m.v.) nr. 20 af 10. maj 

2016“ (n. 207) 12. 
223 sama heimild 6. 
224 sama heimild 12-13. 
225 sama heimild 13. 
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þær spurningar sem hann er beðinn um að svara verði litaðar af skoðunum eða málsástæðum 

aðilans, sem aflar álitsgerðarinnar, enda ræður aðilinn efni spurninganna. Þá hefur 

réttarfarsnefndin áhyggjur af því að líkur séu á að álitsgerð verði jafnan svarað með annarri 

álitsgerð gagnaðila og að sönnunarfærslan breytist í keppni um framlagningu sérfræðiálita (d. 

ekspert-kapløb). Ráðið telur að þrátt fyrir að aðilar máls virðist við fyrstu sýn standa jafnt að vígi 

sé hætt við því að fjársterkari aðilinn muni hagnast á þessu fyrirkomulagi og að sá aðili hafi betri 

möguleika en gagnaðilinn á því lýsa sakarefninu fyrir réttinum eins og hann sér það. Líkur eru 

einnig taldar á að málsmeðferðartími fyrir dómstólum aukist með rýmri heimildum til að kalla til 

sérfræðivitni sem valdi auknum kostnaði hjá dómskerfinu. Þá nefnir réttarfarsnefndin að erfitt 

verði fyrir dómara að meta sönnunargildi misvísandi álitsgerða þegar aðilarnir kjósa að sleppa því 

að dómkveðja matsmann og ef enginn sérfróður meðdómandi er í dóminum.226  

 Sérfróðir meðdómendur hafa tekið þátt í störfum danska Sjó- og verslunardómsins um 

langa hríð en árið 2007 var rpl. breytt með það í huga að þátttaka sérfróðra meðdómenda í dómi í 

einkamálum yrði aukin til muna og er heimildin í 20. gr. rpl.227 Réttarfarsnefndin telur að þegar 

málsaðilar ákveða að nota eigin sérfræðivitni sé viðeigandi að sérfróðir meðdómendur taki þátt í 

meðferð málsins og telur að þetta skipulag við sönnunarfærslu og sönnunarmat ætti að geta komið 

í stað matsgerða dómkvaddra matsmanna.228 Raunin er þó sú að þrátt fyrir heimildir til setu 

sérfróðra meðdómenda eru það nánast einungis löglærðir dómarar sem sitja í dómi í dönskum 

einkamálum.229          

 Eftir að hafa vegið kosti og galla varð það niðurstaða réttarfarsnefndarinnar að 

ótakmarkaður almennur aðgangur aðila að sérfræðivitnum væri ekki æskilegur vegna fyrrgreindra 

ókosta. Því er gerð krafa í lögunum um að málsaðilar verði að vera sammála um að leggja megi 

fram álit sérfræðivitna og einnig að dómari heimili að þessi leið sé farin við rekstur málsins. 

Nefndin minnti í þessu samhengi á að vegna lagabreytinga, sem voru gerðar árið 2014, væri nú 

engin ástæða til að takmarka notkun dómkvaddra matsmanna. Markmið lagabreytinganna 2014 

var meðal annars að hraða meðferð mála þar sem matsmenn eru dómkvaddir. Þá var jafnræði aðila 

enn frekar tryggt með því að eftir breytinguna fá báðir aðilar að leggja spurningar fyrir 

 
226 sama heimild 13. 
227 Breytingarlögin heita: „Lov nr. 538 af 8. juni 2006 um ændring af retsplejeloven og forskellige andre love“. 
228 „Forslag til Lov om ændringer af retsplejeloven (Sagkyndig bevisførelse m.v.) nr. 20 af 10. maj 

2016“ (n. 207) 15. 
229 Gomard og Kistrup (n. 204) 180. 
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matsmanninn og þurfa málsaðilarnir ekki að koma sér saman um efni þeirra.230 Önnur breyting var 

að dómari sendir þeim matsmanni, sem stendur til að dómkveðja, matsspurningarnar og skal 

matsmaður bregðast hratt við og gefa dómara lauslega áætlun um kostnað vegna vinnu við 

matsgerðina og þann tíma sem gerð hennar tekur. Aðilar máls geta í framhaldi tekið afstöðu til 

verð- og tímaáætlunar matsmanns áður en rétturinn dómkveður. Þá hefur rétturinn heimild til að 

hafna beiðni um að dómkveðja matsmann sem svarar ekki innan hæfilegs tíma.231 Nátengd ákvæði 

eru heimildir dómara til að setja matsmanni frest til að skila matsgerðinni og annað hvort afturkalla 

dómkvaðninguna eða lækka þóknun matsmanns ef tímafresturinn er ekki virtur.232  

 Í frumvarpi til laga nr. 1725/2017 er lögð áhersla á að einungis eigi að leyfa álitsgerðir 

sérfræðivitna, sem koma í staðinn fyrir eða til stuðnings matsgerð dómkvaddra matsmanna, ef tvö 

skilyrði eru uppfyllt: Í fyrsta lagi þarf að sýna fram á að fleiri en ein viðurkennd aðferð sé notuð í 

viðkomandi fagi. Ef sýnt hefur verið nægilega fram á það getur rétturinn einungis hafnað beiðni 

aðilanna ef það er mat dómsins að fjárhagslegt ójafnræði sé með aðilunum þannig að þeir hafi ekki 

jafnan aðgang að hæfum sérfræðivitnum.233 Með 209. gr. a. opnast líka fyrir möguleikann á því að 

svara matsgerð með álitsgerð sem matsmaðurinn fær aðgang að. Þetta getur bætt gæði 

matsgerðarinnar og minnkar líkur á að niðurstaða dómsmáls byggi á mistökum matsmanns. Þetta 

bætir því réttaröryggi en danskir dómarar byggja afar oft niðurstöðu á matsgerð dómkvadds 

matsmanns. Þess má geta að í dönskum gerðardómum, þar sem bæði eru matsmenn og sérfróðir 

meðdómendur, þekkist það að litið er fram hjá matsgerð að heild eða hluta í niðurstöðum en 

löglærðir dómarar almenna réttarkerfisins telja sig almennt ekki geta vikið frá matsgerð.234 Þetta 

bendir til þess að sérfróðir meðdómendur veiti aukið réttaröryggi.     

 Í frumvarpi til laga nr. 1725/2017 er lagt til að um álitsgerðir og skýrslugjöf sérfræðivitna 

fyrir dómi fari eftir reglum rpl. um dómkvadda matsmenn. Í 2. mgr. 209. gr. a. má lesa að með 

leyfi réttarins mega sérfræðivitnin gefa sameiginleg svör og geta þau rætt málefnið sín á milli fyrir 

réttinum. Þessi aðferð þekkist úr málsmeðferð danskra gerðardóma og telur réttarfarsnefndin að 

hún hafi reynst vel. Þá er bent á að sams konar fyrirkomulag um samtímis skýrslugjöf sérfræðinga 

 
230 „Forslag til Lov om ændringer af retsplejeloven (Sagkyndig bevisførelse m.v.) nr. 20 af 10. maj 

2016“ (n. 207) 13. 
231 Sbr. 1.-3. mgr. 201. gr. rpl.  
232 Sbr. 1. og 2. mgr. 202. gr. rpl. og 2. mgr. 208. gr. rpl. 
233 „Forslag til Lov om ændringer af retsplejeloven (Sagkyndig bevisførelse m.v.) nr. 20 af 10. maj 

2016“ (n. 207) 14-15. 
234 Hørlyck (n. 32) 38–39. 
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fyrir dómi (e. concurrent expert evidence) tíðkist í norskum og breskum rétti. Þessi aðferð við 

skýrslugjöf er talin stuðla að því að annaðhvort náist fram skýrari sameiginleg afstaða 

sérfræðinganna eða rétturinn upplýsist betur um þau atriði sem sérfræðingana greinir á um.235

 Réttarfarsnefndin brýnir fyrir dómurum að þeir verði að hafa góða stjórn á málarekstri aðila 

þegar aðilarnir notast við eigin sérfræðinga og telur að heppilegt sé að dómari ákveði sem stysta 

fresti fyrir sérfræðingana til að skila álitsgerðum.236 Þegar aðilar koma sér saman um að notast við 

einhliða utanréttarálitsgerðir er fyrirkomulagið ekki formbundið að öðru leyti. Aðilar geta 

sammælst um spurningar til sérfræðinga en það er ekki nauðsynlegt. Þá er ekkert sem kemur í veg 

fyrir að sérfræðingarnir vinni eftir fyrirmælum laga um matsgerðir þegar við á. Lögin útiloka síðan 

ekki möguleikann á því að aðilarnir sameinist um að afla álitsgerðar.237     

6.2 Sérfræðileg sönnun í norskum einkamálarétti              

6.2.1 Inngangur                

Norsk einkamálalöggjöf byggir á grundvallarreglunum um frjálsa sönnunarfærslu aðila og frjálst 

sönnunarmat dómara.238 Árið 1915 settu Norðmenn sér heildarlög um meðferð einkamála sem 

kallast Lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (tvml. frá 1915). Þeim var svo 

breytt margoft á þeirri tæpu öld sem þau voru í gildi.239 Lögin voru aðallega byggð á austurrískum 

lögum um meðferð einkamála en einnig var litið til þýskra og enskra laga við gerð þeirra.240 

Núgildandi lög um meðferð einkamála, Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile 

tvister (tvl.), tóku gildi 1. janúar 2008.         

 Í fyrstu grein þeirra sést að markmið laganna er að tryggja borgurunum hraða, sanngjarna 

og vandaða málsmeðferð í einkamálum fyrir sjálfstæðum og hlutlausum dómstólum. Í 

athugasemdum við lagafrumvarpið kemur fram að tvml. frá 1915 hafi aldrei sætt 

heildarendurskoðun og málsmeðferðarreglur dómstólanna þurfi að vera til þess fallnar að geta 

ráðið við þrætuefni og tækniþróun 21. aldarinnar. Í athugasemdum við frumvarp til tvl. er einnig 

lögð áhersla á að norsk lög um meðferð einkamála séu í samræmi við mannréttindareglur og að 

 
235 „Forslag til Lov om ændringer af retsplejeloven (Sagkyndig bevisførelse m.v.) nr. 20 af 10. maj 

2016“ (n. 207) 14. 
236 sama heimild. 
237 Hørlyck (n. 32) 117. 
238 „NOU 2001:32 A Rett på sak - Lov om tvisteløsning (tvisteloven)“ 456 

<https://lovdata.no/pro/#document/NOU/forarbeid/nou-2001-32a> skoðað 11. apríl 2021. 
239 Jens Edvin A Skoghøy, Tvistemål (2. útg., Universitetsforlaget 2001) 5. 
240 Anne Robberstad, „Utenlandske sivilprosessforbilder“ [2004] Festskrift till Per Henrik Lindblom 575, 576 

<https://lovdata.no/pro/#document/JUS/robberstad-a-2004-01/KAPITTEL_4> skoðað 12. apríl 2021. 
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tvl. geti orðið öðrum þjóðum til fyrirmyndar í þeim efnum. Í frumvarpinu segir að reglur, sem 

auðvelda dómurum að komast að kjarna máls, flýti málsmeðferð og geri hana ódýrari. Þá sést að 

með lögunum er stefnt að ódýrari og réttari úrlausnum í einkamálum en mikill kostnaður við 

dómsmál getur talist hindrun á réttlátri málsmeðferð aðila. Ef til vill er svo mestrar athygli vert að 

með lögunum átti að leggja grunn að breyttum viðhorfum dómara, lögmanna og aðila hvað varðar 

málsmeðferð í einkamálum. Til samræmis við ný viðhorf áttu dómarar að stýra málsmeðferðinni 

með virkum hætti og huga þar vel að málatilbúnaði aðila og auk þess hafa styttri aðalmeðferð máls 

að markmiði.   

6.2.2 Norsk lög um meðferð einkamála              

Regla sem í felst að málatilbúnaður aðila sé í eðlilegu samræmi við hagsmunina sem undir eru á 

að vera alltumlykjandi sjónarmið í einkaréttarlegum málum í norskum rétti.241 Þessi regla var 

nýmæli í norskum rétti og þegar kemur að sérfræðilegri sönnun endurspeglast þessi regla í 8. gr. 

