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AD ÍSLENZKUM LÖGUM?

I. Meginreglur laga og lögskýringaraðferðir.
A. Eru „glufur“ í lögum, svo að við geti borið, að engar reglur gildi um

sum ágreiningsmál, sem rísa milli manna? Um þetta hafa lögfræðingar brotið
heilann. Er það einkum fyrir þá sök, að dómari getur ekki vísað málum frá
sér, þó að hann þykist Óöruggur um að finna ákvæði um tilvikið z' lögum.
Nú á dögum þykja heilabrot um þessa spurningu þó að flestra dómi fremur
fánýt. Fyrr á tímum var þess freistað að fylla allar „glufurnar“ með ákvæðum
náttúruréttar. Ákvæði hans voru sniðin eftir gagngera rannsókn að hyggju
höfunda hans á mannseðlínu, eðli þeirra málefna, sem lög voru um sett,
mannlegri skynsemi 0. s. frv.

Gagnvart settum lögum og réttarvenju gegna reglur náttúruréttar hlut-
verki almennra grundvallarreglna laga. Náttúruréttur er ævaforn og lifir
enn góðu lífi. En sá þykir hængur á, að lítið virðist því til fyrirstöðu að
rökstyðja bókstaflega hvaða fyrirkomulag, sem vera skyldi, með „góðum og
gildum röksemdum“ náttúruréttar. En slíkt og þvílíkt virðist saga náttúru-
réttar sýna fram á. Nú á tímum takmarka fylgismenn náttúruréttar sig því
oftast nær við að sniða almennar grundvallarreglur út frá réttlætis- og mann-
úðarsjónarmiðum.

B. Um aldamótin átján hundruð, þegar sú skoðun var mikils ráðandi,
að sníða mætti reglur í smáu og stóru með aðferðum náttúruréttar, upp hófst
meðal lögfræðinga mikil andspyrna gegn slíkri lagasetningu fræðimanna,
aðallega fyrir tilkomu svonefndrar söguvlzyggju (historicisme). Formælendur
hennar lögðu áherzlu á rannsókn á réttinum, eins og hann hafði orðið til
í raun og veru, en ekki eins og náttúruréttarmenn mótuðu hann með frá-
greindum (abstrakt) hugtökum og aðferðum. Að þessu marki var aðferð
söguhyggjunnar raunvisindaleg.

C. En er kom fram undir miðbik 19. aldarinnar sneri aðferð söguhyggju
sér æ meira að alhæfingum og hugtakasmíði. Þar með tóku menn að skýra
lögin mjög svo eftir orðanna hljóðan („Pósitivismus“), en létu fremur undir-
stöðurök laganna liggja ókönnuð í láginni. Og reynt var að móta sem allra
viðtækastar meginreglur á grundvelli þeirra reglna, sem fyrir giltu, og að
meitla grundvallarhugtök lögfræðinnar svo skýrt og ótvírætt, að sem fæst
orkaði tvímælis og að lögin gæfu ætíð fyrirfram skýrt svar við sem flestum
spurningum. Þessi vinnubrögð voru von bráðar flutt inn til Norðurlanda,
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og nefndust venjulega á dönsku og norsku „konstruktiv retsmetode“.2) Í upp-
hafi horfði þessi aðferð til bóta. Með skarplegum skilgreiningum var komið
á röð og reglu, þar sem áður hafði ríkt ruglingur og Óvissa. Aðferðin var að
því leyti samkvæm markmiði allra laga, að henni var ætlað að treysta ör-
yggið í þjóðfélaginu. Og það gerði hún einnig í fyrstu. Skýrar meginregl-
ur gáfu yfirsýn yfir réttarskipunina og f'ylltu „glufurnar“. Frjálshyggja
og lýðræði áttu samleið um þessar mundir, enda var hvorttveggja borið
uppi af borgarastétt Evrópulanda. Fór vegur hvorstveggja vaxandi. Til
þess að tryggja athafnafrelsi einstaklinga sem bezt urðu þeir að njóta sem
mests réttaröryggis. Athafnafrelsi var markað olnbogarúm með skýrum regl-
um innan takmarka re'ttarríkisins. Hneigðin til að sníða víðtækar reglur og
hugtök var jafnframt sprottin af aðdáun a' afrekum i náttúruvísindum.?!) Hin
nýuppgötvuðu lögmál um innra samræmi í náttúrunni vöktu upp þann
átrúnað, að í öllum fræðigreinum mætti finna slík lögmál. Þess vegna var
keppzt við að gera aðrar fræðigreinar að vísindum í líkingu við náttúru-
vísindin. „Vísindi“ var fyrst og fremst að álykta til almennra lögmála frá
hinu einstaka.

Reynslan sýndi þó, að hér sem í öðru varð hófs að gæta. Sumir fræði-
menn leiddust út í hreina dýrkun a' hugtökum og frágreindum reglum án
þess að skýra lögin með hliðsjón af þeim lífsháttum, sem voru alfa og ómega
réttarreglna. Slík lögskýring leiddi til óréttlætis í framkvæmd. Hin víðtæku
lögmál urðu mörgum heilög um of. Með einstrengingslegum ályktunum frá
meginreglum vísuðu þeir á bug nýjungum, sem spruttu af nauðsyn nýrra
tíma. Gekk slík íhaldssemi svo langt, að jafnvel var talið, að sjálf löggjafar-
samkundan gæti ekki haggað hinni ævarandi, sígildu skipan. Hér var iðulega
á ferðinni dulbúinn náttúruréttur. Með þessu var felldur hemill a' eðlilega
réttarþro'un, enda mátti líkja andspyrnunni gegn þessari lögskýringaraðferð
við byltingu í þeim löndum, þar sem hún gekk lengst.

D. Hugfesta verður þó, að þessar lögskýringaraðferðir döfnuðu fyrst og
fremst í fræðiritunum, en meiri áhöld eru um, hversu rík áhrif þær hafi
haft á úrlausnir dómstóla. Upp úr aldamótunum nítján hundruð gerist
hávær gagnrýnin á „hugtakalögfræðina“. Á Norðurlöndum var Friðrik Stang
einna nafntogaðastur þeirra, er ruddu brautina?) Hann hafði á unga
aldri umgengizt málflutningsmenn og dómendur Hæstaréttar Noregs, sem
fengust við raunhæf verkefni, og erlendis hafði hann kynnt sér verzlunar-
venjur. Af þessu 'hafði hann snemma goldið varhug við óhóflegri hugtaka-
lögfræði. Aðferð hans, sem síðar varð að heita má allsráðandi meðal nor—

rænna fræðimanna, lagði áherzlu á að skýra lögin með hliðsjón af því, hvernig
þau verkuðu í reynd. Slík lögskýring beindi sjónum manna fyrst og fremst
að markmiði laganna og félagsfræðilegum áhrifum þeirra, enda ber aðferðin
nafn af því, sem á íslenzku mætti kalla félagsfræðileg tilgangsskýring (sosio-
logisk-teleologisk metode).5) Nýbreytni þessi var byltingarkennd, af því að
hún haslaði röksemdafærslu lögfræðingsins ekki síður völl utan lagaákvæð-
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anna en innan þeirra. Hún vakti harðvítuga vanþóknun þeirra, sem beitt
höfðu strangri lögskýringu. Þeir lýstu gjarnan hinum nýju frjálsre'ttarsinnum

:sem gervivísindamönnum, sem vildu innleiða handahóf og gerræði 1 stað
laga, er giltu ofar mannlegum Vilja. Er þar nærtækast að minna á óvinsam-
legt andsvar Norðmannsins Hageruþs i Tidsskrift for Rettsvitenskap árið
1912 við nýjungum Stangs. Einu gilti þó, og kenningar Stangs urðu ofan á
hin næstu ár, sem á eftir fylgdu.

Hin nýja aðferð leggur áherzlu á markmið laganna og afleiðingar. Meðal
markmiða má nefna réttaröryggið,*réttarre'ttlætið og þjóðfélagsnytsemdina.
Með hinni frjálsu lögskýringu virðist stundum gengið svo langt, að undir-
stöðuröksemdir, eins og réttaröryggið, eru lagðar að jöfnu við réttarreglu,
sem mætti leggja út af eftir orðanna hljóðan“) En þar sem þessi undir-
stöðusjónarmið eru svo margvísleg, ólík og ósambærileg, hlýtur ávallt mat
að ráða því, hvert þeirra er valið og lagt til grundvallar. Veila í þessari að—

ferð er aðallega hættan á handahófi. Á síðustu áratugum hafa afskipti ríkis-
valds jafnframt aukizt gífurlega, ólíkt því sem gilti á mektardögum frjáls-
hyggju. Rikið lætur sér nú á dögum fátt mannlegt óviðkomandi, og ótal
sviðum lifnaðar— og atvinnuhátta er skipað með lögum. Sjónarmiðin, sem
ráða flokkun fólksins í þjóðfélagiun í ótal hópa, er lúta sérstökum lögum,
eru einnig margvísleg, ólík og ósambærileg. Þar er einnig hætta á handa-
hófi. Vald stjórnmálamanna er því mikið, þegar þeir velja eitt sjónarmið
öðru fremur. En dómstólarnir hafa einnig fengið aukið vald með tilkomu
rýmri lagaákvæða en áður tíðkuðust, sem gefa dómaranum svigrúm til mats
með hliðsjón af atvikum öllum hverju sinni, sanngirni og réttlæti. Eðli sinu
samkvæmt viðurkennir hin frjálsréttarlega aðferð einnig, að dómstólarnir
hafi réttarskaþandi vald til að fylla í eyður réttarskipunarinnar. Dómarar
verða því að vissu marki stjórnmálamenn, en ekki eingöngu lögskýrendur.
Miklu valdi þeirra fylgir því, að góðir dómarar dæma nú líklega betur en
áður, þegar vald þeirra var takmarkaðra og ósveigjanlegra, en lélegir dóm-
arar dæma því miður líklega verr en áður, þegar skapgerð þeirra og menntun
bregzt.

E. Þegar réttarskapandi vald dómstóla hefur á annað borð hlotið viður-
kenningu, eru „glufur“ í réttarskipuninni ekki sá vandi, sem þær áður
voru. Hitt er svo annað, hversu. langt réttarskapandi vald dómstóla telst ná.
Réttarskapandi vald dómstóla sætir litlum takmörkunum um tilvik, sem
hvorki lúta reglum í settum lögum né réttarvenju. Þá reynir á meginreglur
eða undirstöðurök laga. Eins og C. K. Allen bendir á í hinu kunna riti
sínu „Law in the making“ er með ólíkindum, hversu seint sum algeng til-
brigði daglegs lífs koma fyrir dómstóla. Að sögn mun það í fyrsta sinn hafa
komið til kasta brezkra dómstóla árið 1926 að skera úr því, hvort maður
beri skaðabótaábyrgð, ef kötturinn hans drepur fugla nágrannans.7)

En hitt er breytilegt frá einu landi til annars, hversu langt dómstólar
voga sér, þegar spurning er um, hvort víkja megi réttarreglum til hliðar í
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þágu réttlætis. Um afstöðu norræns réttar má Vitna til gamals og þrautreynds
dansks hæstaréttardómara, Jörgen Trolles. Hann er þeirrar skoðunar, að dóm-
stólarnir í Danmörku og Noregi hafi löngum beitt allfrjálslegri lögskýringus):
„Hin gamla, ósveigjanlega skoðun, sem reyndar gilti ekki eftir norsku hér-
aðslögunum, að dómarinn noti reglur laganna eingöngu á vélrænan hátt

' á framkomnar staðreyndir, er löngu niður lögð, ef henni þá hefur nokkru
sinni verið beitt í verki. Það er einsætt, að nútímalöggjöf er oft annað hvort
á þann veg, að hana verður að fylla með túlkun, eða á þann veg, að fyrir
því er beinlínis gert ráð af löggjafanum. Í hvaða mæli dómstólarnir verða
að fylla lögin, fer svo aftur eftir mergð þeirra og gerð. Ef lögin eru ótvíræð,
verða dómstólarnir að fara eftir þeim, enda þótt þau séu ekki rétt að hyggju
dómaranna. En það getur myndazt spenna, þegar almennar reglur laganna
leiða í einstöku tilviki til niðurstöðu, sem telst óréttlát. Dómstólarnir geta
þá eftir atvikum ráðið bót á þessu með túlkun sinni, með sönnunarmati sínu
eða með því að bera fyrir sig hreinan tilbúning (fiktioner) og með því móti
komizt nærri hinni sönnu merkingu laganna.“

F. „Almennar reglur laganna“ eða meginreglurnar, eins og þær eru hér
oftast kallaðar, eru frágreindar (abstrakt) alhæfingar frá einstökum laga-
ákvæðum. Eftir því sem þessar alhæfingar eru víðtækari verður raunverulegt,
bindandi inntak þeirra minna. Þær gefa því dómaranum meira svigrúm til
að kveða upp dóm með hliðsjón af tilfinningu sinni fyrir réttlæti og sann-
girni og um leið meira svigrúm til hlutdrægni og Vilsýni. Nú á síð-
ustu áratugum gætir þess minna, að fræðimenn geri sér far um að álykta
frá einstökum reglum til almennra reglna. Þverrandi trú á traustan rökfræði-
legan grundvöll slíkra ályktana hefur gert þá varfærna. Hitt er nú aftur á
móti algengara, að löggjafarsamkundan orði nú ákvæði settra laga svo rúmt,
að rikuleg heimild til mats felist í ákvæðunum.9) Visireglurnar (rettslig
standard) eru af þessum flokki, en þær leggja fyrir dómara að móta reglur á
tilteknu sviði atvinnuhátta eða annarra lífshátta, enda leggi dómari þá
siðamat samtíðar sinnar til grundvallar. Slíkar reglur bera vitni um mikið
traust á re'ttarframkvæmd dómstóla.

Þar sem meginreglur eru afar misskyrar, er álitamál, hversu miklar kröfur
verði að gera til festu þeirra og skýrleika, svo að þær verði taldar til gild-
andi réttar. Ótvíræðar meginreglur geta verið samantekning nokkurra mikil-
vægra réttarreglna eða þær geta að minnsta kosti verið samnefnari vissra eig-
inda þessara reglna. Með þessum reglum er stefnt að því að gera réttarkerfið
einfaldara, enda eru þar oftast nær dregin saman atriði, sem getur að finna
á mörgum stöðum í lögunum.

Utan þessa flokks „gildandi“ meginreglna eru svo meginreglur, sem eru
í mesta lagi álitnar lýsa einkennum réttarskipunar í Vissu efni. Slíkar reglur
má hafa til hliðsjónar sem sjónarmið de lege ferenda, en þær eru síður til
þess fallnar að vera fastur grundvöllur réttarframkvæmdar. Þær gefa oftast
vísbendingu um, hvernig megi fara að í vissu efni. Til slíkra reglna má telja
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regluna um þrískiptingu ríkisvaldsins og jafnvel þingunarreglu (f'orhand-
lingsprincip) einkamálaréttarfarsins.10)

Eftir því sem regla er rýmri, er dómari frjálsari. Það þarf því engan að
undra, að dómstólar eru miklu frjálsari við skýringu sína á „grundvallar-
reglum laga“, eins og meginreglurnar eru svo oft kallaðar, en þegar þeir skýra
sett lög eða réttarvenju. Aðferðum lögfræði er lýst í svonefndri réttaruþp-
sþrettufræði (retskildelære). Og venjulega leitast fræðimenn við að lýsa
gildandi rétti eftir þeirri uppskrift, sem hún gefur. Þeir athuga ákvæði
settra laga, greinargerðir með lagafrumvörpum, úrlausnir dómstóla og venju.
Ef fá svör er að finna í þessum heimildum, snúa þeir sér að „meginreglum“,
„hallkvæmisrökum“, „raunkvæmum rökum“, „eðli máls“ eða „þjóðfélagsleg-
um sjónarmiðum“ 0. s. frv.“)

Frelsi lögskýringarinnar markast vissulega af því, hversu djarflega dóm—

endur umgangast þessar réttaruppsprettur. Dómari, sem aðhyllist stranga
skýringu, grípur fremur til hefðbundinna skýringaraðferða, eins og rýmk-
andi skýringar, lögjöfnunar og meginreglna, en sniðgengur að ræða um
réttaruppsprettur, sem ekki geta talizt gildandi réttur. Óspör notkun megin—

reglna til rökstuðnings á dómsniðurstöðum er skiljanlega varasöm, vegna
þess að úrlausnin er þá einfölduð um of. Tvö tilvik, sem raunverulega eru
ekki eins, eru ef til vill flokkuð undir sömu yfirgripsmiklu regluna, án þess
að sérkenni þeirra séu tekin til greina að lögum.

Á hinn veginn er meinbugur frjálsrar skýringar, að tvö tilvik, sem í aðal-
atriðum eru eins, hljóta ef til vill tvenns konar úrlausn með stoð í óskyldum,
ósambærilegum réttaruppsprettum. Hvortveggja skýringaraðferðin getur því
leitt til óréttlætis, ef ekki er gætt fyllsta hófs. Að formi til krefst réttlæti,
að ein og sama regla gildi um sams konar tilvik, hver sem í hlut á.12) Að
efni til er kjarni réttlætis að finna jafnvægi milli tveggja krafna eftir verð-
leikum þeirra. Verðleika verður dómarinn að meta.“) Frjáls lögskýring
býður dómara upp á fleiri réttaruppsprettur til þess að sníða þá reglu, sem
hann leggur til grundvallar úrlausn sinni. Meginreglur eru aðeins einn
flokkur röksemda af mörgum, sem dómara eru tiltækilegar.

G. Það, sem hér hefur verið sagt, vekur til varúðar gagnvart öfgum í

hvora áttina sem er, til of strangrar skýringar eða til of frjálsrar skýringar.
Of stranga skýringu skortir aðlögun að hinum margbreytilegu lífsháttum,
og of frjáls skýring slítur sig einatt lausa undan lagaskyldunni sjálfri: Hún
virðir lögin að vettugi.

Annað höfuðmarkmið laga auk réttlætis er réttaröryggið. Öfgar til strangr-
ar skýringar bitna á réttarörygginu, af því að einstaklingur er einatt svo

lítilsmegandi gangvart lögunum. Að vísu greypast skýrar meginreglur gjarna
í huga alþýðu og efla þannig réttarvitu-nd, þ. e. tilfinninguna fyrir því, hvað
sé lög.“) En fyrirfram settar reglur í eitt skipti fyrir öll verða aldrei sniðnar
af slíkri gerhygli, að þær hæfi öllum tilvikum, sem upp koma. Þekking al-
mennings á lögum er jafnan ekki upp á marga fiska, og of ströng skýring
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leyfir ekki dómandanum að hnika lagabókstafnum örlítið til í átt til raun—
verulegra lífshátta og réttlætis. Dómstólum er þá fyrirmunað að „bjarga“ mál
um í tilvikum, þar sem lögin leiða ekki til réttlátrar niðurstöðu. Réttarörygg-
inu er með slíkri skipan stefnt í voða og af hlýzt. „Summum jus, summa
injuria.“

Á hinn bóginn getur af frjáls lögsky1ing ekki orðið grundvöllur skýrra
reglna, er smám saman mótist fyrir endu'rteknai úrlausnir dómstóla er gangi
í tiltekna átt. Úrlausnir veiða þá of Oieglulegar og handahófskenndar, til
þess að nokkur regla verði úr þeim lesin. Hér verður að gæta hófs og jafn—
vægis. Ella þynnist réttarskipunin til stórra muna út í þokukenndar úr-
lausnir eftir dúk og disk, sem enginn getur áttað sig á. Réttaröryggi er
sömuleiðis stofnað í voða, og dómstólai seiða bitbein hinna ýmsu þjóð—
félagsafla og virðingu ryrðir.

H. Flest rit fræðimanna eru tillögugerð um, hvernig skuli finna gildandi
rétt. Fræðimaðurinn takmarkar sig síður en svo við hlutlausa lýsingu á lög-
unum. Hann bæði gagnrýnir úrlausnir dómstóla og reynir með skynsamleg-
um rökum að sannfæra lesandann um, hvaða lausn sé heppilegust. Nafn-
togaðir og virtir fræðimenn verða því naumast kallaðir spámenn, eins og
stundum er gert, því að virðing þeirra og áhrif eru stundum slík, að fyrir—
fram eru miklar líkur á, að dómstólar fari eftir tillögum þeirra.

Með hóflegri skýringu og hliðsjón af tilgangi laga og afleiðingum hefur
fræðimaður færi á að leggja til blæbrigðarzkaii lausn á viðfangsefnum en
leiðir af lögskyringu, sem óhagganlega er bundin við settan rétt og réttar-
venju. Tillögur fræðimanna verða síðan, ef vel tekst til, viðurkenndar réttar-
reglur fyrír endurtekna notkun dómstóla. Réttarskipunin lagast þannig í
framkvæmd að margbreytilegum lífsháttum.

I. Deilur um lögskyringaraðferðir eru öðrum þræði deilur um gildandi
rétt.“) Gildi svonefndrar lagaheimildarreglu (legalitetsprincip) er viðurkennt
að þyzk—norrænum rétti, en hún bindur dómstóla við stranga skýringu á
vissum sviðum. Lagaheimildarreglan er afsþrengi hugmynda um réttarríki,
sem bar svo hátt á dögum frjálshyggju nítjándu aldar.“) Í íslenzkum lögum
er dæmi þessarar grundvallarreglu m. a. að finna í 1. gi. alm. hegnl. nr. 19/
1940, en þar segir, að enginn verði dæmdur til hegningar, nema með ótví-
ræðri stoð í settum lögum. Höfuðhlutverk reglunnar er að vernda borgarana
fyrir íhlutun valdhafa. Samkvæmt henni verða allar stjórnsýsluathafnir, sem
varða borgarana, að styðjast við heimild í settum lögum eða rótgróinni réttar—
venju. Dómstólar skulu því beita strangri skýringu, þegar þeir dæma um
valdtakmörk stjórnarvalda gagnvart borgurum.“)

Á íslenzku eru meginreglur nefndar ýmsum nöfnum, eins og „almennir
lögstafir“, „meginstafir laga“, „grundvallarreglur laga“ 0. fl. Meginreglur
á hinum ýmsu sviðum réttarins má nefna „grunnreglur“.18)
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II. Grunnreglur einkamálaréttarfars.
Málaferli einstaklinga fyrir dómstólum eru nefnd einkamál eða borgara-

leg mál. Nokkrar grunnreglur eru taldar einkenna einkamálaréttarfar. Eins
og aðrar réttarfarsreglur snúa þær einkanlega að tilhögun málaferla, þ.e.
hver aðferð skuli höfð um þau. Þessar reglur eru því fyrst og fremst tækni—

legar og eru oft nefndar formreglur eða búningsreglur, andstætt reglum
efnisréttar, sem mæla fyrir um skiptingu hagsmuna milli einstaklinga, rétt-
indi þeirra og skyldur. Fyrir því að þessar tæknilegu reglur varða ekki jafn-
beinlínis hagsmuni einstaklinga og rettur efnísre'ttar, hafa dómstólar oftast
talið sér fært að sveigja þær meira til eftir þörfum. En fyrir bragðið hafa
meginreglur réttarfars sjaldan fengið eins óskorað gildi og aðrar megin-
reglur, og því ekki verið vel til þess lagaðar að vera skýrðar sem hnitmiðuð
hugtök, heldur öllu fremur verið tákn vissrar hneigðar eða ráðandi stefnu
í réttarframkvæm(l.19) Allt að einu eru þær að mestu óhjákvæmilegur (pre-
ceptívar), þ.e. einstaklingar geta ekki með samningum sínum vikið þeim
til hliðar nema í mjög takmörkuðum mæli.

Grunnreglur einkamálare'ttarfars eru þessar helztar:
l) Reglan um sakarforræði aðilja (dispositionsþrinciþ) kveður svo á, að

ríkið veiti því aðeins réttarvernd, þegar og svo fremi sem hennar er krafizt.
Aðiljar ákveða þvi upphaf og markmið málaferla. Til þess að ríkið láti
málið til sín taka, verða aðiljar að fara af stað. Enginn dómari án stefnanda.
Og afskiptum hans lýkur af málinu þá þegar, er stefnandi tekur aftur stefnu
sína eða önnur réttarúrræði, eða aðiljar sættast fyrir dómi. Aðiljar ákveða
efni og umfang réttarverndar. Þetta gildir um búning (form) réttarverndar,
en um fram allt um sakarefnið. Kjarni þessarar meginreglu er, að aðiljar
ráði lögskiptum sinum jafnt fyrir dómstólum sem utan þeirra. Af reglunni
leiðir og, að aðiljar geta í takmörkuðum mæli samið um, hvernig með mál
verði farið fyrir dómstólum, sbr. t. d. reglu 81. gr. laga nr. 85/1936 um
samningsvarnarþing.

