
Ed. 523. Breytingartillögur [77. mál]
við frv. til laga um Hæstarétt Íslands.

Frá allsherjarnefnd.

1. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Hæstiréttur skipar dóminum ritara og ræður aðra starfsmenn dómsins.
Hæstaréttarritari skal hafa lokið embættisprófi í lögum og fullnægja að

öðru leyti almennum dómaraskilyrðum. Hann tekur laun samkvæmt V.-III.
launaflokki laga nr. 92 24. des. 1955 eftir ákvörðun ráðherra að fenginni um-
sögn Hæstaréttar.

2. Við 16. gr. Í stað "Hæstarétti" í 1. málslið greinarinnar komi: ráðherra.
3. Við 20. gr.

a. Í stað "æðra dóms" í 1. málslið 1. mgr. komi: Hæstaréttar.
b. Í stað "næstu 4 mánuði" í 2. mgr. komi: næstu 6 mánuði.
c. 4. málsgr. greinarinnar orðist svo:

Rétt er dómsmálaráðherra, þótt frestur samkvæmt 2. mgr. sé liðinn,
að veita leyfi til áfrýjunar máls allt að tvö ár frá lokum dómsathafnar,
ef ríkar ástæður eru til, enda hafi aðilja eigi verið unnt að áfrýja fyrr og
honum sjálfum verði eigi um það kennt.

4. Við 21. gr.
a. Fyrsti töluliður orðist svo:

1. Úrskurðir héraðsdómara um:
a. Að víkja eigi sæti.
b. Að mál skuli falla niður eða því vísað frá dómi.
c. Skyldu vitnis til vættisburðar, staðfestingu vættis, viðurlög á hendur

vitni, vitnaþóknun og önnur atriði varðandi vitnaleiðslu.
d. Hæfi matsmanna og skoðunar, skyldu þeirra til starfans, viðurlög á

hendur þeim fyrir vanrækslu í starfi, þóknun þeim til handa og önn-
ur atriði, er varða matsstarfann.

e. Skyldu gagnaðilja eða þriðja manns til að leggja fram skjöl eða aðra
hluti og viðurlög vegna tregðu til þess.

f. Synjun að afla gagna fyrir dómi til tryggingar á sönnun og synjun
um öflun gagna erlendis.

g. Ákvörðun um tryggingu fyrir málskostnaði.
h. Synjun að taka stefnu gilda vegna ónógrar málsreifunar.
i. Synjun að heimila meðalgöngu.
j. Að frestur skuli veittur.
k. Réttarfarssektir .

b. Við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Einnig er hverjum þeim, sem telur héraðsdómara hafa gert á hluta

sinn i dómarastarfi, rétt að kæra hann fyrir Hæstarétti, og getur Hæsti-
réttur veitt dómara áminningu eða dæmt honum að greiða sekt að fjárhæð
200-4000 krónur til ríkissjóðs.

5. Á eftir 21. gr. komi 12 nýjar greinar (22.-33. gr.) svo hljóðandi, og breytist
greinatalan eftir því:
a. (22. gr.) Nú vill maður kæra dómsathöfn, og afhendir hann héraðsdómara

kæru, áður en tvær vikur eru liðnar frá uppsögu dómsathafnar, ef hann eða
umboðsmaður hans var við hana staddur, en ella áður en tvær vikur eru
liðnar frá þeim tíma, er hann eða umboðsmaður hans fékk vitneskju um
hana.

Vitni og matsmenn, sem staddir eru við dómsathöfn þá, er þeir vilja
kæra, mega bera fram kæru með bókun i þingbók.



b. (23. gr.) Í kæru skal kærandi greina:
1. Dómsathöfn þá, sem kærð er.
2. Kröfu um breytingar á henni.
3. Ástæður, sem hann reisir kæruna á.

Kæru má styðja með tilvísun til málsatvika, sem hafa eigi áður verið
borin fyrir, svo og með nýjum sönnunargögnum.

Nú vill kærandi bera fyrir sig nýja sönnun, og skal hann í kæru greina
sönnunargögnin og hvað hann hyggst sanna með þeim.

Skriflegt sönnunargagn skal fylgja kæru í frumriti eða staðfestu end-
urriti.

