
Nd. 507. Frumvarp til laga
uni meðfcrð einkam ála í liéraði.

(Eflir unir. í Ed.).

Samliljóða þskj. 12 með jicssum brcytingum :
5. gr. hljóðar svo:
E inkam ál a lm ennt skal lcggja til sátta fyrir  sáttamenn. Ef slík mál eru 

ekki löglcga lögð til sátta cða lögleg sáttatilraun cr ckki fram kvæ m d, þ a r  sem 
þcss er kostur, Jiá skal vísa máli frá  dómi. Shr. jió 11. og 15. tölul. 3. málsgr. 
þessarar greinar.

Undanþegin sátta tilraun eru:
1. Mál til heim tingar hóta fyrir  gæzluvarðliald cða afplánun refsingar að ósekju.
2. Gagnsakir, ef ekki er krafiz t sjálfslæðs dóms um  gagnkröfu.
3. Mál, sem liöfða má með opinherri stefnu.
4. Mál, höfðuð á hendur erlendis húsettum  manni, sem ekki hefir, sækjanda 

vitanlega, um hoðsm ann  hér  á landi, er heim ild hafi til að gera  sá tt fvcir 
liönd verjanda.
Héraðsdómari leitar sátta í:

1. Málum um  faðerni harna.
2. Málum milli húshænda og lijúa og lærimeistara og nem anda sam kvæ m t 

lijúa- og iiáinsniaiiiialöguni.
3. Málum til kaupgreiðslu kaupafólks, vor-, luiust- og ve lra rm anna  lijá jieim, 

er landhúnað reka, þeirra, er viniia á eða við útgerð niamis og ekki eru lög- 
sk ráð ir  sam kvæ m t sjóniannalögim i, verkafó lks við liverskonar ið ju  eða iðn- 
að, daglaunaniamia við liverskonar vinnu í landi, hifreiðarstjóra, sendi- 
svcina, afgreiðslumanna við verzlanir og annara, sem líkt er ástalt um.

1. Málmn, sem sjó- og verzlim ardóm ur fer með.
5. Máluin, jiar sem varnaraðiljum , eiinun cða fleirum, er skylt að jiola dóm 

utan varnarjnngs sins samkv. 82. og 83. gr.
G. Máluin til staðfeslingar kyrrseln ingu eða löghanni.
7. Skiptam álum  og nauðasamninga.



8. Sakauka- og meðalgöngumálum.
9. Gagnsökum, þar sem sjálfstæðs dóms er krafiz t um  gagnkröfu.

10. Vixilmálum og tékka og skuldaliréfa sam kvæ m t 3. tölulið 207. gr.
11. Þ a r  sem að il ja r  liafa skriflega fy r i r f ram  sam ið um  að ganga f ra m h já  

sáttanefnd.
12. Landam erkja- og fasteignamálum.
13. H jónabandsm álum .
14. Málum um  rétt  m anna  til a tv innurekstrar, til firma, vörumerkis, og m álum  

þeim, er í lögum um  hlutafélög greinir og áður skyldu sæta gestaréttar- 
meðferð, ef þau fara  eigi til sjó- og verzlunardóms.

15. E f báðir aðiljar lýsa þvi skriflega fyrir  dóm ara  við þingfestingu, að iiti- 
lokað sé, að sátt komist á í málinu fyrir  sá ttam önnum .

16. Ef gallar þvkja  vera á sá tta tilraun sáttam anna, en dóm ari telur sækjanda
ekki verða gefin sök á þeim, getur liann krafizt þess, að dóm ari leiti sátta
í málinu.
7. gr. h ljóðar svo:
Ríkissjóður leggur til tölusetta, gegnum dregna og innsiglaða hók í hvert 

sáttaum dæm i. Dómsm álaráðuneytið  löggildir sáttaliækur. Sáttam enn rita  í hók 
skýrslu um  stað og stund sáttafundar, nöfn aðilja, hverjir  sótt hafi fundinn, úr- 
skurði, ákvarðanir um frest og annað, er taka þarf  ákvörðun um. Aðiljar skulu 
rita  nöfn sín undir bókanir.

C rskurði sam kvæ m t 21. gr. m á  þó, ef hagkvæ m ara  þykir, rita  í sérstaka 
hók, úrskurðabók, sem ríkissjóður leggur einnig til og löggilt er á sam a hátt  og 
sáttabók.

15. gr. h ljóðar svo:
E f sá tt kem st á, þá skal rita  efni hennar í sáttahók, enda her sá ttam önnum  

að sjá uni, gð það sé löglegt og skýrt og greinilega orðað. Gegn lögm ætum  rit- 
laununi er sáttanefnd skylt að láta aðiljum  i té staðfest eftirrit af sátt. Rita mega 
þeir og sátt samstundis á sá ttakæ ru eða blað fest við hana.

24. gr. h ljóðar svo:
Úrskurði skal rita  í sáttahók eða úrskurðabók (shr. 7. gr.). í úrskurði skal 

greina nöfn, heimili og stöðu aðilja, k rö fu r  og aðalefni máls og f ram kom nar 
varnarástæður, og m eta gildi þeirra. Loks skal draga niðurstöðuna sam an í 
stutt mál, hvað inna skuli af hendi, ef því er að skipta, uin greiðslu vaxta og 
m álskostnaðar o. s. frv. Úrskurði skal venjulega upp kveða þegar í slað, og aldrei 
síðar en viku eftir  lok málflutnings. F!f aðiljar, annar  eða háðir, ern viðstaddir, 
skal lesa úrskurð  í heyranda hljóði.

27. gr. h ljóðar svo:
S á ttanefndarm aður fæ r 1 krónu fyrir  hvert mál, er hann reynir sátt um. 

og að auki 2 k rónur  fyrir  hvert mál, er liann ú rskurðar samkv. 21. gr.
Sáttanefndarm enn, er þurfa  að takast ferð á hendur til þess að m æta á 

sáttafundi, skulu fá endurgjald  fyrir  ferðakostnað, allt að 7 k rónum  á dag.