21. kafla tvl. en þar segir að rétturinn geti takmarkað sönnunarfærslu, sem er ekki í eðlilegu 

hlutfalli við hagsmuni í máli, og getur rétturinn einnig takmarkað sönnunarfærsluna ef hún er ekki 

í samræmi við meginmarkmið laganna en þau eru eins og áður sagði talin upp í 1. gr. 1. kafla tvl.242 

 Af undirbúningsgögnum sést að Norðmenn horfðu til réttarfarslöggjafar Breta við 

samningu frumvarpsins til tvl. en í grein 1.1 í bresku réttarfarsreglunum (e. Civil Procedure Rules) 

koma svipuð sjónarmið fram og í markmiðsákvæði norsku laganna.243 Þá er markmiðsákvæði 

norsku laganna einnig að hluta til tekið úr 1. mgr. 6. gr. MSE.244 Eitt markmiða tvl. er að hindra að 

ójöfn fjárhagsleg staða aðila geti haft óeðlileg áhrif á niðurstöðu mála og er ábyggilegt að dómari 

lítur til þess þegar hann metur hvert umfang sönnunarfærslu aðila á að vera. Í þessu sambandi má 

nefna að samkvæmt 2. gr. 25. kafla. tvl. getur dómari dómkveðið matsmann af sjálfsdáðum ef 

honum þykir vera misræmi í fjárhagslegri getu aðila til að leiða sérfræðivitni. Þetta er annað 

nýmæli í norskum lögum um einkamál og er ákvæðið sett til að tryggja jafnræði aðila til að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri (e. equality of arms) en reglan er hluti af 6. gr. MSE sem fjallar um 

 
241 „Ot.prp.nr.51 (2004–2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)“ 13 

<https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-51-200405> skoðað 10. apríl 2021. 
242 Jens Edvin A Skoghøy, „Endringer i sivilprosessen som følge av ny tvistelov og betydningen av disse for 

jordskifteprosessen“ [2007] Areal og eiendomsrett 547, 553 <https://lovdata.no/pro/#document/JUS/skoghoy-je-

2007-04/KAPITTEL_2-2-3> skoðað 11. apríl 2021. 
243 „NOU 2001:32 B Rett på sak - Lov om tvisteløsning (tvisteloven)“ 649 

<https://lovdata.no/pro/#document/NOU/forarbeid/nou-2001-32b> skoðað 11. apríl 2021. 
244 Robberstad (n. 240) 579. 
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réttláta málsmeðferð.245 Slíkt dæmi um mismunandi stöðu aðila er þegar einstaklingur telur sig 

hafa orðið fyrir tjóni af notkun læknalyfs og höfðar mál gegn lyfjafyrirtæki.246 Enn fremur má sjá 

fleiri meginmarkmið laganna í 1. gr. 1. kafla. tvl. Þau eru forræði aðila á röksemda- og 

sönnunarfærslu ásamt andmælareglunni.  

6.2.3 Norskt réttarfar og sérfræðileg sönnun  

Málsmeðferð í Hæstarétti Noregs hefur verið munnleg frá stofnun hans 1815. Hins vegar var 

skrifleg málsmeðferð, sem þótti afar tímafrek, meginreglan á lægri dómstigum fram að 

réttarumbótunum árið 1915 en með þeim varð munnleg málsmeðferð meginreglan í öllu 

dómskerfinu.247 Sama ár voru tvml. frá 1915 sett. Með 197. gr. þeirra var framlagning sérfræðilegra 

álitsgerða, sem eru samdar í tilefni málareksturs, takmörkuð að verulegu leyti. Þar var meginregla 

að ekki mætti leggja fram utanréttarálitsgerðir sem sönnunargögn nema þær kæmu frá opinberum 

aðilum eða ef aðilar væru sammála um framlagninguna. Þessar takmarkanir voru eins og áður 

sagði gerðar til að auka munnlega málsmeðferð í norskum rétti.248 Annað ríkjandi sjónarmið á 

þessum tíma var að ekki væri hægt að meta sönnunargildi skriflegs vitnisburðar jafn vel og 

munnlegs vegna þess að ekki væru til svipaðar aðferðir og gagnyfirheyrsla, í munnlegri skýrslugjöf 

vitna, þegar kemur að skriflegum gögnum. Þessu var lýst með orðatiltækinu „pappír roðnar 

ekki“.249            

 Annað sem lá að baki banni 197. gr. tvml. við utanréttarvottorðum voru 

málsmeðferðarreglur, þá aðallega réttur aðila til að andmæla gögnum, reglan um milliliðalausa 

málsmeðferð og reglan um munnlega málsmeðferð.250 Þegar tvml. frá 1915 voru endurskoðuð og 

í framhaldi tvl. samin var lagt til að leggja mætti fram skriflegar álitsgerðir til að hjálpa aðilum við 

að skilja vitnisburð sérfræðivitna í flóknum málum. Nefndin sem vann að endurskoðuninni (n. 

Tvistemålsutvalget) taldi að með þessu myndi tími sparast í málsmeðferð vegna þess að lögmenn 

aðila væru betur upplýstir um mál og gætu þá frekar sleppt óþörfum spurningum. Þetta myndi því 

á endanum lækka kostnað við málarekstur. Dómsmálaráðuneytið hafði efasemdir um að víkja frá 

 
245 Fredrik Bøckman Finstad, „Tvistelovbrev nr. 25 – Sakkyndigbevis og realbevis“ 2. mgr. (sjá vefslóð í 

heimildaskrá) skoðað 11. apríl 2021. 
246 „NOU 2001:32 B Rett på sak - Lov om tvisteløsning (tvisteloven)“ (n. 243) 674-675. 
247 Jens Edvin A Skoghøy, „Ny tvistelov – noen hovedpunkter“ [2007] Lov og Rett 195, 207–208 

<https://lovdata.no/pro/#document/JUS/skoghoy-je-2007-02/KAPITTEL_8> skoðað 11. apríl 2021.  
248 Camilla Bernt-Hamre, „Utenrettslige forklaringer og erklæringer som bevis i den nye tvisteloven“ [2007] Jussens 

Venner 273, 274 (sjá vefslóð í heimildaskrá) skoðað 10. apríl 2021. 
249 Orðatiltækið á norsku er: „Papir rødmer ikke“. Bernt-Hamre (n. 247) 274.  
250 Bernt-Hamre (n. 248) 274. 
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meginreglunni um munnlega málsmeðferð en taldi þó að 197. gr. tvml. frá 1915 væri of 

takmarkandi. Það hafði áhrif á niðurstöðuna að ráðuneytið taldi að breytingarnar treystu 

andmælarétt aðila. Því var ákveðið að lögfesta 12. gr. 21. kafla tvl. en um hana verður fjallað nánar 

í kafla 6.2.5.2.251 Vegna meginreglunnar um munnlega málsmeðferð er einnig tekið fram í 

undirbúningsgögnum vegna tvl. að það geti aðeins verið í algjörum undantekningartilfellum sem 

framlagning einhliða álitsgerðar sé leyfð án þess að höfundurinn gefi skýrslu fyrir dómi.252  

6.2.4 Sérfróðir aðilar í norskum rétti 

Fyrstu norsku lögin sem nefna sérfróða aðila voru sakamálaréttarfarslögin sem sett voru 1887.253 

Heimild dómstóla til notkunar sérfræðinga í einkamálum kom síðan með tvml. frá 1915.254 Aukin 

sérþekking er talin bæta bæði skilvirkni norska réttarkerfisins og réttaröryggi. Hlutverk hins 

sérfróða aðila innan réttarins felst í því að tryggja að dómarar byggi niðurstöður sínar sem mest á 

óumdeilanlegum staðreyndum sem skýra málið og stuðla að sanngjörnustu niðurstöðunni. 

Sérfróðum aðilum hefur verið treyst fyrir þessu hlutverki í réttarkerfinu vegna þess að hin 

vísindalega aðferð á að tryggja að annar hlutlaus sérfræðingur með sömu þekkingu og menntun 

muni komast að sömu niðurstöðu. Þekking hins sérfróða aðila eykur því lögmæti dóma þegar hún 

er gefin af óhlutdrægni.255           

 Í 12. gr. 9. kafla tvl. er að finna heimildir til að kveðja til sérfróða meðdómendur í norskum 

rétti en þeir eru jafnan tveir ásamt einum embættisdómara. Þeir skulu taka sæti við aðalmeðferð 

máls og öfugt við íslenskan og danskan rétt geta aðilar krafist þess að sérfróður meðdómandi taki 

þátt í máli en sá aðili ber þá einnig kostnaðinn af því.256 Skipa má meðdómsmenn sem eru hvor 

með sitt sérsviðið, sbr. 3. mgr. 12. gr. 9. kafla tvl. Sú gagnrýni hefur þó heyrst í Noregi að aðkoma 

sérfróðra meðdómenda minnki samræmi í dómaframkvæmd.257     

 Eitt af því sem skilur á milli dómkvadds matsmanns (n. rettsoppnevnt sakkyndig) og 

sérfræðinga á vegum aðila er skylda þeirra til að gæta að hlutleysi sínu gagnvart aðilum og upplýsa 

um það. Réttarfarsreglurnar styrkja síðan stöðu dómkvadds matsmanns sem trúverðugs vitnis.258 

 
251 sama heimild 275. 
252 „NOU 2001:32 A Rett på sak - Lov om tvisteløsning (tvisteloven)“ (n. 238) 466. 
253 Lov 1. juli 1887 nr. 5 om Rettergangsmaaden i Straffesager. 
254 Ingrid Rindal Lundeberg, „Sannhetsvitnet“ [2009] Tidsskrift for rettsvitenskap 611, 615 

<https://lovdata.no/pro/#document/JUS/lundeberg-i-2009-02/KAPITTEL_2> skoðað 12. apríl 2021. 
255 sama heimild 617. 
256 Skúli Magnússon, „Sakkyndiges rolle i sivilprosessen“ (n. 59) 299. 
257 Lundeberg (n. 254) 624. 
258 sama heimild 625. 
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Þegar kemur að skipun matsmanna eru ekki gerðar sérstakar kröfur um menntun eða reynslu í 

Noregi heldur er miðað við að þeir hafi yfir að ráða þekkingu og reynslu til að meta það sem er 

efni matsbeiðninnar.259          

 Í Noregi eru sérfræðivitni leyfð, sbr. 6. gr. 25. kafla tvl. Algengt er að fólk leiti til 

sérfræðivitna til að leggja mat á hvort tilteknar aðstæður gefi tilefni til málshöfðunar.260 Í norsku 

réttarfari geta sérfræðivitni verið til stuðnings matsgerðar dómkvadds matsmanns ef aðilar fara 

fram á það en þau geta einnig komið fyrir dóm án aðkomu matsmannsins. Sérfræðivitnið hefur 

heimild til að fylgjast með málflutningnum í heild sinni og má leggja spurningar fyrir aðila, vitni 

og aðra sérfræðinga. Um skýrslugjöfina fer eftir almennum reglum um skýrslugjöf.261 Með 3. mgr. 

5. gr. 25. kafla tvl. leyfa Norðmenn samtímis skýrslugjöf sérfræðinga og geta dómkvaddir 

matsmenn tekið þar þátt ásamt sérfræðivitnum.  