2) Þingunarreglan (forhanálingsþrinciþ, Verhandlungsgrundsatz) er þess
efnis, að aðiljar eigi að leggja grundvöll að úrlausn dómara í máli með yfir-
lýsingum sínum og sönnunarfærslu, eða i stuttu máli með þvi að þinga z'

máli. Dómara er ekki einungis fyrirmunað að nota einkavitneskju sína,
þegar hann leggur mat á staðreyndir máls, heldur er honum og eftir ströngum
skilningi reglunnar bannað að hlutast til um upplýsingu máls, að taka til
greina staðreyndir, sem aðiljar hafa ekki talið fram, eða að leggja mat á
sönnunargögn, sem ekki eru fram komin fyrir tilstilli aðilja, í stuttu máli
að leiða sjálfstætt sannleikann í ljós. Úrlausn dómara veltur á niðurstöðu
þingunar, og það eru aðiljarnir, sem þinga. Staðhæfingar aðilja um mála-
vexti þurfa sönnunar, ef þær eru véfengdar. Metur þá dómari, hvorum
aðiljanum það verður til tjóns, ef vant er sönnunar um málsatriði. Á hinn
bóginn ber dómara að reisa úrlausn sína á staðhæfingum, sem eru viður-
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kenndar eða ekki rengdar, enda þótt hann sé ekki sannfærður um sannleiks-
gildi þeirra.

Þingunarreglan er talin gilda í Þýzkalandi og í Danmörku, Noregi og
Svíþjóð, en með allmiklum takmörkunum þó. Hér á eftir verður athugað,
hvort hún gildi að öllu eða nokkru leyti að íslenzkum lögum.

3) Reglan um reifun og andreifun máls (kontradiktorisk princip, Waffen-
gleichheit, eguality of arms) kveður á um jafnrétti aðilja fyrir dómara. Þeir
skulu fá tækifæri til að kynna sér jafnóðum allt, sem gagnaðili færir fram
í málinu og að tjá sig um þau gögn og sakarefnið í heild sinni, áður en
dómur er kveðinn upp.

4) Reglan um afdráttarlausan málflutning (eventualmaximan) mælir fyr-
ir um skyldu aðilja til að bera fram yfirlýsingar og sannanir sínar um mála-
vexti, jafnskjótt sem efni eru til, venjulega þegar í upphafi málsmeðferðar.
Reglan er nú á tímum að flestra (lómi talin vera of ströng.

5) Reglan um munnlegan og milliliðalausan málflutning mælir fyrir um,
að aðiljar skulu þinga munnlega í máli í áheyrn dómara þess, en geta þó
jafnframt stutt mál sitt skriflegum yfirlýsingum og sönnunargögnum. Vitni
skulu koma fyrir dómara, en ekki bera vitni í máli á framlögðum skrifuðum
skýrslum, svonefndum utanre'ttarvottorðum. Allar yfirlýsingar og sönnunar-
gögn skal bera fram við þann dómara, sem að lokum leggur dóm á mál.

6) Reglan um opinberan málflutning er á þá leið, að dómþing skuli
heyja í heyranda hljóði, svo að almenningur eigi þess kost að fylgjast með
málflutningi og svo kynna sér úrlausn dómara. Frá þessari meginreglu er
dómara heimilt að víkja, ef almannahagsmunir krefjast eða aðilar óska þess,

7) Reglan um sannsögliskyldu aðilja leggur aðiljum á herðar stranga
skyldu um að segja sannleikann í einkamálum að viðlögðum þungum refs-
ingum, ef út af er brugðið.

III. Verkaskiþting dómara og málsaðilja.
Bæði dómendur og málsaðiljar eiga hlut að því að leiða mál til lykta fyrir

dómstólum, Verkum er skipt milli þeirra. Þingunarreglan, sem að framan
var nefnd, segir til um, hvernig þessari verkaskiptingu skuli háttað. Hér
skal nú gefið ofurstutt sögulegt yfirlit yfir, hvert hefur verið hlutverk dóm—

ara og málsaðilja á hinum ýmsu skeiðum. Er þar aðallega skyggnzt til nor-
ræns og þýzks réttar.

A. Höfuðþættir íslenzkrar réttarframvinduv.
l) Grágásartimabilið. Eftir lögum íslenzka þjóðveldisins og fram til 1271,

eins og Grágás lýsir þeim, gilti feikna formfestu um orð og atferli máls-
aðilja.20) Þeir báru allan veg og vanda af málflutningnum, sem var vitaskuld
munnlegur, með því menn kunnu lengi vel ekki að skrifa. Dómendur voru
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hins vegar næsta óvirkir, á meðan á málflutningnum stóð, og höfðu lítil af-

skipti af málinu önnur en að kveða upp dóm. Þó skyldi einn úr hópi dóm-
enda reifa málið, sem kallað var, að loknum málflutningi. Sú málsreifun var
þó aðeins lýsing á sókn, hvaða gögn hefðu fram komið og hvaða kröfur.
Dómendur voru jafnan margir, lítt lærðir í lögum og valdir til dómsetu
úr flokki fulltíða, frjálsra manna.“) Enginn sérstakur dómstjóri gætti þess,
að formsatriði málflutnings væru virt, heldur varð gagnaðili að gæta þeirra.
En ef aðilja urðu á mistök um aðgæzlu formreglna, gat hann stundum bætt
úr, en oft bakaði hann sér réttarsþjöll með slíku, og var þá sökin ónýtt. Dóm-
endur rannsökuðu ekki efnislegt samhengi málsins, heldur le'tu sér nægja
að ganga úr skugga um, að framkomin sönnunargögn væru. dn formgalla.
Málflutningi þessum má líkja við íþróttaleík, þar sem dómari situr á áhorf-
endapalli og lætur sér nægja að leikslokum að telja brot á leikreglum og
sett mörk. Ekki var greint á milli einkamála og opinberra mála.

2) Timabil ]árnsiðu (1271—1281) og Jónsbókar (1281—).
Með þessum lögbókum voru lögfest ný réttarfarslög á Íslandi. Valdsmenn

konungs eða umboðsmenn þeirra nefndu menn á Alþingi til dómsetu úr
hópi þeirra bænda, sem til Alþingis fóru. Í fyrstu var málflutningur munn—
legur sem áður, en minna um formfestu. Á Alþingi varð Lögrétta nú dóm-
stóll.22) Í héraði fóru sýslumenn hins vegar með dómarastörf. Enn fremur
voru lögmenn æðstu dómendur landsins. Þar sem einn dómandi kom í stað
margra, urðu afskipti hans af ma'li meiri af eðlilegum ástæðum. Lögin lögðu
þeim þó ekki beina skyldu á herðar í þessu efni. Um aldamótin 1700 fór
skrifleg sókn og vörn að verða altíð fyrir dómi, en nauðsyn þótti bera til að
leggja skriflegan grundvöll að málum, sem hugsanlega yrði áfrýjað. Form-
leg sönnunargögn höfðu sem áður mikið gildi. Sá, sem sök var á borin eða
krafa á hendur gerð, átti kost á að leysa sig með eiði undan áburði eða
atviki, sem mál valt á.

3) Tímabil Norsku Laga (1720— ).

Upp frá árinu 1720 var farið að beita dómskaþaa'kvæðum Norsku Laga
Kristjáns konungs fimmta frá 15. april 1687. Með opnu bréfi 2. maí 1732

var síðan mælt svo fyrir, að „Processernes Maade og Formalitet“ skyldi fara
eftir Norsku Lögum.23) Dómsstörf komust nú til fulls í hendur lögmanna á

Alþingi, en lögréttumenn urðu aðeins þingvottar. Norsku lög gerðu ekki
fremur en eldri lög skýran greinarmun á sakamálum (opinberum málum)
og öðrum málum. Dómendur höfðu allfrjálsar hendur til afskipta af máls-
meðferð og til að leggja eigin dóm á málavöxtu. Eftir N. L. a'tti dómari
sjalfur, án beiðni aðilja, að sjá til þess, að mál yrðu sem bezt skýrð. Hann
átti enn fremur að hafa gætur á, að meðferð máls drægist ekki lengur en
nauðsyn krefði, sbr. N. L. 1-5-8. En frá því að réttarreglur N. L. voru lög-
leiddar, tóku að myndast ýmsar meginreglur fyrir venju dómstóla. Í opin-
berum málum jukust afskipti dómenda til muna, en i einkamálum breyttist
meðferðin fyrir dómuenju með þeim hætti, að aðiljar sjálfir skyldu sjá um
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að reifa mál sín og sanna, og þeir urðu einráðir um, hversu þeir flýttu
sókn og vörn. Þegar á fyrri hluta 18. aldar varð málflutningur skriflegar.
Sérstakir málflutningsrnenn tóku að flytja málin, og þeir skiptust á „inn-
leggjum“, sem þeir sömdu, þegar þeir höfðu tíma til. Með kgsbr. 28. apríl
1784 var reynt að stemma stigu við þessu, en þá var sett sú regla um mál-
flutning á Alþingi, að aðiljar gætu ekki fengið neitt bókað, eftir að þingið
hafði staðið í 14 daga.

Megineinkenni þessa skriflega réttarfars var, eins og það mótaðist í
framkvæmd, að dómari var að miklu leyti settur úr leik. Hins vegar virðast
lögmenn hafa hætt að fresta málum frá einu þingi til annars, eins og áður
var ekki ótítt.24) Til þess að stemma að nokkru stigu við alræði málsaðilja
eða umboðsmanna þeirra var og síðar farið að beita „eventúalmaxímunni“,
eða reglunni um afdráttarlausan málflutning, eins og hún er nú venjulega
nefnd, sbr. einkum tilsk. frá 15. ágúst 1832. Aðili gat því eigi á síðara stigi
máls borið fyrir sig málsatvik, sem honum var unnt að bera fyrir sig á fyrri
stigum þess. Réttarfar þetta var heldur stirðbusalegt.

Með konunglegri tilskipun frá 10. febrúar 1736 var sú skipan gerð, að
enginn mætti eftirleiðis sækja um neitt dómaraembætti eða málfærslusýslan,
nema hann hefði fengið þá einkunn, er vottaði, að hann væri fær um að
gegna slíku embætti. Er ætlandi, að með þessu hafi komizt meiri festa á
málsmeðferð, jafnframt því sem hún hafi lagazt meira eftir dönskum að-
ferðum en áður.

Árið 1800 voru dómstólar á Þingvelli lagðir niður ásamt Alþingi. Lands—
yfirdómurinn var þá stofnaður í Reykjavík. Mótuðust reglur um meðferð
einkamála fyrir dómvenju þess dómstóls fram til ársins 1920, er Hæstiréttur
Íslands var settur á stofn og æðsta dómsvald flutt inn í landið.

Í ársbyrjun 1937 gengu í gildi nýjar reglur með setningu laga um með-
ferð einkamála l héraði, nr. 85 frá 23. júni 1936, sem mæltu fyrir um munn-
legan málflutning. Lögin grundvölluðust mjög á þeirri dómvenju, sem fyrir
gilti í landinu. Verða einkamálalögin her á eftir venjulega skammstöfuð
„Eml.“.

B. Erlend réttarframvinda.
Íslenzk réttarskipun hefur alla tíð verið meira eða minna bergmál þess,

sem var að gerast í grannlöndunum. Grágásarlög og lögbækurnar ]árnsíða
og ]ónsbók voru af norskum toga.

A. Úti í Þýzkalandi ruddi ítalsk—rómverskur réttur sér til rúms á tíma—
bilinu frá 14. til 16. aldar, svo að um upptöku rómversks réttar var að ræða.
Munnlegur málflutningur eldri tíma var niður lagður, og við tók skrifleg
málsmeðferð. Um leið færðist þungamiðja málflutnings í hendur mála-
færslumanna, sem að vísu komu ekki fyrir dóm, en ráðlögðu aðiljum og
sömdu fyrir þá skrifleg innlegg. Málflutningur fór því raunar fram að
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tjaldabaki.25) Ólærðum dómendum var vandi á báðar hendur, þegar skrif-
legum gögnum var hrúgað inn, og þeir reyndu að komast hjá að kveða upp
dóm með því að sætta málsaðilja eða þá sneru sér 1' ráðaleit til lærðra manna
í lögum. Réttarf'ar þetta varð almennt í Þýzkalandi, eftir að hæstiréttur þar
í landi, Reichskammergericht, var stofnaður árið 1495, og nefndist hið al-

menna þýzku réttarfar (Gemeíner Deutscher Prozess).
Óánægjan með þessa skipan mála í Þýzkalandi var megn. Hið upplýsta

einveldi 18. aldarinnar fann þar kjörið verkefni til endurbóta. Þessum
endurbótum var komið á í Prússlandi með lagabálki, er nefndist „Allgemeine
Gerichtsordnung fur die þreussischen Staaten“ árið 1793.

Vegna þess hve málarekstur var flókinn og dómari lét litið á sér kræla,
höfðu málafærslumenn orðið að sama skapi áhrifa- og fyrirferðarmiklir. Á
æðstu stöðum var talið, að þeir misnotuðu aðstöðu sína og þeim var kennt
um, hversu ótryggt þetta réttarfar var, kostnaðarsamt og hægfara. Starf
málafærslumanna var nú bannað með lögum?) og aðiljum bent á að leita
til manna í þjónustu dómstólsins, ef þeir væru hjálpar þurfi. Réttarfari
var skipað á þann hátt, að skrifleg hlið mála var mjög takmörkuð og dregið
úr öllu formvafstri. Dómari yfirheyrði aðilja munnlega hvorn í sínu lagi.
Dómari varð nú mjög virkur z' einkamálum, einna líkast því er gerðist í

opinberum málum.
Endurbætur þessar reyndust þó ekki svo vel sem vonir stóðu til. Mál-

flutningur þessi fór fram fyrir luktum dyrum, og dómara reyndist erfitt
að gæta hlutleysis, þegar hann yfirheyrði aðilja á víxl. Allur var málflutn-
ingurinn sem áður margbrotinn og þunglamalegur. Á árunum 1833 og
1846 var svo aðiljum aftur leyft að láta málafærslumenn flytja mál fyrir
sig, og að aðiljar gæfu sig meira að málatilbúnaði en áður var. Um leið var
takmarkað vald dómara til að laga málsmeðferð eftir eigin mati og tekið
að beita aftur reglunni um afdráttarlausan málflutning.

Um aldamótin átján hundruð var mönnum því í Þýzkalandi kunnugt
um tvenns konar réttarfar, almenna réttarfarið (C.D.P.) og prússneska réttar-
farið (A.C.O.). Það var um þessar mundir, sem Þjóðverjinn Nicolaus von
Gönner setti fram kenningar sínar um tvær meginreglur: Þingunarreglu
og rannsóknarreglil.27) Þá fyrrnefndu taldi hann einkenna almenna réttar-
farið, en þá síðarnefndu prússneska réttarfarið. Rannsóknarreglan táknar,
að dómari vinni sleitulaust að því að upplýsa málið, óháður aðiljum, og leggi
sig fram um að afla allra nauðsynlegra staðreynda og sönnunargagna og
gangi síðan úr skugga um sannleiksgildi þeirra.

Þingunarreglu stillti Gönner andspænis rannsóknarreglu (Inguisitions-
maxime), sem varð tákn hneigðar opinbers réttarfars til þess að fela dóm-
aranum sjálfum aðalábyrgð af upplýsingu máls. Eins og títt var um
daga Gönners, renndi hann stoðum undir þingunarreglu bæði úr náttúru-
rétti og settum lögum. Gerði hann þar greinarmun á þeim reglum réttarfars,
sem hann taldi leiða annars vegar af eðli máls („natur der Sache“) og
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mannlegri skynsemi og hins vegar af reglum settra laga. Gönner taldi þannig
leiða af eðli máls, að dómari geti ekki dæmt öðrum aðiljanum neitt, sem
hann hefur ekki krafizt né heldur geti dómari stutt dóm sinn við neitt
það málsatvik, er máli skipti að lögum, án þess að aðili hafi borið það fyrir
sig. Enn fremur lítur hann svo á, að það teljist til „skynsamlegs“ málflutn-
ings, að aðiljarnir fái tækifæri til að gera grein fyrir kröfum sínum, bera
fyrir sig málsástæður og sannanir og auk þess að standa fyrir máli sínu.

Alla 19. öldina var mikið skrifað í Þýzkalandi um kenningar Gönners
og aðrar meginreglur réttarfars og þær lagaðar til á ýmsa vegu. Norrænir
fræðimenn fylgdust með þessum orðræðum af athygli.

Á 19. öld var stórmikið starf unnið til endurbóta á réttarfari. Fyrst
beindist sú viðleitni að sakamálaréttarfarinu, enda þar þörfin brýnust. Há—

værar kröfur voru uppi um mannlegan málflutning og frjálst sönnunarmat.
Síðan sneru menn sér að einkamálaréttarfari, og áttu þessar kröfur þar einnig
rétt á sér. Það var þó ekki fyrr en um miðja 19. öld, að slíkar endurbætur
voru settar með lögum. Gengu þær í þveröfuga átt við prússnesku réttar—
bótina frá 1793. Einkamálaréttarfar Hannóver frá 1850 var í stórum greinum
sniðið eftir frönsku tilhöguninni. Frönsku lögin, „Code de þrocedure
civile“, voru frá árinu 1806, og mæltu þau fyrir um munnlegan málflutning,
en þó ekki milliliðalausan. Á þessum grunni voru settir saman nýir laga-
bálkar um einkamálaréttarfar.

Árið 1877 var lögleitt nýtt einkamálare'ttarfar fyrir þýzka rikið, „Zivil-
þrozessordnung.“28) Þessi lög voru samin upp úr réttarfari Hannóverríkis
frá 1850 og að nokkru upp úr einkamálaréttarfari Frakka og ríkjanna við
Rínarfljót. Lögin eru sett í sama anda og hugsun og „Biirgerliches Gesetæ
buch“ frá árinu 1896. Frjálshyggja og einstaklingshyggja eru þar rauði þráð-
urinn, enda þótt þegar undir aldamótin 1900 sé farið að bóla á nýjum straum-
um. Hyrningarsteinar laganna í „Biirgerliches Gesetzbuch“ eru meginreglur
um samningsfrelsi, helgi eignarréttar og arfleiðsluhæfi, og þessi meginsjónar-
mið liggja einnig til grundvallar réttarfarinu frá 1877. Málsmeðferð lýtur í
einu og öllu vilja aðiljanna. Málaferli skulu vera „einkamál“ manna. Rikið
skal ekki láta sig neinu skipta, hver verða úrslit hvers einstaks máls. Dóm-
aranum ber að gæta þess eins, að aðiljar fylgi réttum leikreglum. Þessari
grundvallarhugsun var steypt í mót tveggja grunnreglna: Reglunnar um
sakarforræði aðilja og þíngunarreglunnar.

Í þessum lögum var þingunarreglan lögmælt, hrein og hömlulaus. Það fór
alveg eftir vilja aðilja, hvaða atvikalýsingn dómari lagði til grundvallar
dómi. Honum var bannað að leita raunverulegra málavaxta eða reisa dóm á
þeim, ef honum voru þeir fyrir tilviljun kunnir. Raunverulega málavexti
kannaði dómari eingöngu, svo framarlega sem um staðreyndir væri deilt
og annar aðilja krefðist, að leiddar væru sönnur, vitni 0. s. frv. Var svo að
orði komizt, að sannindi óumdeildra staðreynda skyldi dómari eingöngu
rannsaka að formi til (Grundsatz der formellen Wahrheit), en umdeildar
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staðreyndir skyldu aftur á móti sæta rannsókn að efni til (Grundsatz der
materiellen Wahrheit).29)

Sú var hin göfuga forsenda þessa réttarfars, að aðiljarnir hefðu bæði vilja
og getu til að þjóna sannleikanum og fyrir tilstilli þeirra fengist því réttlát-
ur dómur. Upp úr kafinu kom nú samt, að margur málsaðili reyndist ekki
þessu hlutverki vaxinn. Dómstólar urðu því iðulega skálkaskjól meinfúsra
og Ósvifinna manna. Voru því gerðar endurbætur í Þýzkalandi á þessari skipan
á árunum 1909 og 1924. Þær juku vald dómara og takmörkuðu stöðu aðilja að
sama skapi. Réttarfarið skyldi nú ekki framar þjóna hagsmunum aðilja einum,
heldur og gegna þjóðfélagshlutverki. Það skyldi vera tæki til að varðveita
réttarskipun þjóðfélags og frið. Það skyldi stuðla að samhyggð og sáttum og
á þann hátt þroska réttarvitund. Dómari skyldi nú verða sívökull og sistarf-
andi leiðsögumaður aðilja frá upphafi til enda. Og aðiljar voru skyldaðir
til samvinnu við dómara í sannleiksleit hans. Í þessu skyni var lögð dómara
á herðar skylda til að spyrja aðilja um allt, sem ekki væri fyllilega ljóst í
máli og að kosta kapps um að leiða í ljós sannleikann. Með þessari lagfær-
ingu má kalla, að brúað hafi verið aftur bilið milli þingunarreglu og rann—

sóknarreglu.
Norrænar þjóðir höfðu til hliðsjónar reynslu Þjóðverja og Austurríkis-

manna, þegar þær settu sér lög um einkamálaréttarfar eftir aldamótin 1900.
Norðmenn settu þrenn lög um einkamálaréttarfar hinn 13. ágúst 1915

(Lov om rettergangsmaaten for tvistemaal), og gengu þau í gildi 1. janúar
1924. Þar var af lagt gamla skriflega réttarfarið og upp tekinn munnlegur
málflutningur sem aðalregla ásamt virkum afskiptum dómara af málsmeðferð.

Danir lögleiddu sínar endurbætur 11. apríl 1916 (Lov om rettens pleje),
og gengu þær í gildi 1. október 1919.

Sviar fóru að með nokkuð öðrum hætti. Í Svíþjóð hafði lengi gilt gamall
fordæmum mótaður lagabálkur „rattegangsbalken“. Sænskur prófessor, Kal-
lenberg að nafni, sem var undir sterkum áhrifum frá þýzku réttarfari, lagði
sig fram um að flétta saman við þessi gömlu lög eins mikið af efni úr hinni
austurrísku „Zivilprozessordnung“ og þýzkum kenningum og honum fannst
verða samþýtt orðalagi sænskra laga. Þannig hafði hann mikil áhrif á dóm-
stóla, og þykir sýnt, að með þessu móti hafi átt sér stað í Svíþjóð eftir króka-
leiðum formleg upptaka á þýzkum réttarfarsreglum í sænskri dómstólaiðkun
á fyrstu tugum 20. aldar.

Íslendingar bjuggu, eins og áður segir, í höfuðatriðum við gamla dansk-
norska réttarfarið 1' einkamálum fram til 1. janúar 1937, þegar gildi öðluð-
ust lög um meðferð einkamála í héraði nr. 85 frá 23. júní 1936 (Eml.). Lög
þessi mæltu fyrir um Virk afskipti dómara af málsmeðferð og munnlegan
málflutning. Lagabálkur þessi var nánast verk eins manns, próf. Einars
Arnórssonar, og bera þau þess merki. Einar hafði vitaskuld erlendar kenn-
ingar og reynslu til fyrirmyndar og hliðsjónar. Rit hans „Almenn meðferð
einkamála í héraði“, er eins konar ýtarleg greinargerð hans fyrir lögunum.
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Í riti þessu flóir reynsla og þekking Einars sem prófessors og dómara, en
meginlínur og niðurröðun efnis er Óskýr, og er ritið því laganemum heldur
erfitt yfirferðar.

IV. Meginsjónarmið um afstöðu dómara til aðilja og framlagðra gagna þeirra.
A. Það sem af er tuttugustu öld hefur rikið seilzt ce lengra inn a' athafna-

svið þegnanna. Nánast hömlulaust samningafrelsi, sem víða í heiminum
var ráðandi á síðasta þriðjungi nítjándu aldar, hefur farið hríðminnkandi.
Þó að samningafrelsi manna skoðist enn meginregla í löndum, sem ekki lúta
ríkisbúskap í einu og öllu, hefur það samt verið stórlega skert til að vernda
menn hvern gegn öðrum og sérílagi þann, sem er minni máttar.

