
Ed. 395. Nefndarálit
iim frv. til laga um m cðferð einkam ála i liéraði.

F rá  allsherjarncfnd.

N efndin hefir atlm gað frv., eftir því sem tími hefir unnizt til, og leggur lil, 
að það verði sam þykkt með eftirfarand i



BRKYTIXGUM.

1. Við 29. gr.
а. 1. m álsgr. orðist svo:

Með dóm störf í einkantálum , þar á mcðal skipti, fógetagerðir og 
uppboð, fara  alm ennt sýslum enn, hver í sinni sýslu, í Reykjavík lög- 
m aður, en í öðrum  kaupstöðum  hæ jarfógetar. Haldast skulu gildandi á- 
kvæði um dóm endur í landam erkjam áhin i og öðruni fasteigiiam álum  og 
í lóðainerkjam álum  í Reykjavík. M eðdómendur skipa að öðru leyti dóm a 
eftir reglum  laga þessara. 

h. Á eftir 1. niálsgr. kom i ný m álsgr., svo hljóðandi:
1 kauptúnum , þar sem sérstakur lögreglustjóri er skipaður lögum 

sam kvæ m t, fer liaini með m ál þau, er í 1. 3. tölul. 3. m álsgr. 5. gr. segir.
2. Við 31. gr. Síðasti málsl. gr. orðist svo:

A nnarsstaðar getur ráðlierra, ef ágreiningur rís, ákveðið embættisbú- 
stað héraðsdóm ara, að fengm im  tillögum  hlutaðeigandi sýshm efiidar eða 
sýslunefnda.

3. Við 33. gr. Aftan við gr. hæ tist ný m álsgr., svo hljóðandi:
' D ónism álaráðherra getur með reglugerð ákveðið, að fu lltrú a r lögm anns- 

ins í Reykjavík, einn eða fleiri, hafi með liöndum , undir eftirliti lögm anns- 
ins, hverskonar dóm sathafn ir, og skal í reglugerðinni nánar ákveðið um  
þá starfskiptingu.

4. Við 41. gr. Aftan við gr. hæ tist: Þó eigi niinna en 50 au. fy rir  livert mál.
ö. Við 55. gr. Á eftir 1. málsl. 2. m álsgr. kom i nýr niálsl., svo hljóðandi: Félög 

eða stofnanir, sem liafa em bættisgenga lögfræðinga í fasíri þ jónustu  sinni, 
geta látið þá fara  með m ál sin.

(5. Við 56. gr. Orðin „eitt þeirra að m innsta kosti opinbert m ál og“ falli hurt.
7. Við 65. gr. 1. málsl. í stað „46“ kom i: 56.
8. Við 72. gr. í stað orðanna „að fengnum  tillögum “ kom i: eftir tillögum.
9. Við 86. gr. Greinin orðist svo:

H aldast skulu ákvæði uni varnarþing i:
1. Skiptalögum  nr. 3 12. april 1878, 94. og 95. gr.
2. Siglingalögum , nr. 56 30. nóv. 1914, 15. gr.
3. Lögum  um  landam erki o. fl„ nr. 41 28. nóv. 1919, 8. gr.
4. Lögum  1 1 1 1 1 hlutafélög, nr. 77 27. júiú 1921, 20. gr„ 26. gr. síðasía máls-

gr. og 46. gr. 2. tölul.
5. Lögum  um  stofnun og slit h júskapar, nr. 39 27. jún í 1921, 88. shr. 84. gr.
б. Lögum  uni g jaldþrotaskipti, nr. 25 14. júni 1929, 30. gr.

10. Við 191. gr. 2. m álsgr. í stað „2“ kom i: 3.
11. Við 192. gr. Síðasti málsl. gr. orðist svo: Allir dóm arar und irrita  dóm  í 

dóm abókinni.
12. Við 211. gr.

a. Uppliaf 4. m álsgr. orðist svo: B arnsfaðernism ál skal liöfða á varnar- 
þingi stefnda sam kvæ m t 73. gr„ shr. 83. gr„ eða o. s. frv. 

h. Uppliaf 5. m álsgr. orðist svo: D óm ara er skyll að kveðja o. s. frv.



13. Yið 211. gr. Aftan \ ið  gr. liætist ný inálsgr., svo hljóðandi:
Meðan á rannsókn ináls stendur á harnsm óðir k röfu  á aðstoð barna- 

verndarnefndar, eftir því sem dóm ari telur þörf á. U tan kaupstaða á Jiarns- 
m óðir söniu kröfu  á aðstoð nianns eða konu, sem liún nefnir til.

1-1. Yið 217. gr. 2 síðustu málsl. gr. orðist svo: Xú telur dóm ari skilyrði til ó-
gildingardóm s ekki fy rir liendi, og syn jar hann þá heiðninni með úrskurði, 
er kæ ra m á til æðra dóms eftir  ákvæðum  199. gr.

15. Yið 218. gr. 2. fyrstu  málsl. gr. orðist svo: Xú er beiðni sam kvæ m t 217. gr. 
tekin til greina, og gefur héraðsdóm ari þá út stefnu, þar sem kvaddur er 
liver sá, er kynni að hafa skjalið i liöndum , lil að kom a fy rir dóm  með það, 
með því að annars verði það ógilt með dóm i sam kvæ m t kröfu  stefnanda. 
S tefnufrestur skal vera 2— 4 m ánuðir frá  liirtingu stefnunnar, er stefnandi 
skal láta b irta  einu sinni í Lögbirtingablaðinu.

16. Við 222. gr. 1. m álsgr. í stað orðanna „1. sept. 1936“ kom i: 1. jan ú a r  1937.
17. Við 224. gr.

a. A eftir 5. línu kom i 2 ný jar linur, s\i)látandi:
1,—4.— 1., 16., 20., 24., 32. og 34.
1,— 5.— 1., 2., 6., 8., 9., 11.— 16., 27. og 30. 

h. 1 stað „Lög nr. 39 27. júni 1921“ kom i: Lög nr. 46 27. jún í 1921.

Alþingi, 21. april 1936.
Sigurjón Á. Olafsson. Ingvar Pálm ason, Magnús Guðm undsson, 

form . fundaskr. frsm .
Páll H erm annsson. Þorsteinn Briem .