6.2.5 Sérfræðileg sönnunargögn í norskum rétti 

Í norskum einkamálarétti er mögulegt að afla tvenns konar sérfræðilegra sönnunargagna. Annars 

vegar matsgerðar dómkvadds matsmanns og hins vegar skýrslugjafar sérfræðivitnis. Hún er að 

meginreglu munnleg en getur fengið stuðning af framlagðri álitsgerð.262    

 Mælt er fyrir um meginreglu um frjálst sönnunarmat dómara í 1. og 2. mgr. 2. gr. 21. kafla 

tvl. Þó taka höfundar tvl.-frumvarpsins fram að ekkert sé athugavert við að telja eina tegund 

sönnunargagna öðrum fremri en það mat verður þá að byggjast á eiginleikum sönnunargagnsins.263 

Mælt er fyrir um frjálsa sönnunarfærslu í 1. mgr. 3. gr. 21. kafla tvl. Takmörkun á þessum 

réttindum telja Norðmenn geta aukið líkur á að rangar upplýsingar fáist um staðreyndir máls sem 

getur orsakað ranga dómsniðurstöðu.264 Þrátt fyrir það getur takmörkun sönnunarfærslu verið 

heimil vegna fjárhagslegra sjónarmiða ef markmiðið er að spara fjármuni réttarkerfisins en einnig 

ef kostnaður við sönnunarfærsluna er ekki í samræmi við heildarhagsmuni málsins.265 

  

 
259 Anders Ryssdal, „Hvordan bruke de sakkyndige“ [2014] Lov og Rett 589, 589 (sjá vefslóð í heimildaskrá) 

skoðað 12. apríl 2021. 
260 Lundeberg (n. 254) 629. 
261 Sbr. 6. gr. 25. kafla tvl. um sérfræðivitni: (1) En part kan føre vitner som sakkyndigbevis. (2) Et sakkyndig vitne 

kan følge forhandlingene i sin helhet og kan tillates å stille spørsmål til parter, vitner og sakkyndige. Avhøret skjer for 

øvrig etter reglene for vanlige vitner.  
262 „NOU 2001:32 B Rett på sak - Lov om tvisteløsning (tvisteloven)“ (n. 243) 674. 
263 „NOU 2001:32 A Rett på sak - Lov om tvisteløsning (tvisteloven)“ (n. 238) 457.  
264 sama heimild 460. 
265 sama heimild. 
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6.2.5.1 Matsgerðir 

25. kafli tvl. fjallar um sérfræðilega sönnun og er fjallað um matsgerðir í 2.-5. gr. kaflans. Í 

samræmi við markmið laganna semur dómari spurningarnar sem lagðar eru fyrir matsmenn en 

dómari getur einnig fengið aðilunum verkið. Einnig kemur fram að dómari veitir matsmanni 

umboð til matsins þar sem kemur fram hvað eigi að rannsaka og nánari leiðbeiningar. Dómari í 

Noregi hefur því mikla stjórn á framvindu við öflun matsgerða ásamt heimild til að geta afmarkað 

umfjöllunarefni þeirra. Almennt skal skipa einn matsmann nema þurfi fagþekkingu á fleiri en einu 

sviði við matið eða hagsmunir séu miklir. Í sömu málsgrein kemur það fram sem getur helst 

takmarkað að dómari útnefni fleiri en einn matsmann en það eru meginsjónarmið tvl. um kostnað 

og tafir á máli. Almenna reglan er að matsgerð sé skrifleg og ef þörf er á getur dómari, að beiðni 

aðila, heimilað að matsmaður komi fyrir dóm og gefi munnlega skýrslu. Fyrir dómi getur 

matsmaður fylgst með öllum framburði vitna, ráðfært sig við aðra sérfræðinga og jafnvel spurt 

spurninga ef þær eru í tengslum við matsstarfið.  

6.2.5.2 Álitsgerðir sérfræðinga 

Ávallt er heimilt að leggja matsgerð dómskipaðs sérfræðings fram sem sönnunargagn, sbr. 1. mgr. 

12. gr. 21. kafla tvl. Þá er jafnframt heimilt að leggja fram einhliða álitsgerðir sérfræðinga í 

norskum rétti, sbr. 2. mgr. 12. gr. 21. kafla tvl. Skilyrðin fyrir því eru að eitt þriggja atriða sé 

uppfyllt. Í fyrsta lagi að aðilar sammælist um það; í öðru lagi að mögulegt sé að kalla höfund 

álitsgerðarinnar til skýrslugjafar fyrir dómi; og í þriðja lagi má leggja álitsgerð fyrir dóm ef ekki 

er mögulegt að kalla höfund hennar til skýrslugjafar og að það fari ekki í bága við markmið 

laganna, sbr. 1. gr. 1. kafla tvl. Þetta er breyting frá fyrra réttarástandi því nú er mögulegt að leggja 

fram álitsgerð gegn mótmælum gagnaðila en með því skilyrði reyndar að höfundurinn mæti til 

skýrslugjafar.266 Vegna skilyrðanna felur heimildin því í sér í raun að álitsgerðir sérfræðivitna eru 

heimilar en ekki aðrar álitsgerðir utanréttarsérfræðinga.267 Tekið er fram í lögunum að álitsgerðina 

megi ekki leggja fram í máli fyrr en tryggt er að höfundur hennar mæti fyrir dóm til skýrslugjafar. 

Slíkt fyrirkomulag tryggir rétt aðila til að kynna sér og bregðast við rökum og sönnunargögnum 

gagnaðila og var andmælaréttur því grundvallarsjónarmið þegar löggjafinn mat hvort rýmka skyldi 

heimildir til framlagningu álitsgerða.268 Þá er skýrslugjöf höfundar fyrir dómi einnig í samræmi 

 
266 Skoghøy, „Ny tvistelov – noen hovedpunkter“ (n. 247) 198. 
267 „Ot.prp.nr.51 (2004–2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)“ (n. 241) 466.  
268 „NOU 2001:32 B Rett på sak - Lov om tvisteløsning (tvisteloven)“ (n. 243) 1109.  
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við meginregluna um munnlega málsmeðferð en á hana leggja Norðmenn mikla áherslu.269 

Utanréttarálitsgerð er síðan einungis metin að verðleikum og getur hún trompað matsgerð 

dómkvadds matsmanns ef dómari telur álitsgerðina sterkara sönnunargagn enda er sönnunarmatið 

frjálst.    

6.3 Samantekt270             

Í fræðikerfi samanburðarréttarins mynda Danmörk, Noregur og Ísland vestnorrænan rétt. Löndin 

eiga sameiginlegt að einkamálaréttarfar þeirra ber sterk einkenni engilsaxnesks réttar.271 Danir og 

Norðmenn hafa gert sjónarmið, um að kostnaður aðila og réttarins sé í samræmi við hagsmuni í 

máli, að leiðarljósi í meðferð einkamála og hafa einnig lagt mikla áherslu á að hindra að 

fjárhagslegt ójafnræði aðila geti haft áhrif á niðurstöðu dómsmála. Þá hafa Danir gert breytingar á 

réttarfarslögum á síðustu árum til að auðvelda öflun matsgerða og einnig til að rýmka heimildir til 

framlagningar álitsgerða. Með tvl. heimiluðu Norðmenn sérfræðivitnum að leggja fram skriflegar 

álitsgerðir. Bæði Danir og Norðmenn gera að skilyrði að höfundar utanréttarálitsgerða gefi skýrslu 

fyrir dómi. Það er til að aðilar geti tryggt andmælarétt sinn með gagnyfirheyrslu. Ef framlagning 

utanréttarvottorða yrði heimiluð á Íslandi með lögum yrði um leið að koma til lagaheimild sem 

heimilar skýrslugjöf höfundarins, a.m.k. ef við ætlum að fara að sömu réttaröryggisreglum og 

nágrannaþjóðir okkar. Þá mætti skoða ákvæði 201. gr. rpl. um kostnaðar- og tímaáætlun 

matsmanns og heimild dómara í 202. gr. rpl. til að lækka þóknun matsmanns skili hann ekki 

matsgerð innan frests, sem dómari setur honum, með það í huga að innleiða í íslenskan rétt.  

     

  

 
269 „Ot.prp.nr.51 (2004–2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)“ (n. 241) 208.  
270 Í kafla nr. 9 „Um framtíðarsýn Skúla Magnússonar“ er einnig að finna ályktanir dregnar af efni kafla nr. 6. 
271 Anna Nylund, „European Integration and Nordic Civil Procedure“, The Future of Civil Litigation (2014) 3 

<https://www.researchgate.net/publication/287128446_European_Integration_and_Nordic_Civil_Procedure> 

skoðað 13. apríl 2021. 
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7 SÉRFRÆÐILEG SÖNNUN Í ENGILSAXNESKUM RÉTTI 

„Að því er snertir öflun sérfræðilegra sönnunargagna almennt leikast, í 

samanburðarlögfræðilegu tilliti, á tvær réttarhefðir: meginlandsréttur, sem byggist á 

matsgerðum dómkvaddra manna, og engilsaxneskur réttur þar sem aðilarnir afla álita 

sérfræðivitna án milligöngu dómsins.“272  

                      Skúli Magnússon 

7.1 Inngangur 

Þrátt fyrir að engilsaxneskur réttur byggi mikið til á dómafordæmum, en ríki meginlandsréttarins 

aðallega á settum lagareglum, geta reglurnar sem farið er eftir í raun verið þær sömu.273 Sem dæmi 

um það hefur verið nefnt að dómarar í engilsaxneskum rétti hafa yfirleitt sömu heimildir og 

dómarar meginlandsréttarins til að skipa sérfróðan aðila til að aðstoða réttinn en þær eru nýttar 

mun minna vegna meginreglunnar um aðilaforræði (e. adversary principle).274 Þá eru sömu kröfur 

gerðar til sérfræðivitna (e. expert witness) á vegum aðila í engilsaxneskum rétti og til dómkvaddra 

sérfræðinga meginlandsréttarins varðandi hæfi, sjálfstæði þeirra, hlutleysi og siðareglur.275 

 Alkunna er síðan að oft eru málsaðilarnir í engilsaxneskum rétti ekki að leita að besta 

sérfræðingnum í viðkomandi fagi heldur leita þeir að besta sérfræðivitninu fyrir sinn málstað.276 

Af þeim sökum er reynt að tryggja réttaröryggi í engilsaxneskum rétti með því sem kallað er á 

ensku disclosure en það er skylda aðila til að greina frá sérfræðivitnum sínum í upphafi 

málareksturins. Annað sem þar tryggir réttan framburð er gagnyfirheyrsla.277 Eftir stendur þó að ef 

aðila í engilsaxneskum rétti líkar ekki afstaða sérfræðivitnis getur hann einfaldlega leitað annað.278 

7.2 Sérfróðir aðilar í breskum rétti 

Kvaðning sérfræðivitna í breskum rétti er á valdi dómarans en hann þarf að samþykkja beiðni aðila 

um slíkt. Þegar hann hefur samþykkt beiðnina er það hins vegar á valdi aðilans, sem bað um 

sérfræðivitnið, að ráða það til verksins.279 Þrátt fyrir að aðili máls geri verksamning við 

sérfræðivitni og greiði fyrir þjónustu þess ber sérfræðivitninu að þjóna hagsmunum réttarins en 

 
272 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 34. 
273 Davíð Þór Björgvinsson, „Samanburðarlögfræði“ (1990) 40(4) Tímarit lögfræðinga 203, 209–210. 
274 Skúli Magnússon, „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“ (n. 3) 385. 
275 Nuée (n. 33) 6. 
276 Timmerbeil (n. 90) 165–166. 
277 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 59. 
278 sama heimild. 
279 Nuée (n. 33) 19–20. 
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ekki málsaðila. Kveðið er á um þetta í breskum réttarfarsreglum.280 Þessi krafa um hlutleysi 

sérfræðivitnis er ekki hjóm eitt í bresku einkamálaréttarfari heldur virðist hún inngróin í 

menninguna. Úr dómaframkvæmd Breta má þó lesa að vitnisburði sérfræðinga er tekið með 

ákveðinni varúð vegna möguleikans á ómeðvitaðri hlutdrægni og að hún sé þeim sem greiðir 

sérfræðingnum í hag.281 Þá þarf dómari að hafa í huga að lögmaður aðilans sem ræður 

sérfræðinginn leiðbeinir honum varðandi framsetningu skýrslugjafarinnar og undirbýr hann fyrir 

gagnyfirheyrslu. Þessi undirbúningur af hálfu lögmannsins getur slípað vitnisburð sérfræðingsins 

til þannig að það, sem var í upphafi hlutlaust faglegt mat á staðreyndum máls, er nú orðið að 

verkfæri aðilans.282           

 Ekki er gerð krafa um formlega menntun sérfræðivitna í Bretlandi heldur getur 

sérþekkingin byggst á reynslu. Almenn regla er að kalla skuli til sérfræðivitni ef sönnunargögn 

málsins kalla á mat á staðreyndum og til matsins þarf þekkingu sem rétturinn býr ekki yfir.283 Þó 

verður að geta þess að breskar réttarfarsreglur heimila að dómari skipi einn eða fleiri ráðgjafa (e. 

assessors) sér til aðstoðar. Hlutverk þeirra er aðallega að semja álitsgerðir og aðstoða dómarann 

við að meta sönnunargildi sérfræðilegra sönnunargagna.284 Segja má að hlutverk ráðgjafanna sé 

blanda af hlutverkum matsmanna og sérfróðra meðdómenda í íslenskum rétti fyrir utan að 

ráðgjafarnir koma ekki að samningu dóms. Þetta kerfi er ekki mikið notað í breskum rétti en er 

talið henta vel til að tryggja réttinum aðgang að sérþekkingu.285 

  

 
280 Sbr. reglu 35.3 í Civil Procedure Rules: 

(1) It is the duty of experts to help the court on matters within their expertise.  

