
Frumvarp til laga 
um 

úrskurðarvald sáttanefnda.

(Lagt fyrir alþingi 1911).

1. gr.
í skuldamálum, þar sem skuldarhæðin nemur eigi mtira en 100 kr., skal 

sáttanefnd kveða upp úrskurð, ef skuldheimtumaður krefst þess:
a. Þegar kærði kemur eigi á sáttafund, þrátt fyrir löglega birtingu fyrirkallsins, og 

sáttanefhdin hefír eigi ástæðu til að ætla, að hann hafí lögleg forföll, er 
meini honum það eða manni fyrir hann.

b. Þegar sáttanefnd hefír eftir árangurslausa sáttatilraun skorað á skuldunaut, 
að veita skýlaus svör um skuld þá, sem hann er krafinn um, og hann viður- 
kennir afdráttarlaust að skylt sé honum að greiða hana, en vill þó eigi sætt- 
ast, eða eigi er auðið að koma á sátt um ýms auka-atriði, svo' sem greiðslu- 
frest, vexti og ómaksþóknun til skuldheimtumanns og kostnað.

Sáttanefnd ritar i sáttabók og les fyrir málsaðilum kröfur skuldheimtu- 
manns, svo og viðurkenningar skuldunauts og mótmæli hans.

2. gr.
Fyrirmæli 1. gr. gilda þó ekki:

a. Þegar skuldheimtumaður hefir gert það, til að tryggja kröfu sina, að hann 
hefir beitt kyrsetningu eða lögbanni, sem mótmælt er af skuldunaut.

b. Þegar fleiri en einn hafa kærðir verið við sáttanefnd um sömu skuld, og allir 
kannast eigi við að hún sé rétt.

c. Þegar kærði hefir gagnkröfu á hendur kæranda, og kærandi kannast eigi við 
hana, eða hún nemur meira en 100 kr., og kærði vill nota hana ekki að eins 
til að gjalda umstefnda skuld, heldur þykist eiga tilkall til meira hjá kæranda.

3. gr.
Nú kemnr kærandi eigi á sáttafund, og sáttanefnd hefir eigi ástæðu til 

að ætla, að lögleg forföll hamli, en kærði kemur þar og krefst þóknunar fyrir 
ómak sitt, og skal sáttanefnd þá ákveða honum með úrskurði hæfilega þóknun 
fyrir ótnakið.



4. gr.
Úrskurð eftir lögum þessum ber sáttanefnd að kveða upp þegar á staðn- 

um, ef auðið er, ella eigi siðar en á 14 daga fresti. Taka skal fram í úrskurð- 
inum berum orðum, ef hann er upp kveðinn í viðurvist málsaðila.

Nú telur sáttanefndin óheimilt úrskurð að gera, og vísar hún þá málinu 
til dóms og laga.

5. gr.
Skipa skal varasáttanefndartnann i hvert sáttahérað, og sezt sá í mál, ef 

annarhvor sáttanefndarmanna er við það riðinn, eða þá forfallaður, svo og er 
sáttanefndarmenn skilur á um málalok; þá ræður þeim afl atkvæða.

' ‘ 6. gr. '
Nú telur sáttanefnd skuldheimtumann hafa rétt fyrir sér, og skal hún þá 

tiltaka í úrskurði sínum aðalfjárhæð þá, er greiða ber, og vexti, ef þeim ber og að 
svara, svo og ómakslaun til skuldheimtumanns og kostnað, að meðtalinni þóknun 
fyrir að koma á sáttafund, og skal þá meðal annars hafa hliðsjón á því, hvort 
skuldheimtumaður hefir átt fleiri málum en einu þar að gegna samtimis. Sama 
er og þegar þóknun er úrskurðuð eftir 3. gr.

7. gr.
Rita skal i sáttabók úrskurð sáttanefndar, og það er hún vísar máli til 

dóms og laga eftir 4. gr.

8. gr.
Úrskurði sáttanefndar má fullnægja með sama hætti og héraðsdómi, ef 

eigi er áfrýjað (sbr. 11. gr.). Það sé gert á 4 vikna fresti, hafl málsaðilar eigi 
orðið á annað sáttir við nefndina, og ber að telja frest þann frá þeirri stund, er 
úrskurður var upp kveðinn, hafi það verið gert að málsaðilum viðstöddum; ella 
frá þvi er hann var birtur.

