
Ed. 235. Frnmvarp

til laga um úrskurðarvald sáttanefnda.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
í skuldamálum, þar sem skuldarhæðin nemur eigi miira en 50 kr., skal 

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



sáttanefndin hefir eigi ástæðu til að ætla, að hann hafi lögleg forföll, er 
meini honum það eða manni fyrir hann.

b. Þegar sáttanefnd hefir 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 í 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 sína, 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. •

3. gr.
Nú kemur 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 ómakið.

4. gr.
Urskurð 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 i úrskurð- 
inum berum orðum, ef hann er upp kveðinn í viðurvist málsaðila

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

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

annarhvor sáttanefndarmanna er við það riðinn, eða getur eigi setið i sátta- 
nefndinni fyrir forföll eða af öðrum ástæðum, 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 i 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 þvi, 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 í sáttabók úrskurð sáttanefndar, og það er hún visar máli til 

dóms og laga eftir 4. gr.



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

eigi er áfrýjað (sbr. 11. gr.). Fullnægingarfrestur skal vera 4 vikur, hafi máls- 
aðilar 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 við- 
stðddum; 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 í. Fyrir endurrit úr sáttabók greiðist 50 aurar fyrir 
hveija örk hálfa eða þaðan af minna.

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

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

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

réttan án nýrrar sáttastefnu, og má þar jafnan koma að nýjum skilrikjum, en 
mótmælum því að eins, að eigi fari i bág við það, er málsaðilar hafa við kann- 
ast frammi fyrir sáttanefnd og hun ritað í sáttabók að sáttatilraun árangurslausri 
og hafi málsaðili þá undirskrifað sáttabókina.

Afrýja skal úrskurði sáttanefndar áður en liðnir séu 4 mánuðir frá því 
er hann var upp kveðinn, hafi málsaðilar verið viðstaddir, en frá birtingu hans 
ella. Sama er og um aðför eftir úrskurði sáttanefndar, og sé fresturinn talinn frá 
þvi er aðför var gerð.

12. gr.
Rétt er að hreppstjóri geri i umboði fógeta aðför og haldi nauðungar- 

uppboð 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. í lögum 13. des- 
ember 1895, um breyting á 1., 5., 6. og 8. gr. í lögum 13. janúar 1882 um borg- 
un til hreppstjóra og annarra, sem gjöra réttarverk.