(2) This duty overrides any obligation to the person from whom experts have received instructions or by whom they 

are paid; Bresku réttarfarsreglurnar má nálgast hér: <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules>. 
281 GT Patagone, „Discussion Paper on the Management of Expert Evidence for Use by Courts and Tribunals: 

Concurrent Expert Evidence“ (International Association of Judges - Study Commission 2, Barcelona, 6. október 

2015) 7; Umræðudrögin voru fylgiskjal nr. 4 með minnisblaði dansks starfshóps um notkun á sérfróðum 

meðdómendum (2016)  <https://dommerforeningen.dk/media/74777/bilag-til-notat-fra-arbejdsgruppen-om-brugen-

af-sagkyndige.pdf> skoðað 30. mars 2021.    
282 Patagone, „Discussion Paper on the Management of Expert Evidence for Use by Courts and Tribunals: 

Concurrent Expert Evidence“ (n. 281) 8.  
283 Barry Turner, „Expert Opinion: United Kingdom, Canada, and Australia“ (2013) 1 

<https://www.researchgate.net/publication/259469283_Expert_Opinion_United_Kingdom_Canada_and_Australia> 

skoðað 27. mars 2021. 
284 Sbr. reglu 35.15 í Civil Procedure Rules. 
285 Skúli Magnússon, „Experts on the bench - reflections on pragmatic solutions from up-north“ (n. 50) 262. 
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7.3 Endurskoðun réttarfars í Bretlandi 

Bretar gerðu miklar umbætur á réttarfari einkamála undir lok síðustu aldar og byggðu þær á skýrslu 

nefndar undir stjórn Woolf lávarðar frá 1996. Markmiðið með breytingunum var að lækka kostnað 

við málaferli og tryggja borgurunum aðgang að dómstólum þar sem málskostnaður er í eðlilegu 

hlutfalli við hagsmuni aðila.286 Afrakstur endurskoðunarinnar voru bresku réttarfarsreglurnar frá 

1998. Árið 2009 vann Sir Rupert Jackson, dómari við áfrýjunardómstól Englands og Wales, að 

frekari tillögum um leiðir til lækkunar málskostnaðar í einkamálum. Við verkið leit hann til þeirrar 

miklu gerjunar sem þá hafði átt sér stað í einkamálaréttarfari Ástralíu, fyrrum nýlendu Breta. Meðal 

þeirra breytinga sem Jackson lagði til var innleiðing samtímis skýrslugjafar sérfræðinga (e. 

concurrent expert evidence) í breskan rétt.287 Þessi aðferð við sérfræðilega sönnun er oft kölluð 

hot-tubbing sem gæti útlagst sem „heiti potturinn“. Aðferðin kom fyrst fram hjá áströlskum 

gerðardómi samkeppnismála en var síðan tekin upp af Hæstarétti Nýja Suður-Wales-fylkis. 

Samtímis skýrslugjöf sérfræðinga fer þannig fram að sérfræðingar aðila hittast áður en málið er 

flutt og kanna hvar þeim ber saman og hvar ekki. Þegar málið er síðan flutt koma sérfræðingarnir 

á sama tíma fyrir réttinn og dómari gegnir hlutverki fundarstjóra í samræðum sérfræðinganna en 

þær miðast aðallega við þau atriði sem sérfræðingarnir voru ekki sammála um á fyrri fundi þeirra. 

Lögmenn aðila geta síðan lagt fram spurningar til sérfræðinganna með leyfi dómara og 

sérfræðingarnir geta beint spurningum hvor eða hver til annars.288    

 Reynsla Ástrala af fyrirkomulaginu er góð. Hvað varðar kostina hefur verið nefnt að 

málflutningur er styttri og hefur minni kostnað í för með sér. Þá hefur notkun gervisérfræðinga, 

sem einungis huga að því að styðja við málstað aðilans sem borgar þeim, minnkað verulega.289 

Samtímis skýrslugjöf er einnig talin hafa leitt til betri upplýsingar dómara um flókin sérfræðileg 

álitaefni.290 Þá hefur því verið haldið fram að helsti kosturinn við þessa aðferð sé að allir 

sérfræðingarnir byggja álitsgerðir sínar á sömu forsendum, fjalla um sömu atriði og geta 

 
286 Harry Woolf, „Access to Justice - Final Report / Lord Woolf“ (1996) 19. mgr. 2. kafla í II. hluta 

<https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20060213223540/http://www.dca.gov.uk/civil/final/contents.htm> 

skoðað 14. apríl 2021. 
287 Rupert Jackson „Concurrent Expert Evidence – A Gift From Australia“ (The London Conference of the 

Commercial Bar of Victoria, London, 29. júní 2016) 1 <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2016/06/lj-

jackson-concurrent-expert-evidence.pdf> skoðað 28. mars 2021. 
288 sama heimild 2. 
289 sama heimild 3. 
290 sama heimild. 
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umsvifalaust leiðrétt misskilning dómara eða lögmanna varðandi atriði máls.291 Sem gagnrýni á 

fyrirkomulagið má nefna að forræði lögmanna á mikilvægum hluta málflutningsins fer frá 

lögmönnunum og í hendur dómarans. Þarna er átt við skýrslugjöf eigin sérfræðivitnis og 

gagnyfirheyrslu sérfræðivitnis gagnaðila en framkvæmd þeirra verður meira í ætt við 

rannsóknarréttarfar meginlandsréttarins.292 

7.4 Innleiðing samtímis skýrslugjafar sérfræðinga í Englandi og Wales 

Ákveðið var að gera tilraun með samtímis skýrslugjöf við sérdómstóla Manchester-borgar á 

árunum 2010-2013. Skilyrði var að aðilar málsins sættust á að nota aðferðina. Dómstjóri 

verslunardómstólsins í Manchester var umsjónarmaður tilraunarinnar, sem hann taldi vel 

heppnaða, og taldi hann jafnframt að aðferðin nýttist vel til lausnar á hvers konar sérfræðilegum 

álitaefnum, flóknum jafnt sem einföldum. Hann nefndi þó að dómari þyrfti að vera vel lesinn um 

sérfræðileg álitaefni málsins ætti hann að geta nýtt þessa aðferð að fullu. Þá sagði hann aðferðina 

henta illa þegar hæfni sérfræðings er dregin í efa af gagnaðila en þá þyrfti jafnan að fara fram 

hefðbundin gagnyfirheyrsla.293         

 Með hliðsjón af þessari tilraun var ákvæði um samtímis skýrslugjöf sérfræðinga bætt inn í 

breskar réttarfarsreglur og tók ákvæðið gildi 1. apríl 2013. Þar er ekki gerð krafa um samþykki 

aðila heldur getur dómari ákveðið að nota fyrirkomulagið að eigin frumkvæði.294 Eftir þriggja ára 

reynslu af fyrirkomulaginu, við samtímis skýrslugjöf sérfræðinga, gerði ráðgjafarnefnd á vegum 

breska dómsmálaráðuneytisins (e. Civil Justice Council) úttekt á framkvæmdinni. Helstu 

niðurstöður voru þær að kostnaður aðila minnkaði vegna styttri tíma við málflutning en töluverður 

viðbótarkostnaður skapaðist fyrir ríkið vegna aukins tíma sem dómarar þurftu að verja við 

undirbúning. Þá voru bæði lögmenn og dómarar almennt mjög sammála um að gæði sérfræðilegu 

sönnunargagnanna væru meiri við samtímis skýrslugjöf og að hún hentaði sérlega vel í deilum um 

byggingafræðileg málefni vegna þess að byggingafróðir menn væru almennt reiðubúnir að taka 

þátt í uppbyggilegum samræðum fyrir dómi. Í skýrslu nefndarinnar kemur fram að allir dómarar, 

 
291 Patagone, „Discussion Paper on the Management of Expert Evidence for Use by Courts and Tribunals: 

Concurrent Expert Evidence“ (n. 281) 14. 
292 Jackson (n. 287) 3. 
293 HHJ Waksman, „Appendix - A Paper by HH Judge Waksman QC Summarising His Experience of the 

Manchester Pilot“ (The London Conference of the Commercial Bar of Victoria, London, 29. júní 2016) 7-8 

<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2016/06/lj-jackson-concurrent-expert-evidence.pdf> skoðað 28. mars 

2021. 
294 Sbr. reglu 35.12 í Civil Procedure Rules. Nánari skýringar á framkvæmdinni er að finna í Practice Direction 

35.11.  
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sem spurðir voru álits á því hvort fyrirkomulagið væri gagnlegt við að aðstoða réttinn við að 

komast að réttri niðurstöðu, töldu að svo væri. Sömu svör gáfu 94% lögmanna.295 

7.5 Samantekt                  

Yrðu sérfræðivitni heimiluð í íslenskum rétti væri skynsamlegt að taka upp samtímis skýrslugjöf 

sérfræðinga. Þá gætu höfundar misvísandi álitsgerða komið samtímis fyrir dóm til skýrslugjafar 

og sérfróður meðdómandi stýrt og tekið þátt í samtali með það að markmiði að komast að réttri 

niðurstöðu. Danir telja fyrirkomulag samtímis skýrslugjafar, sem sérfróður meðdómandi stýrir, 

afar hentugt. Þetta fyrirkomulag virðist mjög vel til þess fallið að auka réttaröryggi enda er þá 

frekar byggt á réttum upplýsingum frá sérfróðum aðilum. Annað dæmi um notkunina gæti verið 

þegar dómkvaddur matsmaður og höfundur álitsgerðar, sem var aflað til að svara matsgerð, gæfu 

samtímis skýrslu.           

 Það er síðan reynsla Breta að fyrirkomulagið um samtímis skýrslugjöf sérfræðinga henti 

einstaklega vel í málum um galla á fasteignum. Telja verður að slíkt fyrirkomulag myndi henta 

enn betur í íslenskum rétti en Bretar segja helsta ókost þess vera kostnað vegna lengri 

undirbúningstíma dómara. Þetta myndi síður eiga við í dómskerfi með sérfróðum meðdómendum 

sem ættu ekki að þurfa mikinn undirbúning til að taka þátt í umræðu um sérfræðileg efni. Auk þess 

má nefna að svipað fyrirkomulag með samtali sérfræðinga hefur tíðkast í íslenskum rétti þar sem 

sérfróður meðdómandi spyr dómkvaddan matsmann spurninga um efni matsgerðar.   

 Þá er athyglisvert að Íslendingar gera ekki ráð fyrir þeim möguleika að dómkvaddur 

sérfræðingur geti misst hlutleysi sitt vegna ómeðvitaðs vilja til að gera vel við þann sem greiðir 

honum þóknunina. Erlendir fræðimenn hafa fjallað um þessa sálfræðilegu hlið þegar kemur að 

endurgjaldi til sérfræðinga. Ekki er sérstök ástæða til að ætla að íslenskir sérfræðingar séu 

frábrugðnir erlendum starfsbræðrum í þessum efnum.  

   

  

 
295 Civil Justice Council, „Concurrent Expert Evidence and ‘Hot-Tubbing’ in English Litigation Since the ‘Jackson 

Reforms’ - A Legal and Empirical Study“ 57–61 <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2011/03/cjc-civil-

litigation-review-hot-tubbing-report-20160801.pdf> skoðað 28. mars 2021. 
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8 UM SMÁMÁLAMEÐFERÐ  

„Æskilegt er að laga réttarfarsreglur að þörfum samfélagsins þannig að málsmeðferðin 

falli sem best að hverri málategund og þörfum aðila í einstökum málum.“296 

               Sigurður Tómas Magnússon 

8.1 Inngangur                   

Því hefur verið haldið fram að brýn þörf sé á að aðilum séu veittir fleiri valkostir um málsmeðferð 

til viðbótar við þær málsmeðferðarreglur sem nú eru í gildi í íslenskum rétti.297 Í gallamálum vegna 

fasteignakaupa kæmi sér vel að hafa möguleika á ódýrari málsmeðferð í málum þar sem minni 

hagsmunir eru undir. Þetta myndi án efa hafa í för með sér að fleiri gætu leitað réttar síns vegna 

kröfu sem hætt er við að drukknaði í málskostnaði í venjulegri málsmeðferð.   