29. gr. liljóðar svo:
Með dóm störf í e inkam álum , þar á meðal skipti, fógetagerðir og uppboð, 

fara almennt sýsluinenn, liver í sinni sýslu, í Reykjavík lögmaður, en í öðrum 
kaupstöðum Iiæjarfógetar. Haldast skulu gildandi ákvæði um  dóm endur í ianda- 
m erk jam álum  og öðrum  fasteignam álum  og í lóðam erkjam álum  i Reykjavik. 
Meðdómendur skipa að öðru leyti dóma eftir reglum laga þessara.

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

Rétt er héraðsdóm ara að halda dómþing utan lögsagnarum dæm is síns. ef 
það þvkir heppilegt til upplvsinga í máli, enda valdi það ekki verulegum drætti 
á þvi, og greiði só koslnaðarauka þar af, sem slikrar dóm sathafnar  lieiðist.

Nú er m aður settur til að dæ m a ákveðið mál, og skal liann þá kveða upp 
dóm á heimili sínu, nem a dómsuppkvaðning í lögsagnarum dæm i, jiar sem mál 
var flutt, valdi hvorki kostnaðarauka né drætti á dómsuppsögn.

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

sam kvæ m t launalögum, lífeyri eftir  lífeyrislögum og skrifstofufé sam kvæm t 
jiar um  settum  regluni. R íkissjóður leggur jieim til nauðsynleg skrifstofugögn.

í  kaupstöðum skulu liinir reglulegu héraðsdóm arar  liafa skrifstofu í kaup- 
staðiium. enda jiótt jieir liafi ja fn fram t lögsögu í fleirum lögsagnarum dæm um , 
nem a ráðherra  kveði öðruvísi á. Annarsstaðar getur ráðherra, ef ágreiningnr 
rís, ákveðið em hættishústað liéraðsdómara, að fengnum  tillögum hlutaðeigandi 
sýslunefndar eða sýslunefnda.

33. gr. ldjóðar svo:
D ónism álaráðherra getur löggilt héraðsdóm urum  fulltrúa, er sé að íninnsta 

kosti 21 árs gamall og fullnægi skilyrðunum í 1. og 3. og 1. 6. tölul. 32. gr. Utan
kaupstaða m á jió víkja frá  skilyrðinu í (i. tölul., ef aðili liefir að m innsta kosti 
tvö á r  gegnt að staðaldri sk rifa ras tö rlum  í skrifstofu héraðsdómara.

Löggiltur fulltrúi getur, auk nótaríalgerða, f ram kvæ m t á álíyrgð liéraðs- 
dóm ara jiessar d ó m sa th a fn ir :

1. Uppskriftargerðir í sainbandi við skipti búa.
2. Fógetagerðir.
3. Uppboðsgerðir.

Ef fulltrúi fullnægir skilyrðum (i. töluliðar 32. gr., gelur hann  og kveðið 
upp úrskurði í sambandi við áðurnefndar dómsalhafnir.

Rétt er dóm sm álaráðlierra  að löggilda fulltrúa liéraðsdómara tii að fram - 
kvæma allskonar dóm satliafnir í forföllum liéraðsdómara eða vegna annrikis 
og á lians ábyrgð.

D óm sinálaráðherra getur með reglugerð ákveðið, að fu ll trúar  löginannsins 
í Reykjavik, einn eða fleiri, Iiafi með liöndum, undir eftirliti lögmamisins. livers- 
konar dómsatliafnir, og skal í reglugerðinni nánar ákveðið uni jiá starfskiptingu.

38. gr. liljóðar svo:
í kaupstöðum  skal halda hæjarþing til m eðferðar allra mála, sem ekki eru 
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sérstaklega udantekin, einu sinni í viku eða oftar, eftir ákvörðun dómsmála- 
ráðlierra, og á þeim stað og stund, sem ákveðið verður, ef mál ern fvrir  liendi. 
Dómara í kaupslað er vítalaust, þótt niður falli bæjarþing, ef Iiann vegna embætt- 
isferðar í lögsagnarumdæmi sinu getur ekki sótt þing, enda líði aldrei m eira en 
hálfur m ánuður  milli bæjarþinga. l ’tan kaupstaða skal lialda m anntalsþing til 
meðferðar dóm sm ála á þingslað réttum  í þinghá hverri einu sinni á ári, eins og 
verið hefir, en auk  þess skal aukadóm þing heyja, þegar þörf gerist og á þeim 
stað í þinghá hverri. sem dóm ari ákveður hverju sinni.

D óm sm álaráðherra  getur ákveðið, að regluleg déimþing skuli lialda i ein- 
slökum lögsagnarum dæm um  eða ]>inghám oftar en einu sinni á ári, þar sem 
þörf krefur.

Þingleyfi eru frá 20. des. til 0. jan. og frá pálmasunnudegi til annars i pásk- 
um. E n n frem u r getur dónism álaráðherra  ák \eð ið  þingleyfi i kaupstöðum 1 - 2  
mánuði á sumrin.

F ram kvæ m a skal dóm sathafn ir  í þingleyfum, sem ekki mega bíða, svo sem 
dihnsuppsögn, féigetagerðir, skiptagerðir og uppboðsgerðir.

39. gr. hljóðar svo:
Dómþing í þinghiisum og öðrum  húsum, sem notuð eru til almennings 

nota, skal heyja í heyranda hljóði, nema aðiljar óski eða dóm ari telji hentara 
vegna aðilja, vitna eða ahnennings hagsm una að hevja þing fyrir  luk tum  dyr- 
um, og kveður démuiri þá upp iirskurð 11111 þessi atriði. Rélt er démiara að visa 
almeiiniiigi eða einstökum niönnum  úl úr þingsal, ef návist þeirra liorfir til 
t ru flunar Jiingfriði, eða n iaður kem ur annars (’isæmilega fram  við dóm ara  eða 
aðra.

Ef sækjanda máls verður vísað út úr þingsal sam kvæ m t 1. málsgr., fellur 
m ál lians niður. Ef ve r jan d a  er visað út, getur sa 'k jand i ]>egar krafiz t dóms í 
niálinu, eins og það þá er.

