
Ed. 246. Frumvarp til laga
um nieðferð einkmnála í héraði.

(Eftir 3. umr. i Xcl.).
Samhljóða ])skj. 12 með þessum breytiiií 'um: 
ú. gr. liljóðar svo:
Einkam ál a lm ennt skal lej*f*ja til sátta fyrir  sáttamenn. Ef slík mál eru 

ekki löglcga lögð til sátta eða lögleg sáttatilraun er ekki fram kvæ m d, þar  sem 
þess er kostur, þá skal visa máli frá  dómi. Sl>r. þó 11. og lá . tölul. 3. málsgr. 
þessarar greinar.

Undanþegin sáttatilraun eru:
1. Mál til heim tingar bóta fyrir  gæzluvarðhald eða afplánun refsingar að ósekju.
2. (íagnsakir, ef ekki er krafizt sjálfstæðs dóms um gagnkröfu.
3. Mál, sem höfða m á með opinberri slefnu.
1. Mál, höfðuð á hendur erlendis húseltum  manni, sem ekki hefir, sækjanda 

vitanlega, um boðsm ann  h é r  á landi. er heim ild  hafi til að gcra sátt fy rir  
hönd verjanda.
Héraðsdóm ari leitar sátta í:

1. Málum um  íaðern i barna.
2. Málum milli húsbænda og hjúa og lærimeistara og nem anda sam kvæm t 

lijúa- og nám sm annalögum .
3. Málum til kaupgreiðslu kaupafólks, vor-, liaust- og vetrarm anna h já  þeim, 

er landbúnað reka, þeirra, er vinna á eða við útgerð m anns og ekki eru lög- 
sk ráð ir  sam kva 'in t s jóm annalögum , verkafólks við Jiverskonar ið ju  eða iðn- 
að, daglaunam anna við hverskonar vinnu í landi, bifreiðarstjcira, sendi- 
sveina, afgreiðslumanna i ið  verzlanir og annara, sem Jikt er ástatt um.



4. Máluni, sem sjó- og verzlunardóm ur fer með.
5. Málum, þar  sem varnarað iljum , einum  eða fleirum, er skylt að þola dóm 

utan varnarþings sins samkv. 82. og 83. gr.
(5. Málum til staðfestingar kyrrsetn ingu eða lögbanni.
7. Skiptam álum  og nauðasamninga.
8. Sakauka- og mcðalgöngumálum.
9. Gagnsökum, þar  sem sjálfstæðs dóms er krafiz t um  gagnkröfu.

10. Víxilmálum og tékka og skuldabréfa sam kvæ m t 3. tölulið 207. gr.
11. Þ a r  sem að il ja r  liafa skriflega fy r ir f ram  sam ið iim að ganga f ra m h já  

sáttanefnd.
12. L andam erkja- og fasteignamálum.
13. H jónabandsm álum .
14. Málum um  rétt n ianna til a tvinnurekslrar,  til f irm a, vörum erkis, og niáluni 

þeim, er í lögum uni hlutafélög grcinir og áður skyldu sæta gestaréttar- 
meðferð, ef þau fara  eigi til sjó- og verzlunardóms.

15. E f báðir aðiljar lýsa því skriflega fyrir  dóm ara  við þingfestingu, að úti- 
lokað sé, að sátt komist á í málinu fyrir sáttam önnum .

16. Ef gallar þykja vera á sá ttatilraun sáttam anna, en dóm ari telur sækjanda
ekki verða gefin sök á þeim, getur hann krafizt þess, að dóm ari leiti sátta
í málinu.

7. gr. h ljóðar svo:
Ríkissjóður lcggur til tölusetta, gegnum dregna og innsiglaða bók í hvert 

sáttaum dæm i. Dómsmálaráðuneytið  löggildir sáttaba 'kur. Sáttam enn rita  í bók 
skýrslu uni stað og stund sáttafundar, nöfn aðilja, bverjir  sótt hafi fundinn, úr- 
skurði, ákvarðanir  uni frest og annað, er taka þarf ákvörðun 11111. Aðiljar skulu 
rita  nöfn sín undir bókanir.

Úrskurði sam kvæ m t 21. gr. má þó, ef hagkvæ m ara þykir, rita  í sérstaka 
bók, úrskurðabók, sem ríkissjóður leggur eimiig til og löggilt er á sam a liátt og 
sáttabók.