Hugsunin með þingunarreglu er, að aðiljar þingi í málum sínum og
ráðstafi eða semji um sakarefnið, ef þeim býður svo við að horfa. Dómari
bíður átekta, tilbúinn að koma á sáttum, ef þess er nokkur kostur. Þingunar-
reglan og reglan um sakarforræði aðilja eru báðar afkvæmi samningsfrelsis-
ins og eins konar tvíburar. En nú á dögum má segja, að einkum þrjú sjónar-
mið liggi til grundvallar þingunarreglunni:

]. Hún er innan dómsalar hliðstæða þess sjálfræðis, sem menn njóta úti
i lifinu og til að setja fjarskiptum sínum sérstök „lög“ í stað hinna hjá-
kvæmilegu reglna fjármunare'ttarins. Reglan um sakarforræði aðilja sýnist
ekki án ærinna óþæginda verða látin fyrir róða. Það væri lítt verjandi að
svipta menn samningsfrelsi sínu um leið og dyr dómssalarins lokast á bak
þeirra. Aftur á móti sýnist ekki eins viðurhlutamikið og áberandi Ósamræmi
i því að takmarka þingunarregluna eða fella niður þrátt fyrir samningsfrelsi
manna. Það má vel sarnþýða það samningsfrelsi, að dómari sé lífið og
sálin í gagnaöflun og þurfi ekki að einskorða mat sitt við þau gögn, sem að-
iljar leggja fram. En allt að einu er þó meira samræmi í því, að aðiljar
sjálfir sjái aðallega um þetta verkefni, enda er ekki ætíð einsætt, hvaða gögn
máls eru loforð eða ráðstafanir á sakarefni og hvaða gögn eru eingöngu lýs-
ingar á málavöxtum.

2. Reynsla virðist færa heim sanninn um, að réttarfarslega sé hagkvæmt
að láta aðilja eða umboðsmenn þeirra sjá um gagnaöflun. Þeir gerþekkja oft
og tíðum málavexti og þeim er því innan handar að færa fram öll rök, sem
máli skipta að lögum.30) Það kann að skapa dómara feikna fyrirhöfn, hafi
aðiljar alls ekkert gert í upphafi málaferla til að upplýsa málið og reifa, en
dómara samt ætlað að úrskurða það.

3. Skipulegur og skorinorður málflutningur aðilja ásamt sleitulausri
gagnasöfnun sþarar, eins og áður segir, dómara fyrirhöfn og þar með ríkinu
um leið mikið mannahald. Þetta kostnaðar- og sþarnaðarsjónarmið mælir
sterklega með þingunarreglunni, þegar þjóðfélagið er orðið jafnflókið og
nú gerist og dómstólarnir hafa naumast undan að leysa úr þeim málum, sem
fyrir þá eru lögð.
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B. Reglan um sakarforræði aðilja og þingunarreglan fléttast hvor inn í
aðra, og er til lítils að reyna til að sýna fram á, að sumar athafnir dómara
eða aðilja falli eingöngu undir aðra hvora meginregluna. Hitt er sanni nær,
að hinar ýmsu sérreglur spegli báðar þessar meginreglur, og fari það eftir
því, úr hvaða átt þær séu skoðaðar, hvor meginreglan á við í það sinnið.

!Kröfugerð aðilja felur 1 sér ráðstöfun á sakarefni í þeim skilningi, að
aðiljar geta ekki krafizt síðar meira en þeir kröfðust í upphafi. En kröfu-
gerðin er jafnframt gögn l málinu, sem dómari verður að halda sig við eftir
þingunarreglu, eða rn. ö. 0. hann getur ekki dæmt aðiljum meira en þau
gögn bera með sér.

Ef aðili viðurkennir yfirlýsingu gagnaðilja, má stundum líta á það sem
ráðstöfun á sakarefni, sem hafi gildi eftir almennum reglum um loforð. En
ef aðilji mótmælir ekki staðhæfingu gagnaðilja, má spyrja eftir reglunni um
sakarforræði aðilja. Dómara er ráðlagt að fara varlega í að telja loforð fel-
ast 1' yfirlýsingum eða þögn aðilja. En eftir þingunarreglu skal hann samt
aðeins leggja þau gögn til grundvallar dómi, sem fram hafa komið, og hafi
yfirlýsingu eða staðhæfingu ekki verið mótmælt, eru þetta einu gögnin, sem
dómari hefur við að styðjast um þau atriði.

Ef yfirlýsingu eða staðhæfingu aðilja er mótmælt, eru rn. ö. 0. fram
komin tvenns konar gögn, sem standa í mótsögn sín á milli. Dómari getur
ekki lagt hvortveggja gögnin til grundvallar dómi sínum. Hann verður að
gera upp á milli. Eftir reglum um sönnun standa aðiljum venjulega ýmsar
leiðir opnar til að freista sönnunar á gildi yfirlýsinga sinna, en sem endra-
nær er dómari bundinn við framkomin sönnunargögn ein.

C. Dómari er frjáls í mati sinu á því, hvert sé sönnunargildi fram kom—

inna gagna. Og við það mat kemur honum að mestu gagni hans eigin
reynsla um, hvernig hlutum sé háttað. Það er í fullu samræmi við megin—
regluna um frjálst sönnunarmat, að dómari er frjáls að því að beita svonefnd-
um reynslulögma'lum, en þau eru almennar ályktanir, er dregnar eru af
fjölda staðreynda af sama tagi að fenginni reynslu. Oftast nær er sömu-
leiðis álitið, að sama máli gegni um sérhæfða reynslu, t. d. tæknilega eða
faglega þekkingu. Slíkrar þekkingar getur dómari aflað sér í handbókum
um þau fræði, sem um er að ræða. Stundum vill brenna við, að „staðreynt “
og „reynslulögmáli“ er ruglað saman. Setningin: „Eitt sinn skal hver deyja“
er reynslulögmál. Setningin: „Jón dó 1. nóvember 1969“ er það ekki, en
kann að vera staðreynd. Þeirri skoðun er stundum haldið fram, að dómari
geti ekki lagt staðreynd til grundvallar dómi, jafnvel þótt hún sé alkunn
(notorisk) eins og heimsstyrjöld, ef aðili hefur ekki borið hana fyrir sig!“)

Sú staðreynd telst sönnuð, sem dómari er sannfærður um, að standist.
En harla oft er dómari í vafa. Sækjandi reynir ef til vill að sanna, að „stað-
reyndin A“ eigi sér stað, en verjandi reynir að sanna, að svo sé ekki. Dómar-
inn verður að skera úr því, hvort hann beitir réttarreglum, sem hæfa „stað-
reynd A“ eða þeim réttarreglum, sem eiga við „ekki staðreynd A“. Úr
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þessu skera reglur um svonefnda sönnunarbyrði (Beweislast, bevisbyrde), en
sé engum slíkum reglum fyrir að fara, er eðlilegt, að dómari beiti sínu eigin
mati um sönnunargildi staðhæfinga hvors aðilja. Reglur um sönnunarbyrði
skera úr um, hvor aðiljanna taki áhættuna af því, að staðhæfing hans verður
ekki fyllilega sönnuð, og hversu mikil sú áhætta sé.32)

D. Jafnframt „sönnunarbyrði“ er stundum talað um „staðhæfingarbyrði“
(Behauptungslast, anförselsbyrde). Ef slík byrði á annað borð er talin hvíla
á öðrum hvorum aðilja, þá felst í því, að hann skal ekki aðeins nefna til-
tekna staðreynd í framlögðum gögnum sínum, heldur skal hann og tiltaka
hana sérstaklega sem ma'lsa'stceðu eða grundvöll kröfu sinnar.—%) Ella tekur
dómari hana ekki til greina. Að rétti Dana, Norðmanna og Svía er slík byrði
talin hvíla á aðiljum, en að þýzkum rétti hefur byrðinni verið að mestu af
létt með ströngum reglum, sem settar voru árið 1933 um sannsögliskyldu
aðilja“) Ber þeim að lýsa málavöxtum í heillegu og fullkomnu samhengi.
Að íslenzkum rétti gilda frjálslegri reglur en í Danmörku, Noregi og Svíþjóð,
sbr. það sem síðar segir um 113. gr. Eml. nr. 85/1936. En Hæstiréttur Ís-
lands leggur samt stundum slíka byrði á aðilja. Staðhæfingarbyrði krefst
meiri lagaþekkingar af aðiljum en þeir þurfa til að orða kröfur sínar í upp—
hafi máls, sbr. það sem síðar segir um kröfugerð VI. Byrðin er í rauninni
sú áhætta, sem aðiljar taka með því að bera ekki sérstaklega fyrir sig hinar
ýmsu staðreyndir máls til stuðnings kröfu sinni. Krafan verður ekki tekin
til greina, nema hún eigi sér stoð bæði í lögum og málavöxtum. Tilgreining
sérstakra staðreynda til stuðnings kröfu krefst því oftast nær lögfræðilegrar
þekkingar. Það þarf mikla kunnáttu til að finna sem traustastar og marg-
breytilegastar staðreyndir til stuðnings kröfu og að smíða úr þeim máls-
a'stæður, þ.e. ástæður, sem tengja saman hinn efnislega og lagalega grund-
völl máls. He'r reynir á leikni lögmannsins, sem málið flytur. Reglur um
staðhæfingarbyrði skera úr um, hversu mikil sú áhætta er, sem aðili tekur
með því að bera ekki fyrir sig málsástæður. Reglur þessar kunna að mæla
fyrir um, að dómstóll skuli taka sum málsatvik til greina sem málsástæðu
af sjálfsdáðum, en ekki önnur.

E. Venjulega kalla menn það vafalausa reglu, að dómari sé frjáls og
Óbundinn af aðiljum, þegar hann beitir réttarreglum. Honum sé ekki aðeins
rétt að beita réttarreglum, heldur og skylt. Þetta er þó ekki nema sann-
leikur með varnöglum. Það er ljóst, að réttarfarsreglur, eins og til dæmis
reglurnar um staðhæfingarbyrði, takmarka frelsi dómara til að beita réttar—
reglum. En á hinn bóginn virðist einsætt, að frjáls lögskýring síðustu ára
gerir í raun að verkum, að reglur um staðhæfingarbyrði þynnast út. Þannig
hlýtur að vera háttað, þegar mál er t. (l. dæmt „með hliðsjón af atvikum
öllum,“ sbr. það, sem segir að framan undir 1. D.

F. Með reglum um staðhæfingarbyrði er hert á þingunarreglu. En þar
á móti koma takmarkanir, sem þótt hefur nauðsynlegt að setja til að draga
úr harkalegum afleiðingum hennar:
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(l) Lögð er dómara skylda til að leiðbeina málsaðiljurn, eftir því sem
þurfa þykir.

(2) Lögð er skylda á dómara að kosta kapps um sem gleggsta og ýtarleg-
asta málsreifan.

(?)) Lögð er skylda á aðilja að segja sannleikann á dómþingi. Í íslenzkum
lögum er mælt fyrir um skylduna í 142. gr. alm. hegnl. nr. 19/1940. Slíka
reglu var ekki að finna í hegningarlögunum frá 1869, sbr. það sem áður
er sagt um lagaheimildarreglu undir 1. I.

V. Lagastaðir og gildandi réttur i' einstökum löndum.
Hér verða rakin höfuðlagaákvæði um þingunarreglu 1' Sambandslýðveldi

Þýzkalands, Danmörku, Noregi og Svíþjóð ásamt stuttri greinargerð um,
hvað fræðimenn þessara landa telja vera gildandi rétt. Að svo búnu verður
vikið nánar að íslenzkum lagaákvæðum og gildandi rétti, einkum eins og
hann birtist í dómsúrlausnum.

A. Hvergi í hinni vestur-þýzku „Zivilþrozessordnung“ er berum orðum
mælt fyrir um þingunarregluna, en það kemur þó í einn stað, að hún er
álitin veigamesta grunnregla einkamálare'ttarfarsins í Sambandslyðveldinu.
Aftur á móti er kveðið á um rannsóknarregluna í ákvæðum um hjónabands-
mál: „Das Gericht kann auch von Amts wegen die Aufnahme von Beweisen
anordnen und nach Anhörung der Parteien auch solche Tatsachen beriíck-
sichtigen, die von den Parteien nicht vorgebracht sind“ (622 I). Með því að
snúa þessari reglu við fá Þjóðverjar kjarna þingunarreglunnar:

a) Dómari má eingöngu komast að niðurstöðu sinni með því að nota
staðreyndir, sem annarhvor aðilja hefur borið upp fyrir honum, en hann
má ekki af sjálfsdáðum sannprófa, kveða á um tilvist staðreynda og leggja
mat á þær.

b) Dómari má ekki nota önnur sönnunargögn en þau, sem annarhvor
aðilja hefur lagt fram eða aflað, en hann má ekki af sjálfsdáðum draga að
landi sönnunargögn. Frá þessu eru þó mikilvægar undantekningar.

c) Dómari má ekki hlutast til um sönnunarfærslu varðandi aðrar stað-
reyndir en þær, sem rengdar eru af gagnaðilja þess, er þær hefur uppi, og
þess vegna ákveða aðiljar með athöfnum sínum, hvaða staðreyndir þarfnast
sönnunar og um leið umfang sönnunarleiðslu.35)

Engu máli er talið skipta að þýzkum rétti, hvor aðili kemur fram með
staðreynd. Dómari getur tekið til greina staðreyndir, sem mæla gegn mál-
stað þess, er þær hefur uppi.

Áður fyrr var að þýzkum rétti talin hvíla á aðiljum óskoruð staðhæfing-
arbyrði samkvæmt þingunarreglu til að skera úr því, hvaða staðreyndir hvor
aðili ætti að bera fyrir sig. Það voru dregin skörp skilsmörk á milli kröfu—
styðjandi staðreynda, sem sækjanda bar að færa fram, og kröfuveikjandi
staðreynda, sem verjandi skyldi koma með. Þessum mun er nú að mestu
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eytt með svonefndri fullkomnunarskyldu, það er skyldu til að lýsa mála-
vöxtum í fullkomnu samhengi, svo fremi þeir eru aðilja kunnir, og þar á
meðal staðreyndum, sem honum eru óhagstæðar, sbr. að framan undir IV. D.
Séð af sjónarhóli dómarans er markmiðið að upplýsa alla málavexti, og
það fer ekki eftir neinni slíkri skiptingu röksemda í tvo flokka. Fullkomnunar-
skyldan er skoðuð sem afleiðing hinnar ströngu skyldu til sannsögli, sem
lögleidd var árið 1933.

Áhrif þingunarreglu eru milduð verulega að þýzkum rétti með víðtækri
spurningar— og upplýsingarshyldu dómara. Til marks um hana er:

(1) Dómara ber að leiða í ljós, hvað það er, sem hvor aðili í raun og
veru vill fá framgengt. Ef kröfugerð er ekki nógu skýr eða lögfræðilegum
búningi hennar er áfátt, þá skal hann freista þess að fá aðilja til að orða
kröfu sína, eins og fyrir aðiljanum vakir.

(2) Málsreifan aðilja kann að vera ófullkomin og gloppótt. Dómara ber
að stuðla að heilsteyptri atvikalýsingu.

(3) Dómarinn skal láta sér hugað um að fylla eyður í framburði aðilja, ef
nefndar staðreyndir nægja ekki til að fullnægja þeim skilyrðum, sem lögin
útheimta af lögfullri kröfu.

(4) Miklu er talið varða, að dómari reifi þau lagahugtök, sem aðili
heimfærir málstað sinn undir.

(5) Loks er dómara heimilt, þegar sérstaklega er ástatt, að hlutast til
um hugsanlega breytingu á málsástæðum og kröfugerð, sem telja verður
efnislega heppilega, 1. d. með því að ný dómkrafa sé samin.“)

Vesturþýzkur réttur veitir, eins og af þessari upptalningu verður ráðið,
dómara mikið vald til að skerast í leikinn með hollum leiðbeiningum. Breyt-
ir þar engu um, hvort aðili flytur mál sitt sjálfur eða hefur falið málafærslu-
manni það á hönd. Aðalatriði er, að aðili sé hjálpar þurfi. Hér er skils—

munur á þingunarreglu og rannsóknarreglu sá, að eftir þeirri fyrrnefndu
hefst dómari ekki frekara að, ef aðili hirðir ekki um ábendingar hans og
leiðbeiningar.

Dómarinn skal hvorki fara að eins og áhorfandi né eins og dómari íþrótta-
kappleiks. Hann skal ekki láta það nægja, að leikreglur séu haldnar. Þvert
á móti má aðili dómsmáls ekki fara með sigur af hólmi fyrir það eitt, að
hann sé rökfimari og slungnari, heldur skal sa' sigurs njóta, sem hefur á
réttu að standa.37)

Þýzkir fræðimenn virðast telja rétt til frambúðar að halda þingunarregl-
unni, en þó einungis með víðtækri spurningar- og upplýsingarskyldu dómara.
Reglan sé ávöxtur frjálshyggju. Hóflegt frjálslyndi lýðræðisríkja Evrópu eigi
sér sannasta samsvörun í reglunni þannig lagaðri.

B. Í dönsku réttarfarslögunum, „retsplejeloven“, er grundvallarhugsun
reglunnar einnig að finna, sbr. einkum 292., 293. og 282. gr. laganna.

Í 2. mgr. 293. gr. laganna segir: „Der má ved afgörelsen ikke tages
hensyn til sögsmálsgrunde eller indsigelser, som ikke er gjorte gældende af
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parterne, og som disse er berettigede til at frafalde, om det end af sagens
forhandling kan ses, at de kunne have været benyttede.“

Dönsku lögin krefjast þannig skýrt og ótvírætt, að aðiljar beri fyrir sig
sérstakar málsástæður eða mótbárur. Um þetta segir danski prófessorinn
Gomard m. a.: „Málsástæðu (anbringende) er því aðeins til að dreifa, þegar
tilteknu atviki er haldið fram sem rökstuðningi að dómkröfu aðiljans.
Framsetning málsástæðu kann að krefjast vissrar lögfræðilegrar lýsingar eða
tilgreiningar á þeim staðreyndum, sem fyrir dómaranum eru nefndar. Fyrst
að svo búnu eru ljós þau tengsl milli réttarstaðreyndar (retsf'akta) og réttar-
verkunar, sem aðilinn ber fyrir sig. Það er ekki nægilegt að nefna æsku
skuldara, háan aldur kröfu, ósanngirni reglugerðar eða lagaákvæða. Sýknu-
krafan verður að styðjast við lögræðiskort, fyrningu, skort reglugerðar á stoð
í lögum eða að lagaákvæðin brjóti 1' bág við stjórnarskrána. Vitaskuld verð-
ur þess ekki krafizt, að aðilinn noti gallalaust lögfræðilegt orðfæri. Á því
ríður, að framsetning aðiljans sýni — berum orðum eða óbeinlínis — hvaða
sjónarmið hann vill bera fyrir sig, þannig að gagnaðili og dómari fái skilið,
hvaða úrlausnarefni hann krefst, að tekin séu til meðferðar . . .“33)

Kenning flestra (lanskra fræðimanna er, að ekki skipti máli, hvor aðilinn
það er, sem staðhæfingu heldur fram. Dómari geti tekið staðhæfingu til
greina, þó að hún sé þeim aðilja í óhag, sem henni heldur fram, sbr. þó
Gomard á bls. 197.

Megintakmörkunina á ofangreindu lagaákvæði geymir 282. gr. dönsku
réttarfarslaganna:

1. mgr.: „Retten bör ved hensigtmæssige spörgsmál til parterne söge at
fjerne uklarhed, tvetydighed eller ufuldstændighed i fremstillingen af sagen
og i andre afgivne erklærínger. Om fornödent kan retten indkalde parterne
til besvarelse af sádanne spörgsmál.“

3. mgr.: „Nár der svares pa stillede spörgsmál, eller svaret ikke har til-
strækkelig bestemthed, eller en til möde i sádan anledning tilsagt part ude—

bliver uden lovligt forfald, kan retten fortolke tavsheden, ubestemtheden eller
udeblivelsen pá den for modparten gunstigste made og navnlig lægge dennes
fremstilling til grund for pákendelsen.“

C. Í norsku réttarfarslögunum, „lov om Teltergangsmaaæn for tvistcmaal“,
segir í 86. gr. m. a.:

„Det paahviler parterne at gjöre rede for de faktiske forhold og bevis,
som er av betydning for avgörelsen.

Retten bör sörge for, at parternes anförsler blir saa klare og fuldstændíge
som mulig, og den kan selv iverksette bevisoptagelser og undersökelser i den
utstrækning, som 190. gr. hjemler.“

Í 190. gr. segir svo: „Retten kan av eget tiltak beslutte bevisförsel, som
den finder paakrævet for avgörelsen av saken.

Har parterne fri raadighet over saken, kan dog vidneförsel eller bruk av
skriftlige bevis ikke besluttes, naar begge parter erklærer sig imot det.“
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Orðalag norsku laganna er ekki eins afdráttarlaust og þeirra dönsku,
hvað snertir staðhæfingarbyrði aðilja. Fræðimenn hafa þó flestir verið á
einu máli um, að sá aðili skuli að jafnaði bera fyrir sig málsástæður eða
mótbárur, sem njóta skal hags af þeim. Aðiljar skulu bera málsástæður eða
mótbárur fram með ótvíræðum orðum eða láta í ljós skýlausar óskir sínar
um, að tiltekin málsástæða skuli tekin til greina.

En þessi kenning hefur eignazt svarinn andstæðing, þar sem Per Augdahl
er. Hann andmælir kröftuglega og segir m. a. í riti sínu Norsk Civilprosess
(Þriðja útgáfa í Þrándheimi 1961) á bls. 114—15:

„A sækir B í máli til greiðslu fyrir hest, sem B hefur keypt, en neitar að
taka við, með því að hann heldur fram, að A hafi svikið hann í kaupunum.Í málinu kemur fram, að B var sviptur lögræði á samningsstundu. En B
„ber ekki fyrir sig lögræðisskortinn, af því að hann heldur, að það skiptiekki máli að lögum, úr því að hann hafi síðar fengið lögræði sitt aftur. Ef
dómarinn telur ekki svik sönnuð, þá ætti hann eftir kenningunni að eiga
þann einn kost að dæma B, þrátt fyrir það að hann skuldi tvímælalaust
ekki neitt.“

Um þetta kemst Augdahl síðan svo að orði:
„Kenningin jafngildir m. ö. o. því, að dómarinn sé beinlínis neyddurtil að kveða upp efnislega ranga dóma — og til að kveða þá upp gegn betri

vitund.
Sá rökstuðningur, sem kenningunni til ágætis er borinn á borð de lege

ferenda, er sérílagi ófullnægjandi. Menn Vísa til hættunnar á mistökum
af hálfu dómarans, þegar hann fari út fyrir þau atvik, sem fyrir séu borin;
menn hafa jafnvel haft á orði, að hann hætti með slíku athæfi að vera hlut-
lægur (objektiv) og óvilhallur. Ef þetta væri rétt, mundi það jafngilda, að
réttarfarið væri sérstaklega ótryggt einmitt í málum, þar sem á mestu ríður
að komast að réttri niðurstöðu, það er í málum um atvik, sem aðiljarnir
eiga ekki forræði á. Allir eru sammála um, að nefnd takmörkun á hinu
frjálsa sakarmati gildir ekki í slíkum málum. Það ætti þá að sýnast augljóst,
að mest hætta á efnislega röngum dómum hljótist einmitt af því að takmarka
hið frjálsa sakarmat, m. ö. 0. með því að þvinga dómarann til að kveða uppdóm, sem hann álítur sjálfur vera efnislega rangan.“

Augdahl er þeirrar skoðunar, að norskir dómstólar hafi verið, þegar á
allt sé litið, skilningsríkari en fræðikenningin í þessu efni, meira að segja
þegar enn formbundnara réttarfar gilti í Noregi fyrir árið 1915. Að hans
hyggju er nú enn minni ástæða til formfestu í þessu efni en áður var, fyrir
því að nú sé dómara bæði rétt og skylt að fá mál upplýst og þess vegnahafi hann tilefni til að leiða í ljós atvik, sem aðiljar hafi ekki af sjálfsdáðum
„borið fyrir sig“. Loks telur hann það beinlínis brjóta í bág við orðalag 191.
gr. norsku réttarfarslaganna, en þar segir orðrétt:

„Rettssetninger trænger ikke bevis. Retten skal av eget tiltak undersöke
og anvende dem.“
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D. Í grein nr. l7:3 í hinum sænska „ráttegángsbalk“ er svo fyrir mælt:
„Dom má ej givas över annat eller mera, en vad part i behörig ordning

yrkat. Ár saken sádan, att förlikning dárom ar tilláten, má dom ej grundas
á omstándighet, som icke av part aberopats til grund för hans talan.“

Í grein nr. 35:6 er og kveðið svo á:
„Det ankommer pá parterna att sörja för bevisningen. Ratten age ock,

om det finnes erforderligt, sjalvmant föranstalta om bevisning. Ár saken
sfidan, at förlikning harom ár tillaten, eller ar frága om ansvar för brott,
som ej hör under allmant ata], má dock r'atten ej utan framstallning av part
höra vittne, som ej förut hörts pá parts beg'áran, eller meddela förelággande
om företeende av skriftligt bevis.“

Þingunarreglan gildir að sænskum rétti, eins og þessi lagaákvæði bera
með sér.

