
Ed. 314. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breytingar á I. nr. 22 6. okt. 1919, uin hæstarétt, og 1. nr. 37 1. 
júní 1924, um breyt. á þeim lögum.

F rá Magnúsi Guðmundssvni.

1. Á undan 1. gr. frv. komi ný gr., svo hljóðandi:
I. kafli laga nr. 22 1919 falli niðiu1. Kafla- og greinatala breytist eftir þvi.

2. Við 1. gr. (sem verður 2. gr.). Greinin orðist þannig:
4. gr. laga nr. 22 1919, sbr. 1. gr. laga nr. 37 1924, orðist þannig: Hæsta- 

rétt skipa 3 dómarar, og er einn þeirra forseti dómsins. Konungur skipar 
dómarana, en þeir kjósa sér forseta til ekki skemm ri tíma en eins árs i senn.

3. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
5. gr. laga nr. 22 1919, sbr. 2. gr. laga nr. 37 1924, orðist þannig:
Eigi m á dóm setja með fæ rri dómendum en 3.
Ef autt verður sæti forseta, kjósa hinir dómendurnir forseta í stað hans 

þann tíma, sem eftir er af kjörtím abili hans. Ef forseti víkur sæti í máli 
eða forfallast, þá kjósa hinir dóm endurnir forseta, meðan hins reglulega 
forseta er ekki kostur.

Nú verður dómur ekki fullskipaður, sakir þess að dóm ari eða dóm arar 
víkja sæti í máli eða forfallast, og kveður forseti þá kennara lagadeildar 
háskólans til þess að taka sæti i dóminum svo sem þarf til þess að hann 
verði fullskipaður. Ef enginn liinna reglulcgu dómara situr í dómi, skipa allir 
kennarar lagadeildar dóm og velja sér forseta. Það er skvlda lagakennara, 
að taka sæti i dómi eftir kvaðningu forseta, og hæstiréttur ákveður þóknun 
handa þeim, er þeir taka sæti í dóminum í einstöku máli eða til bráðabirgða.

Nú ber svo við, að dóm ur getur ekki orðið fullskipaður eftir reglum 3. 
málsgr. þessarar gr., og skipar þá dóm sm álaráðherra dómara eins og með 
þarf.

4. Við 3. gr. c- og d-liður falli burt.
5. Við 11. gr. Greinin orðist svo:

44.—47. gr. laga nr. 22 1919 og 6. gr. laga nr. 37 1921 falli niður, en i 
stað þeirra komi nýr kafli, er verður VI. kafli, með fyrirsögn: Um upp-
sögn dóma og úrskurða o. fl. Kafli þessi er í 8 greinum og fara þær hér
næst á eftir.

6. Við 11. gr. 1. málsgr. falli niður.
7. Við 12. gr. 1. málsgr. falli niður.
8. Við 13. gr. 1. málsgr. falli niður.
9. Við 15. gr. 1. málsgr. falli niður.

10. Við 16. gr. 1. málsgr. falli niður.
11. Við 17. gr. 1. n álsgr. falli niður.
12. Við 18. gr. 1. málsgr. falli niður.
13. Við 19. gr. Greinin falli burt.
14. Við 20. gr. Aftan við gr. bætist: en í lians stað komi nýr VIII. kafli, með



fyrirsögninni: Synodalréttur. Kaflinn er aðeins ein gr. og töluröð hennar 
fer eftir úrslitum atkvæðagreiðslunnar. Greinin er svo hljóðandi:

Synodalréttinn skipa 5 dómendur. Forseti hæstaréttar er form aður hans. 
Auk þess eiga sæti í honum 2 hæstaréltardóm arar og 2 guðfræðingar, sem 
forseti kveður til. Dómur þessi er æðsti dómstóll í málum þeim, sem að 
lögum liggja undir prófastadóm í héraði og í málum gegn biskupum út af 
samsvarandi afbrotum , og þeim afbrotum  aunara kennimanna þjóðkirkj- 
unnar, er prófastadóm ur tekur yfir.

15. Við 21. gr. Greinin falli burt.
16. Við 22. gr. Greinin orðist svo:

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Þá er lög þessi hafa öðlazt staðfestingu konungs, skal fella texta þeirra 

og þess, sem enn er í gildi af lögum nr. 37 1924, inn í texta laga nr. 22 1919
og gefa þau lög, þannig breytt, út sem lög um hæstarétt, og skal þá núver-
andi 57. gr. laga nr. 22 1919 hljóða svo:

Lög þessi koma til fram kvæm da þegar i stað. og falla þá úr gildi lög 
nr. 22 6. okt. 1919, lög nr. 37 4. júní 1924 og lög nr. 31 2. nóv. 1914.


