
Wd. 49. Frumvarp

til laga um breyting á lögum  nr. 22, 6. okt. 1919, um hæstarjett.

Flutningsmenn: Pjetur Ottesen, Þórarinn Jónsson og Jón Sigurðsson.

1. gr.
Aftan við 4. gr. hæstarjettarlaganna bætist:
Hæstarjettardómendur skulu jafnan hafa á hendi lagakensluna við há- 

skólann, og skifta þeir kenslugreinum m eð sjer, enda kom a þeir að öllu leyti 
i stað prófessora lagadeildarinnar. Ákvæði þetta kemur til framkvæmdar eftir 
því sem dómaraembætti í hæstarjetti og prófessorsembætti i lagadeild há- 
skólans losna. Heimilt er dóm sm álaráðherra að semja við núverandi dóm ara 
í hæstarjetti um, að þeir taki við kenslu í lagadeildinni, ef þar losnar pró - 
fessorsembætti, jafnframt dómaraembætti sínu, og við núverandi prófessora i 
lagadeild um, að þeir taki dómaraembætti jafnfram l kennaraembætti sinu, er 
dómaraembætti losnar í hæstarjetti, m eð söm u launakjörum , sem lögmælt 
eru, þegar em bæltism aður er settur til að gegna öðru  embætti ásamt sinu.

2. gr.
5. gr. hæstarjettarlaganna orðist svo:
Eigi má setja dóm  m eð færri dóm endum  en 5,
E f autt verður sæti dóm stjóra, skal sá hæstarjettardómari, sem lengst 

hefir gegnt því embætti, stýra dóm i.
Ef autt verður sæti hæstarjettardómara, skal, ef prófessor i lagadeild 

verður ekki fenginn samkvæmt reglum þeim, sem um yfirdóm inn giltu, dóm s- 
málaráðherra kveðja dóm anda eður dóm endur tíL

3. gr.
0. gr. 2. tölul. hæstarjettarlaganna orðist svo:
Hafi verið 3 ár hið skemsta dóm ari i landsyfirdóm inum , skipaður 

kennari i lögum við háskólann, skrifstofustjóri í stjórnarráðinu, hjeraðsdómari 
eða hæstarjettarmálaflutningsmaður. Rjett er að skipa þann hæstarjettardóm- 
ara, sem gegnt hefir samanlagt 3 ár fleiri en einni af fram antöldum  stöðum .

Aftan við greinina kom i ný málsgrein, svo látandi:
Þiggja má undan skilyrðunum  í 2. og 3. tölulið, ef sjerstaklega er 

ástatt og hæstirjettur mælir m eð því.

4- gr-
tJegar hæstarjettarritaraembættið losnar næst, er það úr lögum num ið, 

en þar til fullnaðarskipulag er kom ið á hæstarjett, það sem fyrir er mælt í 
lögum þessum, getur dómsmálaráðherra, ef þess telst þörf, falið einum af full-



trúum stjórnarráðsins að gegna þeim störfum, sem hæsfarjettarritari hefir nú 
á hendi, fyrir þóknun, sem þó eigi fer fram úr 1000 kr, á ári. En þegar fulln- 
aðarskipulag er á kom ið, gegnir yngsti dóm arinn ritarastörfum.

5. gr.
28. gr. siðari málsliður fyrstu málsgreinar hæstarjettarlaganna orðist svo: 

• Ennfrem ur getur hann veitt leyfi til áfrýjunar næstu 3 ár frá áður- 
nefndum tíma, ef honum  þykir ástæða til.

6. gr.
Með lögum  þessum er úr gildi feld 3. málsgr. laga nr. 36, 30. jú lí 1909, 

um laun háskólakennara, svo og önnur fyrirmæli i lögum , sem kom a kynnu 
* í bága við lög þessi.

G r e i n a r g e r ð .

Reynslan hefir þegar sýnt það nægilega, að hæstarjettardómendurnir hafa 
m jög Htið starf. 1920 voru dæmd þar 34 mál, en 1921 26 mál, eða til jafnaðar 
30 mál hvort árið. Það er því enginn efi á því, að annrikis vegna gætu dóm - 
endur i hæstarjetti haft á hendi lagakensluna við háskólann. Er ætlast til þess, 
að þeir skifti henni m eð sjer allir 5, þegar nýja skipunin væri að fullu kom in 
i fram kvæm d.

Annm arkar á þessari skipun m undu væntanlega helst verða taldir þessir:
1. A ð sjálfstæði dóm enda yrði ekki trygt, er þeir skyldu einnig hafa á hendi 

lagakensluna. En þetta atriði virðist þó ekki valda hættu, því að kennarar 
við háskóla eru í raun og veru i fram kvæm dinni jafnóafsetjanlegir sem 
hæstarjettardómendur.

2. Að góður kennari geti verið lakur dóm ari og góður dóm ari geti verið lakur 
kennari. Þetta getur auðvitað verið, en m undi þó sjaldan verða, því að 
störfin eru 1 raun rjettri m jög skyld. Það mætti öllu heldur vænta þess, að 
fræðim enskan, sem kennarastaðan elur, kæmi að notum við dóm störfin, og 
reynsla sú og kynning af lagafram kvæm dinni, sem dómarastarflnn aflar, 
mætti að notum kom a við kensluna.

Eftir þvi, sem upplýst er hjer að framan um störf hæstarjettar, sýnist em - 
bætti hæstarjettarritara geta fallið niður að skaðlausu.

Rik ástæða er til að spara svo sem unt er. Þegar nýja skipunin, sem 
farið er fram á í frum varpinu, væri alveg kom in í kring, mundi sparnaður af 
henni geta num ið á ári alt að 33 þúsund kr., m iðað við núverandi dýrtiðar- 
ástand. Það getur naumast verið álitamál, að rjelt sje og sjálfsagt að spara þessa 
upphæ ð, og það þvi fremur, sem engu eða m jög litlu væri tapað, eins og bjei 
virðist vera.