Kærandi eða umboðsmaður hans skal undirrita kæru.
c. (24. gr.) Með beiðni leggur kærandi lögmælt dómgjöld fyrir Hæstarétti, og

sendir dómari vottorð um þá greiðslu með skjölum málsins.
d. (25. gr.) Nú kemur kæra of seint fram, og beinir héraðsdómari því til kær-

anda að taka kæruna aftur. Ef kæra fullnægir eigi ákvæðum 23. gr., brýnir
héraðsdómari fyrir kæranda að ganga frá henni lögum samkvæmt.

e. (26. gr.) Nú virðist héraðsdómara kæra á engum rökum reist, og getur
hann ákveðið, að kærandi skuli, ef gagnaðili krefst þess, setja tryggingu
fyrir tjóni og óhagræði, er kæra kann að baka gagnaðilja. svo framarlega
sem hún veldur frestun málsins. Tryggingu skal setja innan tveggja daga,
frá því er kæru er lýst. Ella afgreiðir dómari eigi skjölin, og mál fer leið-
ar sinnar.

f. (27. gr.) Dómari gefur út, svo fljótt sem kostur er, endurrit Í þrennu lagi
af öllu því, sem skjöl málsins og þingbækur greina um kæruefnið. Jafn-
framt er honum rétt, ef því er að skipta, að láta fylgja hverju eintaki at-
hugasemdir sínar. Síðan sendir dómari eitt eintakið til Hæstaréttar, en til-
kynnir aðiljum eða umboðsmönnum þeirra, að þeirra eintök séu tilbúin
til afhendingar.

g. (28. gr.) Þá er kæra er fram komin, krefur héraðsdómari kærða þegar um
greinargerð, er geymi kröfur hans og atvik þau, er hann reisir kröfur sín-
ar á. Rétt er honum að bera fram ný málsatvik og sönnunargögn.

Ef kærði vill bera fyrir sig ný sönnunargögn, skal hann í greinargerð
nefna þau og hvað hann hyggst sanna með þeim.

Skriflegt sönnunargagn skal fylgja kæru í frumriti eða staðfestu
endurriti.

Kærði eða umboðsmaður hans skal undirrita greinargerð.
h. (29. gr.) Eigi síðar en viku eftir að skjölin komu til Hæstaréttar, geta

aðiIjar sent honum athugasemdir sínar, og getur hann þá þegar lokið dóms-
orði á kæru atriði. Jafnan skal þó athuga skjöl þau, sem aðiljar senda, svo
framarlega sem málinu er þá eigi lokið í Hæstarétti.

i. (30. gr.) Nú er kæra eigi svo úr garði gerð sem í 23. gr. segir eða annars
ófullkomin, og leggur Hæstiréttur fyrir kæranda að bæta úr því, sem ábóta-
vant er, á tilteknum fresti. Ef kærandi fer eigi eftir leiðbeiningum Hæsta-
réttar, getur hann vísað kærumáli frá sér.

j. (31. gr.) Hæstiréttur getur lagt fyrir héraðsdómara að leita frekari skýrslna
um einstök atriði.

Hæstiréttur getur með þeim fyrirvara, sem hann telur hæfilegan, veitt
aðiljum kost á að koma fyrir sig og flytja mál munnlega.

k. (32. gr.) Hæstiréttur kveður á um greiðslu kostnaðar af kæru.
l. (33. gr.) Hæstiréttur kveður upp dóm í málinu samkvæmt skjölum þess

eða munnlegum flutningi, ef því er að skipta. Skal dómur upp kveðinn svo
fljótt sem kostur er. Hæstiréttur skal þegar í stað senda héraðsdómara
dóminn.

6. Við 29. gr. Í stað "þriggja mánaða" komi: fjögurra mánaða.
7. Við 32. gr. 5. og 6. töluliður falli niður.
8. Við 37. gr. Í 1. mgr. falli niður orðin "í samhengi".
9. Við 49. gr. 3. mgr. greinarinnar orðist svo:

Frá gildistöku laga þessara fellur og úr gildi XV. kafli laga nr. 85 23. júni
1936. Enn fremur falla þá úr gildi ákvæði þeirra laga um kæru til Hæstaréttar,
önnur en ákvæði 169. gr., 1. mgr. 170. gr. og ákvæði i XVI.-XIX. kafla.