 Það sem takmarkar einna mest aðgang einstaklinga að íslenskum dómstólum er 

kostnaðurinn við málarekstur því ekki eru leiðir í boði til að reka minni háttar mál með 

hagkvæmum og einföldum hætti.298 Kostnaðurinn við rekstur dómsmáls felst nánar tiltekið í 

réttargjöldum, þóknun lögmanns, útlögðum kostnaði (sérfræðileg sönnun telst þar með) og eigin 

vinnutekjutapi.299 Annað sem skiptir miklu máli um raunverulegan aðgang að dómstólum er virk 

upplýsingamiðlun, t.d. upplýsingar um að hagkvæmari leið sé til staðar fyrir fólk til að sækja 

réttindi.300 Þá er ljóst að málsmeðferðartími munnlega fluttra einkamála fyrir héraðsdómstólunum 

er a.m.k. ekki stuttur eða 351 dagur að meðaltali fyrir árið 2019.301 Ætla má að stytting þess tíma 

sem það tekur að sækja réttindi sé hvetjandi fyrir einhverja þá sem annars myndu ekki fara 

dómstólaleiðina. Þá má hafa í huga það skilyrði 1. mgr. 6. gr. MSE að menn fái úrlausn um réttindi 

sín innan hæfilegs tíma.          

 Í flestum Evrópuríkjum er boðið upp á einhverja útgáfu af einfaldaðri málsmeðferð þegar 

mál eru smá í sniðum.302 Þá er í fjölmörgum ríkjum heimsins sérstök smámálameðferð, sem er 

miðuð við að aðilarnir geti sótt rétt sinn án aðstoðar lögmanns, en að starfsfólk dómstóla leiðbeini 

 
296 Sigurður Tómas Magnússon (n. 39) 174. 
297 sama heimild 171. 
298 sama heimild 140. 
299 sama heimild 146. 
300 sama heimild 174. 
301 Héraðsdómstólarnir, „Útgáfa og fræðsla“ <https://www.heradsdomstolar.is/tolfraedi/> skoðað 24. apríl 2021; 

Ekki er að finna nýrri tölfræði á síðunni en fyrir árið 2019. 
302 Sigurður Tómas Magnússon (n. 39) 174. 
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fólki í ferlinu.303 Þetta hefur þó þann ókost að mál geta ónýst í meðförum aðila sem hefðu þurft 

aðstoð lögmanns en leituðu ekki.304  

8.2 Smámálameðferð í Bretlandi 

Einn þátturinn í skýrslu Woolf lávarðar frá 1996 var rannsókn á hlutfallslegum kostnaði við 

málaferli. Þar kom fram að meðalmálskostnaður aðila vegna lægstu krafnanna var jafnan hærri en 

100% af andvirði kröfunnar og í málum þar sem andvirði kröfu var £12.500 til £25.000 var 

meðalkostnaður aðila 40%-95% af andvirðinu. Rannsóknin leiddi í ljós að það var ekki fyrr en 

andvirði kröfu var komið yfir £50.000 að líkur voru á að samanlagður málskostnaður aðila væri 

lægri en upphæð kröfunnar.305 Niðurstaða Woolf var að kerfið þjónaði aðallega hagsmunum 

lögmanna en ekki borgaranna.306         

 Í skýrslunni var lagt til að smámálameðferð (e. Small Claims Track) yrði tekin upp og fara 

nú öll mál, þar sem hagsmunir í máli eru undir £10.000, eftir henni.307 Helstu einkenni 

smámálameðferðarinnar eru að þar er málsmeðferð mjög einfölduð og þinghöld óformleg. Þá þarf 

ekki að fara eftir hefðbundnum reglum um sönnun og rétturinn getur takmarkað gagnyfirheyrslu. 

Smámálameðferð Breta var reyndar ekki nýmæli í réttarsögu heimsins en ákvörðunin um að 

fastákveða upphæðir ákveðinna málskostnaðarliða var þó einmitt það.308 Í smámálameðferðinni 

þarf sérstakt leyfi dómsins fyrir notkun sérfræðivitna en ef þau eru leyfð þarf aðili aldrei að greiða 

gagnaðila meira en £750 í útlagðan kostnað vegna sérfræðilegrar sönnunar.309     

 Í skýrslunni var einnig lagt til að hröð málsmeðferð (e. Fast Track) yrði tekin upp og fara 

nú öll mál, þar sem hagsmunir í máli eru £10.000 til £25.000, eftir henni.310 Mál þarf þó að uppfylla 

önnur skilyrði en um upphæðina svo það eigi undir hraða málsmeðferð. Þau eru að samkvæmt 

mati réttarins muni aðalmeðferð ekki standa lengur en í einn dag og munnleg skýrslugjöf 

 
303 sama heimild 175. 
304 sama heimild 176. 
305 Andvirði upphæða í íslenskum krónum: £12.500 = 2.189.125 krónur; £25.000 = 4.378.250 krónur; £50.000 = 

8.756.500 krónur <https://www.landsbankinn.is/markadir/gjaldmidlar> skoðað 14. apríl 2021. 
306 Woolf, „Access to justice - final report / Lord Woolf“ (n. 286) 11. mgr. 1. kafla í II. hluta.  
307 Andvirði upphæðar í íslenskum krónum: £10.000 = 1.750.900 krónur  

<https://www.landsbankinn.is/markadir/gjaldmidlar> skoðað 14. apríl 2021. 
308 Woolf, „Access to justice - final report / Lord Woolf“ (n. 286) 3. mgr. 2. kafla í II. hluta. 
309 Sbr. reglu 7.3 í Practice Direction 27 – Small Claims Track sem eru leiðbeiningar við reglur um 

smámálameðferðina; Andvirði upphæðar í íslenskum krónum: £750 = 131.528 krónur 

<https://www.landsbankinn.is/markadir/gjaldmidlar> skoðað 14. apríl 2021. 
310 Andvirði upphæða í íslenskum krónum: £10.000 = 1.750.900 krónur; £25.000 = 4.378.250 krónur 

<https://www.landsbankinn.is/markadir/gjaldmidlar> skoðað 14. apríl 2021. 
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sérfræðivitna í aðalmeðferð skal takmarkast við að málsaðili má aðeins tefla fram einu 

sérfræðivitni á hverju fagsviði. Þá má aðili aðeins notast við sérfræðilega sönnun á tveimur 

fagsviðum.311 Í stuttu máli gengur hröð málsmeðferð þannig fyrir sig að dómari ákveður  tímafresti 

aðila, t.d. varðandi gagnaskil. Aðalmeðferð skal svo fara fram innan 30 vikna frá þinghaldinu þar 

sem tímafrestir eru ákveðnir.312 Dómari getur samþykkt áætlun um rekstur máls, ef aðilar 

sammælast um hana, en ef ekki næst samkomulag mæla leiðbeiningarreglur með því að dómari 

hvetji aðila til að sameinast um að nota eitt sérfræðivitni nema góð ástæða sé til annars. Þá mæla 

leiðbeiningarreglurnar einnig með notkun samtímis skýrslugjafar sérfræðinga.313    

 Í hraðri málsmeðferð þarf leyfi réttarins til að leiða sérfræðivitni eða leggja fram 

sérfræðilega álitsgerð. Álitsgerðir sérfræðivitnanna eiga að vera tilbúnar innan 14 vikna.314 Þegar 

sótt er um leyfið þarf að leggja fram kostnaðarmat vegna starfa sérfræðingsins. Dómari í hraðri 

málsmeðferð getur jafnframt ákveðið að setja hámark á þá upphæð málskostnaðar sem aðilar geta 

verið dæmdir til að greiða gagnaðilanum vegna álitsgerða sérfræðinga.315 Ókostur við það er að sá 

sem vinnur málið fær ef til vill ekki allan útlagðan kostnað sinn til baka en kostirnir eru að aðili 

getur frekar séð fyrir hversu mikið hann mun þurfa að greiða í málskostnað tapi hann máli.316 Sú 

upphæð sem dómari getur dæmt í málskostnað vegna lögmannsþjónustu er síðan takmörkuð við 

ákveðnar upphæðir.317          

 Ekki hefur enn verið sett þak á heildarmálskostnað aðila (e. fixed recoverable costs) í Fast 

Track-málsmeðferð og hefur það sætt gagnrýni og jafnvel verið nefnt sem eina leiðin til að tryggja 

borgurunum aðgang að dómstólum þannig að kostnaður sé fyrirsjáanlegur og í réttu hlutfalli við 

hagsmunina.318 Slíkt þarf þó að byggja á mati á raunverulegum kostnaði aðila og við þá athugun 

 
311 Sbr. reglu 26.6 Civil Procedure Rules. 
312 Sbr. reglu 28.2 Civil Procedure Rules.  
313 Sbr. reglu 3.9 í Practice Direction 28 – The Fast Track, sem eru leiðbeiningar við reglur um Fast Track-

málsmeðferðina.  
314 Sbr. reglu 3.12 í Practice Direction 28 – The Fast Track. 
315 Sbr. reglu 35.4 Civil Procedure Rules.  
316 Adrian Zuckerman, „Lord Justice Jackson's Review of Civil Litigation Costs - Preliminary Report“ (2009) 28(4) 

Civil Justice Quarterly 435, 444 (sjá vefslóð í heimildaskrá) skoðað 15. apríl 2021. 
317 Hámarksupphæðir vegna lögmannsþjónustu í Fast Track-málsmeðferð koma fram í reglu 45.38 í Civil Procedure 

Rules: Ef andvirði kröfu er að hámarki £3.000 er málskostnaður vegna lögmanns að hámarki £485. Ef andvirði kröfu 

er meira en £3.000 en ekki yfir £10.000 er málskostnaður vegna lögmanns að hámarki £690. Ef andvirði kröfu er 

meira en £10.000 en ekki yfir £15.000 er málskostnaður vegna lögmanns að hámarki £1.035. Ef andvirði kröfu er 

meira en £15.000 er málskostnaður vegna lögmanns að hámarki £1.650.  
318 Rupert Jackson, „Review of Civil Litigation Costs: Final Report“ 152 <https://www.judiciary.uk/wp-

content/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-report-140110.pdf> skoðað 15. apríl 2021; Jackson vitnar 

þarna til gagnrýni Adrian Zuckerman á bráðabirgðaskýrslu Jackson um sama efni (n. 316) 441.    
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þarf að taka tillit til þess að lögmenn og sérfræðingar í breskum rétti hafa efnahagslegan hvata af 

því að skrifa á sig fleiri vinnustundir en færri. Auk þess er mikið dregið úr gagnsemi þaks á 

málskostnað ef dómari getur veitt undanþágur frá því en þá eru líkur á að lögmenn reyni að beina 

réttarframkvæmd í þann farveg að undanþágum vegna málskostnaðar fjölgi.319 

8.3 Smámálameðferð í Noregi 

Við endurskoðun réttarfarslaga komust Norðmenn að þeirri niðurstöðu að mikilvægt væri að halda 

dómsmálum um minni hagsmuni innan almennu dómstólanna í stað þess að fela þau gerðardómum 

en það þótti of dýrt. Einnig töldu þeir að ef minni málum væri ekki sinnt af dómstólum væri hætt 

við að traust á þeim minnkaði. Þá töldu þeir mikilvægt að mál sem varða grundvallarspurningar 

komi fyrir sjónir almennra dómstóla.320         

 Í 10. kafla tvl. er að finna reglur um smámálameðferð. Þær voru settar í samræmi við  

markmið laganna um að halda kostnaði aðila í samræmi við umfang máls.321 Norsku ákvæðin um 

smámálameðferðina bættu aðgang að dómstólum og voru þess vegna mikilvægar réttarpólitískar 

umbætur.322 Sérstaklega er tekið fram í frumvarpi til tvl. að smámálameðferð sé nauðsynleg sem 

valkostur fyrir hinn almenna borgara í þeim tegundum mála sem hvað algengust eru. Þar má nefna 

mál sem tengjast kaupum og sölu á fasteignum og mál um endurbætur á fasteignum. Í þessum 

tegundum mála þóttu málsferðferðarreglur réttarins allt of flóknar og málsmeðferðin of dýr miðað 

við umfang mála.323            

 Nefndin sem samdi frumvarpið til tvl. lagði upp með að einfalda málsmeðferð til að lækka 

kostnað en að hafa hana þó nægilega vandaða til að tryggja réttaröryggi, þar með talið rétta 

efnislega niðurstöðu. Nefndin hafnaði því að takmarka rétt manna á lögmannsaðstoð og sagði að 

lögmenn geti veitt fólki hreinskilið mat á líkum á sigri í máli og þar með oft komið í veg fyrir 

óþarfar málsóknir. Einnig var talið að flestir fyndu fyrir meira öryggi í ferlinu ef þeir nytu aðstoðar 

lögmanns.324 Þá er líklegra að byggt verði á réttum málsástæðum ef lögmaður fer með mál og með 

því aukast líkur á réttri niðurstöðu.       