E. Kallenberg áleit þingunarregluna eiga að gilda í málum, þar sem
aðiljar ættu forræði á sakarefni. Rök hans voru af ætt félagsfræðilegrar til-
gangsskýringar. Rannsóknarreglan mundi stofna hlutleysi dómara í hættu,
hafa í för með sér mikinn tilkostnað og verka sljóvgandi á allt frumkvæði
frá hendi aðiljar“)

Per Olof Ekelöf hyggur í riti sínu „Processuella grundbegrepp och all-
manna processprincipper“, að heppilegt sé að nota þingunarreglu til að tákna
áhrif aðilja á málsmeðferð. Að vísu gefi orðið „þingun“ (förhandling) litla
hugmynd um, hvað sé á seyði. Orðið tákni í mæltu máli nánast, að menn
haldi uppi samningsumleitunum. En í skilningi réttarfarslaga er með „þing-
un“ jafnan átt við dómþing, þar sem aðiljar og aðrir eiga að vera viðstaddir
og starfa að því að leiða mál til lykta. Ekelöf telur það ekki vera ósam-
rýmanlegt meginreglunni, að dómari stýri málsmeðferð í meira eða minna
mæli, hvað snertir undirbúning dóms með öflun gagna.“)

Oftast nær eru ákvæði sænsku laganna skilin líkt og norsku og dönsku
lögin, að því er þau leggja á aðilja staðhæfingarbyrði. Því er haldið fram, að
við málsmeðferð, sem lýtur þingunarreglu, verði hvor aðili um sig að Vita
full skil á því, hvað hann leggi í hættu með málaferlunum og hvaða spurn-
ingar á annað borð verða teknar til athugunar og úrlausnar. Ella geti þeir
ekki ráðið við sig, hversu miklum tíma og peningum borgi sig að verja
í vinnu við málið. Ofan á þessa röksemd bætist svo, að sé dómari þess
ekki umkominn að sannprófa neitt annað en það, sem aðiljar hafa borið
fyrir sig, þá geri það aðiljum hægara um vik að meta með nokkrum sanni,
hvernig þeir eigi að haga kröfugerð sinni og rökstuðningi í málinu.

E. Íslenzku réttarfarslögin.
l) Lögin um meðferð einkamála í héraði nr. 85/1936 geyma nokkur

ákvæði, sem beinlínis varða þingunarreglu. Lögunum skal einnig beita um
málflutning í Hæstarétti eftir því, sem við á, sbr. 58. gr. laga um Hæstarétt
Íslands nr. 57/1962.

Í 113. gr. Eml. er kveðið á með svofelldum hætti:
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„Dómari má ekki fara út fyrir kröfur aðilja í dómum sínum né úr-
skurðum, nema um atriði sé að tefla, er hann skal taka til greina af sjálfs—
dáðum.“

Ákvæði þetta gerir fyrirvara um þau mál, þar sem aðiljar eiga ekki for-
ræði á sakarefni.

Enn fremur segir í 113. gr. Eml.:
„Ekki má dómari heldur byggja á málsástæðum eða mótmælum, sem

koma hefðu mátt fram, en hafa ekki gert það í meðferð málsins, sbr. 120. gr.“
Á þessari meginreglu er samt strax slakað með því að vísa til 120. gr. Eml.,

sem leggur skyldu á dómara til að kveðja aðilja aftur fyrir dóm eftir dóm-
töku ma'ls, ef hann verður þá þess var, að „verulega brestur á skýrleik í
yfirlýsingum aðilja eða upplýsingar um málavöxtu að öðru leyti“ og „brest-
urinn virðist stafa af því, að ákvæða 114. og 115. gr. hefir ekki verið nægi»
lega gætt.“ Skal dómari „beina þeim spurningum til þeirra, er hann telur
svars þurfa við, og ef því er að skipta, benda þeim á nauðsyn á öflun frekari
gagna.“

Að auki kemur svo í sjálfri 113. gr. Eml. til heimild til handa dómara,
sem þynnir framangreinda meginreglu í 113. gr. Eml. verulega út:

„Nú kemur málsástæða fram í skjali, en aðili hreyfir henni þó ekki sér-
staklega í sókn eða vörn, og metur dómari það þá eftir atvikum hverju sinni,
hvort slík málsástæða geti komið til greina. Með sama hætti metur dómari
það, hvort þögn aðilja í sókn eða vörn við staðhæfingu eða kröfu gagnaðilja
skuli meta sem samþykki eða ekki.“

Af þessu sést, að í orði kveðnu er lögð staðhæfingarbyrði á aðilja, en lati
aðili undir höfuð leggjast að bera þau atvik málsins, sem hann kunna að skipta
að lögum, fram sem málsástæðu eða mótmæli, þá eru honum þar með ekki
allar bjargir bannaðar. Bæði er lögð skylda á dómara í 114. og 120. gr. að
aðstoða málsaðilja með spurningum og ábendingum og svo er honum heimil-
að að taka malsatvik til greina sem málsástæðu, þegar hann leggur dóm á
málið. Er þar væntanlega ætlazt til, að dómari neyti heimildarinnar, þegar
hann a' ekki annars úrkosta til að komast að efnislega re'ltri niðurstöðu.
Raða þá vitaskuld réttlætis— og sanngirnissjónarmið miklu.

Aðalákvæðið um sþurninga- og uþþlýsingarskyldu dómara geymir 114. gr.
Eml. Hún hljóðar m. a. svo:

„Aðiljum ber að gefa eftir föngum glöggar og greinilegar skýrslur og
yfirlýsingar fyrir dómi. Dómara ber að fylgjast með málinu í öllum atriðum
og spyrja aðilja eða umboðsmenn þeirra um hvert það atriði, er honum
þykir óljóst og máli kann að skipta, á hvaða stigi máls sem er, og kosta
kapps um, að yfirlýsingar þeirra og skýrslur verði nægilega glöggar.“

Lögð er á aðilja skylda til að gefa glöggar og greinilegar skýrslur og
yfirlýsingar fyrir dómi. En samtímis er lögð á dómara skylda til að vera
vökull og virkur í málinu. Honum ber að fylgjast með málinu frá upphafi,
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kynna sér strax fram komin gögn, um leið og þau eru lögð fram, og að spyrja
aðilja þá þegar, er honum þykir eitthvað vera óljóst. Dómari skal ávallt vera
með á nótunum. Því má samt aldrei gleyma, að regla laganna og tilgangur
er, að frumskyldan til að reifa mál og afla gagna í því skal hvíla á máls-
aðiljam og umboðsmönnum þeirra. Til þess starfa málflutningsmenn að
reifa mál og safna málsgögnum. Dómara ber hins vegar að „fylgjast með
málinu“ og fylla þau göt, sem honum finnst vera á málsreifan aðilja með
spurningum.

Síðan segir 1' 114. gr. Eml.:
„Í þessu skyni getur dómari kvatt aðilja fyrir dóm af sjálfsdáðum . .

Hér er um heimildarákvæði að ræða.
Sama máli gegnir og um niðurlagsákvæði 114. gr. Eml. Þar er um

heimild dómara til handa:
„Dómari getur beint því til aðilja að afla gagna um tiltekin málsatriði,

eftir því sem honum þykir nauðsyn vera til skýringar máli.“
Í síðari hluta 114. gr. er lögð a' dómara fortakslaus skylda til að leiðbeina

ólöglærðum mönnum bæði um formhlið máls og efnis. E contrario verður
því að skýra greinina á þann veg, að hin almenna skylda dómara til að taka
þátt í málsreifun sé eins konar öryggisloki, ef hinum löglærðu málflutnings-
mönnum bregzt bogalistin. Hæstiréttur hefur tekið strangt á því, ef héraðs-
dómari hefur ekki látið þess getið með bókun, að hann hafi gætt leiðbein-
ingarskyldu sinnar gagnvart ólöglærðum mönnum.“)

Í 116. gr. Eml. er eins konar leiðbeiningarregla um, hvernig dómari
geti sky'rt vanrækslu aðilja á að fara eftir 114. gr. Eml. Þar segir m. a.:

„og getur dómari þá, eftir að hann hefur árangurslaust bent honum
á það, sem ábótavant þykir, vísað máli frá dómi eða skýrt þögn aðilja, ófull-
nægjandi svör eða vanrækslu á að koma fyrir dóm á þann hátt, sem gagn-
aðilja er hagfelldast, svo og lagt skýrslur hans til grundvallar málsúrslitum,
eftir því sem við á og samrýmanlegt er því, sem fram er komið að öðru leyti
í málinu.“

2) Athugasemdir þær, sem fylgdu frumvarpi að lögunum um meðferð
einkamála í héraði nr. 85/1936 á sínum tíma, þegar það var lagt fyrir Al-
þingi, eru heldur fáorðar um einstök ákvæði, sem hér að framan eru rakin.

Um 113. gr. Eml. segir aðeins, að ákvæði hennar séu raunverulega í sam-
ræmi við gildandi dómvenju.

Um 114. gr. Eml. segir m. a., að það sé nýmæli, að dómari hafi rétt til
að kveðja aðilja sjálfa fyrir dóm. Í skriflegum málflutningi, sem áður gilti,
lagði dómari ekki úrskurð á neitt nema það, sem fyrir honum lá í máls—
skjölum.

3) Íslenzkir dómstólar virðast leggja þingunarregluna til grundvallar rétt-
arframkvæmd sinni. Þess er þó að gæta, að alloft hafa þeir neytt hinna rúmu
heimilda, sem íslenzku lögin veita þeim til að smíða málsástæður úr atvik—
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um, sem koma í skjölum og flutningi málsins, en aðiljar hafa ekki sérstak-
lega notað sem kröfugrundvöll. Virðist Hæstiréttur hafa gripið oftar til
þessarar heimildar 113. gr. Eml. en héraðsdómendur.

Í stuttu máli er eftirfarandi auk þess að geta um framkvæmd dóm-
stólanna:

a) Dómendur hafa að nokkru misst yfirsýn yfir málin, vegna þess að
frestir í málum hafa mjög verið tiðkaðir. Þrátt fyrir markmið laga nr.
85/1936 að koma í veg fyrir slíkt, geyma lögin ekki þær heimildir dómara
til handa, er geri honum kleift að koma í veg fyrir slíkan drátt, svo að
áhrif hafi.

Með lögum nr. 57/1962 um Hæstarétt Íslands er ráðin nokkur bót á
þessum annmörkum Eml. Í 21. gr. j-lið laga nr. 57/1962 segir nú, að kæru
til Hæstaréttar sæti úrskurðir héraðsdómara um, að frestur skuli veittur.
Ákvæðið ber að skýra þannig, að ekki sæti kæru úrskurðir héraðsdómara um,
að frestur skuli ekki veittur, en slika úrskurði mátti áður kæra samkvæmt
ákvæðum Eml. Aðiljar höfðu því eftir Eml. fram að gildistöku laga nr.
57/1962 í hendi sér að stanza málflutning í miðjum klíðum með þvi að
biðja um frest til öflunar gagna og kæra úrskurð dómara um synjun frests,
ef hann var ekki veitturnuu) Fyrir gildistöku Eml. gilti hins vegar tilsk.
frá 17. mai 1960 um áfrýjun úrskurða o. fl., en samkvæmt henni var bannað
að skjóta til æðra dóms úrskurðum um einstök atriði, svo sem um fresti,
vitnaleiðslu o. fl., meðan stóð á meðferð máls fyrir héraðsd(')mi.41“)

b) Reglan um milliliðalausan málflutning hefur ekki verið framkvæmd
fyrir borgardómi Reykjavikur, þó að upp á síðkastið hafi nokkrar lagfæring—
ar verið gerðar til mikilla bóta.

c) Vegna skorts á yfirsýn yfir málin strax í upphafi, hafa dómendur,
er þeir síðar meir hafa tekið að lesa málskjölin, komizt að raun um, að málin
væru ef til vill illa eða litt upplýst og þá samkvæmt 114. gr. hafizt handa um
frekari gagnaöflun. Virðist vera um að ræða eins konar víxlverkun milli að-
gerða dómenda og málflutningsmanna. Aukin athafnasemi dómenda hefur
líklega valdið því, að margir málflutningsmenn hafa farið að treysta þvi, að
dómendur ynnu— i' málunum og upplýstu þau. Sá háttur hefur svo gert dóm-
endum enn erfiðara um vik að fylgjast með öllum málum frá upphafi til
enda.

d) Slælegur málflutningur hefur orðið til þess, að mörgum málum hefur
orðið að frávisa sakir vanreifunar, sbr. 115. gr. Eml. Venjulega virðast héraðs-
dómendur þó samkvæmt 114. gr. Eml. hafa beint til aðilja eða umboðsmanna
þeirra að afla frekari gagna. En ef því hefur ekki verið sinnt, hafa héraðs—
dómendur oftlega kinokað sér við að frávísa málum, og látið sitja við fram-
komnar málsástæður og gögn og dæmt málið á þeim grundvelli.

e) Hæstiréttur hefur aftur á móti viljað fara, að því er virðist, strangar
1' sakirnar. Eru dómar Hæstaréttar orðnir margir, þar sem dómar héraðsdóm-
enda eru ómerktir og málum vísað frá héraðsdómi sakir vanreifunarfl?)
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f) Hér á eftir verður vikið nánar að afstöðu dómara til aðilja og gagna-
öflunar þeirra. Fyrst verður fjallað um kröfugerðina (VI), síðan málsástæð-

ur (VII) og loks um sönnunargögn (VIII).

VI. Kröfugerð.
A. Þrír meginþættir málaferla eru: Málavextir —— réttarreglur —— réttar-

verkanir. Dómkrafa sóknaraðilja felur venjulega í sér beiðni til dómarans um,
að hann viðurkenni í dómsorði sinu efni dómkröfunnar. Efni hennar er
venjulega, að málavextir þeir, sem um er að tefla, valdi tilteknum réttar-
verkunum að lögum.

Sá er oftast háttur varnaraðilja að mótmæla því, að málið sé svo vaxið,
sem sóknaraðili lýsir því. Deilan snýst in. 6. o. venjulega um, hvað sé rétt
atvikalýsing. En hitt ber og ósjaldan við, að enginn ágreiningur sé um
málavexti, en deilt sé um, hver áhrif þeir skuli hafa að lögum. Dómsathöfn
má því skipta í tvo höfuðþætti:

a) Fyrst greiðir dómari úr því, hvernig rnálavöxtum sé háttað, og beinast
þær athafnir dómara einkanlega að því að skera úr sönnunaratriðum máls-
ins.

b) Síðan snýr dómari sér að því, hvort og að hve miklu leyti málavext-
irnir, þannig í ljós leiddir, geti haft þær re'ttarverkanir, sem greindar eru i

dómkröfunni. Ef dómari fær á það fallizt, tekur hann kröfu sækjanda til
greina, en að öðrum kosti sýknar hann að nokkru eða öllu leyti, enda krefj-
ist verjandi algerrar sýknu.

B. Meginregla er, að dómari getur ekki dæmt sækjanda annað en það,
sem hann fer fram á. Kemur í einn stað, þótt dómari sjái fram á, að sækj-
andi eigi rétt á öðru eða meiru en hann krefst, og ekki skiptir heldur máli,
hvort aðiljar eiga forræði á sakarefni eða ekki. Undantekningalaus er megin-
reglan þó ekki, eins og nánar verður að vikið. Fyrir getur komið, að nauðsyn
þyki til bera að dæma sækjanda ekki nákvæmlega það, sem hann fer fram á
1' dómkröfu sinni. Verður nú fyrst fjallað um þau mál, þar sem aðiljar eiga
forræði á sakarefni, og síðan önnur einkamál.

1) Aðiljar eiga forræði a' sakarefni,
Aðalregla er, að dómari getur ekki farið út fyrir kröfur aðilja, sbr. upp-

haf 113. gr. Eml. En innan þeirra takmarka, sem kröfur beggja aðilja setja,
hefur dómari vald til að dæma um lögmæti krafnanna eftir landslögum.
Þetta er engum vafa bundið, þegar skiþta ma' efni kröfunnar í þætti eða ein-
ingar, en stundum kann að leika vafi á, hvort um er að ræða eina tegund
kröfu eða fleiri tegundir krafna.

Ef sóknaraðili krefst kr. 300.()00,00 í skaðabætur, en varnaraðili krefst
sýknu gegn því að greiða kr. 50.000,00, þá liggur í augum uppi að kröfu-
gerðin afmarkar vald dómara til að dæma á bilinu frá kr. 50.000,00 og upp
í kr. 300.000,00
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Hitt er aftur á móti meira vafamál, hvort krafa um slægjuítakua) eða
beitarrétt verður talin fólgin í kröfu um eignarrétt að landi. Slíkt er þó
ekki óhugsandi. Svipuðu máli gegnir og, að sækjandi kann að krefjast fulln-
ustudóms fyrir kröfu, sem ekki er gjaldfallin, en hann fær viðurkenningardóm
(dómgildingu) fyrir kröfunni“) Ætla verður, að dómstólar fari ekki strangt
í sakirnar í þessu efni.

a) Þegar aðiljar taka til að reifa málið eftir reglum 114. gr., kemur
stundum á daginn, að sóknaraðili hefði mátt hafa uppi stærri kröfu en þá,
sem dómkrafa greinir. Eru þá ýmsir kostir fyrir hendi:

(1) Sóknaraðilja kann að vera heimilt að koma viðbótarkröfu að með
framhaldsstefnu, sbr. 103, 113. og 2. mgr. 70. gr. Eml. Vitaskuld má við—
bótarkrafa ekki koma svo seint, að þar með sé sniðgengið sjálft réttarfarið.
Viðbótarkröfur sem aðrar kröfur verða að sæta málflutningi, áður en á þær
er lagður dómur.

(2) Gagnaðili kann að samþykkja framkomu viðbótarkröfu eða láta hjá
liða að mótmæla framkomu hennar, sbr. 103. og 113. gr. Eml., og kemst slík
krafa þá að með sömu skilyrðum og undir a).

(3) Dómari kann að fallast á aukna kröfugerð þrátt fyrir mótmæli gagn-
aðilja. Eðlilegt sýnist, að dómari geti heimilað breytingu á kröfu, þegar
um bersýnileg mistök er að ræða. Sækjandi gleymir t. d. að hafa uppi kröfu
um vexti eða málskostnað 0. s. frv. Má vísa til 45. gr. laga um Hæstarétt
Íslands nr. 57/1962 og Hrd. ]964:197. Í máli þessu krafðist stefndi upphaflega
í héraði að verða sýknaður af kröfum stefnanda að öðru leyti en því, að
hann yrði aðeins dæmdur til að greiða 900 ársvexti af kr. 100.000.00. .. Við
munnlegan flutning málsins í héraði breytti umboðsmaður aðaláfrýjanda
(stefndi í héraði) kröfu sinni, og krafðist hann nú algerrar sýknu. Um þetta
segir 1' forsendum dóms Hæstaréttar:

„Héraðsdómari ákvað, að hin breytta krafa skyldi koma til álita. Hér
fyrir dómi hefur umboðsmaður gagnáfrýjanda (stefnandi í héraði) til vara
krafizt þess, að aðaláfrýjandi verði dæmdur samkvæmt viðurkenningu um—
boðsmanns síns í greinargerðinni. Viðurkenning umboðsmanns aðaláfrýj—
anda 1' greinargerðinni stafaði af þeim misskilningi hans, að vixillinn væri í
vanskilum, og svo af ónógri athugun hans á lagareglum þeim, er málefnið
vörðuðu. Eins og atvikum málsins er háttað og með hliðsjón af grundvallar—
sjónarmiðum 45. gr. laga nr. 57/1962, þykir rétt að taka leiðréttingu á kröfu-
gerðinni til greina.“

Einn dómandi Hæstaréttar gerði sératkvæði. Þar stendur m. a.:
„Hins vegar tel ég eigi efni til að víkja til hliðar upphaflegri kröfugerð

umboðsmanns aðaláfrýjanda í héraði, er telja verður aðaláfrýjanda bund-
inn af.“

(4) Eftir 98. gr. Eml. er stefnda (verjanda) rétt að gera fyrir æðra dómi
allar þær kröfur og koma fram öllum þeim vörnum og gögnum leyfislaust,
er honum myndi hafa verið rétt að hafa uppi fyrir hinum óæðra dómi, ef
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hann hefur sér að vítalausu ekki fengið vitneskju um, að honum var stefnt,
eða ekki verið stefnt svo tímanlega, að hann mætti sækja dómþing í héraði.

Hæstiréttur hefur rýmkað þessa reglu með dómvenju á þann veg, að
aðilja er jafnan rétt að koma að kröfum og málsástæðum fyrir dómnum, ef
hann hefur aldrei mætt i héraði, hver sem annars hefur verið ástæðan til
þeirra forfalla. En hafi aðili einu sinni eða oftar mætt í héraði, hefur Hæsti-
réttur ekki heimilað honum að koma að frekari kröfum eða málsástæðum
samkvæmt reglunni í 110. gr. Eml. um afdráttarlausan málflutning.

Í nýju lögunum um Hæstarétt nr. 57/1962 er reglan áréttuð í 45. gr.,
en þar segir, að Hæstarétti sé rétt að leyfa aðilja að bera fram nýjar kröfur í

Hæstarétti umfram það, sem hann bar fram í héraði, enda hafi hann áskilið
sér það í stefnu, grundvelli máls sé eigi raskað, afsakanlegt sé, að þær voru
eigi hafðar uppi í héraði og það ylli aðilja réttarspjöllum, ef eigi væri tekið
tillit til þeirra, sbr. og það sem segir að framan undir VI. B. 1) a), (3) og
hér á eftir undir VIII. E. 1), b).“)

b) Enn fremur getur hugsazt, að dómari verði þess áskynja eftir dámtöku
máls, að aðili hefði getað hagað kröfugerð sinni á annan og hagkvæmari
hátt en hann gerði. Kröfugerðin fer mjög eftir þeim málsástæðum, sem
fram eru bornar. Í málum, þar sem dómstólar beita undantekningarheimild
113. gr. Eml., sem heimilar að byggja niðurstöðu máls á öðrum málsástæðum
en þeim, sem fram koma í sókn og vörn, verða réttarverkanir þær, sem
dæmdar eru, einatt ekki nákvæmlega sömu og í dómkröfu. Þetta telst þó
til algerra undantekninga. Maður krefst t. d. peningagreiðslu sakir þess, að
verjandi skuldi sér fjárhæðina, en dómstóllinn dæmir honum hins vegar
greiðsluna sem skaðabætur. Slíkt getur dómstóll ekki leyft sér nema í þágu
réttlætis, þ.e. til að varna stórfelldum réttarspjöllum, enda halda dómstólar
sig þá jafnan við þá krónutölu eða fjárhæð, sem krafizt er í stefnu, og fara alls
ekki út fyrir hana.

Í Hrd. I967:65 voru málavextir sem hér fer á eftir:
A hafði keypt íbúð af B með „öllu, sem þessari íbúð fylgir og fylgja ber,

þ. á m. lóðarréttindí að hluta,“ eins og sagði í afsali. Húsið stóð á erfðafestu-
landi, og taldi A sig eiga að fá helming endurgjalds, er kaupstaðurinn greiddi
B, þegar kaupstaðurinn tók erfðafestulandið til sinnar ráðstöfunar.