Ef e instakur n iaður Ijær liús sín lil þinghalds, getur hann haimað óviðkom- 
andi möniium  aðgang að því. ÁUvæðin liér að fran ian  taka og til þinghalds í 
húsuni e instak ra  n ianna, eftir  ]iví sem við á.

D óm ari getur hannað , að viðlögðum allt að 1000 kréma sektum , nem a þyngri 
refsing liggi við að öðrum lögum, að skýra opinberlega í orðum  eða á annan  hátt 
frá  ]iví, sem gerist í þinghöldmn, seni hann hefir ákveðið, að balda skuli fyrir  
luktum  dyruni.

Ákvæði greinar Jiessarar taka einnig til skipla-, féigeta- og uppboðsgerða, 
eftir því sem Við á.

11. gr. hljóðar svo:
Þar sem eimi m aður silur í dómi. skulu ja fnan  vera tveir þingvottar. Þeir 

skulu fullnægja a linem nun vitnaskilyrðuni, og auk þess mega þeir hvorki vera 
svo venzlaðir dóniara né aðilja sem segir i 1. málsgr. 1. tölul. 125. gr. Það er 
horgaraskylda að vera þingvottur. Þeim ber 1 króna fyrir  hverja  k lukkustund 
eða hrot ú r  klukkustund, er þeir missa af starfi sakir ])ingvottastarfsemi sinnar, 
þó eigi niinna en 50 au. fyrir hvert mál.



55. gr. hljóðar svo:
Aðilja er ja fnan  rétt að fa ra  sjá lfur mcð mál silt fyrir  dómi, ef hann er 

löghæfur til að ráðstafa sakarefninu. Lögráðam aður fer með m ál þeirra, sem 
ekki geta sjálfir farið með það sam kvæ m t fram ansögðu. Xú hefir slíkur m aður 
engan lögráðanda, og getur dóm ari þá skipað honum  fyrirsvarsm ann i ])ví 
máli. S tjó rnendur félags eða s tofnunar fara, einn eða fleiri, með mál þeirra.

Ef aðili máls er einstakur m aður, getur hann  ja fnan  látið f ræ n d u r  sína að 
feðgatali eða niðja, m aka  sinn, systkini sín. tengdaforeldri eða tengdaharn, 
stjúpforeldri eða stjúpbarn , k jörforeldri eða k jörbarn . fara  með mál fyrir  sig. 
Félög eða stofnanir, sem hafa embættisgenga lögfræðinga í fastri þjónustu 
sinni, geta látið þá fara  með mál sin. Ef mál er rekið utan  Reykjavíkur, getur 
aðili ennfrem ur falið hverjum  lögráða manni, sem hefir óflekkað m annorð  og 
alm ennan andlegan þroska, meðferð máls síns. Ef mál er rekið fyrir  dénni í 
Reykjavik og aðili fer ekki sjá lfur með mál sitt, eða lögm æltur fyrirsvarsm aður 
eða venzlam aður sam kvæ m t áðursögðu, skal hann fela meðferð þess löggiltum 
málflutningsmanni, og tekur þetta einnig til skipta-, fógeta- og uppboðsgerða, 
eftir ákvörðun dóm ara, ef sækja þarf þar mál eða verja með líkum hætti og 
fyrir  venjulegum dómi. í Reykjavík m á m aður ekki annars  flytja  mál annars 
m anns í hans eða sjálfs sín nafni, nema hann standi í áðurnefndu sam handi við 
aðilja eða sé löggiltur m álflutningsm aður. D óm sm álaráðherra  getur, að fengn- 
um tillögum héraðsdóm ara, ákveðið, að fyrirm æli þessarar m álsgreinar 11111 mál- 
f ly tjendur í Reykjavík skuli og taka til annara  kaupstaða, þar sem cnginn liörg- 
ull er löggiltra m álflutningsnianna.

5(5. gr. hljóðar svo:
Héraðsdóniari getur veitt hverjum  þeim löggildingu til að vera héraðsdónis- 

niálflutningsniaður, sem hefir islenzkan ríkishorgararétt, liefir náð 25 ára  aldri, 
hefir óflekkað niannorð, er lögráður, liefir forræði á búi sinu og hefir lokið 
embættisprófi í lögfræði við Háskóla íslands, enda hafi Iiann sýnt með flutn- 
ingi 1 mála fyrir e inhverjum  héraðsdómi, og séu tvö m álanna að miimsta kosti 
n iunnlega flutt, að liann sé liæfur til starfans. Enginn m á þreyta raun  þessa oftar 
en þrisvar, og skal hann áður en hann gerir það leggja fyrir  dóm ara  vottorð 
dónismálaráðuneytisins iiin það, að hann fullnægi öðrum  lögm æltum  skilyrðum 
til að fá löggildingu sem héraðsdóm sm álflutningsm aður. F y rir  löggildinguna 
skal greiða 50 króna gjald í rikissjóð.

Lögfræðingar þeir, sem stunda málflutning fyrir  héraðsdónii í Reykjavík 
sjálfstætt eða sem fu ll trúar  hæstarétlarm álflutiiingsnianna, þegar lög þessi öðl- 
ast gildi, skulu þó liafa rétt lil að flytja þar mál áfram  fyrst um sinn, cn lokið 
skuln þeir liafa rauninni innan þriggja ára frá  þeim tinia.

Þar, sem héraðsdóm ur er eigi f jölskipaður, setur dóinsm álaráðherra  2 próf- 
d ó m en d u r  úr  flokki d ó m ara  laiidsins, ha 's ta ré tta r i i iá lf lu ti i ingsm anna  eða pró- 
fessora lagadeildar háskólans til að dæm a uni m álflu tn ingsraun samkv. 1. máls- 
gr. Hinn rcglulegi dóm ari ák veður  þóknun  fy r ir  þe tta  starf, og greiðist hún  ú r  
ríkissjóði.



