
Ed. 429. Frumvarp til laga
um meðferð einkainála í liéraði.

(Eftir 2. miir. í Ed.).
Samliljóða þskj. 12 með þessiun breytingum:
5. gr. hljóðar svo:
Einkamál almennt skal leggja til sátta fvrir sáttamenn. Ef slík mál eru 

ekki löglega lögð til sátta eða lögleg sáttatilraim er ekki framkvæmd, þar sem 
þess er kostur, þá skal vísa máli frá dómi. Sbr. þó 11. og 15. tölnl. 3. málsgr. 
þessarar greinar.

Undanþegin sáttatilraun eru:
1. Mál til heimtingar bóta fyrir gæzluvarðhald eða afplánun refsingar að ósekju.
2. Gagnsakir, ef ekki er krafizt sjálfstæðs dóms uni gagnkröfu.
3. Mál, sem liöfða má með opinberri slefnu.
1. Mál, liöfðuð á liendur erlendis búsettum maiini, sem ekki liefir, sækjanda 

vitanlcga, umhoðsmann liér á landi, er lieimild liafi til að gera sátt fvrir 
liönd verjanda.
Héraðsdómari leitar sátta í:

1. Máluin um faðerni barna.
2. Máluiii milli liúsbænda og lijúa og IaTÍmeistara og nemanda samkvæmt 

hjúa- og námsniannalögum.
3. Máluin til kaupgreiðslu kaupaféilks, vor-, liaust- og vetrarnianna hjá þeim, 

er landbúnað reka, jieirra, er vinna á eða við útgerð manns og ekki eru lög- 
skráðir samkvæint sjómamialögum, verkafólks við hverskonar iðju eða iðn- 
að, daglamiamaima við liverskonar vinnu í landi, bifreiðarstjóra, sendi- 
sveina, afgreiðshunanna við verzlanir og amiara, sem líkt er ástatt uiii.

4. Málum, sem sjó- og verzlunardómur fer með.
5. Máhun, þar sem varnaraðiljum , einmn eða fleirum, er skylt að þola dóm 

utan varnarjiings sins samkv. 82. og 83. gr.
6. Máluin til staðfeslingar kyrrsetningu eða lögbanni.
7. Skiptamálum og nauðasamninga.
8. Sakauka- og meðalgöngumálum.
9. Gagnsökum, þar sem sjálfstæðs dóms er krafizt lun gagnkröfu.



10. Yixilniálum og tékka og skuldahréfa samkvæmt 3. tölulið 207. gr.
11. Þ ar sem aðiljar liafa skriflega fvrirfram  samið um að ganga fram hjá 

sáttanefnd.
12. Landamerkja- og fasteignamálum.
13. Hjónabandsmálum.
14. Málum um rétt manna til atvinnurekstrar, til firma, vörumerkis, og málum 

þeim, er í löguni um hlutafélög greinir og áður skyldu sæta gestaréttar- 
meðferð, ef þau fara eigi lil sjéi- og verzlunardémis.

lö. Ef báðir aðiljar lýsa því skriflega fyrir dóm ara við þingfestingu, að éiti- 
lokað sé, að sált komist á í málinu fyrir sáttamönmun.

10. Ef gallar þykja vera á sáttatilraun sáttamanna, en dómari telur sækjanda 
ekki verða gefin sök ó þeim, getur hann krafizt þess, að dómari leiti sátta 
í málinu.

7. gr. hljóðar svo:
Rikissjóður leggur lil tölusetta, gegnumdregna og innsiglaða bók í hvert 

sáttaumdæmi. Dómsmálaráðuneytið löggildir sáttabækur. Sáttamenn rita í bók 
skýrslu uin stað og stund sáttafundar, nöfn aðilja, hverjir sótt hafi fundinn, úr- 
skurði, ákvarðanir uni frest og amiað, er taka þarf ákvörðun uiii. Aðiljar skulu 
rita nöfn sín undir bókanir.

Crskurði samkvæmt 21. gr. má þö, ef bagkvæmara þykir, rita i sérstaka 
bók, úrskurðabók, sem ríkissjóður leggur einnig til og löggilt er á sama hátt og 
sáttabók.

lö. gr. liljóðar svo:
Ef sátt kemst á, þá skal rita efni lieimar í sáttabók, enda ber sáttaniönmun 

að sjá uiii, að það sé löglegt og skýrt og greinilega orðað. (’.egn lögmætuni rit- 
launum er sáttanefnd skylt að láta aðiljum í té staðfest eftirrit af sátt. Rita mega 
þeir og sátt samstundis á sáttakæru eða blað fest við liana.

24. gr. liljéiðar svo:
Crskurði skal rita í sáttabéik eða úrskurðaltok (sbr. 7. gr.). í éirskurði skal 

greina nöfn, heimili og stöðu aðilja, kröfur og aðalefni máls og fram kom nar 
varnarástæður, og meta gildi þeirra. Loks skal draga niðurstöðuna sanian í 
stutt mál, livað inna skuli af hendi, ef því er að skipta, uni greiðslu vaxta og 
málskostnaðar o. s. frv. Crskurði skal venjulega upp kveða þegar í stað, og aldrei 
síðar en viku eftir lok málflutiiiiigs. Ef aðiljar, annar eða báðir, eru viðstaddir, 
skal lesa iirskurð i heyranda liljóði.

27. gr. bljóðar svo:
Sáttanefndarniaður fær 1 krému fyrir livert mál, er liann revnir sátt uni, 

og að auki 2 krónur fyrir livert mál, er hann úrskurðar samkv. 21. gr.
Sáttanefndarniemi, er jnirfa að takast ferð á hendur til þess að mæta á 

sáttafundi, skulu fá eudurgjald fyrir ferðakostnað, allt að 7 krónum á dag.