Í héraðsdómi segir: „Telja verður, að fólk hljóti almennt að vita, að
erfðaleigusamningar eru háðir allströngum ákvæðum um aðild, og menn
geta ekki treyst því, að þeir öðlist hlutdeild í erfðaleigurétti án samþykkis
leigusala.“ Ástæða er til að ætla, að héraðsdómari ofmeti allverulega laga-
þekkingu fólks í þessum forsendum dómsniðurstöðu sinnar. Þar ofan á
bætist, að fólk er jafnbundið af lögum, þótt það þekki þau ekki. Dómarinn
hélt sig við framkomnar málsástæður og sýknaði B af kröfum A.

Hæstiréttur leit öðruvísi á málið. Í forsendum dómsins stendur m. a.
skrifað:

„Gagnáfryjandi (B) átti kröfur á kaupstaðinn vegna afnáms erfðaleigu-
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samningsins. Hann seldi aðaláfrýjanda (A) „lóðarre'ttindi að hluta“ með af-
salinu frá 18. júlí 1955 og ber ábyrgð á efnd þess loforðs. Við niðurfall erfða-
leigusamningsins verður aðaláfryjandi (A) að greiða kaupstaðnum leigu fyrir
lóðarréttindin. Verður eigi fullyrt, að aðaláfrýjandi hafi mátt sjá þetta
fyrir við viðtöku afsalsins 18. júlí 1955. Að svo vöxnu máli þykir hann eiga
rétt til bóta úr hendi gagnáfryjanda (B), enda verður þessi málsástæða tekin
til greina, þótt umboðsmaður aðaláfrýjanda hafi eigi hreyft henni, sbr. 113.
gr. laga nr. 85/1936.“45)

c) Í útivistarmálum, þ. e. þegar verjandi mætir ekki á dómþingi til að
hafa uppi varnir, verður vitanlega ekki um það að ræða, að aðiljar þingi í
málinu. En einu gildir þó, að svipuðum reglum er beitt. Dómari metur þau
gögn, sem sóknaraðíli ber fram um málavexti og er frjáls að beita lagaregl-
um og reynslulögmálum, sbr. nánar 2. mgr. 118. gr. Eml.

2) Aðiljar eiga ekki forræði á sakarcfni.
Ekki getur dómari í þessum málum frekar en endranær dæmt aðilja

annað en hann fer fram á.
En afstaða dómara til kröfugerðarinnar er samt í veigamiklum greinum

frábrugðin. Hann skal neita að taka kröfu sóknaraðilja til greina, ef hann
álítur hana ekki vera á rökum reista. Breytir engu um það, þótt varnaraðili
samþykki kröfuna, mótmæli henni ekki eða jafnvel beri fram kröfu, sem
gengur í sömu átt. Reglur laganna eru m. 6. o. óhjákvæmilegur, og geta
aðiljar því ekki samið sig undan þeim né heldur hagað málflutningi sínum á
þann veg, að á þær reyni ekki. Opinberir hagsmunir liggja jafnan til grund-
vallar hinum óhjákvæmilegu reglum.

Í málum til faðernis áskilgctinna barna, sem fjallað er um í XVIII. kafla
Eml., segir, að sá verði dæmdur faðir, sem gengst við samförum við móður
á getnaðartíma barns, nema líklegt megi telja eða sannað, að fleiri hafi
haft samfarir við móður á þessu tímabili, sbr. 212. gr. Eml. Greinin er of
þröngt orðuð, miðað við þá þjóðfélagshagsmuni, sem í húfi eru. Ef sannað
þykir, að móðir og varnaraðili, sem ein eru til frásagnar, hafi ekki haft
samfarir á getnaðartima barns þrátt fyrir játningu varnaraðilja, þá er ekki
ástæða þrátt fyrir orðalag greinarinnar að dæma hann föður barnsins. Í því
fælist misnotkun dómstóla ríkisins.

Í málum til véfengingar á faðerni barna samkvæmt lögum um afstöðu
foreldra til skilgetinna barna nr. 57/1921 korna svipuð sjónarmið til greina.
Dómkrafa stefnanda verður því aðeins tekin til álita, að víst megi telja barn-
ið geta ekki verið getið af eiginmanni móður þess, sbr. 1. mgr. 7. gr. laganna.

Í hjúskaparmálum samkvæmt VIII. kafla laga um stofnun og slit hjú-
skapar nr. 39/ 1921 er sama þörfin á óhjákvæmilegum reglum, og geta að-
iljar því hvorki ráðið gangi þeirra né niðurstöðu. Að vísu hefur nánast
aldrei reynt á þessi ákvæði hér á landi.

Hér ber að hugfesta, að flestar reglur landslaga eru óhjákvæmilegar og
að fyrst og fremst á sviði fjármunaréttarins gildir allvíðtækt samningsfrelsi,
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en sjaldnast endranær. Það geta því orðið til margs kyns re'ttarsmnbönd,
sem brjóta í bág við lög. Einnig kunna samningar manna að brjóta í bág við
velsæmi. Þá kann að vera fyrir neðan virðingu dómstólanna að skera úr
þeim málilm,45“) en ella þegar krafa er reist a' réttarsambandi, sem brýtur í
bág við óhjákvæmileg lög, skal dómarinn vitaskuld beita þeim ákvæðum
ex offacio án tillits til, á hvern hátt aðiljar leggja málið fyrir hann.

Óhjákvæmilegar reglur geta verið hvorttveggja reglur efnisréttar eða rétt-
arfars. Það er réttarfarsforsenda, að kröfugerð brjóti ekki í bág við óhjákvæmi-
legar réttarfarsreglur.45b) Ef sú forsenda er ekki til staðar, ber dómara jafnan
að frávika“) En ef kröfugerðin er hins vegar andstæð reglum efnisre'ttar,
ber að sýkna.

VII. Gildi þeirra yfirlýsingu, sem aðiljar eða umboðsmenn
þeirra gefa fyrir dómi.

A. Til þess að dómsniðurstaða geti orðið réttlát, má dómari ekki ganga
þess dulinn, hvað aðiljar raunverulega vilja. Þess vegna m. a. leggur 114. gr.
Eml. þá skyldu dómara á herðar að kosta kapps um, að allar yfirlýsingar
aðilja verði sem gleggstar. Yfirleitt leikur ekki vafi á því, að sækjandi vill
fá kröfu sína tekna til greina og verjandi vill verða sýknaður.

En iðulega hefur aðiljum gengið erfiðlega að láta vilja sinn í ljós, þegar
þau skipti fóru fram, sem málaferli eru af sprottin, og fyrir dómi er þeim
oft þung þraut að gera grein fyrir því, hvernig þeir ætli að fá Vilja sínum fram-
gengt með dómsúrskurði. Þar reynir einmitt á lagaþekkingu.

Hlutverk málflutningsmanna er að skýra málstað umbjóðenda sinna á

þann hátt, að komi heim og saman við landslög. En sé málflutningsmanni
mjög mislagðar hendur, verður varla umflúið, að dómari taki að sér hlut-
verk hans að nokkru leyti, enda sé máli ekki vísað frá dómi. Ellegar er við-
búið, að annarhvor aðilja bíði réttarspjöll.

B. Títt eru það samningsskipti um fjármál, sem deilur fyrir dómstólum
snúast um. Um lagalegt gildi loforða notuðust menn fyrrum við svonefnda
„viljakermingu“ til að skýra út, hvers vegna menn væru bundnir við loforð
sin. Menn töluðu um viljayfirlýsingar.“) Við yfirlýsingu sína varð maður
bundinn, af því að hann hafði viljað skuldbinda sig. Þetta viljasjónarmið
notar H. Munch-Petersen sem leiðarvísi um, hvort yfirlýsingar aðilja fyrir
dómi skuli álitnar falla undir regluna um forræði aðilja á sakarefni eða
undir þingunarreglufis) Ef skuldbindingarvilji kom fram í yfirlýsingu, áleit
hann regluna um forræði aðilja á sakarefni eiga við. Fylgi manna við vilja-
kenninguna hefur síðar farið þverrandi, og stórum meira er nú — eftir
norrænum rétti að minnsta kosti — lagt upp úr svonefndri „trausts- eða
yfirlýsingarkenningu“. Eftir henni þykir rétt, að menn verði bundnir við
yfirlýsingar sínar að sama skapi og yfirlýsingin vekur traust hjá viðtakanda
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hennar um, að loforð sé gefið. Í samræmi við kenninguna er grandleysi
manna verndað í ríkum mæli. Sakir þessara breyttu viðhorfa hittir aðgrein-
ing H. Munch—Petersens ekki jafnvel í mark og fyrrum. En fleira kemur
einnig til.

C. Það er að vísu rétt, að málsaðiljar skulu halda forræði sínu til að
gefa loforð og ráðstafa sakarefni, enda þótt þeir standi frammi fyrir dómara,
sem skera skal og skipta í þrætu þeirra.

En hitt er ekki jafnnærri sanni, að aðiljar séu fyrir dóm komnir til að
útkljá ágreining sinn með samningum. Að vísu skal dómari leita um sættir,
á hvaða stigi máls sem er, sbr. 106. gr. Eml. En aðiljar eru samt ekki komnir
fyrir dóm til að sættast. Þvert á móti vill hvor þeirra oftast nær fá dómar—
ann til að kveða upp dóm, sem sé gagnaðílja sem andstæðastur.

Yfirlýsingar aðilja fyrir dómara eru jafnan ekki heldur löggerningar,
eins og t. d. loforð, sem vekja strax réttarverkanir um leið og þau eru
gefin, eða þegar þau koma til vitundar viðtakanda. Yfirlýsingar fyrir dómi
beinast fyrst og fremst að því að fá dómara til að kveða u-þþ dóm til-
tekins efnis, en þær vekja jafnan ekki réttarverkanir um leið og þær
koma til viðtakanda. Yfirlýsingar fyrir dómi eru þvi að jafnaði ekki
viljayfirlýsingar í skilningi efnisre'ttar. Viljayfirlýsingar af því tagi eru
hvorki sannar né ósannar, en yfirlýsingar fyrir dómi eru gefnar að Viðlagðri
ábyrgð um að segja satt.“)

D. Í 1. mgr. 123. gr. Eml. segir:
„Yfirlýsing aðilja, er felur í sér ráðstöfun á sakarefni, bindur hann eftir

reglum um gildi loforða.“
Vitaskuld geta menn gefið loforð fyrir dómi, en það verður að vera alveg

ótvírætt, að aðili hafi með yfirlýsingu sinni viljað gefa loforð og þar með
varpa af sér skyldunni til sannsögli. Af þessari ástæðu ber að skýra 1. mgr.
123. gr. Eml. þröngt. Í samræmi við þetta er 1' frumvarpi því, sem lagt var
fyrir Alþingi árið 1955, að nýjum lögum um meðferð einkamála i héraði
lagt til, að 1. mgr. 123. gr. verði breytt. Hin nýja grein er nr. 110 í frum—

varpinu. Þar segir:
„Nú viðurkennir aðili, sem ráðstöfunarrétt hefur á sakarefni, tiltekið

málsatvik fyrir dómi, sem honum er óhagstætt, og skal skýrsla hans að
jafnaði lögð til grundvallar um það atvik. Ef aðili tekur aftur viðurkenn—
ingu sína, metur dómari með hliðsjón af þeim rökum, sem afturköllun er
reist á, og atvikum að öðru leyti, hvert sönnunargildi viðurkenningin hefur.

Nú játar aðili skýrslur gagnaðilja um atvik rétta, en greinir jafnframt
önnur atvik, sem Ónýta eða draga úr afleiðingum játningar hans, og metur
dómari eftir öllum atvikum, hvað leggja skuli upp úr viðurkenningunni.“

Ákvæði þetta í frumvarpinu er reist á því sjónarmiði, að dómari meti
sjálfstætt hverju sinni sönnunargildi það, sem málflutningsyfirlýsingar aðilja
hafa, án þess að hann sé rigbundinn af þeim eftir reglum efnisréttar um
löggerninga.50)
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VIII. Ma'lsa'stæður, mótmæli og staðhæfingar.
A. Áður en lengra er haldið, skal víkja ofurlítið að því, hvað máls-

ástæða er. Venjulega er með málsástæðu („sögsmálsgrund“ á dönsku) átt við
þau málsatvik, sem dómkrafan er öðru fremur studd við. En málsástæða
getur einnig verið réttarreglur, sem dómkrafa er studd við.“) Loks er með
málsástæðu oftlega bæði átt við málsatvik og lagalega ályktun, sem dregin
er af atviki.52) Málsástæða er þá framdráttar málsatvika, sem sækjandi skír-
skotar til með því að þau hafi að lögum þær réttarverkanír, sem í dóm-
kröfu greinir.

Málsástæða er stundum notuð bæði sem heiti á sálmara'stæðum og varnar-
a'stæðum. Varnarástæður eru venjulega nefndar mótmæli eða mótbárur.

Mótmæli eru sú flétta staðreynda og réttarreglna, sem verjandi styður
sýknukröfu sína við. Eins og sóknarástæður varða mótmæli ýmist staðreyndir
eða réttarreglur.

Menn „bara fyrir sig“, „bera fram“, „halda fram“ eða „hafa nþþi“ máls-
ástæður, sóknarástæður eða varnarástæður.

B. Hugsanlegt er að greina a' milli „málsa'stæðna“ og „staðhæfinga“.
Staðhæfingnefnist á dönsku „anbringende“, á norsku „páberopelse“, á sænsku
„áberopande“ og á þýzku „Behauptung“.

Málsástæða í merkingunni sóknara'stæða er tilgreind í stefnu eða greinar-
gerð. Í greinargerð verjanda eru síðan bornar fram varnarástæður, þ. e. mót—

mæli eða mótbárur. Bæði sóknarástæður og varnarástæður eru staðhæfingar.
En í aðalflutningi máls, hinum munnlega flutningi, tekur sækjandi til með—

ferðar varnarástæður verjanda, og hefur uppi staðhæfingar um þessar varnir,
sem naumast geta talizt ma'lsástæður. Annars er slíkur greinarmunur síður
en svo ljós.“) Íslenzkir dómstólar hafa oft kallað „málsástæður“ þær stað—

hæfingar, sem fyrst koma fram í aðalflutningi máls, hinum munnlega flutn-
ingi.

C. Ekki verða allar staðreyndir eða málsatvik notuð sem málsástæður
eða staðhæfingar í ofangreindri merkingu. Notandi eru þær staðreyndir
einar, sem taldar verða réttarstaðreyndir (retsfakta). Þær eru skilyrði þess,
að tiltekin réttarregla komi til notkunar. Sem málsástæður verða aftur á
móti ekki notaðar þær staðreyndir, sem einungis eru sönnunarstaðreyndir
(bevisfakta). Staðreyndir þessar geta aðeins skipt máli óbeinlínis, þar sem
þær gegna sönnunarhlutverki um tilvist réttarstaðreyndaýð

Það er réttarstaðreynd í skuldamáli, að skuldin hafi verið greidd. Kvitt-
un eða reikningsfærsla er þar á móti sönnunarstaðreynd. Æði oft er eitt og

;sama málsatvik hvorttveggja 1 senn, réttarstaðreynd og sönnunarstaðreynd.
Viðurkenning á skuld kann t. (1. að vera réttarstaðreynd, þegar skera skal
úr, hvort fyrningarfrestur sé rofinn, og um leið sönnunarstaðreynd til
vitnis um, að krafa hafi stofnazt.

Meginregla 113. gr. Eml. um, að dómari geti ekki byggt dóm sinn á
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málsástæðum eða mótmælum, sem koma hefðu mátt fram, en hafa ekki gert
það í meðferð máls, á einvörðungu við réttarstaðreyndir. Þegar hann tekur
til álita sönnunarstaðreyndir, eða hvort réttarstaðreynd sé sönnuð, er honum
því í sjálfsvald sett að taka til greina öll gögn, sem fram hafa komið í málinu.

D. Eins og fyrr segir, er að meginstefnu aðiljum lagt á herðar að bera
fyrir sig málsástæður eða mótmæli til stuðnings dómkröfum sínum, sbr. 113.
gr. Eml. Í því felst, að þeir geta jafnan ekki búizt við því, að dómari byggi
dómsniðurstöður sína á öðrum málsatvikum en þeim, sem fram koma sem
málsástæður eða mótmæli í sókn eða vörn málsins eða sem staðhæfingar í
framangreindri merkingu.

En á hina höndina loka íslenzku réttarfarslögin alls ekki þeirri leið fyrir
dómara, að hann geti, ef honum býður svo við að horfa, vinzað úr gögnum
málsins atvik, sem nota hefði mátt sem málsástæður eða mótmæli í sókn
eða vörn, sbr. 113. gr. Eml. Lögin setja dómara engin fyrirmæli um það,
hvenær hann skuli hafa það lag á dómsforsendum sínum. Í 113. gr. Eml.
segir einvörðungu: „og metur dómari það þá eftir atvikum hverju sinni,
hvort slík málsástæða geti komið til greina.“ Fullvíst má þó heita, að höf—

undur laganna hefur ekki ætlazt til, að þessi undantekningarheimild væri
notuð, nema þegar mikið lægi við til að bjarga málstað réttlætisins, þ e.
koma í veg fyrir veruleg réttarspjöll.

Vegna hins rúma orðalags 113. gr. Eml. er einsætt, að dómstólar hafa vald
til að móta nánari reglur um, hvenær þeir taki málsatvik ekki til greina af
sjálfsdáðum, og hvenær þeir skuli bregða út af meginreglunni og taka máls-
atvik til greina sem málsástæðu eða mótmæli.

E. Framkvæmd íslenzkra dómstóla virðist að meginstefnu hafa orðið sú,
að héraðsdómendur hafa haldið sig við meginregluna í 113. gr. Eml. og ekki
vogað sér að nota undantekningarheimildina. Hæstiréttur er aftur á móti
ósmeykari við slíkar tiltektir. Eru þeir dómar Hæstaréttar orðnir allmargir,
þar sem dómurinn hefur lagt til grundvallar niðurstöðu sinni málsatvik,
sem aðiljum eða umboðsmönnum þeirra hefur ekki hugkvæmzt að bera fram.

Ef til vill má lesa út úr dómum Hæstaréttar, að hann sé smátt og smátt
að móta sérreglur um það, hvenær hann leggi á aðilja byrðina af því að hafa
ekki borið fyrir sig málsástæðu og hvenær þeirri byrði sé aftur á móti af
létt. Til þessa hníga gild og góð rök. Sum málsatvik eru þess eðlis, að litt
afsakanlegt er, ef aðilja eða umboðsmanni hans sést yfir að notfæra sér þau
til rökstuðnings dómkröfu. Önnur eru og þess eðlis, að dómstólnum kynnu
að verða á mistök, ef þeir legðu þau af sjálfsdáðum til grundvallar dómi.55)
Enn önnur málsatvík eru þó þess konar, að feikna kunnáttu og skarþan skiln-
ing þarf til að greina þau í samhengi málsins. Slík málsatvik virðist Hæsti-
réttur stundum nota sem dómsforsendur, enda þótt þau hafi ekki komið
fram sem málsástæða, ef nauðsyn þykir til bera að hjálpa réttlætinu til sigurs.

Verða nú nánari reglur raktar, og greint á milli mála, þar sem aðiljar eiga
/forræði a sakaiefni, og hinna, þar sem svo er ekki.
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!l) Aðiljar eiga forræði a sakarefrti.
a) Meginreglan er, að aðiljar skulu bera fyrir allar málsa'stæður, sem þeir

vilja fá teknar til dómsálagnirzgar, sbr. 113. gr. Eml. Að þessari skipan hall-
ast meirihluti fræðimanna á Norðurlöndum. Er jafnvel talið, að dómari geti
ekki tekið málsastæðu til greina, þótt hún sé alkunn (nótorisk), ef hvorugur
aðili hefur borið hana fyrir sig. Eckhoff lýsir þessu með dæmi: „Það hefur
verið ókleift að efna sölusamning sakir styrjaldar. Kaupandinn höfðar mál
og krefst bóta vegna vanefndar. Seljandi ber fyrir sig, að samningurinn sé
ógildur fyrir svik, en ber ekki fyrir sig, að það sé hlutlægt (objektivt) ógern-
ingur að afhenda (Iög um lausafjárkaup nr. 39/1922, 24. gr. i. f.). Ef dóm-
arinn alitur, að samningurinn sé gildur, verður hann að dæma seljandann
til að greiða bætur. Hann getur ekki tekið tillit til styrjaldarinnar, enda þótt
alkunna sé, að hún hafi komið í veg fyrir alla flutninga milli seljanda og
kaupanda,“56) sbr. að framan undir IV. C. Mjög vafasamt er samt, að ís—

lenzkir dómstólar fari svo strangt 1' sakirnar, nema aðrar sérstakar ástæður
liggi til þess að taka ekki til greina hina alkunnu staðreynd.

Ljóst er af orðalagi í forsendum fjölda dóma, að ekki er tekin afstaða
til annarra málsástæðna en þeirra, sem uppi eru hafðar.

(1) Í Hrd. 1968:168 er komið inn á þetta atriði. Í dómsforsendumHæsta-
réttar er m. a. kveðið svo að orði:

„Í héraði var því eigi hreyft af hálfu aðaláfrýjanda og stefnda, að krafa
gagnáfrýjanda væri fallin niður fyrir fyrningu eða vangeymslu. Koma því
þessar málsástæður eigi til álita hér fyrir dómi.“ Voru stefndi og aðaláfrýj-
endur dæmdir til að greiða dómkröfur gagnáfrýjanda.

Dómurinn styður niðurstöðu sína jafnhliða við regluna um afdráttarlaus-
an málflutning, enda fléttast sú regla saman við þingunarreglu, að því leyti
sem varðar spurninguna, hvort málsástæður og mótmæli megi nota sem
grundvöll dóms, sbr. það sem enn fremur segir hér á eftir undir VIII. E. 1) b).

Vera má, að lesa megi út úr þessum dómi, að Hæstiréttur leggi að jafnaði
„staðhæfingarbyrði" a' aðilja, þegar um er að ræða að nota „fyrningu“ eða
„vartgeymslu“ sem málsa'stæðu. Fyrning og vangeymsla eru réttargrundvöll—
ur, sem alls ekki allir vilja bera fyrir sig, því að þeir telja sig ekki geta
verið þekkta fyrir það. Á það er og að lita, að þessi atriði kunna að hafa
komið til umræðu milli aðilja, áður en þeir komu fyrir dóm. Kynnu því
dómstólnum að verða á hrapalleg mistök að nota þau sem sýknugrundvöll
af sjálfsdáðum.