15. gr. hljóðar svo:
Ef sátt kemst á, þá skal rita efni Iiennar í sáttabók, enda ber sáttam önm im  

að sjá uni, að jiað sé löglegt og skýrt og greinilega orðað. Gegn lögm ætum  rit- 
launum  er sáttanefnd skylt að láta aðiljuni í té staðfest e ftirrit  af sátt. Rita mega 
jieir og sátt samstundis á sáttakæ ru eða blað fest við Iiana.

24. gr. hljóðar svo:
Úrskurði skal rita í sátlabók eða úrskurðabók (sbr. 7. gr.) . í úrskurði skal 

greina nöfn, heimili og slöðu aðilja, k rö fu r  og aðalefni máls og fram k o m n ar  
varnarástæður, og meta gildi þeirra. Loks skal draga niðurstöðuna sanian í 
stutt mál, hvað inna skuli af liendi, ef því er að skipta, um  greiðslu vaxta og' 
málskostnaðar o. s. frv. Úrskurði skal venjulega upp kveða þegar í slað, og aldrei 
síðar en viku eftir  lok niálflutnings. Ef aðiljar, annar  eða báðir, eru viðstaddir, 
skal lesa úrskurð  í heyranda hljóði.



27. gr. h ljóðar svo:
Sáttanefndarinaður f;er 1 krónu fyrir livert mál. er hann reynir sátt um. 

og að auki 2 k ró n u r  fyrir  hvert niál, er liann ú rsku rðar sanikv. 21. gr.
Sáltanefndarinenn, er j)urfa að takasl ferð á liendur til ])ess að nueta á 

sáttafundi. skidu fá endurgjald  fyrir  ferðakostnað, allt að 7 króm un á dag.

39. gr. Idjóðar svo:
Dómþing í þinghúsum  og öðrum  lnisum, sem notuð eru til almennings 

nota, skal heyja í heyranda hljóði, nema aðiljar óski eða dóm ari telji hentara 
vegna aðilja, vitna eða almennings hagsm una að heyja l>ing fvrir  luktum  dyr- 
um, og kveður dinnari ])á upp úrskurð  um þessi atriði. Rélt er dóm ara að visa 
almenningi eða einstökuni n iönnum  út ú r  þingsal, ef návist ])eirra horfir  til 
t ru flunar Jiingfriði, eða n iaður keniur annars ósæmilega f ram  við dóm ara eða 
aðra.

Ef sæ kjanda máls verður vísað út ú r  þingsal sam kvæ m t 1. málsgr., fellur 
m ál lians niður. Ef ve r jan d a  er vísað út, ge tur  s ;ekjandi þegar  krafiz t dóms í 
málinu, eins og það þá er.

E f  einstakur m aður ljæ r hús sín til þinghalds, getur liann bannað óviðkom- 
andi 1110111111111 aðgang að því. Akvæðin hér að f ram an  taka og til þinghalds i 
húsum  einsfakra  n ianna , e ftir  því sem við á.

D óm ari getur hannað, að viðlögðum allt að 1000 k rö n a  sektuni, nenia þyngri 
refsing Iiggi við að öðrum  lögum, að skýra opinberlega í orðum  eða á annan liátt 
f rá  þvi, sem gerist í þinghöldum, sem hann hefir ákveðið, að halda skuli fyrir 
liiktum dyrum.

Akvæði greinar Jiessarar taka einnig lil skipta-. fógeta- og up])hoðsgerða, 
eftir  því sem við á.

56. gr. hljóðar svo:
Héraðsdómari getur veitt hverjum  þeim liiggildingu til að vera héraðsdóms- 

niálflutiiingsmnður, sem hefir íslenzkan ríkisborgararétt, hefir náð 25 á ra  aldri, 
hcfir óflekkað mannorð, cr lögráður, hefir forræði á búi sinu og liefir lokið 
em bættisprófi í lögfræði við Háskóla íslands, enda liafi hann  sýnt með flutn- 
ingi 1 mála fyrir  e in ln e r ju m  héraðsdómi, og sé eitt þeirra að m innsta kosti opin- 
hert mál og tvö m álanna að m innsta kosti nnmnlega flutt, að liann sé liæfur til 
starfans. Enginn má þreyta raun  þessa oftar  en ])rjsvar, og skal hami áður en 
hann gerir það leg'gja fyrir  dóm ara  vottorð dónism álaráðuneytisins uni það, 
að liami fullnægi (iðrum lögm æ ltum  sk ilyrðum  til að fá löggildingu sem liéraðs- 
dóm sm álfhitningsm aður. Eyrir löggildinguna skal greiða 50 króna gjald í 
ríkissjóð.

