
Nd. 189. Nefndarálit
um frv. til laga iim meðferð cinkam ála í héraði.

F rá  allsherjarnefnd.

Á siðastliðnu Alþingi fékk nefndin frv. til m eðferðar og sendi það þá til 11111- 
sagnar Málaflutningsmannafélagi Islands og lagadeild háskólans. En vegna þess 
að þá var orðið m jög  áliðið þings, var þess ekki að vamta, að umsagnii Ijærust 
frá  þessum aðiljum. Þegar nefndin fékk frv. til meðferðar af nýju á yfirstand- 
andi Alþingi, ítrekaði nefndin Iteiðni sína um umsögn frá  áðurgreindum  tveim 
aðiljum. Nefndinni liefir ekki borizt nein umsögn frá lagadeild háskólans, og 
stafar það af veikindum, annríki og öðrum forfiillum lagadeildarkennaranna, og 
sér nefndin sér ekki fæ rt að draga afgreiðslu málsins lengur og híða eftir um- 
sögn lagadeildarinnar. I ’rá Málaflutningsmannafélagi íslands hefir nefndinni 
horizt allýtarleg umsögn, sem samin var af sérstakri nefnd, og álitsgerðin siðan 
sam þykkt á félagsfundi, og hefir félagið sent nefndinni mnsögn þessa með bréfi, 
dags. 5. þ. 111., og leggur félagið eindregið með frv., þó það hendi á nokkrar, 
f rekar  smávægilegar hreytingar, er það telur hepiiilegra að gera á frv. Fer  hér 
á eftir kafli ú r  áliti félagsins, sem fja llar m n frv. almennt'.

„Félagið hefir á rm n  sam an barizt fy rir  gagngerðum endurhótum  á réttar- 
farslöggjöfinni allri og með því sýnt. að það tclur gildandi löggjöf uni réttar- 
far  óviðunandi. Það fagnar því þess vegna, að sá skriður er kom inn á málið, sem 
frum varpið  ber vott um, og óskar þess eindregið, að endurskoðun annara  hluta 
ré tta rfarslöggjafarinnar verði hraðað sem mest.

Xefndin er sam m ála um, að frv. sé til mikilla ])óta frá  því, sem nú er, og 
leggur til, að félagið mæli með því. að það verði samþykkt, jafnvel þó að þær 
breytingar, sem æskilegt væri, að fengjust á því. na'ðu ekki fram  að ganga '1.

Allsherjarnefnd hefir alhugað frv., ha'ði út af fyrir  sig og með hliðsjón af 
hreytingum þeim, sem M álaflulningsmannafélagið leggur til, að á því verði 
gerðar. E r nefndin öll á einu máli um það, að í frv. felist m jög  m ikilvægar og 
tím abærar hreytingar á réttarfarslöggjöfinni, og vill nefndin því eindregið mæla 
með frv.

Xefndin hefir atlnigað gaumga'filega hreytingar þær, er Málaflutnings- 
mannafélag íslands hefir lagt fyrir  nefndina, og getur fallizt á sum ar  þeirra, en 
telur aðrar ekki þess cðlis, að ástæða sé til þess, að þær verði til greina teknar. 

Xefndin leggur til, að frv. verði sam þykkt með eftirfarandi

BREYTIXÍIUM.
1. Yið 5. gr. 5. tölul. Milli , .sa inkvæ m f' og ..81!“ komi: 82 og.
2. Yið 7. gr. Aftan við greinina komi ný málsgr., svo hljóðandi:

Crskurði sam kvæm t 21. gr. má j)ö. ef hagkvæniara jiykir, rita í sérslaka 
hók, úrskurðabók, sem rikissjóður leggur einnig til og löggilt er á sama 
hátt og sáttabók,



3. Við 15. gr. Síðari niálsl. orðist svo:
Gog'n lögma'ltum ritlaum un er sáttanefnd skylt að láta aðiljum í té 

staðfest eftirrit af sált. Rila mega þeir og sátt samstundis á sáttaka 'ru  eða 
blað fest við hana.

4. Við 21. gr. Fyrsta  málsl. skal orða svo: L rskurði skal r ita  i sáttahók eða úr- 
skurðabók (shr. 7. gr.).

5. Við 39. gr.
a. Við 1. málsl. 1. málsgr. badist: og kveður dóm ari þá upp úrskurð  um 

þessi atriði.
h. A eftir orðinu „ taka“ í siðustu málsgr. hætist: einnig.