(2) Aftur á móti tekur Hæstiréttur þó „fyrningu“ stundum til greina af
sjálfsdáðum sem viðbótarrökstuðning dómsniðurstöðu sinnar. Í forsendum
Hrd. 1967:198 segir m. a.:

„Samkvæmt gögnum málsins er ekki í ljós leidd nein vangæzla af hálfu
áfrýjanda sjálfs. Að áliti yfirskoðunarmanna var umbúnaður í lagi og að-
staða góð um borð í V/b Suðurey. Ekki er sannað, að Valgeir Jónsson eigi
nokkra sök á slysinu, en krafa á hendur áfrýjanda, reist á sök Valgeirs, væri
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auk þess fyrnd, sbr. 3. tl. 251. gr. siglingalaga nr. 56/1914.“ Virðist dómurinn
taka til greina af sjálfsdáðum hinar sérstöku fyrningarreglur siglingalaga.
Þegar um lögveð er að tefla, gengur það fyrir samningsveðum. Ef lögveð
er dæmt, bindur slíkur dómur því iðulega þriðja mann. Verður því að telja
rétt, að dómari taki fyrningu lögveðskröfu til greina af sjálfsdáðumma)

Í Hrd. 1967:225 staðfestir Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdómarans, en
bætir síðan við

„Héraðsstefna í máli þessu var útgefin 23. apríl 1965. Kröfur þær, sem
aðaláfryjandi hefur uppi í máli þessu, voru því fyrndar, þá er málið var
höfðað, hvernig sem á málavexti er litið, sbr. 1. tl. 3. gr. og 2. tl. 4. gr. laga
nr. 14/1905. Dómsorð héraðsdóms ber því að staðfesta.“

(3) Hæstiréttur virðist og taka af sjálfsdáðum til athugunar spurninguna
um fyrningu í einstaka málum og benda á, að krafa sé ekki fyrnd, og því megi
vel nota hina tilgreindu málsástæðu. Sýnist rétturinn einkum hafa þann hátt
á, þegar rétturinn hefur sett málsástæðuna saman af sjálfsdáðum, enda þótt
hún megi teljast langsótt eða án stoðar 1' settum lögum, en samt leiða til
réttlátrar eða sanngjarnrar dómsniðurstöðu. Grundvöllur dómsins er þá ef
til vill „meginstafir laga“ eða „almenn lögrök“. Þannig segir m. a. í Hrd.
1963:232:

„Þegar litið er til samskipta aðilja og annarra málavaxta, þykir gagn-
áfrýjandi eiga rétt til nokkurra launa fyrir störf sín í þágu heimilisins tíma-
bilið nóvember 1953 til ágúst 1957, enda teljast kröfur gagnáfrýjanda af því
efni ófyrndar, sbr. lokaákvæði 1. tl. 3. gr. laga nr. 14/1905. Þykja laun gagn-
áfryjanda fyrir nefnt tímabil hæfilega ákveðin kr. 55.000.00.“57)

b) Meginreglan í 113. gr. Eml. um, að málsástæður verði ekki lagðar til
grundvallar dómi, nema þær séu sérstaklega fram bornar, styðst jafnframt
við regluna um afdráttarlausan málflutning (eventualmaxime). Sú regla hef—

ur að forsendu, að dómari noti ekki annað en frambornar málsástæður, en
gengur miklu lengra í því að krefjast, að allar málsástæður komi fram þegar
í upphafi málssóknar, sbr. 110. gr. Eml. Hæstiréttur synjar þannig jafnvel
málsa'stæðum, sem seint hafa komið fram, en komið þó. Synjunín hefur verið
á þeim rökum reist, að ekki sé afsakanlegt, hve seint málsástæðan kom fram.
Sjá til samanburðar ofangreindan dóm Hæstaréttar 1' Hrd. I968:168 og Hrd.
1964t219. Í því máli var málsástæða fyrst höfð uppi fyrir Hæstarétti, en var
andmælt af gagnaðilja sem of seint fram kominni. Taldi Hæstiréttur af
þeirri ástæðu eigi efni til að sinna henni þar fyrir dómi.

Reglan um afdráttarlausan málflutning og undantekningarheimildin í
113. gr. Eml. lenda í mótsögn hvor við aðra, ef fyrrnefndu reglunni er beitt
fortakslaust. Þannig kynni aðili að taka aukna áhættu í málflutningi sínum
með því að bera fyrir sig málsástæðu í Hæstarétti, sem hann hefði ekki hreyft
í héraði. Með því gæfi hann gagnaðilja tækifæri til að mótmæla henni sem
of seint fram kominni, og yrði hún ekki tekin til álita, ef Hæstiréttur teldi
sig rígbundinn af reglunni um afdráttarlausan málflutning. Ef aðili færi
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aftur á móti þá leið að nefna malsástæðuna ekki í Hæstarétti, en hefði góðan
málstað að öðru leyti, gæti hann gert sér vonir um, að Hæstiréttur legði máls-
atvikið til grundvallar dómi sínum samkvæmt heimildinni í 113. gr. Eml.
Einmitt þessi hugsanlega mótsögn vegur þungt á metunum gegn heimild

/dómstóla til þess að leggja hvaðeina, sem fram kemur z skjölum, til grund-
vallar dómi, án þess að báðir aðiljar hafi fært fram rök sín um það atriði í

sókn og vörn. Málsatvik, sem tekið er til greina öðrum aðiljanum til máls-
bóta, án þess að gagnaðili hafi fengið færi á að tjá sig um það, skapar hættu
a', að dómstóllinn komi gagnaðiljanum stórlega á óvart. Hann kynni að
hafa komið fram með veigamikil gagnrök, ef hann hefði fengið færi á. Jafn—

framt verður ósþör notkun undantekningarheimildarinnar 113. gr. Eml. nán-
ast að teljast andstæð reglunni um reifun og andreifun ma'ls (kontradiktorisk
maxime).

Í 45. gr. laganna um Hæstarétt Íslands segir:
„Nú vill aðili bera fram kröfur og málsástæður umfram það, sem hann

bar fram í héraði, og er Hæstarétti rétt að leyfa honum það, enda hafi hann
áskilið sér það í stefnu, grundvelli máls sé eigi raskað, afsakanlegt sé, að
þær voru eigi hafðar uppi í héraði, og það ylli aðilja réttarspjöllum, ef
eigi væri tekið tillit til þeirra.“

Þessi grein laganna um Hæstarétt er eins konar málamiðlun milli regl-
unnar um afdráttarlausan málflutning og undantekningarheimildarinnar í
113. gr. Eml. Þar kemur til álita, hvort einstrengingsleg framkvæmd regl—

unnar um afdráttarlausan málflutning mundi valda aðilja verulegum réttar-
sþjöllum eða hvort hann hafi afsakanir fyrir því, að málsástæður hans komi
ekki fyrr fram. Ef svo er, getur Hæstiréttur heimilað framkomu þeirra þrátt
fyrir andmæli gagnaðilja. Hrd. ]963:307 varpar ljósi á framkvæmd Hæsta-
réttar. Í dómsforsendunum er tekið fram:

„Samkvæmt þessu og með skírskotun til 45. gr. laga nr. 57/1962 um
Hæstarétt krefst aðaláfryjandi þess, að málið verði nú dæmt í Hæstarétti
samkvæmt þeim gögnum, sem hann hefur lagt fram. Gagnáfryjendur mót—

mæla því hins vegar, að önnur gögn en þau, sem lágu fyrir héraðsdómara,
verði hér fyrir (lómi til greina tekin.

Samkvæmt 110. gr. laga nr. 85/1936, sbr. 111. gr. sömu laga, skulu stað-
hæfingar um málsatvik og mótmæli koma fram, jafnskjótt sem tilefni verður,
og má annars kostar eigi taka slíkar yfirlýsingar til greina, nema gagnaðili
samþykki. Stefndi í héraði . . . kom sjálfur fyrir dóm á fyrsta dómþingi mals—
ins 21. febrúar 1961. Af reynsluþekkingu sjálfs sín og bryningu dómara var
honum augljós nauðsyn á undandrattarlausum málflutningi. Eigi eru leidd—

ar líkur að því, að veikindi hans hafi borið svo brátt að, að hann hafi eigi
mátt fela málflutningsmanni mál þetta til meðferðar. Verða því malsástæður
þær og gögn, sem aðaláfrýjandi flytur fram fyrir Hæstarétti, eigi til greina
tekin gegn andmælum gagnáfryjanda.“

Þessi dómur eins og fleiri lætur í veðri vaka, að hefði varnaraðili alls
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ekki mætt á dómþingi í héraði, þá hefði Hæstiréttur tekið málsástæður hans
til greina, þegar hann tók að koma fyrir dóm í Hæstarétti og bera málsástæð—
urnar fram, sbr. að framan undir VI. B. 1). a). (4).

c) Það mun vera sammæll fræðimanna nú a' tímum, að reglan um af-
dráttarlausan málflutning sé of ströng.“) Þess vegna er í áðurnefndu frum-
varpi að nýjum lögum um meðferð einkamála í héraði, sem lagt var fyrir
Alþingi árið 1955, gerð tillaga um breytingu á 110. gr. Eml. Í 223. gr. frum-
varpsins segir:

„Nú breytir aðili í aðalflutningi skýrslu um málsatvik, sem hann hefur
gefið í frumflutningi, eða hann styður mál sitt atvikum eða sönnun, sem
hann tilgreindi eigi fyrir aðalflutning, og skal dómari eigi taka tillit til
hinna nýju skýrslna eða sannana, ef gild ástæða er til að ætla, að hegðun
aðilja stafi afþví, að hann vilji draga málflutning á langinn eða koma gagn-
aðilja á óvörum eða beita hann brögðum.“

d) Ákvæðin í 114. gr. Eml. um spurningar- og upplýsingarskyldu dómara
leggja, eins og áður greinir, dómara á herðar að taka virkan þátt í málsreifan
asamt aðiljum eða umboðsmönnum þeirra. Ef dómari kemur þá auga á máls-
astæður, sem vel mættu koma fram, getur hann með spurningum sínum —
að minnsta kosti — gert reka að því, að aðiljar eða umboðsmenn þeirra beri
fram nýjar málsástæður. Erlendis er um það deilt, hvort þessi málsreifan
dómara skuli takmarkast af þeim gögnum, sem þegar eru komin fram, eða
hvort hann geti stuðlað að framkomu nýrra gagna. Sú deila er þó yfrið
fræðileg og jafnvel óraunhæf. Vitaskuld getur dómari ekki séð fyrir endann
a' því, hvort spurningar hans varðandi þegar framkomin gögn verða til þess,
að aðilji vakni til meðvitundar um, að honum sé í lófa lagið að koma fram
með ný gögn og málsástæður.

Að íslenzkum lögum eru slík vafamál óþörf. Í 114. gr. Eml. er dómara
beinlínis heimilað að beina til aðilja að færa fram ný gögn. Að svo búnu
skal dómari samkvæmt upphafsákvæði 114. gr. Eml. spyrja aðilja og kosta
kapps um, að yfirlýsingar hans verði sem gleggstar, þar á meðal að allar
málsástæður komi fram. Sú skylda miðast við að fylla gloppur 1' málflutn-
ingi löglærðra umboðsmanna aðilja.

Sakir undantekningarheimildarinnar í 113. gr. Eml. virðist eðlilegast sam-
ræmis vegna að skýra upphaf 114. gr. Eml. á þann veg, að dómara sé rétt
við flutning máls að benda aðiljum (málflutningsmönnum) a' málsa'stæð—
ur, sem hann hefur komið auga á en þeir ekki og hugsanlega mætti taka
til greina í þágu réttlætis. Þannig gæfi dómari aðiljum færi á að tjá
sig um málsástæðuna og færa fram rök sín með henni og móti. Og þá
væri loku skotið fyrir, að það kæmi aðilja illilega á óvart, ef dómari
notaði malsástæðuna síðar sem grundvöll dómsniðurstöðu samkvæmt und-
antekningarheimild 113. gr. Eml. Nefnd skýring mun og vera í samræmi
við réttarfarsframkvæmd Hæstaréttar, sem kveður aðilja fyrir í þessu skyni,
ef þurfa þykir.
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e) Í margnefndu frumvarpi að lögum um meðferð einkamála í héraði
er lagt til, að undantekningarheimildin í 113. gr. Eml. verði takmörkuð,
þó að eigi þyki fært að fella hana alveg niður. 225. gr. frumvarpsins, sem
koma skyldi að nokkru í stað 113. gr. Eml., er því orðuð á svofelldan
hátt:

„Nú kemur málsatvik fram, aðili hreyfir því þó eigi sérstaklega í sókn
eða vörn, og athugar dómari það þá hverju sinni, hvort líklegt sé, að aðili
hafi af vanga eigi borið atvikið fyrir sig. Nú telur dómari líklegt, að svo sé

og að niðurstaða máls verði óréttlát í mikilvægum atriðum, ef gengið er
fram hjá atvikinu í dómi, og er honum rétt að kalla aðilja fyrir sig og krefja
þá sagna um atvikið, sbr. 268. gr.“

Íframkvæmd munu og íslenzkir héraðsdómcndur beita ákvæðum 114. gr.
ásamt ákvæðum 120. gr. Eml. tæpitungulaust til að upplýsa mál. Hefur
jafnvel þótt brenna við, að málflutningsmenn færu að treysta alveg á máls-
reifan héraðsdómara og gerðust því sjálfir sinnt11ausir.59)

Fyrir Hæstarétt koma málin siðan, eins og þau hafa verið reifuð 1' héraðs-
dómi. Þar fyrir dómi er málið venjulega flutt á grundvelli þeirra gagna, sem
fram voru lögð í héraðsdómi, en Hæstarétti er bæði rétt og skylt að beita
ákvæðinu í 114. gr. Eml., sbr. 58. gr. laga nr. 57/1962. Kunna því nýjar máls-
ástæður að koma þar fram, sem metnar eru eftir 45. gr. laga um Hæstarétt
nr. 57/1962.

f) Bæði vegna þess, að mál eru flutt fyrir Hæstarétti á grundvelli gagna,
sem aflað var fyrir héraðsdómi, og vegna þess, að aðiljar eða umboðsmenn
þeirra átta sig ekki ávallt á því að koma fram með nýjar málsástæður, sem
frambærilegar hefðu verið, og loks vegna þess að margir málflutningsmenn
eru farnir að treysta því, að dómendur reifi málin fyrir þá, hefur reynt miklu
meira í Hæstarétti a' undantekningarheimildina { 113. gr. Eml. en að öðrum
kosti væri. Verður nú vikið allýtarlega að þeirri framkvæmd Hæstaréttar.

(1) Hrd. ]965:63 hefur orðið mönnum deiluefni, enda er hann athugunar-
verður.

Hæstiréttur skiptist í meiri- og minnihluta í þessu máli. Meirihlutinn
gekk öndvert gegn niðurstöðu héraðsdómarans.

Í forsendum atkvæðis meirihlutans (4 dómendur) segir m. a.:
„Hinn 4. september 1962 ritaði aðaláfrýjandi (stefndi) svohljóðandi

yfirlýsingu á kauptilboð um íbúð: „Samþykkur framanrituðu tilboði með
því að söluverð sé kr. 380.000.00.“ Þá ritaði gagnáfrýjandi hinn 4. sept-
ember 1962 á kauptilboðið: „Samþykkur framanritaðri breytingu.“ Þess er
eigi getið í samningi aðilja, hvernig þær kr. 30.000.00, er kaupverðið átti
að hækka um, skyldu greiðast. Fór því um það atriði eftir meginreglunni
1' 14. gr. laga nr. 39/1922, þ. e. greiða bar þær í peningum við útgáfu afsals.
Gagnáfrýjandi hefur aldrei boðið þessa greiðslu fram, heldur haldið því
fram, að skuldabréf það, sem í samningnum greinir, ætti að hækka um
hana. Þar sem gagnáfrýjandi þannig hefur eigi gert löglegt greiðslutilboð,
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er aðaláfrýjandi nú eigi bundinn við kaupsamninginn, og ber því að taka
kröfu hans um syknu til greina.“

Minnihluti Hæstaréttar (1 dómandi) kemst að gagnstæðri niðurstöðu:
„Svo sem rakið er í hinum áfrýjaða dómi, komst á bindandi kaupsamn—

ingur með aðiljum um kjallaraíbúð aðaláfrýjanda í húsinu nr. 28 við Skafta-
hlíð. Samningur þessi var ófullkominn að því leyti, að eigi var sérstaklega
ákveðið, hvenær og hvernig gagnálryjandi skyldi greiða þær kr. 30.000.00,
sem kaupverðið var hærra en upphaflegt tilboð hans. Er þá rétt að skýra
samning aðilja svo, að aðaláfrýjandi hafi mátt krefjast þess, að gagnáfrýjandi
greiddi þessa fjárhæð í reiðufé, er hann fengi afsal fyrir íbúðinni.“

Ennfremur segir 1' atkvæði minnihlutans:
„Samkvæmt gögnum málsins og svo sem nánar greinir í héraðsdómi, neit-

aði aðaláfrýjandi frá öndverðu að efna kaupsamning aðilja. Gagnáfryjandi
lýsti sig hins vegar reiðubúinn til að efna samninginn í samræmi við skiln-
ing sinn á hinum ófullkomnu ákvæðum hans um greiðslu kaupverðs. Eigi
andmælti aðaláfryjandi þeim skilningi afdráttarlaust, og eigi tjáði hann sig
um það, hverrar útborgunar hann teldi sig geta krafizt samkvæmt samn-
ingnum né á hvern hátt greiðslutilboði gagnáfryjanda væri áfátt. Að svo
vöxnu máli getur aðaláfrýjandi, sem hafði synjað án réttmætra ástæðna að
standa við samninginn, eigi borið fyrir sig, að hann hafi mátt rifta kaup—
unum, vegna þess að gagnáfryjandi hafi ekki boðið fram fullnægjandi greiðslu
á kaupverðinu.“

Héraðsdómurinn er rökstuddur á líkan veg og atkvæði minnihlutans í
Hæstarétti:

„Aðiljar höfðu ekki komið sér saman um það, hvernig greiða ætti marg-
nefnda hækkun á söluverði íbúðarinnar. Er það því stefnda (seljanda) að
ákveða þetta atriði, og þar sem hann hefur krafizt þess, að hækkun þessi
verði greidd í peningum, ber stefnanda að gera það, enda verður höfuðstóll
veðskuldabréf'sins þá óbreyttur frá því, sem upphaflega hafði verið ráðgert.“

Af forsendum bæði hæstaréttardómsins og héraðsdómsins virðist mega
ráða, að deila málsaðilja hafi frá upphafi til enda snúizt um, hvort bind—
andi samningur hafi komizt á. Aðaláfrýjandi (seljandi) virðist ekki hafa
minnzt einu orði á þá varnara'stæðu, að samningur hafi að vísu stofnazt, en
hann sé ekki bindandi sakir siðar a' orðinnar valnefndar.

Hvorki aftraði það þó meiri- né minnihluta Hæstaréttar að gera að álíta-
efni, hvort löglega stofnuðum samningi mætti rifta eða hefði verið riftað
sakir vanefndar. Héraðsdómanclinn hélt sig hins vegar við fram komnar
málsástæður og mótmæli.

Meirihluti Hæstaréttar leggur til grundvallar, að löglega stofnaður en
þó ófullkominn samningur, hafi verið vanefndur og sé því ekki bindandi
fyrir aðaláfryjanda (seljanda). Samningnum hafi aðaláfrýjandi riftað í verki
með því að neita að standa við hann. Hvorugur aðilinn hafi heimild til að
skýra samninginn og fylla upp á sitt eindæmi. Það verði að gera eftir hjá-
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kvæmilegum reglum fjármunaréttar, sem gildi sem hluti samningsins, að því
leyti sem þeim sé ekki vikið til hliðar með skýrum samningsákvæðtim.60)
Meginreglan 1' 14. gr. laga nr. 39/1922 komi því til fyllingar ákvæðum samn—

ingsins. Gagnáfrýjandi hafi vanefnt samninginn þannig skýrðan og fylltan
með því að vilja leggja skilning sjálfs sín til grundvallar um, hvernig greiða
skyldi hækkun á kaupverði hins selda. Vanefndaannmarkar, sem einu sinni
eru á samningi orðnir, verði ekki bættir með því að bjóða síðar fram efndj“)
og því síður með því að gagnáfrýjandi láti (læma sig til löglegrar efndar.

Minnihluti Hæstaréttar telur eins og meirihlutinn, að bindandi samning—
ur hafi stofnazt. En í milli ber, að minnihlutinn telur ekki síðar til komna
vanefnd hafa fellt skuldbindingu samningsins niður.

ýmis rök réttlætis og hallkvæmis mæla með niðurstöðu meirihlutans. Á
tímabilinu, frá því að kaupsamningurinn var gerður þar til dómur Hæsta—

réttar Var upp kveðinn, hafði kaupmáttur íslenzkrar krónu rýrnað stórlega.
Algengt er ennfremur, að langur tími líði frá því að mál er höfðað, unz
dómur fellur í Hæstarétti. Geysilegir hagsmunir eru í húfi, þegar húseignir
ganga kaupum og sölum, oftlega aleíga þess fólks, sem í hlut á. Viðsemj-
endur eru aftur á móti iðulega allsendis reynslulausir í slíkum viðskiptum
og undirgangast oft samninga af fljótfærni, sem þeir iðrast þegar í stað að
hafa stofnað til. Seljandi fasteignar, sem væri í Hæstarétti dæmdur til að hlíta
samningi um tiltekið kaupverð, sem hann samþykkti tveimur eða þremur
árum áður, mundi þar með vera knúinn til að taka við andvirði, sem er
tugum ef ekki hundruðum þúsunda króna lægra en gangverð á markaði,
þegar dómur Hæstaréttar fellur. Segja má, að hrapallegra sé að glata eignum
en að verða af vinningi þeirra. Verðbólga á Íslandi og seinvirkni dómstóla í
landinu eru þungar röksemdir í þá átt, að gerðar séu strangar kröfur til
þess, að fullgildir kaupsamningar um fasteignir skuli teljast komnir á.
Ástæða er til að ýta ekki undir menn með lagareglum og dómsúrlausnum
til að ríghalda í rétt sinn samkvæmt ófullkomnum samningum um fasteigna-
kaup. Og því fer fjarri, að heilbrigt fyrirkomulag sé, að menn geti dregið
hver annan á langinn með þrætum um samningsskilmála.

(2) Alltitt sýnist, að Hæstiréttur komi auga á nýjar málsástæður, eftir að“

mál hefur verið dómtekið, sbr. Hrd. 1968:52. Í máli þessu virðist héraðs-
dómari halda sig eins og oftast nær við þann lagalega rökstuðning, sem um-
boðsmenn aðilja höfðu uppi. Hæstiréttur leggur hins vegar „eðlilegan skiln-
ing“ í tiltekin málsatvik og síðan segir í dómsforsendum: „Þykir mega leggja
dóm á þessar málsástæður, þótt umboðsmenn aðilja hafi eigi haft þær uppi
í málflutningi, sbr. 113. gr. laga nr. 85/1936.“ Hæstiréttur kemst að sömu
niðurstöðu og héraðsdómarinn, en leggur aðrar málsástæður til grundvallar.
Niðurstaða héraðsdóms grundvallast á almennum reglum um skaðabætur
utan samninga, en dómur Hæstaréttar á hinum flóknu og lítt þekktu reglum
um uppgjöf krafna.62)

(3) Í Hrd. 1968:97 er að finna einn af fáum héraðsdómum, þar sem skír—
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u

skotað er til undantekningarheimildarinnar í 113. gr. Eml. Héraðsdómarinn
telur ekki nóg, að stefndi mótmæli kröfu stefnanda, heldur þurfi stefndi
einnig að hreyfa því, að kröfu stefnanda skorti lagastoð. Er skoðun dómar-
ans sérkennileg fyrir þá sök, að stefnandi virðist ekki hafa vitnað til laga
kröfu sinni til stuðnings. Héraðsdómarinn segir: „Vegna sýknukröfu stefnda
þykir eiga að láta úrslit málsins varðandi þá kröfu, sem hér er fjallað um,
velta á ofangreindri skoðun dómarans, sbr. 113. gr. laga nr. 85/1936. Verður
stefndi því sýknaður af kröfu stefnanda . . .“

(4) Hrd. 1965:466. V krafðist í dómsmáli riftunar á samningi við A um
leigu á húsnæði sakir vanefndar A 21 greiðslu húsaleigu. V hafði lofað að
fullgera húsnæðið á tilteknum tíma, en ekki staðið við það. Endurbætur A
á húsinu skyldu samkvæmt samningi falla endurgjaldslaust til V í lok
leigutíma. A greiddi ekki leigu fyrir mánuðina júni—nóvember 1959 og vildi
skuldajafna þeirri fjárhæð við leigu fyrir sömu mánuði 1958, er hefði verið
greidd fyrirfram og sætti innheimturétti A vegna vanefnda V. Sýknukrafa
stefnda (A) var 1' héraðsdómi á því byggð, að það hafi verið forsenda fyrir
greiðslu hinnar fyrirframgreíddu húsaleigu, að stefnandi (V) að sínu leyti
stæði við samning þeirra aðiljanna. Héraðsdómari sýknaði stefnda (A), þar
sem ekki hefði orðið verulegur dráttur á greiðslu húsaleigu, enda leikið veru-
legur vafi á um greiðsluskyldu.