Lögfræðingar þeir, sem stunda málflutning fyrir  héraðsdómi í Reykjavík 
sjálfstætt eða sem fu ll trúar  hæ staréttarn iálflu tn ingsnianna, þegar lög þessi öðl- 
ast gildi, skulu ])ó liafa ré tt  til að flytja þar mál áfram  fyrst um sinn, en lokið 
skulu þeir liafa rauninni innan þriggja ára  frá  þeini tíma.

Þar, sem héraðsdöniur er eigi fjölskipaður, setur dóm sm álaráðherra  2 próf- 
d ó m en d u r  ú r  flokki d ó m ara  landsins, h æ s ta ré t ta rm á lf lu tn in g sm an n a  eða pró-



fessora lagadeildar háskólans til að dæm a 11111 m álflu tn ingsraun samkv. 1. máls- 
gr. H inn reglulegi dóm ari  ákveður  þóknun  fy r i r  þe tta  starf, og greiðist hún  ú r  
ríkissjóði.

59. gr. h ljóðar svo:
Héraðsdóm sm álflu ln ingsm önnum  er skylt að flytja þau opinher m ál og 

gjafsóknar- eða g jafvarnarm ál, sem þeim verða falin, þar  í kaupstað, er þeir 
hafa skrifstofu, eða þar i grennd, enda liafi þeir opna skrifstofu á tilteknum stað, 
og tilkynni dóm ara  það. Annars ráða þeir því sjálfir, hvaða m álflutningsstörf 
þeir taka að sér.

Nú óskar aðili, er skipa skal talsmann, að fá sér ákveðinn héraðsdóms- 
m álflu tn ingsm ann skipaðan, og skal þá veita honum  það, nem a einhverjar sér- 
s tak a r  ás tæ ður m æli því í gegn.

E f  m ál er m unnlega flutt, ber liéraðsdóm sm álflutningsm anni að gera það 
sjá lfu r  eða fela flutning þess öðrum  löggiltum m álflutningsm anni. Annars er 
béraðsdóm sm álflu tn ingsm ann i ré t t  að lá ta  fu l l t rú a  sinn f lv tja  m ál fy r ir  dómi, 
þar á meðal skipta-, fógeta- og uppboðsrétli.

63. gr. hljóðar svo:
Löggiltir m álaflutningsm enn skulu velja sér ú r  sínum  hópi þ r já  fulltrúa 

til að kom a f ram  fyrir  hönd sina og s té ttarbræ ðra sinna gagnvart dóm urum  og 
stjórnarvöldum  í m álum , er stéttina varða. Dómsm álaráðuneytið  setur reglur 
um  k jö r  fulltrúa og gæzlu þeirra  á m álum  stéttarinnar, í sam ráði við einn eða 
fleiri löggilla m álaflutningsm enn eða stjó rn  félags þeirra, ef slíkur félagsskapur 
kynni að verða stofnaður áður en reglur þessar yrðu settar.

S tjórnendur félagsskapar löggiltra m álaflu tn ingsm anna geta veitt einstökum 
félagsm önnum  ám inningar og gert þeim á hendur alll að 100 k róna  sekt til fé- 
lagssjóðs fyrir  fram ferð i í starfi þeirra, er lelja má stéttinni ósamboðið. Rctt er 
aðilja að bera slíkt m ál undir  félagsfund, er ú rskurðar málið til fullnaðar.

71. gr. h ljóðar svo:
Nú hefir aðili ekki sótt í einu máli þær kröfur, sem ru n n a r  eru  af sömu 

rót, og er honum  þá heimilt að sækja þær í öðru máli, en ekki m á þá dæm a 
verjanda til greiðslu m álskostnaðar, nem a ekki hafi verið unnt að höfða m ál um 
allar eða báðar k rö fu rn a r  í einu lagi.

Nú hefir aðili liöfðað m ál til heim tu nokkurs hluta af kröfu, og skal hon- 
um  þá að vísu heimilt að sækja uiii afganginn í öðru máli, en dæ m a skal liann 
þá til að greiða andstæðing sínuni málskostnað, nem a liann sanni, að hann  
vissi ekki að krafan  var liærri, áður en fy rra  málið var tekið til dóms, enda 
verði lioiium ekki gefin sök á þeirri vanvizku. Ákvæði jiessarar málsgreinar 
gilda þó ekki, ef nokkur liluti k rö funnar  liefir verið tekinn lögtaki sam kvæ m t 
lögum um  lögtak eða verið hafður til skuldajafnaðar.