29. gr. liljóðar svo:
Með dómstörf í einkamálum, þar á meðal skipti, fógetagerðir og uppboð, 

fara almennt sýslumenn, hver i sinni sýslu, í Reykjavík lögmaður, en í öðrum 
kaupstöðum bæjarfógetar. Haldast skulu gildaudi ákvæði 11111 dómendur í landa- 
merkjam álum og öðrum fasteignamálum og í lóðamerkjamálum í Reykjavik. 
Meðdómendur skipa að öðru leyti dóma cftir reglum laga þessara.

í kauptúnum, þar sem sérstakur lögreglustjóri er skipaður lögum sam- 
kvæmt, fer hann með mál þau. er í 1.—3. tölul. 3. málsgr. 5. gr. segir.

Rétt er héraðsdómara að halda dómþing utan lögsagnarumdæmis sins, ef 
það þvkir lieppilegt til upplýsinga í máli, enda valdi það ekki verulegum drætti 
á því, og greiði sá kostnaðarauka þar af, sem slíkrar dóm sathafnar læiðist.

Nú er maður settur til að dæma ákveðið mál, og skal bann þá kveða upp 
dóm á heimili sínu, nema dómsuppkvaðning í lögsagnarumdæmi, þar sem mál 
var flutt, valdi hvorki kostnaðarauka né drætti á dómsuppsögn.

31. gr. hljóðar svo:
Konungur skipar hina reglulegu héraðsdómara. Þeir taka laun úr ríkissjóði 

samkvæmt launalögum, lifeyri eftir lífeyrislögum og skrifstofufé samkvæmt 
þar um settum reglum. Rikissjóður leggur þeim til nauðsynleg skrifstofugögn.

í kaupstöðum skulu liinir reglulegu liéraðsdómarar liafa skrifstofu í kaup- 
staðnum, enda þótt jieir liafi jafnfram t lögsögu i fleirum lögsagnarumdæmum, 
nema ráðherra kveði öðruvísi á. Annarsstaðar getur ráðlierra, ef ágreiningur 
rís, ákveðið embættisbústað héraðsdómara, að fengmim tillögum hlutaðeigandi 
sýslunefndar eða sýslunefnda.

33. gr. ldjóðar svo:
Dómsmálaráðherra getur löggilt liéraðsdómurum fulltrúa, er sé að minnsta 

kosti 21 árs gamall og fullnægi skilyrðunum í 1. og 3. og 4. -6. tölul. 32. gr. l Ttan 
kaupstaða má þó víkja frá skilyrðinu í (i. tölul., ef aðili liefir að minnsta kosti 
tvö ár gegnt að staðaldri skrifarastörfum  í skrifstofu héraðsdómara.

Löggiltur fulltrúi getur, auk nótaríalgerða, fram kvæm t á ábvrgð héraðs- 
dómara þessar dóm sathafnir:

1. Uppskriftargerðir í sambandi við skipti ln'ia.
2. Fógetagerðir.
3. Uppboðsgerðir.

Ef fulltrúi fullnægir skilyrðum 6. töluliðar 32. gr., gelur hann og kveðið 
upp úrskurði í sambandi við áðurnefndar dómsatliafnir.

Rétt er dómsmálaráðlierra að löggilda fulltrúa liéraðsdómara tii að fram - 
kvæma allskonar dómsathafnir í forföllum liéraðsdómara eða vegna annrikis 
og á lians ábyrgð.

Dómsmálaráðherra getur með reglugerð ákveðið, að fulltrúar lögmannsins 
í Revkjavík, einn eða fleiri, liafi með böndum, undir eftirliti lögmannsins, hvers- 
konar dómsathafnir, og skal í reglugerðinni nánar ákveðið um þá starfskiptingu.



39. gr. hljóðar svo:
Dómþing í þinghúsuni og öðruni liúsum, sem notuð eru til almennings 

nota, skal iieyja í hejranda liljóði, nema aðiljar óski eða dómari telji hentara 
vegna aðilja, vitna eða almeimings hagsnuma að heyja þing fyrir luktum dyr- 
uin, og kveður dómari þá upp úrskurð 11111 jxjssi atriði. Rétt er dóinara að vísa 
almenningi eða einstökum mönnum út úr þingsal, ef návist þeirra horfir til 
truflunar jiingfriði, eða maður kem ur aunars ósæmilega fram  við dómara eða 
aðra.

Ef sækjanda máls verður vísað út úr þingsal samkvæmt 1. málsgi1., fellur 
mál hans niður. Ef verjanda er visað út, getur sækjandi þegar krafizt dóms í 
málinu, eins og það þá er.

Ef einstakur maður ljæ r hús sín til þinglialds, getur liann bannað óviðkom- 
andi mönnum aðgang að því. Akvæðin hér að fram an taka og til þinghalds i 
húsum einstakra m anna, eftir því sem við á.

Dómari getur bannað, að viðlögðum  allt að 1000 króna sektum, nem a þvngri 
refsing liggi við að öðrum lögum, að skýra opinberlega í orðum eða á annan hátt 
frá þvi, sem gerist í þinghöldum, sem liann liefir ákveðið, að halda skuli fyrir 
luktum d\Tum.

Akvæði greinar þcssarar taka einnig til skipta-, fógeta- og uppboðsgerða, 
eftir því sem við á.

41. gr. hljóðar svo:
Þar sem einn niaður situr í dómi, skulu jafnan vera tveir þingvottar. Þeir 

skulu fullnægja alniennum vitnaskilyrðum, og auk þess mega þeir livorki vera 
svo venzlaðir dómara né aðilja sem segir i 1. málsgr. 1. tölul. 125. gr. Það or 
borgaraskylda að vera þingvottur. Þeim ber 1 króna fyrir hverja klukkustund 
eða brot úr klukkustund, er þeir missa af starfi sakir þingvottastarfsemi sinnar, 
þó eigi minna cn 50 au. fyrir hvert mál.