59. gr. h ljóðar svo:
Héraðsdóm sniálflutningsm öm uim  er skylt að flytja þau opinher mál og 

gjafsóknar- eða g jafvarnarm ál, sem þeim verða falin, þar  í kaupstað, cr þeir 
hafa skrifslofu, eða j>ar í grennd, enda hafi þeir opna skrifstofu á tilteknum stað, 
og tilkynni dóm ara það. Annars ráða þeir því sjálfir, hvaða málflutningsstörf 
þeir taka að sér.

Xú óskar aðili, er skipa skal talsmann, að fá sér ákveðinn héraðsdóms- 
m álfln tn ingsm ann skipaðan, og skal þá veita honum  ]>að, nema einhverjar sér- 
s tak a r  ás tæ ður mæli því i gegn.

Ef mál er nnumlega flutt, ber héraðsdóm sm álflu tn ingsm anni að gera það 
s já lfur eða fela flutning þess öðrum  löggiltum málflutningsmanni. Annars er 
bé raðsdóm sm álflu tn ingsm anni ré tt  að lá ta  fu ll lrúa  sinn flv tja  mál fy rir  dómi, 
þar á meðal skipta-, fógeta- og uppJjoðsrétli.

63. gr. hljóðar svo:
Löggiltir m álflutningsm enn skulu velja sér ú r  sínum lió])i ]>rjá fulltrúa 

til að kom a fram  fyrir  liönd sína og sté ttarbræ ðra sinna gagnvart dóm urum  og 
stjórnarvöldum  í m álum , er stéttina varða. Dömsmálaráðuneytið  setur reglur 
11111 k jör fulltrúa og gæzlu þeirra á niáluni sléttarinnar, í sam ráði við einn eða 
fleiri löggilta niálflutningsnienn eða stjórn  félags þeirra, ef slíkur félagsskapur 
kynni að verða stofnaður áður en reglur þessar yrðu settar.

S tjórnendur félagsskapar löggiltra m álflu tn ingsnianna geta veitt einstökum 
félagsniönniun ám inningar og gert þeim á hendur allt að 100 króna sekt til fé- 
lagssjóðs fyrir  fram ferði í slarfi þeirra, er telja má stéttinni é)samboðið. Rétt er 
aðilja að hera slíkt mál undir félagsfund. er ú rskurðar málið til fullnaðar.

65. gr. ld jóðar svo:
Ef löggiltur liéraðsdénnsmálflutningsmaður missir einlivers þeirra skilyrða, 

sem í 56. gr. segir, liefir hann fyrirgert rétti þeim, sem löggildingin veitir. Ef lög- 
giltur liéraðsdómsmálflutiiingsmaður hefir þrisvar verið sektaður sam kvæm t 
188. gr. eða ef fu ll trúar  Iiéraðdónisniálfhilningsnianna sam kvannt 63. gr. eða 
félagsstjórn leggja einróma til, að ákveðinn liéraðsdóm sm álflutningsm aður verði 
sviptur löggildingu vegna tiltekinna, óviðurkvæmilegra a thafna í starfi sinu, 
getur héraðsdómari, þar sem aðili hefir skrifstofu, tekið af honuni löggildingu 
um  stundarsakir, eða að fullu og öllu, ef m ik lar sakir eru. Xú hefir löggiltur 
héraðsdónisniálflutningsniaður verið sviptur löggildingu, og getur hann  þá borið 
málið undir dómstóla með venjulegum hætti og að stcfndum  viðkomandi dómara.

Ef aðrir en löggiltir héraðsdóm sniálflutningsm enn gera sér málflutning að 
a tvinnu og sæta seklum  sam kva’nil fyrri málsgrein greinar þessarar, eða reyn- 
ast éúiæfir til niálflutnings vegna vankumiáttu , getur héraðsdómari, þar sem 
aðili er búsettur, tekið af honuni heimild til að fa ra  með mál í umboði amiara 
fyrir  fullt og allt eða uni stundarsakir, en hera má hann málið undir dómstóla 
sam kvæm t niðurlagi fyrri málsgreinar.

71. gr. hljóðar svo:
Xú hefir aðili ckki sótl í einu máli þær kröfur, sem runnar  eru af sömu



rót, og er honuni þá heiniilt að sækja þær í öðru máli, en ekki m á þá dænia 
^erjanda til greiðslu málskostnaðar, nema ekki hafi verið unnt að höfða mál um 
allar eða háðar k rö fu rn a r  í einu lagi.

Nú hefir aðili höfðað m ál til heim tu nokkurs hluta af kröfu, og skal hon- 
um  þá að vísu heimilt að sækja uni afganginn í öðru máli, en dæ m a skal liaiin 
þá til að greiða andstæðing sinuni niálskostnað, nenia liann sanni, að liann 
vissi ekki að k rafan  var liærri, áður en fyrra  málið var tekið til dóms, enda 
verði homim ekki gefin sök á þeirri vanvizku. Ákvæði þessarar m álsgreinar 
gilda þó ekki, ef nokkur hluti k rö funnar  liefir verið tekinn lögtaki sainkvæm t 
lögum um  lögtak eða verið liafður til skuldajafnaðar.

Xú hefir aðili lofað að greiða tveimur n iöm nun eða fleirum liluta af sömu 
kröfu, krafa  skiptist milli ábyrgðarm anna eða erfingja, eða fleiri en einn eignast 
kröfu í ákveðnum hlutföllum, og er þá hverjum  þeirra ré tt  að sækja  sér sinn 
liluta kröfu, en taka skal til greina, er dæma skal 11111 m álskostnaðarkröfu, 
livort sku ldunautur m átti gera ráð fyrir  eða olli s já lfur skiptingu kröfunnar.

Xú liefir aðili skipt kröfu, sem neniur yfir 500 krónum , og liefir liann þar 
með f ir r t  sig rétti til að krefjast ú rsku rðar sáttanefndar, nenia liann afsali sér 
því af kröfunni, sem er f ram  yfir 500 krónur.