9- gr-
Fyrir uppsögu og bókun úrskurðar greiðist 1 króna til hvers sáttanefnd- 

armanns, er þar á hlut i. Fyrir endurrit úr sáttabók greiðist 50 aurar fyrir 
hverja örk hálfa eða þaðan af minna.

10. gr.
Nú er gert eftirrit af úrskurði til þess að áfrýja honum, og skal þá hafa 

í þvi öll skjöl, sem fram hafa komið í sáttanefnd, og alt það, er ritað hefir verið 
um málið í sáttabók.

11- gr.
Skjóta má úrskurði sáttanefndar og aðför eftir honum undir héraðsdóm 

réttan án nýrrar sáttastefnu, og má þar jafnan koma að nýjum skihíkjum, en 
mótmælum því að eins, að eigi fari í bág við það, er málsaðiiar hafa við kann- 
ast frammi fyrir sáttanefnd, og hún ritað í sáttabók að sáttatilraun árangurslausri.

Eigi verður úrskurði sáttanefndar áfrýjað svo löglegt sé af hálfu þess, 
er fyrir hefir orðið, síðar en á 3 inánaða fresti frá því er hann var upp kveðinn, 



hafi málsaðilar verið viðstaddir, en frá birlingu hans ella. Sama er og um aðför 
eftir úrskurði sáltanefndar, og sé freslurinn talinn fiá því er aðför var gerð. Rétt 
er að veitt sé löggeymsla eftir úrsknrði sátlanefndar jafnt sem dómi, og má henni 
áfrýja á sama fresti og nú var mælt uin aðför. Eitt ár er fresturinn þeim til 
handa, er úrskurðar hefir aflað sér, aðfarar eða löggeymslu.

12. gr.
Nú heíir stefndi gagnkröfu á hendur sáttastefnanda, þá er eigi fer fram 

úr 100 kr., og er rétt að beita henni kærulaust eðá gagnstefnu til uppjafnaðar, 
en frekara eigi.

13. gr.
Rétt er að hreppstjóri geri í umboði fógeta lögggymslugerð og aðför og 

haldi nauðungaruppboð í skuldamálum, ef skuld fer eigi fram úr 100 kr., eftir 
þeim reglum, er þar eru um settar í lögum, og á hann fyrir gjald eftir 4. gr. i 
logum 13. desember 1895, um breyting á 1., 5., 6. og 8. gr. i lögum 13. janúar 
1882 um borgun til hreppstjóra og annara, sem gjöra réttarverk.

Athugasemdir við frumvarp þetta.

A alþingi 1893 kom fram frumvarp til laga um úrskurðarvald sáttanefnda, 
og var samþykt i efri deild, en óútrætt i neðri. Á alþingi 1894 var sams konar 
frumvarp samþykt í efri deild, en eigi útrætt í neðri deild, fremur en fyr. Síð- 
an hefir ekkert verið hreyft við máli þessu þar til á síðasta alþingi. Þá kom 
fram i neðri deild frumvarp i þessa átt, og var samþykt þar með öllum þorra 
atkvæða. En er frumvarpið kom til efri deildar, þóttu á því ýmsir agnúar, og 
var það felt með 7 atkvæðum gegn 5.

Með þvi að sljórnin er á þvi, að rétt sé að greiða fyrir meðferð glöggra 
og óbrotinna skuldamála, sé við skuld fullkannast, og telur það engu síður 
skuldunaut hagræði en skuldheimtumanni, þá hefir þótt rétt að leggja fyrir al- 
þingi frumvarp til laga um að veita sáttanefndum úrskurðarvald i slikum mál- 
um. Frumvarp þetta er að miklu leyti sniðið eftir frumvarpi þvi, er fram kom 
á alþingi 1893, og er aðallega frábrugðið frumvarpi því, er lá fyrir alþingi 1909, 
í þvi, að í frumvarpi þessu er i 11. gr. málsaðilar látnir geta skotið úrskurði 
sáttanefndar til dóms og laga. Stjórnin býst að vísu ekki við, að heimild 
þessi verði oft notuð, en þykir þó óhultara að veita hana málsaðilum, 
svo að þeir geti náð rétti sínum, ef hann hefir verið fyrir borð borinn af sátta- 
nefnd, einkum ef kærði hefir ekki komið á sáttafund, og sé honum þá ekki 
meinað að koma vörn fyrir sig, hafi hann t. d. gleymt fyrirkallinu eða eitthvað 
heft hann annað. Frekari skýringa þykir ekki inál þetta þarfnast.