 
319 Adrian Zuckerman „The Jackson Final Report on Costs: plastering the cracks to shore up a dysfunctional system“ 

(2010) 29(3) Civil Justice Quarterly 263, 269 (sjá vefslóð í heimildaskrá) skoðað 15. apríl 2021. 
320 „Ot.prp.nr.51 (2004–2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)“ (n. 241) 194. 
321 Arnfinn Bårdsen og Dag Bugge Nordén, „På talefot med tvisteloven“ (2008) 43(1) Jussens Venner 1, 75 

<https://lovdata.no/pro/#document/JUS/bardsen-a-2008-01> skoðað 12. apríl 2021. 
322 „Ot.prp.nr.51 (2004–2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)“ (n. 241) 195. 
323 „NOU 2001:32 B Rett på sak - Lov om tvisteløsning (tvisteloven)“ (n. 243) 1105. 
324 „Ot.prp.nr.51 (2004–2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)“ (n. 241) 194.  
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 Smámálameðferð er hin venjulega málsmeðferð fyrir mál þar sem fjárhagslegt gildi kröfu 

er að hámarki 250.000 norskar krónur.325 Eftirfarandi eru helstu lagareglur sem um hana gilda: 

Með leyfi réttarins geta aðilar sammælst um að notast við smámálameðferð þótt hagsmunir séu 

yfir hámarksfjárhæðinni, sbr. b-lið 2. mgr. 1. gr. 10. kafla tvl. Málsmeðferð á að vera hröð, 

óformleg og gilda ekki venjulegar málsmeðferðarreglur, heldur er málsmeðferð mjög einfölduð. 

Sem dæmi á að hafa sem fæst þinghöld en starfsmenn réttarins færa aðilum upplýsingarnar, sem 

annars kæmu þar fram, á annan hátt.326 Þá skal rétturinn gæta að því að frestir, svo sem til 

gagnaskila, séu almennt styttri í smámálameðferð og skal öllum gögnum hafa verið skilað viku 

fyrir munnlega þingmeðferð í málinu, sbr. 2. og 3. mgr. 2. gr. 10. kafla tvl. Málsmeðferðin á fyrst 

og fremst að vera munnleg nema sparnaðarsjónarmið standi til annars, sbr. 1. mgr. 3. gr. 10. kafla 

tvl. Miða á við að eitt þinghald sé haldið í máli en þinghaldið sjálft þarf ekki að uppfylla allar 

kröfur laga um form aðalmeðferðar, sbr. 5. mgr. 3. gr. 10. kafla tvl. Halda má þinghald sem 

fjarfund og almennt á þinghald helst ekki að taka meira en einn dag, sbr. 2. mgr. 3. gr. 10. kafla 

tvl. Þá er heimilað að kvaddir séu til sérfróðir meðdómendur, sbr. 3. mgr. 3. gr. 10. kafla tvl. Þá 

skal miðað við að kveðinn sé upp dómur í máli innan við þremur mánuðum eftir að mál er höfðað, 

sbr. 1. mgr. 4. gr. 10. kafla tvl.          

 Það er lykilatriði í velheppnaðri smámálameðferð að til staðar séu reglur sem halda 

kostnaði aðila niðri og að fyrirsjáanleiki ríki um mögulegan málskostnað vegna útgjalda 

gagnaðila.327 Í samræmi við markmið um lækkun kostnaðar geta aðilar í smámálameðferð almennt 

lagt fram álitsgerðir sérfræðinga enda er algengt að aðili hafi aflað álitsgerðar fyrir höfðun máls. Í 

frumvarpinu til tvl. er tekið fram að síður sé æskilegt að rétturinn dómkveðji matsmenn í 

smámálameðferð vegna aukins tíma og kostnaðar.328       

 Í Noregi getur aðili eins og áður sagði krafist þess að sérfróður meðdómandi sitji í dómi en 

aðili ber þá ábyrgð á greiðslu þóknunar meðdómandans. Talið er að sérfróður meðdómandi minnki 

þörfina á dómkvöddum matsmanni í smámálameðferð.329 Í samræmi við markmiðið um 

 
325 Andvirði í íslenskum krónum: 250.000 norskar krónur = 3.795.750 krónur 

<https://www.landsbankinn.is/markadir/gjaldmidlar> skoðað 15. apríl 2021; Upphæðin var 125.000 norskar krónur 

en var hækkuð með lögum nr. 26/2020. Í frumvarpi til laganna kemur fram að tilgangur lagabreytingarinnar var að 

auka aðgang að dómstólum auk þess að tekið var fram að smámálameðferðin hafi skilað hagræðingu í dómskerfinu 

og því sé ákjósanlegt fyrir ríkissjóð að hækka upphæðina;  Prop.133 L (2018–2019) Endringer i tvisteloven 

(verdigrensene) 20 <https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-133-l-201819> skoðað 10. apríl 2021. 
326 Bårdsen og Nordén (n. 321) 81. 
327 sama heimild 88. 
328 „Ot.prp.nr.51 (2004–2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)“ (n. 241) 200. 
329 „Ot.prp.nr.51 (2004–2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)“ (n. 241) 201. 
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fyrirsjáanleika er sú upphæð, sem aðili getur krafist í málskostnað vegna samanlagðrar þóknunar 

lögmanns og sérfróðs meðdómanda, takmörkuð við 20% af upphæð kröfunnar eða hæst 50.000 

norskar krónur, sbr. 2. mgr. 5. gr. 10. kafla tvl.330 Þessi regla á að tryggja aðilum nauðsynlega 

lögfræðiaðstoð en skal jafnframt stuðla að því að hún sé ekki meiri en þörf krefur.331 Ekki er sett 

þak á aðra liði málskostnaðar en tekið fram að kostnaður vegna ónauðsynlegrar sönnunarfærslu 

fáist ekki bættur af gagnaðila, sbr. 1. mgr. 5. gr. 10. kafla tvl.     

8.4 Smámálameðferð í Danmörku               

Hinn eðlilega farveg fyrir smærri mál í dönsku réttarkerfi er að finna í 39. kafla rpl. Þar segir að ef 

mál eru minni umfangs en 50.000 danskar krónur skuli gilda um þau einfölduð málsmeðferð, sbr. 

400. gr. rpl.332 Einnig segir að aðilar geti sammælst um að nota málsmeðferðina um stærri kröfur 

og miðað er við stefnufjárhæð, sbr. 401. gr. rpl. Þessi málsmeðferð er því um ansi lágar kröfur. 

Starfsmenn dómstólanna leiðbeina aðilum í málunum og jafnan er ekki þörf á lögmannsaðstoð. 

Gerð er ströng krafa um að sönnunarfærsla sé nauðsynleg, annars er hún ekki heimiluð. Um 

sérfræðilega sönnun í smámálameðferð er fjallað í 404. gr. rpl. Ef þörf er á sérfræðilegri sönnun 

ræðir dómari við aðila máls og semur síðan spurningar fyrir sérfróðan aðila sem hann skal svara 

skriflega. Sérfræðingur gefur ekki munnlega skýrslu nema dómari telji það nauðsynlegt. Hér er 

því ekki lögð áhersla á að aðilar geti spurt sérfræðinginn út í niðurstöður hans fyrir dómi en það er 

réttaröryggisatriði sem Danir hafa ákveðið að gefa afslátt af til að lækka málskostnað.  

 Þá takmarka Danir lögmannskostnað vegna smámála þannig að gagnaðila verður aðeins 

gert að greiða fyrir aðstoð lögmanns vegna aðalmeðferðar og undirbúnings hennar. Þetta 

fyrirkomulag hefur sætt gagnrýni fyrir að vera t.d. of hliðhollt skuldara því raunverulegur 

lögmannskostnaður sé oft ekki bættur. Þessar breytingar voru nauðsynlegar til að það hreinlega 

borgaði sig að sækja réttindi í smærri málum í Danmörku.333 Velta má fyrir sér hvort sama staða 

sé ekki uppi í íslenskum rétti og kalli á einhverjar breytingar til að lækka kostnað í smærri málum. 

  

  

 
330 Andvirði í íslenskum krónum: 50.000 norskar krónur = 758.450 krónur 

<https://www.landsbankinn.is/markadir/gjaldmidlar> skoðað 15. apríl 2021. 
331 Bårdsen og Nordén (n. 321) 88. 
332 Andvirði í íslenskum krónum: 50.000 danskar krónur = 1.011.300 krónur 

<https://www.landsbankinn.is/markadir/gjaldmidlar> skoðað 5. maí 2021. 
333 Aldís Geirdal Sverrisdóttir (n. 171) 206–207. 
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8.5 Samantekt                    

Það verður víst ekki bæði sleppt og haldið og því er eðlilegt að einhverjir vankantar séu á því þegar 

reynt er að lækka málskostnað aðila eins og með smámálameðferð. Fyrirkomulag Bretlands, 

Danmerkur og Noregs virðist þó hafa fleiri kosti en galla. Danir og Norðmenn bjóða einnig upp á 

að stærri mál fari eftir einfölduðum reglum smámálameðferðar ef aðilar eru sammála um það. 

  Í smámálameðferðum landanna er að finna áhugaverðar hugmyndir. Til dæmis eru 

fastákveðnar þær upphæðir sem aðilar geta hæst þurft að greiða gagnaðila í málskostnað. Þegar 

upphæðir eru ekki fastákveðnar getur dómari sett þak á kostnaðinn, sem aðili getur verið dæmdur 

til að greiða í málskostnað, t.d. vegna álitsgerða sérfræðinga. Þetta gerir dómari með sjónarmiðið 

um að kostnaður við sérfræðilega sönnun skuli vera í samræmi við hagsmuni í máli að leiðarljósi. 

Þetta þak hvetur aðila og lögmenn til að gæta hófs við öflun sérfræðilegrar sönnunar. 

 Þegar venjulegt íslenskt fasteignagallamál er mátað við í bresku Fast Track-

málsmeðferðina sést að sönnunarfærsla íslenskra fasteignagallamála kemst fyrir innan þess 

ramma. Þar mega aðilar tefla fram einu sérfræðivitni á hverju fagsviði og mega færa sérfræðilega 

sönnun á tveimur fagsviðum. Þessi sönnunarfærsla dugir í flestum íslenskum fasteignagallamálum 

enda aðeins einn eða tveir dómkvaddir sérfræðingar að jafnaði í málum. Aðilar eru hvattir til að 

sameinast um sérfræðivitni eða nota samtímis skýrslugjöf sérfræðinga. Málsmeðferðin er síðan 

nokkuð hröð eða 30 vikur. Kostur við þetta kerfi er að dómari getur sett þak á þann málskostnað 

sem aðilar geta verið dæmdir til að greiða gagnaðilanum vegna álitsgerða sérfræðinga.   

 

  



68 

 

9 UM FRAMTÍÐARSÝN SKÚLA MAGNÚSSONAR  

Skúli Magnússon, fyrrverandi héraðsdómari og nýskipaður umboðsmaður Alþingis, hefur skrifað 

töluvert um sérfræðilega sönnun bæði innan lands og utan.334 Höfundi ritgerðar þykir við hæfi að 

gera skrifum hans skil í sérstökum kafla enda eru þau helstu íslensku heimildirnar þar sem 

umfjöllunarefnið er framtíðarþróun varðandi reglur um sérfræðilega sönnun. Þetta er ef til vill 

óvenjuleg nálgun en verður að skoðast í því ljósi að afar lítið er um íslensk fræðiskrif til 

samanburðar.           