Ef báðir aðiljar æskja þess, getur dóm ari ákveðið, að að svo stöddu megi 
sa'kja og verja  mál uiii eitt ákveðið sakarefni, svo sem iiin skaðabótaskyldu, með 
áskildum rétti til þess að ræða síðar uni kröfuhæð og annað, er liana varðar, og 
kveður þá dóm ari upp dóm 11111 það atriði, og iná áfrý ja  lionum sérstak- 
lega imian viku frá dómsuppsögn, og hitt eða hin atriðin hvíla þá á meðan. Ef 
á þeinian liátt eru kveðnir upp tveir eða fleiri döm ar í einu máli, eru þeir, eftir 
þvi sem á stendur, aðfarargrundvöllur háðir eða allir saman. Synjunarákvörðun  
dóm ara  um sundurgreiiiing sakarefnis, ])á er hér segir, m á kæ ra sérstaklega lil 
a 'ðra dóms, en tíniann, sem kærum álið  tekur, skal ])ó eftir fönguni nota til að 
afla gagna, sbr. 110. og 111. gr.

“2. gr. hljóðar svo:
Hver kaupstaður og liver h reppur á landi liér er sérstök dómþinghá. Dóms- 

m álaráðherra  getur, eftir tillögum viðkomandi héraðsdómara, ákveðið að leggja 
hreppa eða hluta úr  h reppum  sanian í eina dómþinghá. eða skipta hreppi í fleiri 
en eina dómþingliá eða leggja dómþinghá eða hluta ú r  dóinþinghá við kaupstað.

86. gr. h ljóðar svo:
Haldast skulu ákvæði um  varnarþing í:

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

og 46. gr. 2. tölul.
5. Lögum iini stofnun og slit h júskapar, nr. 39 27. júní 1921, 88. shr. 84. gr.
6. Lögum uin gjaldþrotaskipti, nr. 25 14. júní 1929, 30. gr.



87. gr. hljóðar svo;
Aðili getur jafnan gefið út stefnu til héraðsdóms sjálfur, en fá verðnr hann 

áritun  dóm ara á stefnu um stað og stund, er mál verði þingfest, nema það sknli 
gert á fy rirfram  ákveðnum stað og tíma. (iefa skal dóm ari út stefnu, ef aðili óskar 
þess. F]f aðili eða um hoðsm aður lians er ólögfröður m aður, sem ekki hefir a tvinnu 
af málflutningsstörfum . þá getur liann krafizt þess, að dóm ari semji fyrir  hann 
stefnn gegn endurgjaldi, er samsvari r i llaum un. Dómari skal henda aðilja á þá 
galla, er hann kann  að sjá á málatilhúnaði og frávísnn kunna  að varða, áður 
en hann  á rita r  eða útgefur stefnu, en aldrei má lumn synja þessara aðgerða af 
þessum ástæðum, enda er liann óbundiim af áliti sinu um þessi efni, þegar hann 
skal dæma síðar um þau.

109. gr. liljóðar svo:
Xú hefir verjandi m ótm ælt kröfum  sækjanda að einhverju  leyti eða öllu, 

sln*. 100. gr., og eigi verður sátt eða máli vísað frá dómi, og skal dóm ari þá 
kveða á um  það, hvort flytja skuli mál skriflega eða munnlega, en hreyta má 
hann þeirri ákvörðun eftir að gagna hefir verið aflað, ef það virðist þá heppilegt. 
Akvörðun dóm ara um þessi alriði má kæra til æðra dóms, og fres tar kæ ra mála- 
flutningi, en nota skal þó tímann, sem kæran teknr. til öflunar gagna sam kvæm t 
110. og 111. gr.

Mál skal m unnlega flytja. Dómari getur j’<) leyft skriflegan málflutning:
1. Ef hann  telur hættu á því, að það skýrist ekki nægilega með nnm nlegnm

málflutningi.
2. Ef annarhvor aðilja eða umboðsm enn þeirra óska skriflegs málflutnings

og dóm ari telur þau tilnneli á rökum  hyggð.

111. gr. ld jóðar svo:
Aðilum ber að gefa eftir föngum  glöggar og greinilegar skýrslur og yfir- 

lýsingar fyrir  dómi. D óm ara ber að fylgjast með málinu í öllum atriðum  og 
spyrja aðilja eða umboðsm enn þeirra um hvert það atriði, er Iioniun 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. í þessu skyni getur dóm- 
ari kvatt aðilja fyrir  dóm af sjálfsdáðum, ef aðili sætir lögsögu hans eða ef að- 
ilja væri skylt, ef hann  væri vilni í málinu, að kom a fyrir  dóm ara  þess sam kva'm t 
124. gr., en annarskostar b iður dóm arinn þann héraðsdóm ara, er lögsögu hefir yfir 
aðilja, að kveðja lumn fyrir sig til að gefa skýrslu um þau tiltekin málsatriði, sem 
þörf þykir vera, ef aðili vill ekki gefa skýrslu fyrir dóm ara málsins. Auk þess 
cr dóm ara  skylt að leiðbeina hverjum  ólöglærðum ínanni, sem ekki gerir sér 
a tvinnu af málflulningsstörfum , bæði um  formshlið máls og efnis, eftir því sem 
dóm ara virðist nauðsyn til bera. Dómari getur beint því til aðilja, að afla gagna 
um tiltekin málsatriði, eftir  því sem hoiuun þvkir nauðsyn vera, til skýringar máli.

133. gr. hljóðar svo:
Þcgar vitni kem ur fyrir  dóm, skal dóm ari ániinna jiað alvarlega um  að 

svara spurningum  eftir beztu vitund og gefa j)ær sannar og ré tta r  upplýsingar



uni málsatvik að öðru leyti, er það getur, og tjáir liann því, að það skuli vera 
við því búið að staðfesta skýrslu sína fyrir  dómi nicð eiði eða drengskaparheiti.