55. gr. hljóðar svo:
Aðilja er jafnan rétt að fara sjálfur með mál silt fyrir dómi, ef liann er 

löghæfur til að ráðstafa sakarefninu. Lögráðamaður fer með mál þeirra, sem 
ekki geta sjálfir farið með það samkvæmt framansögðu. Nú hefir slíkur maður 
engan lögráðanda, og getur dómari þá skipað lionum fyrirsvarsm ann i því 
máli. Stjórnendur félags eða stofnunar fara, einn eða fleiri, með mál jieirra.

Ef aðili máls er einstakur maður, getur hann jafnan látið frændur sína að 
feðgatali eða niðja, maka sinn, systkini sin, tengdaforeldri eða tengdabarn, 
stjúpforeldri eða stjiipbarn, kjörforeldri eða kjörbarn, fara með mál fyrir sig. 
Félög eða stofnanir, sem liafa embættisgenga lögfræðinga í fastri þjónustu 
sinni, geta látið þá fara með mál sín. Ef mál er rekið utan Reykjavíkur, getur 
aðili ennfrem ur falið hverjum lögráða manni, sem hefir éiflekkað mannorð og 
ahnennan andlegan þroska, meðferð máls síns. Ef mál er rekið fyrir dómi í 
Reykjavik og aðili fer ekki sjálfur mcð mál silt, eða lögmæltur fyrirsvarsm aður 
eða venzlamaður samkvæmt áðursögðu, skal hann fela meðferð þess löggiltum 
málflutningsmanni, og tekur þetta einnig til skipta-, fógeta- og uppboðsgerða,



eftir ákvörðun dómara, ef s.xkja þarf þar niál eða verja með likum liætti og 
fyrir venjulegum dómi. í Reykjavík má maður ekki annars flytja mál annars 
manns í hans eða sjálfs sín nafni, nema liann standi í áðurnefndu samhandi við 
aðilja eða sé löggiltur málflutningsmaður. Dómsmálaráðherra getur, að fengn- 
um tillögum héraðsdómara, ákveðið, að fyrirmæli þessarar málsgreinar um mál- 
flytjendur í Revkjavík skuli og taka til annara kaupstaða, þar sem enginn hörg- 
ull er löggiltra málflutningsmanna.

56. gr. hljóðar svo:
Héraðsdómari getur vcitt hverjum þeim löggildingu til að vera héraðsdóms- 

málflutningsmaður, sem liefir islenzkan ríkishorgararétt, hefir náð 25 ára aldri, 
hefir óflekkað mannorð, er lögráður, hefir forræði á húi sínu og hcfir lokið 
emhættisprófi í lögfræði við Háskóla íslands, enda hafi hann sýnt með flutn- 
ingi 4 mála fyrir einhverjum héraðsdómi, og séu tvö málanna að minnsta kosti 
munnlega flutt, að hann sé hæfur til starfans. Enginn má þreyta raun þessa oftar 
en þrisvar, og skal hann áður en hann gerir það leggja fyrir dómara vottorð 
dómsmálaráðuneytisins um það, að liann fullnægi öðrum lögmæltum skilyrðum 
til að fá löggildingu sem héraðsdómsmálflutningsmaður. Fyrir löggildinguna 
skal greiða 50 króna gjald i ríkissjóð.

Lögfræðingar þeir, sem stunda málflutning fyrir héraðsdómi i Reykjavik 
sjálfsfætt eða sem fulltrúar hæstaréttarmálflutningsm anna, þegar lög þessi öðl- 
ast gildi, skulu þó hafa rétt til að flytja þar mál áfram  fyrst um sinn, en lokið 
skulu þeir hafa rauninni innan þriggja ára frá þeim tíma.

Þar, sem héraðsdómur er eigi fjölskipaður, setur dómsmálaráðherra 2 próf- 
dóm endur úr flokki dóm ara landsins, hæ staréttarm álflutningsm anna eða pró- 
fessora lagadcildar háskólans til að dæma nm málflutningsraun samkv. 1. máls- 
gr. Hinn reglulegi dóm ari ákveður þóknun fyrir þetta starf, og greiðist hún úr 
ríkissjóði.

59. gr. hljóðar svo:
Héraðsdómsmálflutningsmönnum er skylt að flvtja þau opinher mál og 

gjafsóknar- eða gjafvarnarmál, sem þeim verða falin, ])ar í kaupstað, er þeir 
hafa skrifstofu, eða þar í grennd, enda hafi þeir opna skrifstofu á tilteknum stað, 
og tilkynni dómara það. Annars ráða þeir þvi sjálfir, hvaða málflutningsstörf 
þeir taka að sér.

Nú óskar aðili, er skipa skal talsmann, að fá sér ákveðinn héraðsdóms- 
málflutningsmann skipaðan, og skal þá veita lionum það, nema einhverjar sér- 
stakar ástæður mæli því í gegn.

Ef mál er munnlega flutt, her héraðsdómsmálflutningsmanni að gera það 
sjálfur eða fela flutning þess öðrum löggiltum málflutningsmanni. Annars er 
héraðsdóm sm álflutningsm anni ré tt að láta fulltrúa sinn flvtja mál fv rir dómi, 
þar á meðal skipta-, fógeta- og uppboðsrétti.

63. gr. hljóðar svo:
Löggiltir málflutningsmenn skulu velja sér úr sínum hópi þrjá fulltrúa 

til að koma fram fyrir hönd sína og stéttarhræðra simia gaguvart dómurum og



stjórnarvöldum í málum, er stéttina varða. Dómsmálaráðunevtið setur reglur 
um kjör fulltrúa og gæzlu þeirra á málum stéttarinnar, í samráði við einn eða 
fleiri löggilta málflutningsmenn eða stjórn félags þeirra, ef slikur félagsskapur 
kynni að verða stofnaður áður en reglur þessar yrðu settar.

