
Ed. 350. Nefndarálit

um frv. til laga um fimjntardóm.

. Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Eins og tekið er fram í áliti meiri hl. allsherjarnefndar' á þskj. 317 
liefir nefndin ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. Meiri hl. leggur 
til, að frv. verði samþykkt með aðeins einni smábreytingu. Ég er hinsvegar 
þeirrar skoðunar, að slík samþykkt frv. væri spor í öfuga átt. Hefi ég því leyft 
mér að bera fram allmargar brtt. á þskj. 347.

Höfuðbreytingarnar, sem ég legg til að gerðar verði á frv., eru þessar:
1. Fimmtardómsheitið falli niður. Rétturinn haldi því nafni, er hann 

nú ber, en þyki það eigi viðkunnanlegt, sé tekið upp nafnið „yfirdómur".



2. I stað þess að frv. gerir ráð fyrir dómarafjölgun i æðsta dómstóln- 
um á þann hátt, að 2 af lagakennurum háskólans séu til kvaddir sem auka- 
dómarar í vissum málum, legg ég til, að fastadómurum sé fjölgað upp í 5.

3. Samkv. frv. á að nema burt dómarapróf það, er hæstaréttarlögin 
ákveða. Ég legg til, að það verði látið haldast.

4. I frv. því um fimmtardóm, er lagt var fyrir Alþingi 1930, var á-
kvæði um nokkra launahækkun dómaranna í æðsta dómstólnum. Þetta á-
kvæði er fellt úr frv. þvi, er nú liggur fyrir þinginu. Ég hefi tekið upp brtt. 
um hækkun launanna í samræmi við það, sem lagt var til í stjfrv. 1930.

5. 2. gr. frv. mælir svo fyrir, að hæstarétt skuli leggja niður þegar 
fimmtardómur tekur til starfa. Akvæði þetta er sennilega komið inn í frv. 
fyrir vangá, þvi vitanlega hefir eigi verið ætlazt til, að æðsti dómstóll rikis- 
ins yrði lagður niður, þótt gerð væri nafnbreyting á honum. Legg ég þvi til, að 
greinin falli burt.

6. Frv. gerir ráð fyrir, að málaflutningsmönnum við æðsta dómstól 
landsins sé gert að skyldu að bindast félagssamtökum undir nokkurskonar 
yfirstjórn dómsmálaráðherra. Ég fæ eigi séð, hvaða nauður rekur til að lög- 
skylda þessa stétt manna, frekar en aðrar, til félagsskapar. Legg ég þvi til, 
að ákvæðið sé niður fellt.

Flestar aðrar brtt., sem ég flyt, standa i sambandi við eða eru bein 
afleiðing af þeim breytingum, sem ég nú hefi drepið á. Nánari grein fyrir 
tillögum mínum mun ég gera í framsögu.

Að öðru leyti get ég vísað til álits minni hl. allsherjarnefndar efri 
deildar 1930 (þskj. 381), að svo miklu leyti, sem það fjallar ujn þær breyt-
ingar, er nú liggja fyrir. '

Ég get því aðeins gefið frv. atkv. mitt, að breytingartill. mínar nái í 
höfuðatriðum fram að ganga.

Alþingi, 9. apríl 1931.

Pétur Magnússon.


