Til Sýslumannsins í/á
Veljið embætti

BEIÐNI UM SÁTTAUMLEITUN SÝSLUMANNS
Eyðublaði þessu er ætlað að auðvelda aðilum sem eiga í ágreiningi að koma ágreiningsmálum sínum á framfæri við sýslumenn og tryggja að
nauðsynlegar upplýsingar liggi fyrir þegar í upphafi. Það er ekki skilyrði fyrir sáttaumelitan að eyðublaðið sé notað.

Upplýsingar um aðila sem óska sáttaumleitunar sýslumanns:
Aðili A
Fullt nafn

Kennitala

Heimilisfang

Póstnúmer

Heimasími

Sveitarfélag

Farsími

Netfang

Aðili B
Fullt nafn

Kennitala

Heimilisfang

Póstnúmer

Heimasími

Sveitarfélag

Farsími

Netfang

Ágreiningsefni:
Hér skal gera eins skilmerkilega og kostur er grein fyrir ágreiningi aðila:
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Kröfur og rökstuðningur aðila A
Upptalning á kröfum aðila A og rökstuðningur fyrir þeim:

Kröfur og rökstuðningur aðila B
Upptalning á kröfum aðila B og rökstuðningur fyrir þeim:
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Listi yfir meðfylgjandi gögn aðila A:
Upptalning á meðfylgjandi gögnum:

Listi yfir meðfylgjandi gögn aðila B:
Upptalning á meðfylgjandi gögnum:

Staður og dagsetning

Undirskrift aðila A

Staður og dagsetning

Undirskrift aðila B
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Leiðbeiningar
um útfyllingu eyðublaðsins
•
•
•
•
•
•
•

Tilgreina verður báða aðila skilmerkilega.
Gera verður sem gleggsta grein fyrir ágreiningsatriðum.
Með beiðni verða að fylgja þau gögn sem varpað geta ljósi á mál.
Skilyrði fyrir sáttaumleitun er að báðir aðilar æski sáttaumleitunar sýslumanns og riti
undir eyðublaðið.
Jafnt einstaklingar sem lögaðilar geta óskað sáttaumleitana sýslumanns.
Sáttaumleitan sýslumanns er án kostnaðar fyrir aðila.
Aðilar geta samið um til hvaða sýslumanns þeir leita með sáttaumleitan. Ef vafi leikur á
til hvaða sýslumanns skuli leitað með ágreiningsefni má styðjast við reglur laga nr.
91/1991 um meðferð einkamála í héraði.

Aðrar upplýsingar
Úr 107. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála í héraði
1. Dómari getur orðið við ósk aðila um að vísa sáttaumleitunum í máli til sýslumannsins í
þeirri þinghá þar sem mál var höfðað ef dómari telur það vænlegt til árangurs og ekki leiða til
óþarfra tafa. Aðilum er og rétt að koma sér saman um að vísa máli sínu til sáttaumleitana
sýslumanns án atbeina dómara milli þess að mál þeirra er tekið fyrir á dómþingi eða áður en
mál er höfðað.
2. Þegar sáttaumleitunum er vísað til sýslumanns skal sá sem gerir það láta honum í té
málsgögn í þeim mæli sem þörf krefur. Skal sýslumaður síðan svo fljótt sem verða má kveðja
aðila á sinn fund og reyna með þeim sættir.
3. Sýslumaður fellir niður sáttaumleitanir ef sáttafundur er ekki sóttur af hendi beggja aðila
eða þegar hann telur annars sýnt að þær beri ekki árangur.
4. Ef sátt tekst fyrir sýslumanni skal hún bókuð í sérstakri gerðabók hans. Nú tekst sátt að
nokkru leyti en ekki öllu, og fer þá um framhald máls fyrir dómi eftir 2. mgr. 108. gr.
5. Sátt, sem er gerð fyrir sýslumanni, felur í sér lok dómsmáls, eftir atvikum að því leyti sem
sátt hefur tekist. Fullnægja má skyldu samkvæmt sátt sem tekst fyrir sýslumanni með aðför.