(>. Við 56. gr. F y r ir  „100“ í 1. málsgr. komi: 50.
7. Við 59. gr. Við 1. málsl. 1. málsgr. ba'tist: enda hafi þeir opna skrifstofu á

tilteknum stað og tilkynni setudóm ara það.
8. Við 63. gr.

a. „Héraðsdóm sm álaflu tn ingsm enn“ á tveimur stöðuni í greininni verði: 
m álaflutningsmenn. 

h. Aftan við greinina Jiætist ný málsgr., svo liljóðandi:
S tjórnendur félagsskajiar löggiltra m álaflu tn ingsm anna geta veitt 

e instökum félagsm önnum  ám inningar og gert þeim á hendur allt að 100 
króna sekt til félagssjóðs fyrir  fram ferð i í starfi þeirra, er telja m á  stétt- 
inni ósamboðið. Rétt er aðilja að hera slikt m ál undir félagsfund, er úr- 
skurðar málið til fullnaðar.

9. Við 71. gr. Aftan við greinina hætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Ef háðir aðiljar æskja ])ess, getur dóm ari ákveðið, að að svo stöddu

megi sækja og vcrja  mál um  eitt ákveðið sakarefni, svo sem um  skaða- 
bótaskyldu, með áskildum rétti til þess að ræða síðar um kröfuhæð og ann- 
að, er hana varðar, og kveður ])á dóm ari npji dóm um  það atriði og sér mn 
að áfrý ja  lionum sérstaklega innan viku frá dómsuppsögn, og liitt eða liin 
atriðin livíla þá á meðan. Ef á þennan liátt eru kveðnir upp tveir eða fleiri 
dóm ar í einu máli, eru þeir, eftir því sem á stendur. aðfarargrundvöllur 
háðir eða allir sanian. Synjunarákvörðun  dóm ara  uni sundurgreining sak- 
arefnis, þá er hér segir, m á kæ ra  sérstaklega til æðra dóms, en tímann, scm 
kæ rum álið tekur, skal þó eftir föngum  nota til að afla gagna, shr. 110 og 
111. gr.

10. Við 109. gr.
a. Síðari málsl. 1. málsgr. orðist svo: Ákvörðun dóm ara  um þessi alriði má 

kæra til æðra dóms, og frestar ka 'ra  málaflutningi, en nota skal þó tiin- 
ann, sem kæ ran  tekur, til öflunar gagna sam kvæ m t 110. og 111. gr. 

h. 2. rnálsgr. orðist svo:
Mál skal m unnlega flytja. Dómari getur þó leyft skriflegan mál- 

flutning:
1. E f liann telur liættu á þvi, að það skýrist ekki nægilega með niimn- 

legum málflutningi.
2. Ef annarhvór aðilja eða unihoðsnienn þeirra óska skriflegs málfluln- 

ings og dómari telur þau tilmæli á rökum  hyggð.



11. Við 114. gr. 3. málsl. orðist svo: í þessu skyni getur dóm ari kvatt aðilja fyrir 
dóm af sjálfsdáðum, ef aðili sætir lögsógu lians eða ef aðilja væri skylt, ef 
hann  væri vitni í málinu, að kom a fyrir  dcnnara þess sam kvæ m t 124. gr., 
en annarskostar hiður dóm ari þann héraðsdömara, er lögsögu liefir y lir  
aðilja, að kveðja hann fyrir  sig o. s. frv,

12. Við 133. gr. F y rir  „Dómari getur leyft“ í upphafí 4. málsgr. komi: Dóm- 
ari leyfir.

13. Við 172. gr. í  2. tölul. komi milli „n iðu r jö fnunarnefndar” og „ u m “ : tafar- 
laust og ókeypis.

14. Við 192. gr. Aftan við greinina komi ný málsgr., svo látandi:
Agreiningsatkvæði skulu hirt á sama hátt sem dóm ar og úrskurðir.

Alþingi, 19. m arz  1936.
Héðinn Valdimarsson. Stefán Jóh. Stefánsson, Thor Thors, 

form . frsm . fundaskr.
Garðar Þorsteinsson. Jö rundur  Brynjólfsson.