Vitni skal, áður en vfirheyrsla um málsatvik hefst, skýra dóm ara  frá  nafni 
shui, aldri, stöðu, heiniili eða dvalarstað. Þá eða síðar skal vitni einnig skýra 
dóm ara frá  öðru því, er lionuin kann að þykja ástæða lil að spyrja það uiii varð- 
andi liagi þess, og máli kann að skipta um  vitnaskyldu þess, heimild til að vitna, 

Jiæfileika þess til að staðfesta fram burð  sinn og uni sönnunargildi lians. Yitna- 
stefnandi leggur venjulega í upphafi fram  skriflegar spurn ingar til vitnis, en 
þegar þær eru afgreiddar, getur liaiin látið spyrja vitni uni sérhvað annað, er 
máli skiptir eftir n iunnlegum  eða skriflegum franihaldsspurningum . Vitna- 
s tefndur getur, bæði í sam bandi við v itnaspurningar vitnastefnanda, eftir þvi 
sem dóm ara þykir hentugt, og síðar, livort sem hann liefir stefnt vitni eða ekki, 
og hvort sem vitnastefnandi neytir ré tta r  síns til að spyrja vitni eða ekki, látið 
spyrja það uni allt það, er hann  liyggur máli skipta.

D óm ari  leggur sp u rn in g a r  fy r ir  vitni, laga r  þ æ r  til og skýrir  eftir  þörfum . 
Óákveðnar, tvíræðar, veiðandi, ósæmilegar cða sýnilega þýðingarlausar spurn- 
ingar m á ekki leggja fyrir  vitni. Dómari getnr einnig af sjálfsdáðum beint 
spurninguni til vitnis 11111 hvert það atriði, er hann telur jiurfa frekari skýringar. 
H ann tekur við svörum  vitnis, skýrir þau fvrir því og bókar þau, þannig að 
efni þeirra komi skýrt og ré tt  fram.

Dómari levfir aðiljum eða um boðsniönnum  jieirra s já lfum  að spyrja 
vitni, ef hentugt þykir, en stjórna skal liann þá vilnaleiðslu sem annars, að þvi 
leyli sem þörf ber til, enda getur hann hvena*r sem er algerlega tekið hana í 
s inar hendur með venjulegum hætti.

Spyrja má aðeins eitt vitni í senn. Dómari skal, ef aðili óskar þess eða hon- 
11111 þykir það lientugt, láta önnur vitni fara út úr þingsalnum, nieðan á yfir- 
heyrslu hvers einstaks vitnis stendur.

Þegar yfirheyrslu  tveggja eða fleiri vitna er lokið, en áðu r  en staðfesting 
fer fram, getur dóm ari kvatt þau, tvö eða fleiri, vitni fy rir  dóm saman, borið 
sam an skýrslur þeirra, ef og að þvi leyti sem þæ r virðast ósamhljóða, vakið 
athygli v itnanna  á ósam ræ niinu  og revnt að fá sam ræ m i milli þeirra .

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

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

laus þingsókn sakir f ja rv is tar  aðilja frá  dómi, skal dóm ari jx-gar í því þinghaldi 
ákveða vitni þóknim, ef það krefst þess, og skal þá ákvörðun bóka. Sá, er vitna- 
leiðslu hefir krafizt, greiðir einn þóknuii 11111 sinn, en ef háðir aðiljar liafa krafizt 
hennar eða háðir haft hennar not, getur dóm ari þó ákveðið greiðslu á hendur 
þeim, öðrum fyrir  báða og báðum  fyrir  annan. E rskurð i um vitnaþóknun má 
fullnægja með aðför. Þóknun er kræf jafnskjó lt  sem úrskurðu r  er upp kveðinn.



Vilni bera 50 au ra r  til 1 króna fyrir  hverja k lukkustund, er það missir af 
starfi vegna þingsóknar, þó ekki yfir 10 k ró n u r  uni sólarliring, og endurgjald 
fyrir  óhjákvæmilegan ferðakoslnað eftir 121. gr., ef þvi er að skipta.

Úrskurði um  vitnaþókm m  verður aðeins haggað með kæ ru  eftir 199. gr.

137. gr. hljóðar svo:
Xú m á m atsgerð ekki fara  fram  sam kvæ m t 130. gr., og kveður dóm ari þá 

m atsm enn, venjulega tvo, til að fram kvæ m a hana.
Allar matsgerðir, sem dóm ari fram kvæ m ir  ekki sjálfur, skulu fa ra  f ram  

áður en m ál er endanlega tekið til dóms.

172. gr. hljóðar svo:
Gjafsókn má veita, auk Jiess. sem sérslaklega kann að vera ákveðið í löguin:

1. K irkjum , skóliun, s júkrahúsum , sem rekin eru á kostnað hins opinbera, 
hreppsfélögum, lia 'jarfélögum og stofnunum , sem hafa að m arkm iði um- 
önnun s júkra  og aðra m annúðar- og líknarstarfsemi.

2. E instökum  m önnum , sem eru svo illa stæðir fjárhagslega, að þeir mega ckki 
án Jiess f já r  vera frá fram fæ rslu  sinni eða sinna eða frá  a tv innurekstri sin- 
um. er fara  niundi til málsins. Með beiðni um gjafsókn fylgi vottorð for- 
niainis n iðurjö fnunarnefndar um fjárhag  og áslæður unisækjanda, og er 
skylt að láta slíkt vottorð í té tafarlaust og ókeypis.
Annars ríkis horgurum  má Jní aðeins gjafsókn veita, að sam skonar liliiun- 

indi séu veitt íslenzkum rík ishorgurum  í Jieirra landi.

191. gr. hljóðar svo:
í niunnlega f lu ttum  m álum  skal venjulega kveða upp dóm áður en annað 

mál er tekið til immnlegs flutnings, og jafnan  svo fIjótt sem við verður komið.
í skriflega flu ttum  m álum  skal kveða upp dóm svo fljólt sem kostur er á, og 

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

verið, her dóm ara að greina nákvæmlega orsakir  til }>ess, svo sem að aðrar  til- 
teknar embættisathafnir, sem ekki þoldu bið. liafi valdið drætti, veikindi, ef niál 
er sérslaklega umfangsinikið, vandasam t o. s. frv.

