
Ed. 389. Frum varp

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

Flutningsm.: Sig. Eggerz.

þessar breytingar skal gera á eftirtöldum greinum laga nr. 22, 6. okt 
1919, um hæstarjelt, 6. gr., 38. gr., 45. gr., 53. og 54. gr.

1. gr.
V ið 6. gr. í  slað orðanna »dóm ari (bæ jarfógeti) —  — landsins« k om i: 

hjeraðsdóm ari.
2. gr.

Við 38. gr. 2. töluliður orðist sv o :
Ef rjetturinn leyfir það, enda hafi að minsta kosti annar aðilja eða um -

boðsm anna óskað þess.
3. gr.

V ið 45. gr. Á eftir 3. málsgr. kom i ný málsgr., svo h ljóðandi:
Nú gerir einhver dóm aranna ágreiningsatkvæði, og á hann þá heimting á

þvi, að það verði birt i dóm asafni rjettarins ásamt dóm inum .

' 4. gr.
V ið 53. gr. Greinin falli burt.



5. gr.
Við 54. gr. Greinin falli burt.

6. gr.
Alstaðar í lögum nr. 22 frá 1919 kemur i stað orðsins odóm stjória: forseli.

7. gr.
Lög nr. 37, 4. júni 1924, um breyting á lögutn nr. 22, 6. okt. 1919, um 

hæstarjett, eru úr gildi numin.
8. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. -

G r e i n a r g e r ð .

Með lögum  nr. 37, 4. júni 1924, var aðaliega vegna sparnaðar ákveðið 
svo, að i hæstarjeiti skyldu aðeins eiga sæti 3 dóm arar, hæstarjettarritaraem- 
bætlið var lagt niður, og enn var svo ákveðið, að rjetturinn skyldi sjálfur velja 
sjer forseta. Ým sar sm ábreytiogar voru auk þess gerðar á lögunum  frá 6. okt. 
1919 um bæstarjett. Rjett er að taka fram, að breytingar þær, sem gerðar voru 
á skipulagi rjettarins, hafa ekki kom ið til fram kvæm da enn, og  hefir þvi ekkert 
spara&t á þeim. Öllum  mun nú ljóst, að dóm svaldið er einn af þeim byrningar- 
steinum, sem núverandi þjóðskipulag hvilir á. M eðan vjer urðum  að sækja æðsta 
úrskurð i málum vorum  til hæstarjettar í Danm örku, var það ein af heitustuósk- 
um þessarar þ jóðar að fá æðsta dóm svaldið inn i landið. Nú er þessari ósk 
fullnægt. En þá er að gæta þess, að sem vandlegast sje bú ið  nm þetta undir- 
stöðuatriði þjóðfjelagsins. Þar sem nú ern aðeins 2 dóm stig i landinu, þá þykir 
ekki mega hafa færri dóm ara i rjettinum en 5. Pá virðist og sjálfsagt, að dóm s- 
forsetinn verði, eins og hingað til hefir átt sjer stað, skipaður af konungi, enda 
gæti val forsetans valdið ágreiningi innan rjettarins, en það yrði að telja óheppi- 
legt. Þá virðist og eðlilegast, eftir fyrirm yndum  annarsstaðar frá, að hæstarjettar- 
ritaraembættinu verði haldið.

E f frv. þetta verður sam þykt á þessu þingi, þá kemur h ið nýja skipulag 
samkv. lögunum frá 1924 ekki til fram kvæm da, enda virðist enginn vafi á þvi, að 
það skipulag mundi veikja rjettaröryggið í landinu.