 Af greinum Skúla í alþjóðlegum fræðiritum má sjá að hann telur íslenska 

meðdómsmannakerfið henta vel til að tryggja sem réttasta niðurstöðu í dómsmálum sem byggja á 

sérfræðilegum sönnunargögnum. Hann telur því greinilega að íslenska fyrirkomulagið eigi erindi 

við heiminn. Þó útilokar Skúli reyndar ekki að sérdómstólar henti betur hjá stærri þjóðum sem 

hafa, samkvæmt stærð þeirra, margfaldan málafjölda á við Ísland í dómskerfinu.335  

 Taka verður undir niðurstöður Skúla að því leyti að sannfærandi rök eru fyrir því að 

viðhalda íslenska fyrirkomulaginu við sérfræðilega sönnun. Fyrirkomulagið felst í því að 

dómkvaddur sérfræðingur semur sönnunargagnið matsgerð og sérfræðingur innan réttarins 

endurskoðar matsgerðina. Þeir sem standa að löggjafarstarfi í Danmörku virðast telja þetta 

fyrirkomulag til eftirbreytni en tilraun var gerð til að auka notkun á sérfróðum meðdómendum 

þar í landi með lögum árið 2007.336 Breytingarnar skiluðu litlum árangri og skipaður var 

starfshópur sem fundaði á árinu 2016 um notkun sérfróðra meðdómenda í dönskum rétti. Athygli 

vekur að fræðigrein Skúla Magnússonar, Sakkyndiges rolle i sivilprosessen, er fylgiskjal með 

minnisblaði starfshópsins og er greinilegt að hugmyndir hans vekja sérstaka athygli þar í landi.337 

 Með þessari tvítryggingu, dómkvadds matsmanns og sérfróðs meðdómanda, virðist 

íslenskt réttarkerfi vel í stakk búið og að formi til með öflugri tæki til að vinna rétta 

dómsniðurstöðu úr málsatvikum en réttarkerfi nágrannalandanna. Eins og hefur áður verið fjallað 

 
334 Þar má nefna greinarnar: „Er þörf á breytingum um sérfróða meðdómsmenn?“ (2006); „The Use of Experts in 

Icelandic Law of Procedure“ (2006); „Experts on the Bench—Reflections on Pragmatic Solutions from Up-North“ 

(2009); „Sakkyndiges rolle i sivilprosessen“ (2014) og „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg 

sönnunargögn“ (2020). 
335 Skúli Magnússon, „Experts on the bench - reflections on pragmatic solutions from up-north“ (n. 50) 272. 
336 „Forslag til Lov om ændringer af retsplejeloven (Sagkyndig bevisførelse m.v.) nr. 20 af 10. maj 2016“ (n. 207) 

15. 
337 Dommerforeningen, „Bilag til notat fra arbejdsgruppen om brugen af sakyndige“ 

<https://dommerforeningen.dk/media/74777/bilag-til-notat-fra-arbejdsgruppen-om-brugen-af-sagkyndige.pdf> 

skoðað 30. mars 2021; Grein Skúla er fylgiskjal nr. 3. 
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um er almennt enginn sérfróður meðdómandi til aðstoðar við embættisdómara í Bretlandi og í 

Danmörku eru þeir sjaldan notaðir. Þá er fyrirkomulag Norðmanna töluvert frábrugðið því íslenska 

en í Noregi eru það oftast aðilar máls sem krefjast þess að sérfróðir meðdómendur séu kallaðir til. 

Ekki er heldur skylda í norskum rétti að sérfróðir meðdómendur meti sérfræðileg sönnunargögn.

 Þá vaknar spurningin hvort þessi mikla umgjörð um dómsmál á Íslandi sé nauðsynleg. Þá 

sérstaklega þegar hagsmunir eru minni og með tilliti til þess að þjóðir, sem við höfum jafnan borið 

okkur saman við, láta sér jafnan nægja einn sérfræðing á vegum réttarins hvort sem það er í formi 

dómkvadds sérfræðings eða sérfróðs meðdómanda.      

 Miðað við framangreint er það eðlileg ályktun hjá Skúla að með íslenska 

meðdómsmannakerfinu sé mögulegt að heimila rýmri framlagningu sönnunargagna en annars 

staðar enda ljóst að þau verða alltaf metin af sérfróðum dómara.338 Hann telur því að það sé 

réttlætanlegt sjónarmið hjá dómara að heimila sérfræðigagn og meta svo sönnunargildi þess eftir 

aðalmeðferð þar sem sérfróður meðdómandi hefur metið gagnið.339 Í þessu sambandi skal bent á 

að danska réttarfarsnefndin og starfshópur um aukna notkun á sérfróðum meðdómendum voru 

sammála um að sérfróður meðdómandi gæti komið í stað dómkvadds matsmanns og að niðurstöður 

dóma, sem byggja á mati sérfróðs meðdómanda á einhliða álitsgerðum sérfræðinga, séu gerðar af 

nægilegu faglegu hæfi til að byggja megi á þeim dómsúrlausn. Enda var ein forsenda þess, að 

Danir heimiluðu að aðilar gætu sammælst um að leggja fram einhliða álitsgerðir, að til staðar var 

heimild í lögum til að kveðja til sérfróðan meðdómanda.340      

 Skúli vill halda núverandi kerfi dómkvaddra matsmanna en gera það sveigjanlegra og segir 

að með því virki það betur fyrir hinn almenna borgara. Skúli leggur til að heimild verði í íslenskum 

lögum fyrir aðila að standa saman að öflun utanréttarvottorða og vill horfa til nýlegra breytinga 

Norðmanna og Dana á réttarfarslögum og þá frekar til Dana en þar var gengið skemur.341 Slík 

samvinna væri strangt tiltekið aðeins lögfesting á gildandi rétti þótt hún sé sjaldgæf í raun. Benda 

má á að í Lrd. 12. febrúar 2019 í máli nr. 734/2018, sem Skúli Magnússon dæmdi í héraði, voru 

engar athugasemdir gerðar við slíka samvinnu aðila um öflun utanréttarálitsgerðar. Var samvinnan 

enda í samræmi við samningsheimildarregluna en reglan felur í sér heimildir aðila til að semja um 

 
338 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 39. 
339 sama heimild 45. 
340 „Forslag til Lov om ændringer af retsplejeloven (Sagkyndig bevisførelse m.v.) nr. 20 af 10. maj 2016“ (n. 207) 

15.  
341 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 62–63. 
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formhlið máls, í þessu tilviki að ákveða að standa sameiginlega að álitsgerð.342 Kosturinn við 

lögfestingu slíkrar heimildar er að lagareglur, sem skapa slíkan farveg fyrir aðila, auka líkur á að 

þeir telji sameiginlegar álitsgerðir tækan kost. Þessum álitsgerðum má jafna til matsgerða 

dómkvaddra manna og aðili má leggja þær fram í máli þrátt fyrir að gagnaðili leggist á móti því, 

t.d. vegna óánægju með niðurstöðu þeirra.       

 Það er skoðun Skúla að grunnreglur réttarfars mæli með því að fyrirvaralausar munnlegar 

skýrslur sérfræðinga eigi að vera óheimilar áfram. Frekar eigi að veita aðilum rýmri heimildir til 

að afla og leggja fram skrifleg sérfræðigögn í samræmi við málsforræði þeirra og þá heimila 

höfundum að gefa munnlegar skýrslur á grundvelli skriflegra álitsgerða.343 Andmælaregla 

einkamálaréttarfars er meginástæða þess að hann vill takmarka fyrirvaralausa skýrslugjöf en til að 

mynda er gagnaðilinn í afar erfiðri stöðu þegar hann getur ekki aflað gagna til að svara skýrslugjöf 

vitnis sem fram fer eftir lok frests til gagnaöflunar.           

 Eins og áður sagði telur Skúli að núverandi kerfi matsmanna sé þess virði að halda í en 

telur jafnframt að það henti ekki í smærri málum vegna kostnaðarins sem hann kallar vandamál í 

íslenskum rétti.344 Þetta sjónarmið virðist eiga rétt á sér. Könnun höfundar sýnir að matsgerðir 

kosta 937.370 krónur að meðaltali og var kostnaður við matsgerðir 38,1% af dæmdum bótum að 

meðaltali í þeim málum þar sem á annað borð voru dæmdar bætur. Þá telja höfundar laga nr. 

78/2015 að matsgerðir séu of dýrar í smærri málum. Þessi skoðun kom einnig fram hjá lögmönnum 

sem höfundur hafði samband við vegna dómakönnunarinnar. Þá er þessi kostnaður vandamál í 

Danmörku en þarlent matsmannakerfi er afar sambærilegt kerfinu hér á landi.   

 Skúli nefnir sem dæmi um mögulega breytingu á eml. að heimila aðilum að koma sér saman 

um sérfræðivitni sem gerir álitsgerð, sem er einfaldari en matsgerð, og gefur svo skýrslu um hana 

fyrir dómi.345 Miðað við dómakönnunina gæti hún verið töluvert ódýrari en matsgerðir. Þessu til 

stuðnings mætti athuga að veita dómara heimildir til að takmarka aðra sönnunarfærslu að einhverju 

leyti því annars má sjá fyrir sér mál þar sem aflað er sameiginlegrar utanréttarálitsgerðar og síðan 

matsgerðar og yfirmatsgerðar. Slík takmörkun spornar einnig við vandamáli, sem Danir hafa lagt 

mikla áherslu á að hindra í eigin rétti, en það er að fjársterkari aðilinn geti komið hinum efnaminni 

í vanda með óþarfa sönnunarfærslu í einkamálum. Sjónarmiðið um að haga sönnunarfærslu í 

 
342 Markús Sigurbjörnsson (n. 6) 19. 
343 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 62. 
344 sama heimild 62–63. 
345 sama heimild 63. 
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samræmi við hagsmuni er síðan til þess fallið að lækka kostnað dómskerfisins, t.d. með styttingu 

þinghalda vegna færri skýrslugjafa sérfræðinga. Ef til endurskoðunar kæmi á reglum um 

sérfræðilega sönnun í eml. ætti að gefa þessu sjónarmiði mikið vægi en með því er hægt að jafna 

stöðu aðila auk þess að standa vörð um sameiginlega sjóði þjóðarinnar. Þetta sjónarmið er einnig 

í markmiðsákvæði bresku réttarfarsreglnanna og meginsjónarmið í norskum einkamálarétti. 

 Einnig telur Skúli ástæðu til að íhuga hvort skynsamlegt sé að notast við sérfróða 

meðdómendur í málum þar sem hagsmunir eru í minna lagi.346 Með því að takmarka notkun þeirra 

er vikið frá meginreglu íslensks réttar sem í felst að sérfræðileg sönnunargögn séu alltaf metin af 

sérfróðum meðdómanda. Telja verður að Skúli eigi við að embættisdómarinn njóti þá aðstoðar 

dómkvadds matsmanns eða að sameiginlega sé staðið að öflun álitsgerðar. Þetta fyrirkomulag 

þykir eðlilegt í réttarkerfum meginlandsréttarins þar sem embættisdómari metur sönnunargögn 

með aðstoð dómskipaðs sérfræðings. Ef ákveðið yrði að sleppa sérfróðum meðdómendum í smærri 

málum, þar sem eru sérfræðileg sönnunargögn, er ljóst að dómkvaddur matsmaður eða 

sameiginleg álitsgerð aðila ræður þá miklu um niðurstöðu dómsins. Slíkt hefur ekki verið talið 

ákjósanleg staða hingað til í íslenskum rétti en er reyndar talið venjulegt réttarástand víða annars 

staðar. Þetta væri á endanum pólitísk ákvörðun þar sem fjárhagslegir hagsmunir ríkisins vegast á 

við réttaröryggissjónarmið.          

 Skúli telur að sérfróðan aðila þurfi innan réttarins ef dómstóll á að geta tekið afstöðu til 

atriða sem krefjast sérþekkingar.347 Eins og áður sagði er Skúli tilbúinn að falla frá þessari kröfu 

ef hagsmunir í máli eru takmarkaðir og er það í samræmi við ráðandi sjónarmið í 

samanburðarlöndum um lækkun kostnaðar við dómsmál. Burtséð frá því eru ákveðnar 

vísbendingar um að seta sérfróðra í dómi veiti aukið réttaröryggi en í dönskum gerðardómum er 

mun oftar vikið frá niðurstöðum dómkvaddra matsmanna en hjá almennum dómstólum. Dönsku 

gerðardómarnir eru jafnan skipaðir sérfróðum dómurum og því hæfir til að endurskoða niðurstöður 

matsmanns.348 Það er í samræmi við þetta þegar Skúli segir að fyrirkomulagið á Íslandi víki 

verulega frá því sem er í öðrum löndum því sérfróðir meðdómsmenn ráða hér niðurstöðu mála en 

ekki álitsgerðir dómkvaddra sérfræðinga.349 Hér er önnur vísbending um að þörf sé á 

sérfræðikunnáttu innan réttarins en fyrir kemur að matsgerð er hafnað vegna ófullnægjandi vinnu 

 
346 sama heimild. 
347 Skúli Magnússon, „Sakkyndiges rolle i sivilprosessen“ (n. 59) 299–300. 
348 Hørlyck (n. 32) 38–39. 
349 Skúli Magnússon, „Sakkyndiges rolle i sivilprosessen“ (n. 59) 302. 
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við matið. Sem dæmi má nefna Lrd. 27. mars 2020 í máli nr. 393/2019 en þar hafnaði Landsréttur 

matsgerð með því orðalagi að hún hefði verið reist á röngum eða ótraustum forsendum. Að hluta 

til var um lögfræðilegar athugasemdir að ræða svo sem um hvort matsmenn hefðu miðað 

niðurstöðuna við réttar byggingarreglugerðir eða hvort ákveðið söluyfirlit hefði verið 

ákvörðunarástæða fasteignakaupanna. Hins vegar var einnig hafnað niðurstöðum matsgerðar 

varðandi hönnun, burðarþol og rétta notkun festifrauðs en það eru atriði sem aðeins virðist á færi 

sérfróðra að meta. Hér er því nærtækt dæmi um mál þar sem endurmat sérfróðs meðdómanda hefur 

haft áhrif á að dómari víkur frá matsgerð.       