192. gr. hljóðar svo:
Xú er dóm ur fjölskipaður og mál nnumlega flutt, og skulu J)á allir dóm- 

endur liafa heyrt f lu tning Jx'ss. Ef J)eir mega ekki allir taka ]>átt í uppsögu 
dóms, skal dóm ara  nefna í stað Jiess eða þeirra, sem við liefir misst, og endur- 
taka niunnlegan flulning málsins. Afl atkvæða skal ráða úrslitum  um livert 
atriði. Xú verður dóm ari í mimii liluta uni eitthvert atriði, og skal liann ])á 
allt að einu taka J)átt í á lyktun um önnur atriði, er síðar skal til lykta ráða. 
F o rm að u r  dómsins s týrir  atkvæðagreiðslu og sér um samningu dóms. Allir dóm- 
a ra r  undirrita  dóm í dómahókinni.

Agreiningsatkvæði skulu hirt á sam a liátt sem dóm ar og úrskurðir.



211. gr. h ljóðar svo:
Sóknaraðili barnsfaðernism áls er móðir, meðan hún  ein f ram fæ rir  barn, 

siðan sá einstaklingur, er fram fæ rslu  þess hefir að e inhverju  levti eða öllu að 
lögum eða sam kvæ m t samningi, og loks sveit eða kaupstaður, sem við fram - 
færslu barns liefir tekið að nokkru  eða öllu.

Varnaraðili er sá m aður eða þeir menn, sem eru taldir liafa haft  sam farir  
við barnsm óður á getnaðartím a barnsins. Ef varnaraðili er látinn áður en mál 
er höfðað, m á höfða það á liendur búi hans að tilstefndum skiptaráðanda eða 
skiptaforstjóra, ef opinber skipti eru höfð, en ella gegn erfingjum.

E f víst m á þvkja  eða líklegt, að fleiri hafi haft sam far ir  við m óður á getn- 
aðartím a barns (fósturs),  skal stefna þeim báðum  eða öllum.

Barnsfaðernism ál skal höfða á varnarþingi stefnds sam kvæ m t 73. gr., sbr. 
83. gr., eða þvi varnarþingi, er liann átti síðast á landi hér, ef hann  er af landi 
far inn  eða ókunnugt er, hvar hann er niður kom inn, eða á varnarþingi, þar  sem 
með bú hans er farið.

D óm ara er skylt að kveðja varnaraðilja  fy rir  dóm eftir  k röfu  sóknaraðilja.
Barnsfaðernism ál verður höfðað í fv rsta  lagi, þegar kona liefir gengið 6 

m ánuði með sam kvæ m t vottorði þ jónandi læknis eða þjónandi ljósmóður, og 
i síðasta lagi 2 á ru m  eftir fæðingu, ef m óðir er sóknaraðili, en annars 1 ári eftir 
að b a rn  kom  á f ra m fæ r i  sóknarað il ja .  F resti  þessa ge tur d ó m sm ála ráð h e rra  
lengt, ef sérstaklega stendur á.

214. gr. h ljóðar svo:
Læknir eða ljósmóðir, sem tekur við barni, skal þegar skráselja  skýrslu 

um öll þau atriði, er af m á ráða um  þroska barnsins, svo og spyrja  nióður uni 
faðern i þess og sk ráse tja  skýrslu  h e n n a r  þ a r  imi.

Dóm ari skal af sjálfsdáðum, afla allra upplýsinga og gagna til skýringar 
málinu. Hann getur látið sækja bæði konuna og m anninn  (m ennina) með valdi 
til að gefa skýrslu fyrir  dómi, konuna þó ekki, ef liún er sóknaraðili, enda skal 
vísa máli frá  dómi, ef hún  k em u r  ekki fyrir  dóm, neitar  að gefa skýrslu, sem 
lienni er unnt að gefa, eða neitar að leggja sig eða barnið undir  blóðrannsókn. 
Ef þess er krafizt, getur dóm ari annars ákveðið, að b lóðrannsókn skuli gera 
á öllum þeim, er máli skiptir, ef því verður við komið, enda getur hann  fengið 
aðstoð lögreglu til slíkrar fram kvæ m dar,  ef með þarf.

Meðan á rannsókn máls s tendur á barnsm óðir kröfu  á aðstoð barnaverndar- 
nefndar, eftir  þvi sem dóm ari telur þörf á. Utan kaupstaða á barnsm óðir sömu 
kröfu á aðstoð m anns eða konu, sem liún nefnir til.

217. gr. liljóðar svo:
Aðili sendir dóm ara skriflega beiðni um ógildingu skjals, ásam t eftirriti  af 

því, en ella m eð sem nákvæ m astri  lýsingu á því, svo og skýrslu um  örlög 
skjalsins. Xú telur dóm ari skilyrði til ógildingardóms ekki fyrir  hendi, og synjar 
liann þá beiðninni með úrskurði, er kæ ra m á til æðra dóms eftir  ákvæðum  199. 
greinar.



218. gr. h ljóðar svo:
Nú er heiðni sam kvæ m t 217. gr. tekin lil greina, og gefur héraðsdóm ari 

þá út stefnu, Jiar sem kvaddur er hver sá, er kynni að liafa skjalið í höndum, 
til að kom a fyrir  dóm með það, með því að annars verði það ógilt með dómi 
sam kvæ m t kröfu  stefnanda. Stefnufrestur skal vera 2— 1 m ánuðir frá  birtingu 
stefnunnar, er stefnandi skal láta birta einu sinni í Lögbirtingablaðinu. Ef eng- 
inn kem ur f ram  með skjalið eða m ótm æ lir  ógildingu þess, skal ógildingardóm- 
u r  kveðinn upp, nema gallar á málatilhúnaði séu því til fyrirstöðu. Annars- 
koslar sker dóm ur úr  þvi, hvort skjal skuli ógilda eða ekki.

S yn ju n ard ó m  m á  k æ ra  til æ ðra  dóm s eftir  199. gr. Um á frý ju n  ógildingar- 
dóms fer eftir a lm ennum  reglum.

222. gr. h ljóðar svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. jan ú a r  1937.
Þ au  mál, sem þingfest h a fa  verið fy r ir  þann  dag, f a ra  eftir  e ldri reglum. 