Stjórnendur félagsskapar löggiltra málflutningsmanna geta veitt einstökum 
félagsmönnum áminningar og gert þeim á liendur allt að 100 króna sekt til fé- 
lagssjóðs fyrir fram ferði í slarfi þeirra, er lelja má stéttinni ósamboðið. Rétt er 
aðilja að bera slíkt mál undir félagsfund, er úrskurðar málið til fullnaðar.

65. gr. hljóðar svo:
Ej löggiltur héraðsdómsmálflutningsmaður missir einhvers þeirra skilyrða, 

sem í 56. gr. segir, hefir hann fyrirgert rétti þeim, sem löggildingin veitir. F.f lög- 
giltur héraðsdómsmálflutningsmaður hefir þrisvar verið sektaður samkvæmt 
188. gr. eða ef fulltrúar héraðdómsmálflutningsmanna samkvæmt 63. gr. eða 
félagsstjórn leggja einróma til, að ákveðinn héraðsdómsmálflutningsmaður verði 
sviptur löggildingu vegna tiltekinna, óviðurkvæmilegra athafna í starfi sínu, 
getur héraðsdómari, þar sem aðili hefir skrifstofu, tekið af honum löggildingu 
um stundarsakir, eða að fullu og öllu, ef m iklar sakir eru. Nú hefir löggiltur 
héraðsdómsmálflutningsmaður verið sviptur löggildingu, og getur hann þá borið 
málið undir dómstóla með venjulegum hætti og að stefndum viðkomandi dómara.

Ef aðrir en löggiltir héraðsdómsmálflutningsmenn gera sér málflutning að 
atvinnu og sæta sektum samkvæml fyrri málsgrein greinar þessarar, eða reyn- 
ast óhæfir til málflutnings vegna vankunnáttu, getur héraðsdómari, þar sem 
aðili er húsettur, tekið af honum heimild til að fara með mál í umboði annara 
fyrii' fullt og allt eða um stundarsakir, en hera má hann málið undir dómstóla 
samkvæmt niðurlagi fyrri málsgreinar.

71. gr. hljóðar svo:
Nú hefir aðili ekki sótt í einu máli þær kröfur, sem runnar eru af sömu 

rót, og er lionuni þá heimilt að sækja þær í öðru máli, en ekki má þá dæma 
\erjanda til greiðslu málskostnaðar, nema ekki hafi verið unnt að höfða mál um 
allar eða háðar kröfurnar í einu lagi.

Nú hefir aðili höfðað mál til heimtu nokkurs liluta af kröfu, og skal hon- 
iim þá að vísu heimilt að sækja um afganginn í öðru máli, en dæma skal hann 
þá til að greiða andstæðing sínum málskostnað, nema liann sanni, að hann 
vissi ekki að krafan var hærri, áður en fyrra málið var tekið til dóms, enda 
\ erði honum ekki gefin sök á jieirri vanvizku. Ákvæði jiessarar málsgreinar 
gilda þó ekki, ef nokkur hluti kröfunnar hefir verið tekinn lögtaki samkvæmt 
lögum um lögtak eða verið liafður til skuldajafnaðar.

Nú hefir aðili lofað að greiða tveiniur mönnum eða fleirum hluta af sömu 
kröfu, krafa skiptist milli áhyrgðarmanna eða erfingja, eða fleiri en einn eignast 
kröfu í ákveðnum hlutföllum, og er þá liverjum þeirra rétt að sækja sér sinn 
hluta kröfu, en taka skal til greina, er dæma skal um málskostnaðarkröfu, 
livort skuldunautur mátti gera ráð fyrir eða olli sjálfur skiptingu kröfunnar.

Nú hefir aðili skipt kröfu, sem nemur yfir 500 krónum, og hefir hann þar



með firrt sig rétti til að krefjast iirskurðar sáttancfndar, nema hann afsali sér 
þvi af kröfunni, sem er fram  yfir 500 krónur.

Ef háðir aðiljar æskja þess, getur dómari ákveðið, að að svo stöddu megi 
sækja og verja mál um eitt ákveðið sakarefni, svo sem um skaðahótaskyldu, með 
áskildum rétti til þess að ræða síðar 11111 kröfuha^ð og annað, er hana varðar, og 
kveður þá dómari upp dóm um það atriði, og mó áfrýja lionum sérstak- 
lega innan viku frá dómsuppsögn, og liitt eða hin atriðin livíla þá á meðan. Ef 
á þennan liátt eru kveðnir upp tveir eða fleiri dóm ar í einu máli, eru þeir, eftir 
því sem á stendur, aðfarargrundvöllur liáðir eða allir saman. Synjunarákvörðun 
dómara uin sundurgreining sakarefnis, þá er hér segir, má kæra sérstaklega til 
æðra dóms, en tímann, sem kærumálið tekur, skal þó eftir föngum nota til að 
afla gagna, shr. 110. og 111. gr.

72. gr. hljóðar svo:
Hver kaupstaður og hver hreppur á landi hér er sérstök dómþingliá. Dóms- 

málaráðlierra getur, eftir tillögum viðkomandi liéraðsdómara, ákveðið að leggja 
hreppa eða hluta úr lireppum samau í eina dómþinghá, eða skipta hreppi i fleiri 
en eina dómþinghá cða leggja dómþinghá eða hluta úr dómþingliá við kaujistað.

86. gr. hljóðar svo:
Haldast skulu ákvæði uin varnarþing í:

1. Skiptalögum, nr. 3 12. apríl 1878, 94. og 95. gr.
2. Siglingalögum, nr. 56 30. nóv. 1914, 15. gr.
3. Lögum um landamerki o. fl., nr. 41 28. nóv. 1919, 8. gr.
4. Lögum um hlutafélög, nr. 77 27. júni 1921, 20. gr., 26. gr. síðasta málsgr.

og 46. gr. 2. tölul.
5. Lögum iim stofnun og slit hjúskapar, nr. 39 27. júni 1921, 88. sbr. 81. gr.
6. Lögum um gjaldþrotaskipli, nr. 25 14. júní 1929, 30. gr.

