
Nd. 185. Breytingartillögur
við frv. til 1. um  breytingar á lögum nr. 22 6. okt. 1919. um hæstarétt, og lögum 
nr. 37 4. júní 1924, um  breyting á þeim lögum.

F rá  Garðari Þorsteinssyni og Tlior Thors
1. A undan 1. gr. kom i 3 ný jar greinar, er verði 1. 3. gr., og breytist greina-

tala frv. samkv. því.
a. (1. gr.). 4. gr. 1. nr. 22 1919 orðist þannig:

Hæstarétt skipa 3 aðaldóm arar og 2 aukadóm arar. Konungur skip- 
a r  aðaldómara, en þeir kjósa sér forseta til eins árs í senn.

A ukadóm arar  eru 2 af kennurum  lagadeildar Háskóla íslands, valdir 
samkv. þeim reglum  er í lögum þessum segir.

b. (2. gr.). Uppliaf 5. gr. 1. nr. 22 1919 orðist þannig:
Ef m argbro tin  m ál eru, umfangsmikil, ]>ýðingarmikil eða vanda- 

söm, þá skipa bæ starétt  3 aðaldóm arar og 2 aukadóm arar ,  og leggja 
þeir allir 5 dóm eða úrskurð  á þau mál. E f einn aðaldóm ara krefst þess, 
að aukadóm arar  verði til kvaddir, skal það gert. svo og ef dómsmálaráð- 
berra  krefst þess í opinberu máli.

1 öðrum  m álum  skipa dóm inn aðaldóm arar einir, og má aldrei 
setja dóm með fæ rri dóm urum  en 3.

e. (3. gr.). Á eftir 5. gr. 1. nr. 22 1919 komi ný gr„ svo hljóðandi:
Xú er ákveðið, að aukadóm ara r  skuli kvaddir til málsmeðferðar, og 

snýr forseti dómsins sér þá til forseta lagadeildar háskólans og tilkynnir 
honum  kvaðningu aukadóm ara. Yelja lagadeildarkennararnir  þá tvo 
m enn úr  sínum bópi, og eru það aukadóm arar  liæstaréttar. Þóknun 
aukadóm ara  ákveður ré ttu rinn  fyrir  Iivert mál, er þeir taka þátt í dómi 
þess eða úrskurði.

2. Við 1. gr.
a. 2. mgr. 1. gr. falli burt.
b. 4. mgr. 1. gr. orðist þannig:



Xú víkur l iæ staréttardóm ari sæti í máli, forfallast eða sæti lians 
verður laust af öðrum  ástæðum. og velur j)á dóm urinn  einhvern kenn-
ara lagadeildar liáskólans eða einhvern meðal liæstaréttarmálflutnings-
manna, eða einhvern héraðsdóm ara, sem fidlnægir skilyrðum þessara 
laga, til j)ess að vera skipaður dóm ari í hæstarétti. og er })eim skylt að 
taka við jieirri kvaðningu.

c. 5. mgr. 1. gr. falli niður.
3. Við 2. gr.

a. Orðin i l)-lið ..eða sýnt“ og út málsgreinina falli burt.
1). e-liður falli burt.
c. d-liður falli burt.

4. Við 6. gr. f stað „i 2. m álsgr.“ komi: í 2. og 3. málsgr.
5. Við 9. gr. Greinin orðist þannig:

Dóma ög úrskurði skal kveða upp svo fl.jótt sem unnt er, J)egar mál- 
flutningi er lokið. Ef m ál er m unnlega flutl, m á að jafnaði ekki fyrir  taka 
m unnlegan flutning annars máls fy rr  en dóm ur er ákveðinn.

Ö. Við 10. gr. Á eftir orðunum  „er upp kveðinn“ komi: í máli, sem flutt hefir 
verið munnlega.

7. Við 11. gr. 2. og 3. málsgr. verði sérstök groin, og breytist greinatalan sam- 
kvæm t j)ví.

8. Við 19. gr. í stað orðanna „jægar í stað" komi: 1. sept. 1935.