Þó skulu eftirfarandi ákvæði laga þessara taka til dóm sathafna, sem eru hluti af 
m álum  eða standa í sam bandi við þau, ef atliöfnin fer f ram  eftir nefndan dag:

a. VIII. kafli, um  s te fnur og tilkynningar.
b. 118.— 120. gr., um  útivist aðilja, hafningu niáls og endurupptöku. Þó skal 

stefndur mega fá m ál tekið upp einu sinni eftir 9. eða 14. gr. tilsk. 15. ág. 1832, 
ef hann  liefir eigi m æ tt áður cn lög þessi kom u til fram kvæ m da.

c. X. kafli,  um  niat dóm ara , vitni, m atsgerðir ,  skjöl og eið eða .drengskapar- 
heit aðilja, enda liafi mál eða atriði ekki verið tekið til dóms eða ú rskurðar 
fyrir  nefndan dag.

d. 194. gr., um dóm a og úrskurði, eftir því sem við á.
e. 197.- 199. gr., uni á frý jun  og kæ ru  til <æðra dóhis, þó þannig, að 3 m ánaða 

fresturinn  telst f rá  þeim degi, er lögin gengu i gildi, enda verði áfrý junar- 
fresturinn  aldrei lengri en (i máiiuðir, og *kærufrestur telst frá  sam a degi, 
en verði þó eigi lengri en 14 dagar.

224. gr. h ljóðar svo:
F rá  því, er lög þessi kom a til f ram kvæ m da, falla eftirfarandi lagaákvæði 

ú r  gildi:
1 N. L., sbr. kgsbr, 2. maí 1732:
1.—2. 3., 4., 15.— 18., 20., 22.—24.
1.— 3.— 1., 6., 8., 9., 11. -14., 16., 27. og 30.
1.— 1. 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.— 1 2 . - 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. m aí 1690, um  á frý jun  úrskurða.
Tilsk. 5. nóv. 1723, um  eiðvinningar.
Tilsk. 19. ágúst 1735, um  réttarins þjóna í Xoregi.
Tilsk. 3. m arz  1741, um  vitnaleiðslur.
Konungsbréf 3. jan. 1755, um  höfðun skuldamála.
Opið bréf 16. sept. 1778, um  vitnisburð hjóna.
Tilsk. 30. sept. 1778, um  uppsögu dóma.
Tilsk. 5. jú li 1793, um  undirskrift  dóm ara  í þingbók.
Tilsk. 10. júlí 1795, um  sáttanefndir.
Tilsk. 3. júní 1796, um  tilhlýðilega og greiða dómgæzlu, I.—VIII. og X.—

XI. kafli.
Tilsk. 20. jan. 1797, um  sáttanefndir.
Tilsk. 20. jan . 1797, um  vitnaleiðslur áð u r  en m áli er  lokið fy r i r  sá ttanefnd . 
Konungsbréf 19. okt. 1798, um  m ót fvrir  sáttanefndum .
Kancellíbréf 19. jan. 1799, um  vottorð um  sektir til fátækra.
Tilsk. 8. m arz  1799, um  lögreglumál, að því leyti sem bún varðar einkalög- 

reglumál.
Tilsk. 27. sept. 1799 10. gr., um  prentfrelsi.
Tilsk. 8. jan. 1802, um  m álflutningsmenn.
Tilsk. 11. ágúst 1819, um  sektir fy rir  óþarfa þrætu.
Opið bréf 20. apríl 1825, uni m álskostnað í g jafsóknarm álum .
Tilsk. 21. des. 1831, um  lögleiðingu nokkurra  lagaboða á íslandi, IV. kafli. 
Tilsk. 15. ágúst 1832, um  ré ttargangsm átann  við undirré ttina  á íslandi í 

öðrum  m álum  en þeim, sem viðvíkja illvirkja- og pólitísökum.
Tilsk. 15. apríl 1840, viðvíkjandi straffi fy rir  falskan vitnisburð o. fl., 14. gr. 
Tilsk. 22. sept. 1846, viðvíkjandi breytingu á þeirri ám inningarræ ðu, er 

lialda á áður en eiða skal vinna fv rir  rétti.
Lög nr. 2 13. jan. 1882, um  víxilmál og víxilafsagnir, 1.—9. gr.
Lög nr. 46 10. nóv. 1905, um  liefð, 9. og 10. gr.
Lög nr. 59 10. nóv. 1905, um  varnarþing í skuldam álum .
Lög nr. 14 16. nóv. 1907, um  gjafsóknir m. m.
Lög nr. 29 11. júlí 1911, um  eiða og drengskaparheit, II.— IV. kafli.
Lög nr. 32 11. júlí 1911, um  úrskurðarvald  sáltanefnda o. fl., 1.— 11. gr. 
Lög nr. 52 30. nóv. 1914, um  sjódóm a og ré t ta r fa r  í s jóm álum .
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 íslenzkra dómstóla, 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. júní 1924, um  nauðasamninga, 1., 2. og 1. málsgr. 52. gr.
Lög nr. 9 7. maí 1928, um uppkvaðning dóm a og úrskurða.
Lög nr. 42 7. maí 1928, uin varasá ttanefndarm enn í Reykjavík.
Lög nr. 28 19. maí 1930, um greiðslu verkkaups, 1. málsgr. 4. gr.
Lög nr. 23 23. jú n i  1932, um  kosningu sá t ta n e fn d a rm an n a  og varasá tta -  

nefndarm anna í Reykjavík.
Lög nr. 90 19. júní 1933, um varnarþing og stefnufrest í víxilmálum.
Lög nr. 112 18. m aí 1935, um  liæstarétt, 26. gr., um  á frý junarfres ti ,  og 28. gr.
Loks eru öll önnur eldri lagafyrirm æli ú r  gildi felld, er b rjó ta  í bág við 

lög þessi.
G estaréttarmeðferð og einkalögreglumála er ú r  lögum nuniin. Þ ar  sem slík 

meðferð er boðin eða beimiluð í lögum og þar  sem til þessara meðferða er skír- 
skotað eða fresta  í sam band i við þær, gilda b in a r  a linennu  reg lur um  m álsm eð- 
ferð og fresti eftir lögum þessum.