 Það er því eðlilegt að Skúli telji að færa megi rök fyrir því að þegar deilt er um matsgerð 

dómkvadds matsmanns skuli rétturinn vera skipaður sérfróðum meðdómanda sem getur tekið 

matsgerð til endurskoðunar.350 Skúli vill ekki afnema kerfi dómkvaddra matsmanna en hann vill 

að aðilar hafi meiri möguleika á að sleppa notkun þeirra við sérfræðilega sönnun þegar við á og 

nota aðrar leiðir, t.d. að sammælast um sérfræðivitni.351 Lykilforsenda þess er áframhaldandi 

notkun á sérfróðum meðdómendum í íslenskum rétti.  

 

  

 
350 Skúli Magnússon, „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“ (n. 3) 294. 
351 Skúli Magnússon, „Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn“ (n. 8) 63. 
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10 NIÐURSTÖÐUR 

Lagt var upp með að finna svör við rannsóknarspurningunum: 

 1. Þjónar núgildandi fyrirkomulag, um öflun sérfræðilegra sönnunargagna í     

     fasteignagallamálum, hagsmunum almennings með tilliti til aðgengis að      

     dómstólum og réttlátrar málsmeðferðar?           

 2. Koma aðrar leiðir til álita sem þjóna þessum hagsmunum betur, með hliðsjón af 

     tíma og kostnaði, án þess að réttaröryggi sé skert?        

 Tíminn frá því matsbeiðni er lögð fram í héraðsdómi og þangað til dómkvaðning fer fram 

er 44 dagar að meðaltali. Mögulega mætti flýta þessu með því að nýta hugmyndir úr erlendum rétti 

um fastákveðna tímafresti. Um leið og matsbeiðni bærist héraðsdómi yrði lögmönnum aðila sent 

bréf og þeim gefinn stuttur frestur til að koma sér saman um matsmann en ef ekki næst 

samkomulag, innan frestsins, velur dómari matsmanninn.      

 Frá dómkvaðningu matsmanns og þar til matsbeiðni var skilað liðu að meðaltali 115 dagar. 

Á þessum tíma heldur matsmaður fundi með aðilum, gengur á vettvang og semur matsgerð sína. 

Stundum þarf matsmaður að veita matsþola frest, t.d. til gagnaöflunar, og getur það valdið töfum. 

Þrátt fyrir að nú þegar sé í lögum ákvæði um að matsmenn eigi að hraða vinnu sinni við matsgerðir, 

sbr. 2. mgr. 62. gr. eml., gæti hentað vel að fara að fordæmi Dana, sem setja álitsgerðum 

dómkvaddra sérfræðinga tímamörk með lögum, og þá mögulega hafa einhvers konar 

viðurlagaheimildir fyrir dómara að beita gagnvart töfum á vinnunni.352 Þá myndu bæði ábyrgð 

dómara á efni spurninga í matsbeiðni og heimild matsþola til að leggja fram spurningar líklega 

spara tíma við gerð matsgerðar.         

 Könnun höfundar leiddi í ljós að öflun matsgerða í fasteignagallamálum tekur 161 dag að 

meðaltali frá því matsbeiðni er lögð fram og þangað til matsgerð er tilbúin. Þær matsgerðir sem 

tóku lengstan tíma tóku 212 daga eða tæpa sjö mánuði og 227 daga eða tæplega sjö og hálfan 

mánuð. Til samanburðar má benda á að dómari skal kveða upp dóm í norskri smámálameðferð 

innan 90 daga frá málshöfðun og þó er þar möguleiki á að dómkveðja matsmann. Ekki verður hér 

kveðinn upp dómur um hvort rúmir fimm mánuðir séu of langur tími fyrir öflun matsgerðar. Þó 

eru vísbendingar frá nágrannalöndum um að hægt sé að haga reglum þannig að tími við öflun 

matsgerða í gallamálum vegna fasteignakaupa væri styttri.      

 
352 2. mgr. 62. gr. eml.: „Matsmaður tilkynnir aðilum svo fljótt sem verða má og með sannanlegum hætti hvar og 

hvenær verði metið.“ 
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 Miðað við niðurstöður dómakönnunar kostar matsgerð 937.370 krónur. Meðalkostnaður 

vegna utanréttarálitsgerða var 248.020 krónur. Ekkert er vitað um innihald álitsgerðanna eða hvort 

þær séu sambærilegar við matsgerð dómkvadds manns. Því er ekki hægt að fullyrða um að þær 

geti komið í stað matsgerðar fyrir þetta verð. Höfundi þykir t.d. líklegt að í álitsgerðum fari minni 

vinna í útreikninga, vegna kostnaðar við endurbætur, en í matsgerðum. Ástæðan er sú að 

álitsgerðanna er frekar aflað, fyrir málshöfðun, í þeim tilgangi að staðfesta að galli sé fyrir hendi. 

Þær eru því síður ætlaðar sem sönnunargagn um upphæð tjóns sem byggja má dómsniðurstöðu á. 

Þar sem það er meginregla, að sýna þarf fram á upphæð tjóns þegar skaðabóta er krafist vegna 

galla í fasteignakaupum, er mögulegt að álitsgerðir þurfi að vera ítarlegri en þær sem voru grunnur 

dómakönnunarinnar. Samkvæmt því má gera ráð fyrir að þær yrðu dýrari en meðaltalið sýnir. 

 Ef aðili vinnur mál að hluta og tapar að hluta þarf hann oft að greiða eigin sönnunarfærslu 

þrátt fyrir að honum séu kannski dæmdar bætur. Oft bætist við kostnaður vegna 

utanréttarálitsgerða og þá þarf að greiða lögmanni. Í þessu sambandi má nefna að í þeim málum 

þar sem skaðabætur voru dæmdar vegna galla var hlutfall kostnaðar vegna sérfræðilegrar sönnunar 

dómkvaddra manna 38,1% af dæmdum bótum. Í þessari tölu var matsgerð ásamt yfirmati. 

Vitanlega eru afar fá mál í þessari tölfræði og geta þessir útreikningar aðeins veitt ákveðnar 

vísbendingar um stöðu mála.353          

 Algengt er að aðili, sem krefst skaðabóta vegna gallaðrar fasteignar, afli bæði álitsgerðar 

og matsgerðar. Miðað við meðalverð má gera ráð fyrir að kostnaður vegna sérfræðilegrar sönnunar 

í dæmigerðu máli sé 1.185.390 krónur. Ekki er óalgengt að kröfur í fasteignagallamálum vegna 

íbúðarhúsnæðis einstaklinga nemi tugum milljóna. Í þeim samanburði er ekki hægt að halda því 

fram að sérfræðileg sönnun sé almennt of dýr í slíkum málum.     

 Skúli Magnússon telur kostnað við matsgerðir, í smærri málum, vera vandamál og höfundar 

laga nr. 78/2015 telja einnig að matsgerðir séu of dýrar í smærri málum. Þá er þetta töluvert algeng 

skoðun á meðal lögmanna sem rætt var við vegna dómakönnunarinnar. Hér verður því haldið fram 

að öflun matsgerða sé of kostnaðarsöm í fasteignagallamálum um minni hagsmuni. 

 Þá má spyrja hvort aðstaða þeirra, sem vilja leita réttar síns vegna kaupa á gallaðri fasteign, 

og einnig þeirra sem þurfa að taka til varna, sé í samræmi við þær siðferðislegu kröfur sem gera 

 
353 Gerð var bein krafa um skaðabætur í 12 málum í dómakönnuninni. Aðeins þrjú af þessum 12 málum hefðu fallið 

undir fjárhagsleg skilyrði Fast Track-málsmeðferðarinnar sem er að krafan sé undir 4.378.250 krónum. Ekkert mál 

hefði fallið undir The Small Claims Track eða dönsku smámálameðferðina. 
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skal til laga. Því hlýtur að minnsta kosti að mega velta fyrir sér hvort lög séu réttlát og skynsamleg 

á mælikvarða réttarríkisins þegar skoðanir talsverðs hluta almennings auk lögmanna og 

sérfræðinga, til dæmis þeirra sem sömdu lög um einföldun réttarfars nr. 78/2015, fara saman um 

að kostnaður, vegna öflunar matsgerða í fasteignagallamálum, sé oft ekki í samræmi við þá 

fjárhagslegu hagsmuni sem undir eru.354         

 Þessar óhefðbundnu málsmeðferðarleiðir Bretlands, Danmerkur og Noregs eiga það allar 

sameiginlegt að vera innan almennu dómstólanna. Telja verður að lögbundinn gerðardómur gæti, 

með fullnægjandi hætti, sinnt málsmeðferð á við smámálameðferðir Bretlands, Danmerkur og 

Noregs eða bresku Fast Track-málsmeðferðina. Þó væri engin ástæða til að setja á stofn 

lögbundinn gerðardóm nema hann hefði kosti fram yfir almenna dómstóla. Í lögbundnum 

gerðardómi væri eðlilegt að kveða upp endanlegan dóm í samræmi við það megineinkenni 

gerðardóma að þeim fáist ekki áfrýjað. Sú takmörkun á réttaröryggi myndi réttlætast af mun styttri 

málsferðartíma auk þess að allur kostnaður við málarekstur á æðra dómstigi væri úr sögunni. 

Annað sem réttlætir að dómi gerðardóms verður ekki áfrýjað er að þar dæma eingöngu sérfróðir 

dómarar, annaðhvort byggingafróðir sérfræðingar eða lögfræðimenntaðir dómarar með 

sérþekkingu í málaflokknum sem byggir á reynslu. Það er að minnsta kosti vert athugunar hvort 

takmörkun áfrýjunarréttar, í fasteignagallamálum um minni hagsmuni, geti skilað ódýrari 

sérfræðilegri sönnun á skemmri tíma og með viðunandi réttaröryggi. Lögbundinn gerðardómur 

gæti deilt húsnæði og starfsmönnum með héraðsdómi og þannig lágmarkað rekstrarkostnað. Þó 

ber að geta þess að sömu sjónarmið og hafa verið notuð til að afnema sérdómstóla í íslenskum rétti 

myndu eiga við um lögbundinn gerðardóm fasteignagallamála nema ef notkun hans væri valkvæð 

fyrir aðila sem standa í fasteignakaupum.        

 Í ritgerðinni hefur verið sýnt fram á að í samanburðarlöndum telur löggjafinn réttlætanlegt 

að gera minni kröfur til sönnunargagna aðila í því skyni að lækka kostnað við dómsmál og auka 

þar af leiðandi aðgang að dómstólum. Þetta á við um sönnunarfærslu í málum um minni hagsmuni 

og hefur hér verið gert líklegt að sömu sjónarmið eigi einnig við um íslensk fasteignagallamál, um 

minni hagsmuni, en þau virðast bera hlutfallslega háan málskostnað. Engin ástæða virðist þó til að 

umbylta fyrirkomulagi við sérfræðilega sönnun sem hefur reynst íslenskum dómstólum vel um 

langt skeið. Vel mætti þó hugsa sér einhverjar breytingar til að auka sveigjanleika aðila við 

sönnunarfærslu.            

 
354 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon, Kaflar í réttarheimspeki (Bókaútgáfan Codex 2014) 42. 
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 Í 1. mgr. 6. gr. MSE sést að það er skylda aðildarríkja samningsins að sýna frumkvæði 

þegar kemur að því að tryggja borgurum réttláta málsmeðferð fyrir dómstólum.355 Því er að lokum 

varpað fram þeirri spurningu hvort á íslenska ríkinu hvíli frumkvæðisskylda til að lækka kostnað 

aðila við málsmeðferð í fasteignagallamálum um minni hagsmuni. Þá verður að telja afar 

mikilvægt að vel sé staðið að löggjöf um leiðir til að sækja og verja réttindi vegna galla í 

fasteignakaupum því kaup á íbúðarhúsnæði eru oft stærsta fjárfesting sem fjölskyldur og 

einstaklingar leggja í á ævinni.         

        

  

 
355 Sigurður Tómas Magnússon (n. 39) 168. 
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