Hæstiréttur sýknaði sömuleiðis A, en á nokkuð öðrum forsendum, sem
ekki virðast hafa komið fram sem málsástæður. Vitnar dómurinn til hinnar
litt kunnu auðgunarreglu:63)

„Svo sem rakið hefur verið, hefur gagnáfrýjandi (A) með ærnum kostn-
aði fullgert verzlunarhúsnæði það, sem hér er um að tefla, en það er einn
þáttur leigugjaldsins, að aðaláfrýjandi skal eignast þessar húsabætur að
leigutíma loknum, þó með nokkrum undantekningum. Nú eru átta ár eftir
af umsömdum leigutima. Ef aðaláfrýjandi (V) fengi þessar húsabætur endur-
gjaldslaust, hlyti hann óréttmæta auðgun. Hann hefur eigi boðið fram hæfi—
lega greiðslu fyrir þær, miðað við að leigutímínn styttist um átta ár, né hafa
gögn verið lögð fyrir dómstóla, er grundvalla megi mat endurgjaldsins á. Að
svo vöxnu máli verður eigi dæmd riftun leigumálans.“

(5) Dómari kann að grípa til undantekningarheimildar 113. gr. Eml.,
með þvi að“ honum finnst framkomnar málsástæður fela í sér of mikinn
áfellisdóm yfir þeim, sem þeim er beint gegn, enda þótt dómari geti að öðru
leyti fallizt á réttmæti þeirra. Önnur málsatvik geta ef til vill leitt til sömu
niðurstöðu, án þess að kveðið sé á um sök þess, sem tapar málinu.

Hrd. 1958: 381 er dæmi þessa. Málsatvik voru að því er segir í efnis-
yfirlití Hrd.:

„A og B seldu D bifreið í júnímánuði 1955 fyrir kr. 25.000.00. D greiddi
kr. 21.260.00 af andvirðinu með „víxlum“, sem M hafði samþykkt, en eng-
inn útgefandi var greindur á „vixlunum“ né útgáfudagur. Þegar „víxlarnir“
fengust ekki greiddir, kröfðu A og B D um fjárhæð þeirra. Leitt var í ljós,
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að D hafði haft nefnda „víxla“ í fórum sínum frá því sumarið 1954, en þá
var M kominn í vanskil við lánardrottna sína, og hann var kominn í algert
greiðsluþrot í júnímánuði 1955. D, sem var kunnugur M, hafði tvívegis á
árinu 1955 reynt að koma af sér skuldakröfunum á M við aðra aðilja, en
án árangurs.“ D var í Hæstarétti dæmdur til að greiða A og B fjárhæð
víxlanna.

Niðurstaða meirihluta Hæstaréttar var m. a.: „Af þessum og öðrum at-
vikum málsins, sem rakin eru í héraðsdómi, er ljóst, að áfrýjandi (D) hefur
ekki gengið þess dulinn, þegar kaupin gerðust, að skuldakröfurnar á hendur
M voru lítils eða einskis virði. Þrátt fyrir það gat hann þess að engu við
stefndu, hvernig högum M var komið. Ber með skírskotun til 30. gr. laga
nr. 7/1936 að staðfesta hinn áfrýjaða dóm.“

Einnig segir í atkvæði meirihlutans:
„Hér fyrir dómi hefur því verið haldið fram af hálfu hinna stefndu (A

og B), að þeir hafi aðeins tekið við skuldakröfunum á hendur M í innheimtu-
skyni, en ekki sem endanlegri greiðslu á andvirði bifreiðarinnar.“ „Ofan-
greind málsástæða er ekki höfð uppi í greinargerð stefndu (A og B) í héraði,
og ekki verður séð, að hún hafi komið fram við munnlegan málflutning þar.
Verður því að telja þessa málsástæðu of seint fram komna hér fyrir dómi
gegn andmælum áfrýjenda (D)“

Minnihluti Hæstaréttar (l dómandi) leiddi hins vegar hjá sér að stimpla
atferli áfrýjanda (D) sem svik í merkingu laga nr. 7/1936. Í sératkvæðinu
segir m. a.:

„Stefndu (A og B) hafa m. a. stutt mál sitt þeim rökum í Hæstarétti, að
þeir hafi eigi tekið við „víxlunum“ á hendur hinum nafngreinda manni
sem fullnaðargreiðslu án tillits til greiðslugetu hans. Þar sem hann hafi
reynzt ógjaldf'ær, sé sá hluti bílverðsins, sem greiða skyldi með „víxlunum“,
enn ógreiddur. Það þykir mega leggja dóm á þessa varnarástæðu samkvæmt
analógíu 113. gr. laga nr. 85/1936.“) Eigi hafa verið færðar sönnur á það af
hendi áfrýjanda (D), að stefndu (A og B) hafi tekið við „vixlunum“ sem
fullnaðargreiðslu á andvirði bilsins. Víxlarnir reyndust óinnheimtanlegir.
Áfrýjandi hefur því enn eigi staðið skil á andvirði bílsins. Eiga stefndu (A

og B) þannig kröfu á hendur áfrýjanda (D) til þess og svo kostnaðar af
málaferlum vegna víxlanna.“

g) Jafnframt þvi, sem dómari er að meginstefnu bundinn við þær máls-
ástæður, sem aðiljar hafa uppi í sókn og vörn, gildir sú regla, að honum er
skylt að taka afstöðu i dómsforsendum sínum til allra ma'lsa'stæðna og mát-
mæla, sem fram koma í málinu, og úrslitum kunna að ráða um niðurstöðu.
Ef dómari hefur t. d. tekið málsástæðu til greina, þarf hann ekki að taka
afstöðu til fleiri málsástæðna, sem til sömu niðurstöðu leiða, sbr. t. d. sér-
atkvæðið hér að framan undir VIII. E. 1), f), (5). Hins vegar er honum
skylt að taka afstöðu til allra mótmæla gegn þessari málsástæðu, sem fram
koma í máli. Líta má svo á, að þessa reglu leiði af 113. gr. Eml. ásamt 1. mgr.
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„,

193. gr. Eml. Hæstiréttur hefur ekki skirrzt við að ómerkja og heimvisa
úrlausnum héraðsdómenda, sem látið hafa undir höfuð leggjast að víkja i
dómsforsendum að öllum þeim málsástæðum og mótmælum, sem máli þykja
skipta.

Í Hrd. 1966550 segir Hæstiréttur m. a.: „Þá hefur héraðsdómur ekki tekið
nægilega ljósa afstöðu til þeirrar varnarástæðu áfrýjenda, að það hafi verið
alger og skilyrðislaus forsenda fyrir skiptasamningnum milli erfingjanna, að
eigi yrði á nokkurn hátt skert eignin nr. 22 við N-stræti og að þeir, sem hún
félli til, héldu henni óskertri ásamt lóð og greindum skúrum einnig.“ Ómerk-
ing og heimvisun. Sjá einnig Hrd. 1963:286, þar sem Hæstiréttur ómerkir og
heimvísar, sakir þess að héraðsdómari hafði látið tveggja málsástæðna ógetið
í dómi sínum og því ekki tekið afstöðu til þeirra.

2) Aðiljar eiga ekki forræði á sakarefni.
Í þessum málum verða jafnan engar hömlur felldar á dómara, hvað

snertir beiting lagareglna og reynsluþekkingar. Að vísu má dómari aðeins
reisa dóm sinn á því, sem er að finna í gögnum málsins. En dómarinn er
ekki bundinn af því, hvort tilteknum málsatvikum hefur verið sérstaklega
hreyft sem málsástæðum, og getur tekið þau til greina þrátt fyrir andmæli
gagnaðilja. Honum er jafnan bæði rétt og skylt að aðstoða aðiljana við að
orða málsástæður og mótmæli.

Þau mál, sem hér um ræðir, eru þau sömu og getið er undir VI. B. 2).

IX. Sönnunargögn.
Hér sem áður þykir rétt til glöggvunar að greina á milli mála, þar sem

aðiljar eiga forræði á sakarefni og hinna, þar sem svo er ekki.
1) Aðiljar eiga forræði a' sakarefrzi.
a) Upphaflega voru einkamálalögin á þann veg hugsuð, að aðiljar skyldu

eiga aðalþáttinn 1' söfnun sönnunargagna, sbr. m. a. upphaf 114. gr. og 2.
mgr. 133. gr. Eml. Í 2. mgr. 133. gr. Eml. segir frá hlutverkum vitnastefn—
anda og vitnastefnda. En bæði getur dómari samkvæmt 114. gr. Eml. í. f.
beint til aðilja að afla gagna um tiltekin málsatriði og að auki er honum
skylt eftir 120. gr. Eml. að kveðja aðilja fyrir dóm eftir upptöku ma'ls til að
benda þeim á nauðsyn á Öflun nýrra gagna, ef honum virðist brestur á
skýrleik í yfirlýsingum aðilja eða upplýsingum um málavöxtu að öðru leyti
og bresturinn virðist stafa af því, að ákvæða 114. og 115. gr. Eml. hafi ekki
verið nægilega gætt. 120. gr. Eml. tekur fyrst og fremst mið af skyldum dóm-
ara samkvæmt 114. og 115. gr. Eml., t. d. skyldu hans til að leiðbeina ólög-
lærðum mönnum og skyldu hans til að létta undir starfsemi aðilja, þar á
meðal gagnasöfnun þeirra. Skjót og réttlát úrlausn dómsmála er takmark
dómgæzlunnar“) Því markmiði verður ekki náð, nema bæði aðiljar og
dómari vinni saman af atorku og árvekni. Ef gagnasöfnun aðilja bilar að
verulegu leyti, er dómara ekki skylt að taka allt frumkvæði í sínar hendur
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eftir 114. og 115. gr. Eml. Honum er þá bæði rétt og skylt að vísa málinu frá
dómi vegna vanreifunar og á ekki yfir höfði sér ómerkingu Hæstaréttar,
sakir þess að hann hafi ekki gætt ákvæða 120. gr. Eml. Hitt er þó hugsan—

legt, að Hæstiréttur ómerki héraðsdóm og vísi ma'li heim i hérað til löglegrar
meðferðar með skírskotun til 120. gr. Eml., ef dómari hefur hvorki frávísað
samkvæmt 116. gr. Eml. né tekið mál aftur til meðferðar eftir dómtöku
samkvæmt 120. gr. Eml., enda þótt það megi teljast vanreifað af hendi máls—

aðilja, sbr. t. d. Hrd. ]968:Il()7. Í forsendum ómerkingar- og heimvísunar-
dóms Hæstaréttar segir:

„Þar sem dómsmál þetta er vanreifað af hendi málsaðilja, svo sem rakið
var, hefði héraðsdómur samkvæmt heimild í 120. gr. laga nr. 85/1936 átt
að beina til þeirra að afla gagna um atriði, sem að framan greinir, og svo

annarra gagna, eftir því sem efni kunnu að vera til.“
Athyglisvert er, að Hæstiréttur talar um heimild í 120. gr. Eml., en

leggur samt ábyrgð þess að beita ekki „heimildinni“ á héraðsdómara með
því að ómerkja niðurstöðu hans.

Miklu tíðara er samt, að Hæstiréttur ómerki héraðsdóma og vísi málum
frá héraðsdómi sakir vanreifunar. Málsreifan aðilja er í sjálfu sér réttar-
farsforsenda, og eiga mál, sem strax í upphafi eru illa reifuð, alls ekki að
komast til munnlegs flutnings um sjálft sakarefnið', heldur að sæta strax
frávisun. Hefur Hæstiréttur að öllum líkindum á allra síðustu árum gerzt
strangari í þessu efni en áður og héraðsdómendur jafnframt að gengnum
fordæmum Hæstaréttar orðið djarfari til frávísunar sakir vanreifunar.

Í Hrd. ]964:559 segir héraðsdómari m. a.:
„Á skortir, að af hálfu stefnanda hafi verið gætt nægilega ákvæða 105.

og 114. gr. laga nr. 85/1936. Hefur málið ekki verið nægilega upplýst þrátt
fyrir ábendingu dómara samkvæmt 120. gr., sbr. 115. gr. laganna, og aðrar
tilraunir hans til að svo mætti verða, sem gerðar hafa verið í samræmi við
fordæmi og á grundvelli meginreglunnar í 115. gr. laganna, hafa ekki borið
fullnægjandi árangur.“... „Þegar af þeirri ástæðu, að þessar upplýsingar
liggja ekki fyrir, ber að vísa máli þessu frá dómi án kröfu samkvæmt 116. gr.
laga nr. 85/1936.“ Hæstiréttur staðfesti dóminn.

Vert er og að geta þess, að Hæstiréttur hefur ekki hikað við í mörgum
dómum sínum að ómerkja héraðsdóma og vísa málum frá héraðsdómi sakir
vanreifunar, enda þótt stundum hafi ekki virzt óeðlilegt, að héraðsdómari
rétti málflutningsmönnum hjálparhönd með ábendingum um gagnaöflun
samkvæmt 114. gr. Eml. i. f. Með öðrum orðum ómerkíng og heimvisun
hefði getað komið til greina. Ómerkingar— og frávísunardómar Hæstaréttar
eru þó í fullu samræmi við bókstaf og tilgang laganna nr. 85/1986, enda er
aðeins um að ræða heimild en ekki skyldu dómara til að leiðbeina um
gagnaöflun í niðurlagi 114. gr. Eml.

Í Hrd. 1954:11 segir Hæstiréttur rn. a. í forsendum sínum:
„Í greinargerð stefnda í héraði byggði hann, eins og hér fyrir dómi,
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sýknukröfu sína á því, að „ríkisvaldinu beri tvímælalaus skylda til að annast
um það, að tundurdufl verði gerð óvirk, án þess að einstaklingar þurfi að
greiða þóknun fyrir það starf til ríkisins eða þeirrar stofnunar þess, sem sér
um framkvæmd verksins.“ Þrátt fyrir þetta hefur ekki verið fengið yfirlýs-
ing dómsmálaráðuneytisins um horf þess til málsefnisins. Vegna þessarar
vanreifunar stefnanda í héraði hefði héraðsdómari átt að vísa málinu frá
héraðsdómi. Þykir því bera að ómerkja hinn áfrýjaða dóm og málsmeðferð í
héraði og vísa málinu frá héraðsdómi.“

Í dómi þessum er ekki kveðið á um, að héraðsdómari hefði átt að benda
aðiljum á að afla yfirlýsingar dómsmálaráðuneytis um sakarefnið, úr því
að þeir hlutuðust ekki til um það sjálfir. Það er varla gerlegt að skipta
nákvæmlega verkum með aðiljum og dómara, og ekki verður ávallt lögð
skylda á dómara að finna þau atriði, sem aðiljum hefur ekki hugkvæmzt að
leggja fram í máli. Dómari og aðiljar eiga að vinna saman, en starfsemi
dómara er öðru fremur fólgin í því að rétta hjálparhönd, þar sem aðiljum
af einni ástæðu eða annarri sést yfir þær leiðir, sem fyrir hendi eru til að
upplýsa málið.

b) Í 226. gr. frumvarps þess, sem lagt var fyrir Alþingi árið 1955, að nýj-
um einkamálalögum er lagt til, að 120. gr. Eml. verði takmörkuð frá því,
sem nú gildir. Er dómara skylt að kveðja aðilja fyrir sig eftir dómtöku máls
og benda þeim á nauðsyn á öflun nýrra gagna í þeim tilvikum einum, þar
sem brestur á skýrleik i' málflutningi aðilja virðist stafa af þvi, að dómari
hafi eigi brýnt fyrir aðiljum að undirbúa samning stefnu og greinargerðar
nægilega vel. Ef nýrra gagna verður aflað, skal dómari eftir ákvæðum frum-
varpsins veita aðiljum færi a' að tjá sig fyrir dómi um málið af nýju.

c) Eftir 46. gr. laga nr. 57/1962 um Hæstarétt Íslands er dómnum
heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að leyfa vitnaleiðslur þar fyrir dómi
og svo yfirheyrslu aðilja og matsmanna.

d) Dómara er hins vegar óheimilt að gera sjálfur gangskör að öflun
gagna, t. d. vitnaleiðsln, a'n atbeina málsaðilja. Ef aðiljar hirða ekki um að
fara eftir ábendingum hans, getur dómari ekki aðhafzt frekara til upplýs-
ingar máli. Hér skilur á milli þingunarreglu og rannsóknarreglu.

e) Dómara er ekki heldur heimilt að líta til annarra sönnunargagna en
þeirra, sem fyrir liggja í málinu. Á þessu eru þó undantekningar:

(l) Dómara er ekki fyrirmunað að líta til alkunnra (nótorískra) stað-
reynda og taka þær til greina sem sönnunargögn um málsástæður aðilja. Þessi
regla gildir meira að segja að hyggju þeirra fræðimanna, sem ekki álíta dóm-
ara heimilt að nota alkunnar staðreyndir sem málsástæður, þegar aðiljar
hafa ekki hreyft þeim. Með alkunnum staðreyndum er t. d. átt við vísinda-
legan fróðleik, sem stendur í Almanaki Þjóðvinafélagsins, þar sem greinir
t. (1. frá því, hvenær dimmir í janúar, hvenær er flóð og fjara, en ekki t. d.
tilkynningar um andlát í því riti. Sama máli gegnir um opinberar skýrslur
0. s. frv., sbr. það, sem segir hér á eftir undir IX. l) 6), (2). Ekki er þó talið,
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að dómara sé skylt að leggja á sig mikla fyrirhöfn til að leita uppi slíkar
staðreyndir.“)

(2) Dómara er rétt, eins og áður greinir, að nota reynslulögma'l og aðra
reynsluþekkingu, að því leyti sem slíkur fróðleikur telst lítt umdeildur vís-
indalegur fróðleikur. Að hyggju flestra er honum, eins og áður segir, rétt
að nýta þekkingu sérfræðirita um viðskipti og tæknimál.

2) Aðiljar eiga ekki forræði á sök.
&) Í málum þessum ber dómari ábyrgð á þvi, að nauðsynlegra sönnunar-

gagna se' aflað. Í 214. gr. Eml., sem fjallar um barnsfaðernismál, segir m. a.:
„Dómari skal af sjálfsdáðum afla allra upplýsinga og gagna til skýringar

málinu. Hann getur látið sækja bæði konuna og manninn með valdi til að
gefa skýrslu fyrir dómi .

Dómari er ekki skyldugur til að afla gagna með atbeina aðilja, ef þess
er ekki þörf, t. (1. skal dómari leita umsagnar Læknaráðs í barnsfaðernis-
málum, ef nauðsyn krefur, og þarf ekki að hlutast til um, að aðiljar sjálfir
leiti þessarar umsagnar.

b) Það er ljóst af því, sem rakið var undir IX. 1) a), að málsreifan er
óhjákvæmileg réttarfarsforsenda, sem dómara ber að gæta af sjálfsdáðum.
Aðiljar eiga ekki forræði á því, hversu vandvirknislega þeir reifa mál, og
sæta þau mál fra'vísun, sem aðiljar leggja undir dóm vanreifuð.

X. Réttarreglur.
a) Að lögum þeirra landa, þar sem dómari getur ekki reist dóm sinn á

öðru en því, sem kemur skýrt og skorinort fram 1' málsástæðum, er frelsi
dómarans til að beita lagareglum óháður málsaðiljum raunverulega stórlega
skert-67)

Af þessari ástæðu andmæla sumir fræðimenn þeirri reglu, að dómari sé
bundinn við málsástæður. Þeir segja: Það verður ekki samþýtt þeirri fortaks-
lausu reglu, að dómari skuli dæma eftir landslögum. Og hvar skal draga
mörkin milli þess, að dómari fravísi máli vegna ónógrar málsreifunar annars
vegar, og hins vegar þess, að dómari sé bundinn af framkomnum málsástæð-
um? He'r kann að vera mjótt á mununum. jafnvel þeir, sem telja dómara
vera skýlaust bundinn af frambornum málsástæðum aðilja, álíta hann þó
hafa visst svigrúm, þ. e. frelsi til að beita réttarreglum. Þeir segja, að það
eitt sé skilyrði, að aðili hafi nefnt tilteknar staðreyndir sem grundvöll kröfu-
gerðar sinnar. Aðili heldur t. d. fram, að viljayfirlýsing sé ógild, fyrir því
að hún sé fengin með svikum. Þegar svo ber undir, getur dómari lýst yfir-
lýsinguna ógilda með stoð í reglunni 1' 82. gr. samningalaganna nr. 7/1936.“)

Frjálsræði það, sem Hæstiréttur Íslands hefur leyft sér gagnvart máls-
reifan aðilja má sömuleiðis oftlega grundvalla með röksemdum af þessu
tagi. Hefur dómur alls ekki ávallt vitnað í undantekningarheimildina 1' 113.

gr. Eml. til stuðnings niðurstöðum sínum, sem þó hafa ekki einskorðazt af
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rökstuðningi málsaðilja. Þegar menn tala um samning, eiga þeir oftast nær
við lagalegan samning, þ. e. samkomulag, sem bindandi sé eftir landslögum.
Staðreyndir máls og lagareglur eru tíðast svo samanfle'ttaðar, að sú óvissa,
sem oftast ríkir um, hvað sé lög og hvað málavextir, leyfir dómara visst frelsi,
hvað snertir staðreyndir máls. Á það er og að lita, að úrlausnir Hæstaréttar
hafa gildi sem fordæmi. Þessi fordæmi kunna að verða villandi, ef rétturinn
er rígbundinn af lítilfjörlegum málflutningi, sem hvað eftir annað, ár eftir
ár, tekur einvörðungu mið af litlum hluta þeirra réttarreglna, sem rétturinn
álítur vera lög í landinu. Dómstólar mundu biða alitshnekki, ef þeir yrðu
að halda að sér höndum, þegar sliku héldi lengi fram. Ef málflutningsmenn
reynast ekki hlutverki sínu vaxnir, er það dómstólunum hvöt til að taka
málin æ meira í sínar hendur, m. a. til að snúa óheillavænlegri re'ttarþróun
til betri vegar, án þess að láta fábreytílega heimfærslu á staðreyndum undir
réttarreglur sníða sér þröngan stakk.

Úrlausn Hæstaréttar 1' Hrd. 1965:44l þarfnast naumast undantekningar-
heimildarinnar í 113. gr. Eml., enda vitnar dómurinn ekki til þess ákvæðis
til stuðnings niðurstöðu sinni.

Áfryjendur (A), eigendur vélbáts, seldu stefnda (B) afla bátsins á vetrar-
vertíð 1958 og afsöluðu jafnframt til kaupanda væntanlegum uppbótum úr
Útflutningssjóði fyrir fisk bátsins.

Fyrir héraðsdómi héldu stefnendur (A) því fram, að svo hefði verið um—
samið, að þeir fengju frekari greiðslu fyrir uppbæturnar, ef lokareiknings-
skil sýndu hærra verð en þeir fengu. Einnig var af hálfu þeirra haldið fram,
að afsalið væri ekki bindandi sakir ákvæða í 7. gr. laga nr. 73/1933 um mis-
neytingu. Stefndi (B) kvaðst hins vegar hafa keypt aflaverðbæturnar á
ákveðnu verði, og stefnendum (A) hafi ekki verið lofað viðbótargreiðslu, þótt
svo kynni að reynast við lokareikningsskil, að verðmæti þeirra væri meira.
Héraðsdómari taldi ekki sannað, að afsalið hefði verið bundið neinum skil-
yrðum. Ekki var heldur talið, að heimilt væri að beita ákvæðum 7. gr. laga
nr. 73/1933. Segir 1' héraðsdómnum m. a.:

„Rétt er að vísu, að endurgjaldið, sem stefndi (B) greiddi fyrir útflutn—
ingsuppbæturnar, var allmiklu lægra en raunverulegt verðmæti þeirra nam
endanlega, en á það er að líta, að endurgjaldið var innt af hendi rúmum
fjórum árum, áður en endanlegt uppgjör fór fram.“ Héraðsdómurinn sýkn-
aði því stefndu (B).

Horf Hæstaréttar við málinu var á gagnstæðan veg. Í forsendum dóms-
ins segir m. a.:

„Í þeirri yfirlýsingu felst samkvæmt orðum hennar fortakslaust afsal
verðuppbóta þeirra, sem um er að tefla, í hendur stefnda (B). Ef stefndi
(B) hins vegar héldi samkvæmt því afsali verðbótum áfrýjenda (A) að um-
ræddum hluta, samþýddist það ekki ákvæðum laga nr. 33/1958 um efna-
hagslegan stuðning við útvegsmenn og fiskvinnslustöðvar, sem skipti máls-
aðilja varða og að framan eru að nokkru rakin. Að svo vöxnu máli þykir
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stefndi eigi, eins og á stendur, mega bera fyrir sig afsalsgerning áfrýjenda,
sbr. 32. gr. laga nr. 7/1936.“

XI. Ályktarorð.
A. Í upphafi var varpað fram þeirri spurningu, hvort þingunarreglan

gildi að íslenzkum lögum. Til þess að kanna viðfangsefnið í sem víðustu
samhengi var fyrst hugað að þeim lögskýringaraðferðum, sem uppi eru, og
almennum sjónarmiðum réttlætis og réttaröryggis. Að því búnu voru athug-
aðir lagastaðir hér og erlendis og greint frá skilningi og skoðun fræðimanna
á þeim. Loks var vikið nánar að íslenzkum réttarreglum og framkvæmd ís-
lenzkra dómstóla.

