
LAGANEFND LMFÍ

Allsherjar- og menntamálanefnd 

b.t. Klöru Óðinsdóttur.

Reykjavík, 18. maí 2020 

Sent með tölvupósti 

150. löggjafarþing 2019-2020.

Efni: Mál nr. 159, frumvarp um breytingu á lögum um meðferð einkamála nr. 
91/1991 (rökstuðningur málskostnaðarákvarðana). 

1. Inngangur.

Þann 5. maí sl. tók undirritaður lögmaður, f.h. laganefndar LMFÍ, þátt í fjarfundi 
allsherjar- og menntamálanefndar, skv. boðun frá nefndinni sem barst daginn áður, 
þann 4. maí sl.

Í umræðum um frumvarpið á fjarfundinum gerði undirritaður tvær efnisathugasemdir. 
Sá fyrirvari var þó hafður á að málið hafði ekki verið tekið til formlegrar umfjöllunar á 
vettvangi Lögmannafélags Íslands.

Þann 13. maí sl. óskaði allsherjar- og menntamálanefnd eftir því að fá þær 
athugasemdir sem gerðar voru á fjarfundinum í skriflegri umsögn, frá undirrituðum. 
Með þessu bréfi er orðið við þeim óskum, en sami fyrirvari er hafður á umfjölluninni og 
áður.

2. Athugasemdir.

Í  fyrsta lagi, kom undirritaður þeirri skoðun á framfæri að æskilegt væri að breyta 
umfjöllun í greinargerð með breytingalögunum. Lög um meðferð einkamála væru 
almenn réttarfarslög í einkamálum og vísað væri í þau víða í sérlögum. Af umfjöllun í 
greinargerð að dæma mætti hins vegar ætla að um væri að ræða sérlög sem giltu á 
þröngu sviði, í meiðyrðamálum. Réttast væri að breyta umfjöllunin þannig að fjallað 
væri almennt um rökstuðning fyrir málskostnaðarákvörðunum í einkamálum.

Í  öðru lagi, tók undirritaður fram að laganefnd LMFÍ tæki ekki afstöðu til þess að svo 
stöddu hvort lagabreytingin væri nauðsynleg. Ef ætlunin væri að breyta lögum til að 
árétta skyldu dómstóla til rökstuðnings málskostnaðarákvarðana, þá væri e.t.v. 
rökréttast að breyta orðalagi h. liðar 4. tl. 1. mgr. 114. gr. eml. lítillega. Orðalagi 
greinarinnar yrði breytt úr „málskostnað“ í „rökstudda niðurstöðu um málskostnað". 
130. gr. eml. yrði hins vegar látin standa óbreytt.

Undirritaður lagði til að málið yrði skoðað nánar.
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LAGANEFND LMFÍ

Virðingarfyllst,

Geir Gestsson, lögmaður
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