
Nd. 508. Breytingartillögur [18. mál]
við frv. til I. um meðferð einkamála i héraði.

Frá allsherjarnefnd.

1. Við 11. gr. 4. tölul. orðist þannig:
25 ára aldur.

2. Við 21. gr. Upphaf 2. málsl. 1. málsgr. orðist þannig:
Skal sá lagaprófessor háskólans, sem elztur er að árum, vera formaður

starfs dóms o. s. frv.
3. Við 44. gr. Í stað orðanna "og aldrei siðar en þremur vikum" i 1. málsl. komi:

og aldrei síðar en 6 vikum.
4. Við 59. gr. Í stað orðsins "aðflutnings" (prentvilla) í 2. málsgr, komi: aðal-

flutnings.
5. Við 119. gr. Í stað orðanna "ef eigi er yfir 250 kílómetra veg á landi að fara

eða 100 kílómetra leið á sjó eða samanlagt 250 kílómetra leið á sjó og landi"
í 1. málsgr. komi: ef eigi er yfir 250 kílómetra veg á landi eða í lofti að fara
eða 100 kílómetra leið á sjó eða samanlagt 250 kílómetra leið á sjó, landi og
i lofti.

6. Við 122. gr. Fyrir orðin "kjörforeldri eða kjörbarn" í 1. málsgr. komi: kjör-
foreldri, kjörbarn eða kjörsystkini.

7. Við 139. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Dómari getur frestað heitfestingu þar til á síðara stigi málsmeðferðar, og

auk þess getur hann látið heitfestingu niður falla, ef sönnunaratriði máls má
telja vafalaus og hvorugur aðili krefst heitfestingar. Nú fer heitfesting fram
eftir á samkvæmt ákvæðum þessarar málsgreinar, og breytir dómari þá heit-
staf til samræmis við það.

8. Við 199. gr. Aftan við greinina bætist nýr málsl., svo hljóðandi:
Rita skal dómari á stefnu, hvenær hún hefur borizt honum í hendur.

9. Við 212. gr. 2. málsl. 2. málsgr. falli niður.
10. Við 218. gr. 1 stað orðanna "nema dómari telji málið fullrætt í einni ræðu

hvors (hvers)" komi: nema dómari telji málið fullrætt í einni ræðu hvors
(hvers), enda samþykki báðir aðilar þá tilhögun.

11. Við 301. gr. Upphaf greinarinnar orðist þannig:
Lög þessi koma til framkvæmda 1. júlí 1957.


