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um frumvarp til laga um úrskurðarvald sáttanefnda.
Tilgangur frumvarps þessa er sá, að fá réttarúrskurð i ýmsum smáum 

skuldamálum með minni fyrirhöfn og kostnaði, en hingað til hefir átt sér 
stað hér á landi í þeim málum. Þess gerist og mikil þörf, að greiða fyrir 
meðferð þeirra mála, einkum þegar þau eru glögg og óbrotin. Það er til mik- 
ils hagræðis, bæði fyrir skuldheimtumenn og skuldunauta. Það léttir aðgang- 
inn fyrir skuldheimtumenn til að ná rétti sínum; kostnaðurinn við að ná inn 
með málssókn smáum skuldum er nú oft svo mikill, að menn kynoka sér við 
að fara i mál. Fyrir skuldunauta er það og oft til mikils gagns, að meðferð 
málanna sé greið og óbrotin; það getur lenl óþægilega á skuldunautunum 
sjálfum ef málaflutningurinn er dýr og fyrirhöfnin mikil áður en úrskurður 
er feldur i litilvægum skuldamálum.

Til þess að ná þessum tilgangi, er með frumvarpi þessu sáttanefndum 
falið úrskurðarvaldið. Það getur verið mikið álitamál i hverra höndum úr- 
skurðarvaldið i þessum málum ætti að vera. — Akjósanlegast myndi mörgum 
þykja, að úrskurðarvaldið i smáum skuldamálum væri hjá sérstökum dóm- 
stólum — löglærðum dómurum — eins og t. d. fyrirkomulagið er i Kaup- 
mannahöfn (den lille Gældskommission). En slíkt myndi nú trauðla geta 
komist á enn þá hér á landi fyrir kostnaðar sakir, einkum til sveita. — Hag- 
felt fyrirkomulag að ýmsu leyti væri það, að fela þessi smáu skuldamál sömu 
dómurum, — sýslumönnum og bæjarfógetum, — sem dæma önnur mál, en 
setja sérstakar reglur fyrir flutning þessara mála, er geri hann greiðari og fljót- 
ari, — málin leidd til lykta fljótar og meira »summarisk« en önnur mál. Þá 
skoðun höfum vér, að það myndi að mun bæta úr því, sem nú er. En við 
nákvæmari íhugun er það auðsætt, að fyrirhöfn og kostnaður gæti samt orðið 
óhæfilega mikill, einkum til sveita, þar sem langt er til yfirvaldsins, sérstaklega 
í samanburði við það, að láta sáttanefndir i hverjum hreppi úrskurða um 
málin. — En það er fullkomlega vist, að varhugavert er að fela öðrum en 
löglærðum dómurum mál til úrskurðar, sem eru margbrotin og flókin, þess- 
vegna má eigi leggja undir úrskurð sáttanefnda önnur mál en þau, sem eru 
glögg og óbrotin; og sömuleiðis ■ verður að takmarka svo úrskurðarsvið sátta- 
nefnda, að úrskurðarvald þeirra dragi eigi úr eða rýri áhrif þeirra til sátta. 
En sé tekið hæfilegt tillit til þessa hvorutveggja, þá virðist eigi vera hættulegt 
að fela sáttanefndum smá skuldamál til úrskurðar. Og trumvarpið verður 
svo úr garði búið, eftir þvi sem nefndin ætlast til.

Fyrst og fremst er eigi ætlast til þess að skuldarhæðin sé hærri en 50 
kr., sem lögð sé undir úrskurð sáttanefndanna.

Ennfremur er úrskurðarsvið þeirra takmarkað svo mjög við hin tvö 
ákvæði i fyrstu grein frumvarpsins.

Þá er ennfremur hið mikilsverða ákvæði í frumvarpinu, að úrskurð- 
irnir hversu litilfjörlegir sem þeir eru, geta komist fyrir hina almennu dómstóla. 

; Loks leggur nefndin til, að gagnkröfur sén eigi lagðar undir úrskurð 
sáttanefnda, og verður þvi úrskurðarsvið sáttanefnda þar með takmarkað i 
stórum stíl frá þvi sem ætlast var til upnrunalega með frumvarpinu.

Nefndin er þvi sammála um að ráða til þess, að frumvarpið verði gert 
að lögum með eftirfarandi breytingum:



Við 1. gr. í stað »100 kr.« komi: 50 kr.
í stað »skylt sé honum« komi: honum sé skylt.

— 2. — Málsgreinin c falli burt.
— 4. — í stað »Nú telur sáttanefnd . . . til dóms og Iaga«komi: Nú telur 

sáttanetnd málið eigi svo vaxið, að úrskurður verði kveðinn upp 
i því, og vísar hún þá málinu til dóms og laga ef kærandi krefst 
þess.

— 5. — í stað »þá forfallaður« komi: getur eigi setið i sáttanefndinni fyr- 
ir forföll eða af öðrum ástaðum«.

— 8. — í stað »það sé gert á 4 vikna fresti« komi: Fullnægingarfrestur 
skal vera 4 vikur.

— 11. — Á eftir »að sáttatilraun árangurslausri« komi: og hafi málsaðili þá 
undirskrifað sáttabókina.
í stað »Eigi verði úrskurði .... á 3 mánaða fresti« komi: Á- 
ftýja skal úrskurði sáttanefndar áður en liðnir séu 4 mánuðir. 
Orðin: »Rétt er að veitt sé löggeymsla« og greinin út falli burt.

— 12. — Greinin falli burt.
— 13. — Pessi grein verði 12. gr. og orðin »löggeymslugjörð og« falli burt.

Ástæðurnar fyrir þessum breytingum eru svo augljósar, að eigi þykir 
oss þörf á að fara út í þær fyr en við umræðurnar í deildinni.

Efri deild alþingis, 11. marz 1911.
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