87. gr. hljóðar svo:
Aðili getur jafnan gefið út stefnu til liéraðsdóms sjálfur, en fá verður liann 

óritun dómara á stefnu uni stað og stund, er mál verði þingfest, nema það skuli 
gert á fyrirfram  ákveðnum stað og tíma. (iefa skal dómari út stefnu, ef aðili óskar 
þess. Ef aðili eða umhoðsmaður lians er ólögfróður maður, sem ekki hefir atvinnu 
af niálflutningsstörfum. þá getur liann krafizt þess, að dómari semji fyrir liann 
stefnu gegn endurgjaldi, er samsvari ritlaununi. Dómari skal benda aðilja á þá 
g'alla, er liann kami að sjá á málatilbiinaði og frávísun kunna að varða, áður 
en liann áritar eða útgefur stefnu, en aldrei má hann synja þessara aðgerða af 
þessum ástæðum, enda er liann óbundinn af áliti sínu um þessi efni, þegar liann 
skal dæma síðar um þau.

109. gr. liljóðar svo:
Xú liefir verjandi mótmælt kröfum sækjanda að einliverju lcyti eða öllu, 

shr. 106. gr., og eigi verður sátt eða máli visað frá dómi, og skal dóinari þá 
kveða á um það, livort flvtja skuli mál skriflega eða numnlega, en brevta má



hann þeirri ákvörðun eftir að gagna hefir verið aflað, ef það virðist þá heppilegl. 
Ákvörðun dóniara uin þessi atriði má kæra til æðra dóms, og frestar kæra mála- 
flutningi, en nota skal þó tímann, sem kæran tekur, til öflunar gagna samkvæmt
110. og 111. gr.

Mál skal munnlega flytja. Dómari getur þó leyft skriflegan málflutning:
1. Ef hann telur hættu á því, að það skýrist ekki nægilega með munnlegum

málflutningi.
2. Ef annarhvor aðilja eða umboðsmenn Jxirra óska skriflegs málflutnings

og dómari telur þau tihnæli á rökum hvggð.
114. gr. hljóðar svo:
Aðilum her að gefa eftir föngum glöggar og greinilegar skýrslur og yfir- 

lýsingar fyrir dómi. Dómara her að fylgjast með málinu í öllum atriðum og 
spyrja aðilja eða umhoðsmenn þeirra um livert það atriði, er honum þykir 
óljóst og máli kann að skipta, á hvaða stigi máls sem er, og kosta kapps uin, að 
yfirlýsingar þeirra og skýrslur verði nægilega glöggar. I þessu skyni getur dóm- 
ari kvatt aðilja fyrir dóm af sjálfsdáðum, ef aðili sætir lögsögu lians eða ef að- 
ilja væri skylt, ef hann væri vitni i málinu, að koma fyrir dómara þess samkvæmt 
124. gr., en annarskostar hiður dómarinn þann héraðsdómara, er lögsögu hefir yfir 
aðilja, að kveðja hann fyrir sig til að gefa skýrslu um þau tiltekin málsatriði, sem 
þörf þykir vera, ef aðili vill ekki gefa skýrslu fyrir dómara málsins. Auk þess 
er dómara skylt að leiðheina hverjum éilöglærðum manni, sem ekki gerir sér 
atvinnu af málflutningsstörfum, hæði um formshlið máls og efnis, eftir því sem 
dómara virðist nauðsyn til bera. Dómari getur hcint því til aðilja, að afla gagna 
um tiltekin málsatriði, eftir því sem honum þykir nauðsyn vera, til skýringar máli.

133. gr. hljóðar svo:
Þegar vitni kem ur fyrir dóm, skal dómari áminna það alvarlega um að 

svara spurningum eftir heztu vitund og gefa þær sannar og réttar upplýsingar 
um málsatvik að öðru leyti, er það getur, og tjáir hann því, að það skuli vera 
við því húið að staðfesta skýrslu sína fyrir dómi með eiði eða drengskaparheiti.

Vitni skal, áður en vfirheyrsla um málsatvik hefst, skýra dómara frá nafni 
sínu, aldri, stöðu, heimili eða dvalarstað. Þá eða síðar skal vitni einnig skýra 
dómara frá öðru því, er honum kann að þykja ástæða til að spyrja það um varð- 
andi liagi þess, og máli kann að skipta um vitnaskyldu þess, heimild til að vitna, 
hæfileika þess til að staðfesta fram hurð sinn og um sönnunargildi hans. Vitna- 
stefnandi leggur venjulega í upphafi fram skriflcgar spurningar til vitnis, en 
þegar þær eru afgreiddar, getur hann látið spyrja vitni um sérhvað annað, er 
máli skiptir eflir mmmlegum eða skriflegmn fram haldsspurningum . Vitna- 
stefndur getur, hæði í sambandi við vitnaspurningar vitnastefnanda, eftir því 
sem dómara þykir lientugt, og síðar, hvort sem hann hefir stefnt vitni eða ekki, 
og hvort sem vitnastefnandi neytir réltar síns til að spyrja vitni eða ekki, látið 
spyrja það um allt það, er liann hyggur máli skijita.

Dómari leggur spurningar fyrir vitni, lagar þær til og skýrir eftir þörfum. 
Óákveðnar, tvíræðar, veiðandi, ósæmilegar eða sýnilega þýðingarlausar spurn-



ingar má ekki leggja fyrir vitni. Dómari getur einnig af sjálfsdáðum beint 
spurningum til vitnis um hvert það atriði, er hann telur þurfa frekari skýringar. 
Hann tekur við svörum vitnis, skýrir þau fyrir því og bókar þau, þannig að 
efni þeirra komi skýrt og ré tt fram .

