
líd. 300. líefndaráltt

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

F rá  m inni hlu ta  allsherjarnefndar. '

Við getum ekki fallist á breytingar þær, er felast i nefndu frv.
Við teljum að það sje mjög misráðið að ætla sömu m önnum  að hafa 

lóm arastö rf  á hendi i hæstarjetli ög lagakenslu i háskólanum . í fyrsta lagi sök- 
um þess, að við teljum þessa breytingu koma i bága við anda og tilgang stjórn- 
a rsk rá r inna r  (sjá 2., 30. og 57. gr., og ennfrem ur sam band  16. gr. við 57. gr ). í 
öðru lagi teljum við það óheppilegt að sameina þessi embætti, sökum  þess, að 
kennarahætileikar og dóm arahætileikar lagam anna fara sjaldan saman, sjerstak- 
lega þegar tekið er tillit til þess, að æskilegast m uu mega telja, að æðstu 
dóm arar  hafi sem mesta lífsreynslu og æfingu i dóm arastörfum , en um kennara  
m unu aftur á móti flestir telja æskilegt, að þeir byrji ungir á starfi sínu. í þriðja 
lagi lítum við svo á, að hjer sje um það stórmál að ræða, þar sem er skipun á 
æðsta dómstóli landsins, sem nauðsynlegt er að njóti hins fylsta trausts lands- 
m anna  og enda erlendis, að það krefjist hins besta undirbúnings, og það þvi 
fremur sem engar likur eru til, að neinn sparnaður verði að slíkri breytingu nú 
sem stendur eða á næstunni.

Allsherjarnefnd hefir leitað álits hæstarjettar og lagadeildar háskólans um 
frv. ög hafa báðar  s tofnanirnar lagt á móti þvi. Hæstirjettur segir um  frv.:

» . . . . lætur rjetturinn þá einróma skoðun uppi, að ekki geti, að hans 
hyggju, komið til nokkurra  mála að sameina jafnólik störf og dóm ara- og 
kennarastarfið er, allra sist megi sameining kennarastarfs  og dóm arastarfs  á 

. úrslitadómstiginu eiga sjer stað, ofah á þæ r breytingar, er gerðar voru á dóma- 
skipuninni og rjettargæslunni í land inu  að öðru  leyti með bæstarjettarlögunum .



Rjetturinn sjer heldur eigi, að með slikri sameiningu áynnist nokkuð fjár- 
hagslega fyrir rikissjóð i b r  ' i n a ,  nje heldur að alm enningur gæti með því 
móti gert sjer nokkra  von um lækkun m álskostnaðar,  sem m argir telja isjár- 
verða fylgju hins nýupptekna munnlega málflutnings«.

Sam anber og nýútkom na ritgerð eftir Lárus  H. Bjarnason hæstarjettardómara.
Um sameiningu embætta þessara segir próf. Ólafur Lárusson:
»Það er aðalatriði frv. og ræ ður mestu um  afstöðu mina til þess. þá 

embættasam einingu tel jeg algerlega óviðunandi og verð þegar af þeirri 
ástæðu að vera andvigur frumvarpinu«.

E nnfrem ur segir próf. E inar Arnórsson um það:
»Að eigi væri rjett að sam þykkja á þessu þingi frum varp slíkt sem þetta, 

þvi að nauðsyn bæri til að kom a ódýrara  og hentugra skipulagi á dóms- 
valdið, enda enginn sp a rn að u r  á næstu árum  fyrirsjáanlegur af frumvarpínua.

En til þess að koma í fram kvæm d þeim sparnaði að miklu leyti, sem 
siáaulega vakir fyrir flutningsm. frv., þá teljum við þá breytingu engan vegiun ótil- 
tækilega, að dóm endum  i hæstarjetti væri fækkað um tvo, og þ A er jafnframt vert 
að athuga það, hvorl eigi sje gerlegt að málflutningur sje skriflegur við hæstarjelt 
og ritaraembættið þá jafnfram l lagt niður. Sú breyting mundi, auk þess sem hún 
spara r  útgjöld ríkissjóðs, gera almenningi kos tnaðarm inna , og þar af leiðandi 
greiðara, að leita rjettar sins fyrir æðsta dómstóli rikisins, sem verður að álitast 
mjög mikilsvert.

Sam kvæm t framansögðu verðum við því eindregið að ráða háttv. deild 
til að fella frv.

N ánar í framsögu.

Alþingi, 5. april 1922.

Stefán Stefánsson, G unnar Sigurðsson, 
form. með fyrirvara,

framsm.