B. Gildandi íslenzk lög og dómstólaframkvøemd virðast benda til, að
dómara sé að íslenzkum lögum heimilt meira frelsi til afskipta af málsmeð-
ferð og málflutningi en gerist i Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Þjóðir þess-
ara landa búa við rétt, sem telja má skyldastan íslenzkum lögum. Þrátt fyrir
það sýnist íslenzka skipanin líkari því fyrirkomulagi, sem talið er gilda í
Sambandslýðveldi Þýzkalands.

Íslenzka skipanin er fólgin í meiri rikisforsja' en tíðkast í þessum efnum
á hinum Norðurlöndunum. Er það eitt dæmi af mörgum um þá þversögn,
sem sumir mundu kalla, að Íslendingar búa við ríkisforsjá í mörgum grein-
um, þar sem Danir, Norðmenn og Svíar gera það ekki, enda þótt jafnaðar-
menn (sósíaldemókratar) hafi löngum á síðustu áratugum verið við völd í
löndum þessara síðarnefndu þjóða.

C. Íslenzku lögin eru verk eins manns, Einars Arnórssonar, eins og
áður segir. Betur sjá augu en auga. Þeim er endurbóta vant.

Málsreifan hefur lent meira á herðum dómara en i' öndverðu var til
ætlazt. Auk þess mun vera stefnt fyrir íslenzka dómstóla eins mörgum málum
og hjá margfalt stærri þjóðum.“) Hefur þetta hvorttveggja orðið því vald-
andi, að dómstólar í Reykjavik og nágrenni hafa átt meira en fullt { fangi
með að anna öllum þeim málum, sem fyrir þá hafa verið lögð. Af þessu
hefur svo aftur leitt, að meginreglur eins og reglan um munnlegan málflutn-
ing og milliliðalausan hafa annað hvort gengið úr böndum eða ekki komið
að því gagni, sem skyldi.

Þegar þetta er haft í huga, þarf engan að undra, þótt erfitt reynist að fá
nægilegt fe' a' fjárlögum til uppihalds dómstólum landsins. Þannig geta
jafnvel ófullkomin einkamálalög bitnað á launakjörum dómenda.

D. Íslenzku reglurnar og framkvæmd þeirra einkennast af fáeinum höf-
uðatriðum:

a) Þáttur dómenda hér á landi hefur orðið meiri en til var ætlazt. Því
hefur m. a. valdið, að aðiljar hafa haft í hendi sér, hversu hratt málflutn-
ingur hefur gengið,70) og dómari því misst yfirsýn þá yfir málið, sem reglan
um milliliðalausan og munnlegan málflutning skyldi tryggja.
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b) Undantekningarheimild 113. gr. Eml. til að reisa dóm á málsatvikum,
sem að engu er getið í sókn og vörn, er víðtækari en slíkar heimildir eru
taldar vera í lögum Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar. Hun brýtur þó ekki
i' ba'g við þá meginhugsun þingunarreglu, að dómari geti ekki reist dóm á
öðru en þeim gögnum, sem fram koma i' ma'li. Hins vegar heimilar hún
dómara að létta „staðhæfingarbyrði“ af aðiljum í þágu réttlætis, þegar sér-
staklega stendur á.

c) Eins og eftir vesturþýzku reglunum, getur dómari í þágu réttlætis
bent aðiljum a' nauðsyn a' öflun gagna, en láti þeir ábendingar hans sem
vind um eyru þjóta, getur dómari ekki aðhafzt frekara, hvað gagnaöflun
viðvíkur. Ef málsreifan og gagnasöfnun er svo langt á veg komin, að málið
sé dómhæft, kveður dómari upp efnisdóm, en ella verður hann að frávísa,
sbr. einkum 114. og 116. gr. Eml.

d) Niðurstaða þessarar athugunar sýnist því verða, að þingunarreglan
gildi að íslenzkum lögum, enda þótt framkvæmd hennar hafi verið allsveigj-
anleg.

E. Íslenzk framkvæmd á þessu re'ttarfarsatriði virðist hafa bæði galla
og kosti. Eml. gerir skýran mun á því, hvort löglærður maður eða ólöglærður
flytur mál fyrir dómi, sbr. 114. gr. Eml. Leggja lögin stranga leiðbeiningar-
skyldu á dómara gagnvart ólöglærðum málflytjendum. Hins vegar hefur
verið mjög slakað á skilyrðum til þess að öðlast réttindi héraðsdóms- og
hæstaréttarlögmanns. Fjöldi lögfræðinga hefur því þessi réttindi, enda þótt
þeir hafi ekki málflutning að aðalstarfi. Er því varla von á öðru., en að
marga þeirra bagi kunnáttu- og æfingarskortur. Þetta skipulag getur þannig
jafnvel leitt til þess, að almenningi sé meiri hætta búin af lélegum mál—

flutningi með því að fá æfingarlausum lögmanni mál til flutnings en að
menn flytji mál sjálfir, því að hér á landi hvílir ekkivfortakslaus leiðbein-
ingarskylda á dómara gagnvart lögmanni, þótt hann sé æfingarlaus og jafn-
vel búinn að gleyma mestu af því, sem hann einu sinni kunni í lögum.

Íslenzka framkvæmdin hefur margsinnis haft í för með sér, að lögmenn
hafa farið að treysta því, að dómari tæki að sér meginvanda þess að upp-
lýsa mál. Héraðsdómar hafa oftlega verið kveðnir upp að lítt rannsökuðu
máli. Í Eml. er samt enga heimild að finna til endurupptöku mála, eftir að
dómur hefur verið kveðinn upp, eins og er að finna í 59. gr. laga um Hæsta-
rétt Íslands nr. 57 /1962. Í grein þessari segir, að Hæstarétti sé rétt að leyfa
samkvæmt umsókn aðilja, að mál, sem dæmt hefur verið í Hæstarétti, sé
tekið þar til meðferðar og dómsuppsögu af nýju, þá er sterkar líkur eru að
því leiddar, að atvik málsins hafi eigi verið réttilega í ljós leidd í Hæsta-
rétti, er málið var þar til meðferðar hið fyrra skipti, án þess að aðilja sé
um að kenna, og að hin nyju gögn muni leiða til breyttrar niðurstöðu í
mikilvægum atriðum og svo öll atvik annars liggi til þess, að slíkt leyfi sé
veitt, þ. á. m. að stórfelldir hagsmunir aðilja séu í húfi.

Eðlilegt hefði verið, að Eml. geymdu einnig slíka heimild til endurupp-
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töku, eftir að héraðsdómur er genginn. Eins og íslenzku lögunum og fram-
kvæmd þeirra er háttað, eru mal sótt og varin um sum málsatriði aðeins
einu sinni, þ 6. á einu dómstigi, því að heimilað er að koma fram með
kröfur og málsástæður í Hæstarétti, þegar sérstaklega stendur á, enda þótt
ekki hafi þeim verið hreyft í héraði, sbr. 45. gr. laga nr. 57/1962. Sakir
undantekningarheimildarinnar 1' 113. gr. Eml. eru jafnvel málsatriði lögð
til grundvallar dómi, sem aldrei hefur verið sótt og varið um fyrir dómi.

Hins vegar er á það að lita, að haldi dómstólar að sér höndum um upp-
lýsingu mála, en leggi samt dóm á þau lítt reifuð og taki þær málsástæður
einar til greina, sem fram hafa komið í sókn eða vörn, þá er hætt við, að
málflutningsmenn vakni upp við vondan draum eftir dómsuppkvaðningu
í Hæstarétti og vilji þá fyrir alla muni fá mal endurupptekin samkvæmt
heimildinni 1' 59. gr. laga nr. 57/1962. Endurupptaka mála er stórhættuleg.
Er því allri festu í réttarfarinu stefnt í voða, ef heimildinni í 59. gr. laga
nr. 57/1962 er ekki beitt með ýtrustu varfærni.

F. Íslenzka skipanin er til þess fallin að slæva framtak og atorku mál-
flutningsmanna. Átrúnaður mikils þorra manna, að úrslit mála ráðist ríku-
lega af því, hvaða lögmaður tekur að sér að flytja mál, er því ekki á fullum
rökum reistur. Áhætta almennings er minni af því, hvaða lögmaður er valinn
til málflutnings. En vitaskuld getur það enn sem áður ráðið miklu um
málsúrslit, hvort duglegur lögmaður flytur mál eða ekki. En lögmál frjálsrar
samkeppni gildir ekki milli lögmanna að sama skapi og vera mundi, ef
óskoruð staðhæfingarbyrði væri lögð á aðilja.

G. Ekki synist fjarri lagi, að lög um meðferð einkamála í héraði nr.
85/1936 þarfnist endurbóta og að þráðurinn verði upp tekinn, þar sem hann
slitnaði á Alþingi, eftir að nýja frumvarpið var þar lagt fram árið 1955.
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6) Sjá Bernhard Gomard í Forholdet mellem Erstatningsregler i og uden for Kon-
traktsforhold á bls. 232. G. E. C. Gads Forlag í Kaupmannahöfn 1958.
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7) Sjá C. K. Allen 1' riti hans „Law in the Making“ á bls. 290. Gefð út af Oxford
University Press 1961 í 6. útgáfu.

8. ]. Trolle 1' Tidsskrift for Rettsvitenskap 3. hefti 1968: „Den dömmende Magt

9.

10)

11)

og Retsudviklingen í Norge og Danmark“ á bls. 358.
Alf Ross í Indledning i Retsstudiet á bls. 79. Ritið er gefið út af Nyt Nordisk
Forlag í Kaupmannahöfn 1959.
Sjá Per Olof Ekelöf í riti sínu Processuella Grundbegrepp och Allmanna Pro-
cessprinciper á bls. 208—09. Gefið út af P. A. Norstedt og Söners Förlag 1' Stokk—
hólmi 1956.
Til samanburðar W. E. Eyben, þar sem hann ritar um „Gældende ret“ í af»
mælisrití til heiðurs Alf Ross sjötugum á bls. 97 og áfram.

12) Sjá m. a. Alf Ross í riti hans Ret og retfærdighed á bls. 351 og áfram. Sömu-

13)

14)
15)

leiðis er ýtarlega grein að finna um þetta efni eftir Karen Dyrekjær Hansen 1'

Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1. hefti 1970 á bls. 67 ff.
Athugandi er Hrd. ]966:704. Meirihluti Hæstaréttar (4 dómendur) segir:

„Innsigli það, sem ákærði rauf, hafði verið sett fyrir sölubúð ákærða að til-
hlutan yfirvalds, sem til þess var bært. Ákærða var skylt, eins og á stóð, að hlíta
innsiglun í bráð, en leita mátti hann úrlausnar dómara um ágreiningsefni, sbr.
m. a. 73. gr. laga nr. 82/1961.“

Minnihlutinn (l dómandi) segir aftur á móti:
„Hafði lokun og innsiglun lögreglumanna hvorki stoð í lögum formlega né

efnislega. Var ákærða heimil nauðvörn gegn lokuninni, og var því samkvæmt
sjónarmiðum lögraka og réttlætis rétt að fara aftur inn í sölubúðina og opnahana þrátt fyrir innsiglislokunina. Þar sem þannig stóð á, eru eigi skilyrði til að
beita ákvæðum 113. gr. laga nr. 19/1940.“

Niðurstöður meiri— og minnihluta í þessu máli má enn fremur bera saman
við „lagaheimildarregluna", sem síðar er nefnd, sbr. tilvitnun nr. 15).
Sjá m. a. Vald Hvidt í Tidsskrift for Rettsvitenskap 3. hefti 1963 á bls. 286 ff.
Sjá til samanburðar Hrd. 1952:162. Annar eigandi fasteignar krafðist þess, að
sameigninní yrði slitið með sölu eignarínnar á opinberu uppboði. Kröfu þessari
var hrundið með úrskurði uppboðsréttarins, en honum var síðan að fengnu
áfrýjunarleyfi skotið til Hæstaréttar. Spurning var í málinu, hvort áfrýjunarleyfi
þetta skyldi hlíta reglu 2. mgr. 4. gr. laga nr. 57/1949, þar sem kveðið var á um
styttri áfrýjunarfrest en eftir almennu reglunni í 197. gr. laga nr. 85/1936. Í
atkvæði meirihlutans segir: „En þar sem beita verður efnisreglum laga nr. 57/
1949 samkvæmt framansögðu í meginatriðum um uppboð sem það, sem hér er
um að tefla, myndi það leiða til ósamræmis, ef annar áfrýjunarfrestur gilti, að
því er varðar slík uppboð, en uppboð þau, sem beinlínis eru talin í 1. gr.
laganna. Þá verður eigi séð, að nein lagarök leiði til mismunandi áfrýjunar—
frests í hvorum flokki uppboðsmála þeirra, er greind hafa verið.“

I sératkvæði eins dómanda segir hins vegar:
„Það er ljóst, að lög nr. 57/1949 hafa að geyma ýmis ákvæði, sem beita má

eða beita ber með lögjöfnun um önnur uppboð en nauðungaruppboð. Er þá
spurning, hvort í þessu máli beri að lögjafna frá 2. mgr. 4. gr. laganna. Þar er
um að ræða algert sérákvæði um afbrigðilegan áfrýjunarfrest, sem um tiltekna og
skýrt afmarkaða tegund uppboða víkur frá almennum lögmæltum áfrýjunar-
fresti samkvæmt 197. gr. laga nr. 85/1936. Nauðsynlegt er, að slík mikilsverð
frestákvæði í lögum séu skýr og vafalaus, en lögjöfnun frá afbrigðilegum frest—
ákvæðum í einstökum tilfellum getur haft réttaróvissu í för með sér.“

Sjá einnig til samanburðar það, sem Alf Ross segir neðst á bls. 176 1' Ret og
retfærdighed.
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16)

17)

13)

19)

20)
21)
22)

23)

24)
25)

26)
27)
28)
29)
30)
30)
31)
32)
33)
34)

35)
36)
37)
33)
39)
40)
41)

42)

Torsten Eckhoff 1' Tidsskrift for Rettsvitenskap 1963, 3. hefti: Legalitetspríncip-
pet, einkum á bls. 227—28. Sbr. og Alf Ross í Statsretlige Studier á bls. 87. Ritið
er gefið út í Kaupmannahöfn 1959. Sjá einnig Arvid Frihagen í „Lærebok i for-
valtningsret“. Ritið er gefið út af „Universitetsforlaget“ 1968.
Fróðlegt er að athuga í þessu tilefni dóm meirihlutans í svonefndu „hjónabands-
máli“ í Hrd. ]968:430.
Sbr. Hrd. 1968:1008. Í dómi Hæstaréttar segir: „Samkvæmt grunnreglum laga
um þagnarvernd einkalífs á stefndi rétt til þess, að nöfn náttúrulegra foreldra
kjörbarns hans, þess, sem í máli þessu greinir, verði eigi birt í ritinu „Læknar
á Íslandi“, sem áfrýjendur ritstýra.“
Bernhard Gomard og Stephan Hurwitz í Tvistmal á bls. 13: „Et spörgsmál er
dog, om civilprocessens regler har ganske samme faste karakter som reglerne i
de materielle jurídiske discipliner eller om den særlige problemstílling at opna
(len bedst mulige sagsbehandling ikke undertiden förer til, at enkelte tilfældes
konkrete krav træder sterkt frem.“ Enn fremur segir: „Det foreliggende doms-
materiale lader sig næppe fuldt ud indorne under regler, der bestar af faste,
abstrakte begreber. Grunden hertil er formentlig, at konkret hensyntagen ofte
spiller en rolle.“
Einar Arnórsson í riti sínu Réttarsaga Alþingis á bls. 85.
Sjá H. Munch-Petersen í Den danske retspleje á bls. 23 og áfram.
Einar Arnórsson 1' Réttarsögu Alþingis á bls. 270 og áfram og Íslandssögu Jóns
Jóhannessonar II. bindi á bls. 34 og víðar.
Sjá m. a. upphaf athugasemda Einars Arnórssonar að frumvarpi að lögum nr.
85/1936 og rit hans Dómstólar og réttarfar á bls. 330. Ritið var gefið út í
Reykjavík 1911.
Sjá Einar Arnórsson 1' Réttarsögu Alþingis á bls. 313.
Georg Dahm í „Deutsches Recht“, sem gefið var út af W. Kohlhammer Verlag
Stuttgart und Köln 1951. Einnig Per Olof Ekelöf í Processuella Grundbegrepp
och Allmanna Processprinciper.
Per Olof Ekelöf í Allmanna Processprinsipper á bls. 172 og áfram.
P. 0. Ekelöf 1' Allmanna Processprinsipper á bls. 215.
Georg Dahm 1' „Deutsches Recht“.
Georg Dahm 1' „Deutsches Recht“ á bls. 582 ff.
Stephan Hurwitz i Tvistemál á bls. 112—13.
Torsten Eckhoff í riti sínu Sivilprocess á bls. 92—93.
T. Eckhoff i Sivilprosess á bls. 92—93 og síðar undir VIII. E. 1), a).
T. Eckhoff í Sivilprosess á bls. 152—53.
Gunnar Aasland 1' Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2. hefti 1967 á bls. 158.
Friedrich Lent og Othmar _]auernig í riti þeirra Zivilprozessrecht á bls. 70 og
145. Bókin er gefin út af C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung i Miinchen
og Berlin 1963.
Lent og Jauernig á bls. 61.
Lent og Jauernig á bls. 63.
Lent og _]auernig á bls. 66.
Bernhard Gomard í Tvistemál á bls. 196. 4. útgáfa 1965.
P. 0. Ekelöf í Allmanna Processprincipper á bls. 222.
P. 0. Ekelöf í Allmiínna Processprincipper á bls. 263.
Sjá t. d. dóma Hæstaréttar í Hrd. 19572141, 1962z411, 1963zl22, 304 og 315,
19652224 og 406. Fjölda dóma um þetta efni er að finna.
Dæmi slíkra dóma eru: Hrd. l952:664; 1953z262; 1954:11 og 254; 1955:599 og
626; 1957z35; 1959:88, 641 og 775; 1962:123. 1964:704; 1966:112. Dómar Hæsta-
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réttar, sem staðfesta héraðsdóma, er frávísa sakir vanreífunar, eru t. d.: 19572495,
498 og 595; l958:343 og 482; 1962z780; 1964:555 og 665; 1966:388.

42a)Sbr. t. d. Hrd. 1961.350. Skeljabrekkumálið. Fyrir héraðsdómi krafðist stefnandi,

43)
44)
45)

að viðurkenndur yrði eignarréttur hans að landi. Stefndu kröfðust sýknu af þess-
um dómkröfum. Í héraðsdómnum var Viðurkenndur eignarréttur stefnanda að
landinu, en jafnframt viðurkennt að stefndu ættu slægju1tak 1' því. Hæstiréttur
staðfesti.
Sjá Torsten Eckhoff 1' Sivilprosessen á bls. 91.
Sjá t. d. Hrd. 1956:206 og 1965383.
Sjá ennig Hrd. 1967:108, þar sem Hæstiréttur dæmdi afslátt í stað skaðabóta.

45a) Sjá Hrd. 1962z415 (Górka—málið).
45b)Sjá Hrd. 1963:115.
46)

47)
48)

49)

50)

51)
52)

53)

54)

55)

56)

Sbr. áðurnefnda frávisunardóma undir tilvitnun nr. 42, og þó einkum þá dóma
kröfugerð hefur verið svo óljós, að ódómhæf hefur talizt.
Sjá Aftaler eftir Henry Ussing á bls. 20 ff. 3. útgáfa 1950.
Sjá Den danske retspleje eftir H. Munch-Petersen á bls. 241 og víðar. II. útgáfa
í Kaupmannahöfn 1924. Einnig Gunnar Aasland í Tidsskrift for Rettsviten—
skap á bls. 157.
Sjá Zivilprozessrecht eftir Arthur Níkisch á bls. 214. Önnur útgáfa aukin árið
1952 1' Túbingen, sbr. athugasemdir við lagafrumvarp að nýjum lögum um með—
ferð einkamála í héraði, sem lagt var fyrir Alþingi 1955, 1' Alþingistíðindum
1955 A á bls. 228.
Sbr. Athugasemdir við fyrrnefnt lagafrumvarp í Alþingistíðindum árið 1955 A
á bls. 228.
Sjá Torsten Eckhoff í Sivilprosess á bls. 57—58.
Sjá Einar Arnórsson í riti hans „Almenn meðferð einkamála í héraði“ á bls. 158.
Þar segir m. a.: „Málsástæður eru ályktanir, sem leiddar eru af staðreyndum
eða réttarreglum, til rökstuðnings kröfu. Það er t. d. málsástæða, að aðilja beri
að greiða, af því að hann hafi lofað því, af því að hann hafi unnið skaðabóta-
verk, eða maður, sem hann eigi að svara til saka fyrir, að aðili sé nú orðinn
eigandi að hlut, af því að hann hafi haft hann í eignarhaldi 10 eða 20 ár, að
sýkna beri af endurheimtukröfu, af því að lögum samkvæmt verði tiltekin
greiðsla ekki endurheimt, að sýkna beri af víxilkröfu, af því að Víxill hafi ekki
verið afsagður 0. s. frv.“ Eins og á þessu má sjá, notar Einar „málsa'stæðu“ bæði
um sóknarástæður og varnarástæður.
Sjá ]ep Lauesen Frost í ]uridisk Grundbog á bls. 167, þar sem hann freistar
þess að gera greinarmun á „sögsmálsgrund“ og „anbringende“.
Sjá Gunnar Aasland 1' Tidsskrift for Rettsvitenskap 2. hefti 1967, þar sem hann
ritar um „Rettens stilling til parternes anförsler i tvístemál“ á bls. 186 ff og
Gomard í Tvistemz'il á bls. 198 (4. útgáfa).
Sjá m. a. Torsten Eckhoff 1' Sívilprosess á bls. 93 og Per Augdahl 1' Norsk Civil—

prosess á bls. 115.
Sjá Torsten Eckhoff 1' Sivílprosess á bls. 92—93.

56a) Sbr. „Dansk Søret“ eftir Kristian Sindballe á bls. 459. Ritið gefið út í Kaup-

57)
58)

59)

mannahöfn 1936—38.
Sjá einnig Hrd. 1964z844.
Sjá Athugasemdir við frumvarp að nýjum lögum um meðferð einkamála í
héraði í Alþingistíðindum 1955 A á bls. 236. T. Eckhoff í Sivilprosessen
á.b1s 105, Hurwítz og Gomardí Tvistemal á bls. 283 ff.
Sjá Athugasemdir við frumvarp að nýjum einkamálalögum 1' Alþingistíðindum
1955 A á bls. 236.
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60) Sjá H. Ussing í Aftaler á bls. 425 ff. og 483 ff. 3. útgáfa 1950.
61) Sjá H. Ussing í Obligationsretten Alm. Del á bls. 22 og 109. 3. útgáfa í Kaup-

mannahöfn 1946.
62) Sjá Ussing í Obligationsret Alm. Del á bls. 370, 4. útgáfa 1961.
63) Sjá Ussing 1' Obligationsret Alm. Del á bls. 98, 4. útgáfa 1961, og Aftaler á

bls. 491. 3. útgáfa 1950.
64) Se'ratkvæðið er samið áður en lög nr. 57/1962, 58. gr. voru sett.
65) Sjá Athugasemdir við lög nr. 85/1936 í sérprentun laganna á bls. 121. Gefið

út í Reykjavík 1947.
66) Sjá Torsten Eckhoff í Sivilprosessen á bls. 95.
67) Sjá m. 3. Gunnar Aasland í Tidsskrift for Rettsvitenskap 2. hefti 1967 bls. 190.
68) Sjá Torsten Eckhoff 1' Sivílprosess á bls. 96.
69) Sjá Athugasemdir við frumvarp að nýjum lögum um meðferð einkamála í

héraði í Alþingistíðindum 1955 A á bls. 221.
70) Sjá áðurnefndar athugasemdir við frumvarpið 1955 í Alþingistíðindum 1955 A

á bls. 233, og það, sem áður segir undir V. E. 3), a.
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