Dómari levfir aðiljum eða umboðsmönnum þeirra sjálfum að spyrja 
vitni, ef hentugt þykir, en stjórna skal hann þá vitnaleiðslu sem annars, að því 
leyti sem þörf ber til, enda getur hann livenær sem er algerlega tekið hana í 
sínar hendur með venjulegum hætti.

Spjrrja  má aðeins eitt vitni i senn. Dómari skal, ef aðili óskar þess eða hon- 
um þykir það hentugt, láta önnur vitni fara út úr þingsalnnm, meðan á yfir- 
heyrslu hvers einstaks vitnis stendur.

Þegar yfirheyrslu tveggja eða fleiri vitna er lokið, en áður en staðfesting 
fer fram , getur dómari kvatt þau, tvö eða fleiri, vitni fyrir dóm saman, borið 
saman skýrslur þeirra, ef og að þvi leyti sem þær virðast ósamhljóða, vakið 
athygli vitnanna á ósam ræm inu og reynt að fá sam ræm i milli þeirra.

Ef spurning vitnis er svo löguð, að svar við henni varðar einkahagi vitnis 
eða annara, getur dómari látið vitni svara henni skriflega og bókað siðan svar- 
ið, enda sannfæri vitnið sig 11111, að svarið sé rétt bókað, án þess að það sé lesið 
upp fyrir því. Ákvörðun dómara eftir þessari málsgrein verður ekki skotið 
til æðra dóms.

135. gr. hljóðar svo:
Þá er vitni hefir innt vitnaskyldu sína af hendi, þar með talin árangurs- 

laus þingsókn sakir fjarvistar aðilja frá dómi, skal dómari þegar í þvi þinghaldi 
ákveða vitni þóknun, ef það krefst þess, og skal þá ákvörðun hóka. Sá, er vitna- 
leiðslu hefir krafizt, greiðir einn þóknun um sinn, en ef báðir aðiljar hafa krafizt 
hennar eða báðir haft hennar not, getur dómari þó ákveðið greiðslu á hendur 
þeim, öðrum fyrir báða og báðum fyrir annan. Urskurði uni vitnaþóknun má 
fullnægja með aðför. Þóknun er kræf jafnskjótt sem úrskurður er upp kvcðinn.

Vitni bera 50 aurar til 1 króna fyrir hverja klukkustund, er það missir af 
starfi vegna þingsóknar, þó ekki yfir 10 krónur um sólarhring, og endurgjald 
fjTÍr óhjákvæmilegan ferðakostnað eftir 124. gr., ef því er að skipta.

Orskurði um vitnaþóknun verður aðeins haggað með kæru eftir 199. gr.
137. gr. hljóðar svo:
Nú má matsgerð ekki fara fram  samkvæmt 136. gr., og kveður dómari þá 

matsmenn, venjulega tvo, til að fram kvæma hana.
Allar matsgerðir, sem dómari fram kvæm ir ekki sjálfur, skulu fara fram  

áður en mál er endanlega tekið til dóms.
172. gr. hljóðar svo:
Gjafsókn má veita, auk þess, sem sérstaklega kann að vera ákveðið í lögum:

1. Kirkjum, skólum, sjúkrahúsum , sem rekin eru á kostnað hins opinbera,
hreppsfélögum, bæjarfélögum og stofnunum, sem hafa að markmiði um-
önnun sjúkra og aðra mannúðar- og líknarstarfsemi.

2. Einstökum mönnum, sem eru svo illa stæðir f járhagslega, að þeir mega ekki



án þess fjá r vera frá fram færslu sinni eða sinna eða frá atvinnurekstri sin- 
um, er fara mundi lil málsins. Með beiðni um gjafsókn fylgi vottorð for- 
manns niðurjöfm m arnefndar um fjárhag og ástæður umsækjanda, og er 
skylt að láta slikt vottorð í té tafarlaust og ókeypis.
Annars ríkis borgurum má því aðeins gjafsókn veita, að samskonar hlunn- 

indi séu veitt islenzkum ríkisborgurum í þeirra landi.
191. gr. hljóðar svo:
1 nnumlega fluttum málum skal venjulega kveða upp dóm áður en annað 

mál er tekið til munnlegs flutnings, og jafnan svo fljótt sem við verður komið.
í skriflega fluttum  málum skal kveða upp dóm svo fljótt sem kostur er á, og 

ekki síðar en 3 vikum eftir dómtöku.
Ef ekki er kostur á að k\eða upp dóm eða úrskurð svo fljótt sem sagt hefir 

verið, Ik t  dómara að greina nákvæmlega orsakir til þess, svo sem að aðrar til- 
teknar embættisathafnir, sem ekki þoldu bið, hafi valdið drætti, veikindi, ef mál 
er sérstaklega umfangsmikið, vandasamt o. s. frv.

192. gr. hljóðar svo:
Xú er dóm ur fjölskipaður og mál munnlega flult, og skulu þá allir dóm- 

endur hafa heyrt flutning jiess. Ef þeir mega ekki allir taka þátt í uppsögu 
dóms, skal dómara nefna í stað þess eða þeirra, sem við hefir misst, og endur- 
taka nnumlegan flutning málsins. Afl atkvæða skal ráða úrslitum um hvert 
atriði. Xú verður dómari í minni hluta um eitthvert atriði, og skal liann þá 
allt að einu taka þátt í ályktun um önnur atriði, er síðar skal til lykta ráða. 
Form aður dómsins stýrir atkvæðagreiðslu og sér um samningu dóms. Allir dóm- 
arar undirrita dóm í dómabókinni.

