
F.fl. 178. F ru m varp

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

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

1. gr.

4. gr. laganna orðast svo:
Hæstarjett skipar dóm stjóri og 2 raeðdóm endur, og veitir konungur 

þau embætti. Enginn má gegna dóm araem bætli i hæstarjetti, sem er meira 
en 65 ára að aldri.

2. gr.

Upphaf 5. gr. orðast svo:
Eigi má dóm setja m eð færri dómendum  en 3.

3. gr.

9. gr. falli niður.

4. gr.

10. gr. orðast svo:
Dóm endur i hæstarjetti skifta með sjer störfum hæstarjettarritara eins 

og þau eru ákveðin i lögum nr. 22, 6. okt. 1919.



5. gr.

Síðasti liður í 38. gr. orðast svo:
E f annar aðili eða um boðsm aður þeirra óskar þess.

6. gr.

1 42. gr. kom i i stað »hæslarjettarritaraor: hæstirjettur.

7. gr.

Siðasta málsgrein 45. gr. falli niður.

G r e i n a r g e r ð .

Frum varp þetta er borið fram a f því, að hæstirjettur er bersýnilega 
ofviða að stærð og dýrleika fyrir litla og fátæka þjóð. Dóm ararnir þurla ekki 
að vera nema þrir og með engan ritara. T ve ir  elstu dóm ararnir myndu nú, 
vegna aldurstakmarksins, hætta þegar í stað, án þess að missa i um laun. En 
ef ekki væri fækkað m eð lögum , mundi landsstjórnin að sjálfsögðu fylla i 
skarðið, ef einhver hinna núverandi dómara andaðist eða ljeti af starfinu, og 
er þá erfiðara að koma við  sparnaði á þessum lið. Hæstarjettarritarinn, sem 
er ungur og duglegur maður, m yndi gera meira gagn i einhverju nauðsynja- 
starfi, t. d. að vera skattstjóri fyrir alt landið. Breytingin á 38. gr. er m ikil 
rjettarbót. Myndi gera málfærsluna mun ódýrari en hún er nú. E r þess full 
þörf, þvi að það er orðin trú manna, að málfærslan tyrir hæstarjetti sje orðin 
svo dýr, að hún útiloki tlesta efnalitla menn frá að nota æðsta dómstól lands- 
ins, þótt þeir þuríi þess með.


