
Nd. 668. Breytingartillögur
við frv. til laga 11111 fim m tardóm  (þskj. 608).

F rá  Magnúsi Jónssyni.
1. Við 1. gr. *

a. I stað „nefnist fim m tardóm ur“ kem ur: sem nú heitir hæstiréttur, heitir 
hér eftir landsdómur.

b. Alstaðar í lögum Ijessum, þar sem nefndur er „fim m tardóm ur“ eða sam- 
setningar af því orði, kem ur í tilsvarandi falli og tölu: landsdómur (og 
samsetningar af því orði).

2. Við 2. gr. Fyrri málsl. fellur niður.
3. Við 4. gr. Greinina skal orða svo:

Landsdóm skipa finnn dómarar, er kouungur skipur (sijr. 8. gr.), 
en þeir kjósa sér forseta ú r sinum liópi, til ekki skemmri tíma en eins árs 
í senn, og varaforseta til jafnlangs tíma.

4. Við 5. gr. Greinina skal orða svo:
Eigi má dóm setja með fæ rri dóm urum  en fimm.
Ef autt verður sæti dómara, skipa kennarar lagadeildar það, eftir 

þeim reglum, sem hingað til hafa gilt.
Verði sæti forseta autt, skipar varaforseti það, en ella sá af dómur- 

iinum, sem lengst hefir gegnt embætti í landsdómi.
Fari svo, að fleiri þurfi varadóm ara en kennara lagadeildar til þess



að dóm urinn sé fullskipaður, setur dóm smálaráðherra dóm ara í því máh.
5. Við 6. gr. Greinin fellur niður.
6. Við 7. gr. Greinin fellur niður.
7. Við 8. gr.

a. Orðin „fullskipaður 5 dóm endum " í tölulið 1. falla  niður. 
h. Orðin „dómari í hæstarétti“ í tölulið 2. falla niður.
c. Síðari málsgr. töluhðs 3. fellur niður.
d. 1 tveim síðustu málsgreinum kom a í stað orðanna „aðaldómara fimmt- 

ardóms“, „aðaldómaraembætti“ og „aðaldómara“ orðin: landsdóins, 
dómaraembætti og dómara.

8. Við 12. gr. Fyrir „synodalréttinn“ í niðurlagi greinarinnar kenuir: kirkju- 
dóminn. •

9. Við 16. gr.
a. Orðin „fullskipaður 5 dómendum“ i tölulið 1. falla niður.
b. Orðin „ö ll þau m ál . . .  af hendi leyst“ í tölulið 3. falla niður.
c. Siðasta málsgrein fellur niður.

10. Við 24. gr. Greinin fellur niður.
11. Við 25. gr. Greinin fellur niður.
12. Við 26. gr. Greinin fellur niður.
13. Við 28. gr. 1 stað „synodalréttarm álum “ í upphafi greinarinnar kem ur:

kirkjudómsmálum.
14. Við 34. gr. Upphaf greinarinnar skal orða svo:

Dómsmálaráðherra skal veita leyfi til áfrýjunar, ef málsaðili eða um- 
boðsmaður hans óskar þess, þótt frestur sé liðinn o. s. frv.

15. Við 42. gr. í stað orðanna „áður gilti um hæstarétt“ kem ur: liingað til liefir 
gilt.

16. Við XII. kafla, 63.—65. gr. Greinarnar ásamt fyrirsögn kaflans falla niður.
17. Við 67. gr. Greinina skal orða svo:

D óm arar í landsdóm i, þeir þ rír, sem elztir eru að em bættisaldri, 
eiga sæti i fim m tardóm i, en fim m tardóm ur skal liér eftir vera nafn á dóm- 
stóli þeim, sem i lögum nr. 11, 20. okt. 1905, er nefndur landsdóm ur.

18. Greinatala frv. breytist samkvæmt atkvæðagreiðslu.
19. Við fyrirsögn frum varpsins. I stað „fim m tardóm “ kem ur: landsdóm.