Ágreiningsatkvæði skulu birt ó sama liátt sem dóm ar og úrskurðir.
211. gr. hljóðar svo:
Sóknaraðili barnsfaðernismáls er móðir, meðan hún ein fram fæ rir harn, 

siðan sá einstaklingur, er fram færslu þess hefir að einhverju leyti eða öllu að 
lögum eða samkvæmt samningi, og loks sveit eða kaupstaður, sem við fram - 
færslu barns liefir tekið að nokkru eða öllu.

Varnaraðili er sá maður eða þeir menn, sem eru taldir hafa haft sam farir 
við barnsmóður ó getnaðartima harnsins. Ef varnaraðili er látinn áður en mál 
er höfðað, má höfða það á hendur húi hans að tilstefndum skiptaráðanda eða 
skiptaforstjóra, ef opinber skipti eru Iiöfð, en ella gegn erfingjum.

Ef víst má þvkja eða líklegt, að fleiri hafi haft sam farir við móður á getn- 
aðartíma harns (fósturs), skal stefna þeim báðum eða öllum.

Barnsfaðernismál skal höfða á varnarþingi stefnds samkvæmt 73. gr., sbr. 
83. gr., eða því varnarþingi, er hann átti síðast á landi hér, ef hann er af landi 
farinn eða ókunnugt er, hvar hann er niður kominn, eða á varnarþingi, þar sem 
með bú lians er farið.

Dómara er skylt að kveðja varnaraðilja fyrir dóm eftir kröfu sóknaraðilja. 
Barnsfaðernismál verður höfðað í fvrsta lagi, þegar kona hefir gengið 6



mánuði með samkvæmt vottorði þjónandi læknis eða þjónandi ljósmóður, og 
í síðasta lagi 2 árum  eftir fæðingu, ef móðir er sóknaraðili, en annars 1 ári eftir 
að barn kom á fram fæ ri sóknaraðilja. Fresti þessa getur dóm sm álaráðherra 
lengt, ef sérstaklega stendur á.

214. gr. hljóðar svo:
Læknir eða ljósmóðir, sem tekur við barni, skal þegar skrásetja skýrslu 

um öll þau atriði, er af má ráða uni þroska barnsins, svo og spyrja móður um 
faðerni þess og skrásetja skýrslu Iiennar þar um.

Dómari skal af sjálfsdáðum afla allra upplýsinga og gagna til skýringar 
málinu. Hann getur látið sækja bæði konuna og manninn (mennina) með-valdi 
til að gefa skýrslu fyrir dómi, konuna þó ekki, ef hún er sóknaraðili, enda skal 
vísa máli frá dómi, ef lnin kenuir ekki fyrir dóm, neitar að gefa skýrslu, sem 
henni er unnt að gefa, eða neitar að leggja sig eða barnið undir blóðrannsókn. 
Ef þess er krafizt, getur dómari annars ákveðið, að blóðrannsókn skuli gera 
á öllum þeim, er máli skiptir, ef því verður við komið, enda getur hann fengið 
aðstoð lögreglu til slikrar fram kvæmdar, ef með þarf.

Meðan á rannsókn máls stendur á harnsmóðir kröfu á aðstoð barnaverndar- 
nefndar, eftir því sem dómari telur þörf á. F tan kaupstaða á barnsmóðir sömu 
kröfu á aðstoð manns eða konu, sem bún nefnir til.

217. gr. hljóðar svo:
Aðili sendir dómara skriflega hciðni um ógildingu skjals, ásamt eftirriti af 

því, en ella með sem nákvæmastri lýsingu á því, syo og skýrslu um örlög 
skjalsins. Xú telur dómari skilyrði til ógildingardóms ekki fyrir hendi, og synjar 
liann þá beiðninni með úrskurði, er kæra má til æðra dóms eftir ákvæðum 199. 
greinar.

218. gr. hljóðar svo:
Xu er heiðni samkvæmt 217. gr. tekin til greina, og gefur héraðsdómari 

þá út stefnu, þar sem kvaddur er hver sá, er kynni að liafa skjalið í höndum, 
til að koma fyrir dóm með það, með því að annars verði það ógilt með dómi 
samkvæmt kröfu stefnanda. Stefnufrestur skal vera 2— 1 mánuðir frá birtingu 
stefnunnar, er stefnandi skal láta birta einu sinni í Lögbirtingablaðinu. Ef eng- 
inn kem ur fram  með skjalið eða mótmælir ógildingu þess, skal ógildingardóm- 
ur kveðinn upp, nema gallar á málatilbúnaði séu ]n í til fyrirstöðu. Annars- 
kostar sker dómur úr þvi, hvort skjal skuli ógilda eða ekki.

Synjunardóm  m á kæ ra til æðra dóms eftir 199. gr. Um áfrýjun ógildingar- 
dóms fer eftir almennum reglum.

222. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1937.
Þau mál, sem þingfest liafa verið fvrir þann dag, fara  eftir eldri reglum. 

Þó skulu eftirfarandi ákvæði laga þessara taka til dómsathafna, sem eru hluti af 
málum eða standa í sambandi við þau, ef athöfnin fer fram  eftir nefndan dag:



a. VIII. kafli, um stefnur og tilkynningar.
b. 118.—120. gr., um útivist aðilja, hafningu máls og endurupptöku. Þó skal 

stefndur mega fá mál tekið upp einu sinni eftir 9. eða 14. gr. tilsk. 15. ág. 1832, 
ef liann hefir eigi m ætt áður en lög þessi koniu til framkvæmda.

c. X. kafli, inn m at dóm ara, vitni, m atsgerðir, skjöl og eið eða drengskapar- 
lieit aðilja, enda hafi mál eða atriði ekki verið tekið til dóms eða úrskurðar 
fyrir nefndan dag.