Nú liefir aðili lofað að greiða tveimur n iönnuni eða fleirum  lilnta af söniu 
kröfu, k ra fa  skiptist milli ábyrgðarm anna eða erfingja, eða fleiri en einn eignast 
kröfu  í ákveðnuni hlutföllum, og er jiá hverjum  jieirra ré tt  að sækja sér sinn



liluta kröfu, en taka skal til greina, er dæina skal um málskostnaðarkröfu, 
hvort skukhm aulur m átti  gera ráð fyrir  eða olli s já lfur skiptingu kröfunnar.

Nú hefir aðili skipt kröfu, sem neiiuir yfir 500 krónum , og hefir hann þar 
með f ir r t  sig rétti til að krefjast ú rskurðar sáttanefndar, nema liann afsali sér 
því af kröfunni, sem er f ram  yfir 500 krónur.

Ef háðir aðiljar æskja j)ess, getur dóm ari ákveðið, að að svo stöddu megi 
sækja og verja mál iim eitt ákveðið sakarefni, svo sem um skaðaliótaskyldu, með 
áskildum rétti til þess að r;eða siðar um  kröfuha 'ð  og annað, er hana varðar, og 
kveður þá dóm ari up]) dóm um  það att'iði og má áfrý ja  honum  sérstak- 
lega innan viku frá  dómsuppsögn, og Iiitt eða hin atriðin hvíla þá á meðan. Ef 
á þennan hátt eru kveðnir u])p tveir eða fleiri dóm ar i einu máli, eru þeir, eftir 
því sem á stendur, aðfarargrundvöllur háðir eða allir saman. Synjunarákvörðun 
dóm ara  um sundurgreining sakarefnis, þá er hér segir, má kæ ra sérstaklega til 
;eðra dóms, en tímann. sem kærnm álið  tekur, skal þó eftir föngum  nota til að 
afla gagna, shr. 110. og 111. gr.

87. gr. h ljóðar svo:
Aðili getur ja fnan  gefið út stefnu til héraðsdóms sjálfur, en fá verður hanu 

á ritun  dóm ara  á stefnu um stað og stund, er mál verði þingfest, nema það skuli 
gert á fy rirfram  ákveðmim stað og tíma. Gefa skal dómari út stefnu, ef aðili óskar 
þess. Ef aðili eða um hoðsm aður hans er ólögfróður maður, sem ekki hefir atvinnu 
af m álflutningsstörfum . þá getur hann krafizt þess, að dóm ari semji fyrir  hann 
stefnu gegn endurgjaldi, er samsvari r i tlaunum . Dómari skal henda aðilja á þá 
galla, er liann kann að sjá á málatilhúnaði og frávísun kunna að varða, áður 
en hann á ri ta r  eða útgefur stefnu, en aldrei má hann synja þessara aðgerða af 
þessum ást;eðum, enda er liann óhundinn af áliti sínu um þessi efni, þegar hann 
skal dæm a siðar um þau.

109. gr. hljóðar svo:
Nú hefir verjandi m ótm æ lt k röfum  sækjanda að einhverju  leyti eða öllu, 

shr. 100. gr., og eigi verður sátt eða máli vísað frá  dómi, og' skal dóm ari þá 
kveða á um það, ln o r t  flytja skuli mál skriflega eða munnlega. en hreyta má 
hann þeirri ákvörðun eftir að gagna hefir vcrið aflað, ef það virðist þá heppilegt. 
Akvörðun dóm ara  inn þessi atriði má kæ ra til æðra dóms, og frestar kæ ra mála- 
flutningi, en nota skal þó tímann, sem kæ ran tekur, til öflunar gagna sam kvæm t 
110. og 111. gr.

Mál skal m unnlega flytja. Dómari getur þó leyft skriflegan málflutning:
1. E f hann telur hættu á því, að það skýrist ekki nægilega með munnlegum

málflulningi.
2. Ef annarhvor aðilja eða um boðsm enn ])eirra óska skriflegs málflutnings

og dóm ari telur þau tilmæli á rökum  byggð.

