
Ad. 161. Wefndarálit

um frv. til laga um breyling á iögum nr, 22, 6. okt. 1919, um hæstarjett (þskj. 49).

F rá  meiri hluta allsherjarnefndar,

Meiri hluti nefndarinnar litur svo á, að sú fækkun embætta, sem frv. 
þetta fer fram á, sje vel framkvæmanleg. Vjer teljum efalaust, að ávalt verði unt 
að finna rneðal lögfræðinga landsins nægilega marga menn, sem hafi fuila hæfi- 
ieika til þess að vera hvorttveggja í senn, dóm endur og k en n a ra r  i lögfræði, og 
getum þvi vel fallist á þá skipan, að hæstarje ttardóm endur annist lagakensluna 
við háskólann. Þó þykir oss rjett, að dómstjóri hæstarjettar sje undanþeginn 
kensluskyidunni, af þvi að gera m á ráð fyrir, að h an n  verði að jafnaði elstur 
dóm endanna, og þvi ástæða til að ijetta nokkuð  af honum  störfum, og auk  þess 
má gera ráð fyrir, að staða hans  við rjettinn leggi honum  nokkur aukastörf á 
herðar um fram  meðdómendur.

þ á  þykir oss rjett að tryggja það, að m eðdóm endur verði jafnóháðir 
um boðsvaldinu eftir að þeir hafa tekið við lagakenslunni sem þeir eru nú, og er 
heimild til þessa í siðustu málsgrein 16. gr., sbr, 57. gr., s tjórnarskrárinnar.

Sam kvæm t þessu ráðum  vjer háttv. deild til að sam þykkja frv. með 
eftirfarandi

BREYTÍNGARTILLÖGUM :

1. Við 1. gr.
a. Fyrir »hæstarjettardómendur« komi: 

m eðdóm endur i hæstarjetti.
b. F y rir  »dómaraembætti« komi á 3 stöðum i greininni: 

m eðdóm andaem bætti.
c. Fyrir  »dómara« komi: 

m eðdómendur.
2. Á eftir 3. gr. komi ný grein, er verði 4. gr., svo hljóðandi:

Ákvæði 57. gr. s t jó rnarskrár innar  um dóm endur, sem ekki hafa að 
auk um boðsstörf á hendi, skulu  gilda um m eðdóm endur í hæstarjetti, einnig 
eftir að það skipulag, sem fyrir er mælt i lögum þessum, er á komið.

Greinatala frv. breytist samkv. þessu.

Aiþingi, 27. mars 1922.

Jón  Þoriáksson, Björn Hallsson.
framsm. meiri hl.

E inar Þcrgilsson.


