
sþ. 893. Nefndarálit
um till. til þál. úm, að fullnægt verði fyrirmæli 4. gr. hæstaréUarlaganna um fjölda
dómara í hæstarétti.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur rætt. tillöguna á tveim fundum, en gat ekki orðið sammála UI11

afgreiðslu hennar.
Þrír nefndarmanna (A.Á" PZ og HarJ) leggja til, að tillögunni verði vísað til

ríkisstjórnarinnar. Tveir nefndarmenn (GJ og StgrA) leggja til, að tillagan verði
samþykkt óbreytt. Einn nefndarmanna (SÞ) var ekki á fundi, þegar málið var afgr.

Undirritaður getur ekki fallizt á afgreiðslu meðnefndarmanna og leggur því til,
:Ið Alþingi skori á ríkisstjórnina að hlutast til um, að lögunum um fjölda dómara
í hæstarétti verði breytt þannig, að aðeins þrír dómarar skipi réttinn.

Síðan 1936 hafa gilt lög mn það, að dómarar í hæstarétti skuli vera fimm. Lög-
mn þessum hefur ekki verið fullnægt. Mun sparnaðarráðstöfun hafa ráðið nokkru
um það, enda mun það kosta ríkissjóð um 80 þús. kr. á ári að fjölga dómurum Í hæsta-
rétti í Iinun. En sparnaður-inn einn getur ekki afsakað stjórnarvöldin fyrir það að
hafa ekki enn fullnægt lögunum. Hæstiréttur er sú stofnun, sem ekki má spara við
ú þann hátt, að hann geti ekki uppfyllt þær kröfur, sem þjóðin gerir til hans.

Síðan 1925 hefur hæstiréttur verið skipaður þrem dómurum, og þjóðin heí ur
horið gæfu til þess að eignast hæstarétt, sem þannig er skipaður, að hann nýtur
trausts hennar. Er vafasamt, að vegur eða virðing réttarins væri 'ú nokkurn hátt
meiri, þótt dómararnir hefðu frú því fyrsta verið fimm. Þessi reynsla, sú staðreynd,
uð hæstiréttur hefur leyst hlutverk sitt með prýði og nýtur trausts alþjóðar. hefur
gert það að verkum, að ríkisstjórnirnar hafa ekki séð ástæðu til að nota þá heim-
ild, sem í lögum er, að hæta tveim mönnum í dóminn. Það er ekki frekar þörf á því
nú en áður að fjölga dómurum í hæstarétti, en þar sem lögin gera ráð fyrir, að dóm-
arar séu fimm, en ekki þrír, þykir sjálfsagt að breyta lögunum í' það form, að að-
eins sé gert ráð fyrir þremur dómurum.

Undiri-ltaður leggur þvi til, að tillagan verði samþykkt með þessum

BRE YTINGUM.
I, Tillgr. skal orða svo:

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hlutast til um, að lögunum um
hæstarétt verði á næsta þingi breytt þannig, að aðeins þrír dómarar skipi rétt-
inn.

2. Fyrirsögn tillögunnar verði:
Tillaga til þingsálvktunnr um breyting á lögum um hæstarétt.

Alþingi, IR. jan. 194;).

Ingólfur Jónsson.