114. gr. hljóðar svo:
Aðilum her að gefa eftir föngum glöggar og greinilegar skýrslur og yfir- 

lýsingar fyrir  dómi. D óm ara ber að fylgjast með m álinu í öllum atriðum  og



spyrja aðilja eða umboðsm enn þeirra um hvert það atriði, er honum  þykir 
óljóst og' máli kann  að skipta, á Iivaða stigi máls sem er, og kosta kapps uin, að 
yfirlýsingar þeirra og skýrslur verði nægilega glöggar. I þessu skyni getur dóm- 
ari kvatt aðilja fyrir  dóm af sjálfsdáðum, ef aðili sætir lögsögu hans eða ef að- 
ilja væri skylt, ef hann væri vitni í málinu, að kom a fyrir  dóm ara  þess sam kvæm t 
124. gr., en annarskostar biður dóm arinn þann héraðsdóm ara, er lögsögu hefir yfir 
aðilja, að kveðja liann fyrir  sig lil að gefa skvrslu um þau tilíekin málsatriði. sem 
þörf þykir vera, ef aðili vill ekki gefa skýrslu fyrir  dóm ara málsins. Auk ])ess 
er dóm ara  skylt að leiðbeina hverjum  ólöglærðum manni, sem ekki gerir sér 
a tvinnu af málflutningsstörfum , bæði um  formshlið máls og efnis, eftir því sem 
dóm ara  virðist nauðsyn til bera. Dómari getur beint því til aðilja, að afla gagna 
um tiltekin málsatriði, eftir  því sem honum  þykir nauðsyn vera, til skýringar máli.

133. gr. hljóðar svo:
Þegar vitni kem ur fyrir  dóm, skal dóm ari ám inna það alvarlega um  að 

svara spurningum  eftir beztu vitund og gefa þær sannar og ré tta r  upplýsingar 
um  m álsatvik að öðru leyti, er það getur, og tjáir  bann  því, að það skuli vera 
við því búið, að staðfesta skýrslu sína fy rir  dómi með eiði eða drengskaparheiti.

Vitni skal, áður en yfirheyrsla um  málsatvik hefst, skýra dóm ara  frá  nafni 
sínu, aldri, stöðu, heimili eða dvalarstað. Þá eða síðar skal vitni einnig skýra 
dóm ara  frá  öðru því, er honum  kann  að þykja ástæða lil að spyrja  það um  varð- 
andi hagi þess, og máli kann  að skipta um  vitnaskyldu þess, heimild til að vitna, 
hæfileika þess til að staðfesta fram burð  sinn og um  sönnunargildi lians. Vitna- 
stefnandi leggur venjulega í upphafi fram  skriflegar spurn ingar til vitnis, en 
Jiegar þæ r eru afgreiddar, getur liann látið spyrja  vitni 11111 sérhvað annað, er 
máli skiptir eftir nnm nlegum  eða skriflegum fram haldsspurn ingum . Vitna- 
stefndur getur, bæði í sam bandi við v itnaspurningar vitnastefnanda, eftir því 
sem dóm ara þykir hentugt, og síðar, hvort sem hann hefir stefnt vitni eða ekki, 
og hvort sem vitnastefnandi neytir ré tta r  síns til að spyrja vitni eða ekki, látið 
spyrja  það 11111 allt það, er hann hyggur máli skipta.

D óm ari  leggur sp u rn in g a r  fy r ir  vitni, laga r  þ æ r  til og skýrir  eftir  þörfum . 
Óákveðnar, tviræðar, veiðandi, ósæmilegar eða sýnilega þýðingarlausar spurn- 
ingar m á ekki leggja fyrir  vitni. Dómari getur einnig af s jálfsdáðum  beint 
spurningum  til vitnis 11111 livert það atriði, er hann telur þurfa  frekari skýringar. 
H ann tekur við svöruni vitnis, skýrir þau fyrir  því og bókar þau, þannig að 
efni þeirra komi skýrt og ré tt  fram .

Dómari leyfir aðiljum eða uniboðsniönnum  þeirra s já lfum  að spyrja 
vitni, ef hentugt þykir, en stjórna skal hann þá vitnaleiðslu sem annars, að því 
leyti sem þörf ber til, enda getur liann hvenær sem er algerlega tekið liana í 
sínar hendur með venjulegum hætti.

Spyrja m á aðeins eitt vitni í senn. Dómari skal, ef aðili óskar þess eða lion- 
11111 þykir það hentugt, láta önnur vitni fara  út ú r  þingsalmim, meðan á yfir- 
heyrslu hvers einstaks vitnis stendur.

Þegar yfirheyrslu  tveggja eða fleiri v itna  er lolcið, en áð u r  en staðfesting 
fer fram , getur dóm ari kvatt þau, tvö eða fleiri, vitni fyrir  dóm saman, borið



sam an skýrslur þeirra, ef og að því leyti seni þær virðast ósamhljóða, vakið 
athygli v itnanna  á ó sam ræ m inu  og reynt að fá sam ræ m i milli þeirra .