d. 194. gr., um dóma og úrskurði, eftir því sem við á.
e. 197.—199. gr., um áfrýjun og kæru til æðra dóms, þó þannig, að 3 inánaða 

fresturinn telst frá þeim degi, er lögin gengu í gildi, enda verði áfrýjunar- 
fresturinn aldrei lengri en 6 mánnðir, og kærufrestur telst frá saina degi, 
en verði þó eigi lengri en 14 dagar.
224. gr. hljóðar svo:
F rá því, er lög þessi koma til framkvæmda, falla eftirfarandi lagaákvæði 

úr gildi:
I N. L., sbr. kgsbr. 2. niaí 1732:
1.—2.—3., 4., 15.—18., 20., 22.—24.
1,—3.—1., 6., 8., 9., 11,—14., 16., 27. og 30.
1.—4— 1, 16., 20., 24., 32. og 34.
1.—5.—1., 2., 6., 8., 9., 11,—16, 27. og 30.
1,—6,—11., 15. og 18.
1.—8,—1. til 4., 7., 9. og 10.
1.—12.--1. til 3.
1,—13.—1. til 8., 12. til 14., 16. til 25., 28. og 29.
1,—14.—2. til 6.
1.—15.—1. og 2.
5.—1.—6. og 7.
5,—2.—60. og 88.
5.—5.—5. og 7.
5,—13.—4., 5. og 44.
Tilsk. 17. maí 1690, um áfrýjun úrskurða.
Tilsk. 5. nóv. 1723, um eiðvinningar.
Tilsk. 19. ágúst 1735, um réttarins þjóna i Noregi.
Tilsk. 3. m arz 1741, nni vitnaleiðslur.
Konungsbréf 3. jan. 1755, nm liöfðun skuldamála.
Opið bréf 16. sept. 1778, um vitnisburð lijóna.
Tilsk. 30. sept. 1778, nm uppsögn dóma.
Tilsk. 5. júlí 1793, um undirskrift dómara í þingbók.
Tilsk. 10. júlí 1795, um sáttanefndir.
Tilsk. 20. jan. 1797, um sáttanefndir.
Tilsk. 20. jan. 1797, um vitnaleiðslur áður en máli er lokið fy rir sáttanefnd.
Tilsk. 3. júní 1796, um tilhlýðilega og greiða dómgæzlu, I.—VIII. og X.—

XI. kafli.
Konungsbréf 19. okt. 1798, um mót fyrir sáttanefndum.



Kaneellíbréf 19. jan. 1799, um vottorð 11111 sektir til fátækra.
Tilsk. 8. niarz 1799, um lögreglumál, að þvi leyti sem hún varðar einkalög- 

reglumál.
Tilsk. 27. sept. 1799 10. gr., um prentfrelsi.
Tilsk. 8. jan. 1802, um málflutningsmenn.
Tilsk. 11. ágúst 1819, um sektir fyrir óþarfa þrætu.
Opið bréf 20. apríl 1825, um málskostnað í gjafsóknarmálum.
Tilsk. 21. des. 1831, um Iögleiðingu nokkurra lagaboða á íslandi, IV. kafli.
Tilsk. 15. ágúst 1832, um réttargangsm átann við undirréltina á Islandi í 

öðrum málum en þeim, sem viðvíkja illvirkja- og pólitisökum.
Tilsk. 15. apríl 1840, viðvíkjandi slraffi fyrir falskan vitnisburð o. fl., 14. gr.
Tilsk. 22. sept. 1846, viðvíkjandi breytingu á þeirri áminningarræðu, er 

halda á áður en eiða skal vinna fyrir rétti.
Lög nr. 2 13. jan. 1882, um vixilmál og víxilafsagnir, 1.—9. gr.
Lög nr. 46 10. nóv. 1905, um hefð, 9. og 10. gr.
Lög nr. 59 10. nóv. 1905, um varnarþing i skuldamálum.
Lög nr. 14 16. nóv. 1907, um gjafsóknir m. m.
Lög nr. 29 11. júli 1911, um eiða og drengskaparheit, II.—IV. kafli.
Lög nr. 32 11. júlí 1911, um úrskurðarvald sáttanefnda o. fl., 1.—11. gr.
Lög nr. 52 30. nóv. 1914, um sjódóma og réttarfar í sjómálum.
Lög nr. 30 30. nóv. 1915, um ógildingu viðskiptabréfa og annara skjala

með dómi.
Lög nr. 28 26. okt. 1917, um þóknun til vitna.
Lög nr. 29 26. okt. 1917, um málskostnað einkamála.
Lög nr. 62 14. nóv. 1917, um stefnufrest til islenzkra dómsmála, I., II. og 

IV. kafli.
Lög nr. 63 14. nóv. 1917, um stefnubirtingar.
Lög nr. 46 27. júní 1921, um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna, II. kap.
Lög nr. 19 4. júni 1924, um nauðasamninga, 1., 2. og 4. málsgr. 52. gr.
Lög nr. 9 7. maí 1928, um uppkvaðning dóma og úrskurða.
Lög nr. 42 7. maí 1928, um varasáttanefndarm enn í Reykjavik.
Lög nr. 28 19. maí 1930, um greiðslu verkkaups, 1. málsgr. 4. gr.
Lög nr. 23 23. jún í 1932, um kosningu sáttanefndarm anna og varasátta-

nefndarmanna í Reykjavík.
Lög nr. 96 19. júni 1933, um varnarþing og stefnufrest í vixilmálum.
Lög nr. 112 18. maí 1935, um hæstarétt, 26. gr., um áfrý junarfresti, og 28. gr.
Loks eru öll önnur eldri lagafyrirmæli úr gildi felld, er brjóta í bág við 

lög þessi.
Gestaréttarmeðferð og einkalögreglumála er úr lögum numin. Þar sem slík 

meðferð er boðin eða heimiluð í lögum og þar sem til þessara meðferða er skír- 
skotað eða fresta í sam bandi við þær, gilda h inar alm ennu reglur um málsmeð- 
ferð og fresti eftir lögum þessum.