Ef spurning vitnis er svo löguð, að svar við henni varðar einkahagi vitnis 
eða annara, getur dóm ari látið vitni svara hcnni skriflega og bókað síðan svar- 
ið, enda sannfæri vitnið sig um, að svarið sé rétt bókað, án þess að það sé lesið 
upp fyrir  því. Ákvörðun dóm ara  eftir þessari málsgrein verður ekki skotið 
til æðra dóms.

135. gr. b ljóðar svo:
Þá er vitni hefir innt vitnaskyldu sina af Iiendi, þar  með talin árangurs- 

laus þingsókn sakir f ja rv istar  aðilja frá  dómi, skal dóm ari þegar í þvi þinghaldi 
ákveða vitni þóknun, ef það krefst ])ess, og skal þá ákvörðun bóka. Sá, er vitna- 
leiðslu hefir krafizt, greiðir cinn þóknun um sinn, en ef báðir aðiljar liafa krafizt 
hennar eða báðir liaft hennar not, getur dóm ari ])ó ákveðið greiðslu á hendur 
þeim, öðrum  fvrir  báða og báðum fyrir  annan. l 'r sk u rð i  um vitnaþóknun má 
fullnægja með aðför. Þóknun er k ræ f jafnsk jó tt  sem úrskurðu r  er upp kvcðinn.

Vitni bera 50 au ra r  til 1 króna fyrir  hverja k lukkustund, er  það missir af 
starfi vegna þingsóknar, þó ekki yfir 10 k ró n u r  um sólarhring, og endurgjald 
fyrir  óhjákvæmilegan ferðakostnað eftir 121. gr., ef því er að skipta.

Crskurði um  vitnaþókm m  verður aðeins haggað með kæ ru  eftir 199. gr.

137. gr. h ljóðar svo:
Xú m á m atsgerð ekki fara fram  sam kvæ m t 130. gr., og kveður dóm ari þá 

m atsm enn, venjulega tvo, til að fram kvæ m a hana.
'A lla r  matsgerðir, sem dóm ari f ram kvæ m ir ekki sjálfur, skulu fa ra  fram  

áður en mál er endanlega tekið til dóms.

172. gr. hljóðar svo:
Gjafsókn má veita, auk  þess. sem sérstaklega kann  að vera ákveðið í lögum:

1. K irkjum , skólum, s júkrahúsum . sem rekin eru á kostnað hins opinbera, 
hreppsfélögum, bæjarfélögum  og s tofnunum , sem liafa að m arkm iði um- 
önnun s júkra  og aðra n iannúðar- og liknarstarfsemi.

2. E instökum  1110111111111, sem eru svo illa stæðir fjárhagslega, að þeir mega ekki 
án þess f já r  vcra frá  fram fæ rslu  sinni eða sinna eða f rá  atvinnurekstri sín- 
11111, er  fara  niundi til málsins. Með heiðni 11111 g jafsókn fylgi vottorð for- 
nianns n iðurjö fnunarnefndar 11111 f já rhag  og ástæ ður unisækjanda, og er 
skylt að láta slíkt vottorð í té tafarlaust og ókeypis.
Aunars ríkis horgurum  m á því aðeins gjafsókn veita, að sam skonar hlunn- 

indi séu veitt íslenzkum rík isborgurum  í þeirra landi.

192. gr. h ljóðar svo:
Nú er dóim ir fjölskipaður og mál munnlega flutt, og skulu þá allir dóni- 

endur liafa heyrt flutning ]>ess. Ef þeir mega ekki allir taka þátt í uppsögu 
dóms, skal dóniara nefna í stað Jiess eða þeirra, sem \ ið hefir  misst, og endur- 
taka niunnlegan flutning málsins. Afl atkvæða skal ráða úrslitum  11111 hvert 
alriði. Nú verður dóm ari i minni hluta 11111 eitthvert atriði, og skal hann  þá 
allt að einu taka þátt í á lyktun 11111 önnur alriði, er  síðar skal til lykta ráða. 
Eorm aður dómsins s týrir  atkvæðagreiðslu og sér 11111 sam ningu dóms. Allir skulu 
dóm endur sitja dómþing, þegar dóniur er upp kveðinn, og undirrita  liann. 

Agreiningsatkvæði skulu birt á sam a liátt sem dóm ar og úrskurðir.


