
2%. Framvarp

til laga um fim mtardóm .

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. k a f l i .

Almenn ákvœði.

1. gr.
Æ ðsti dómstóli ríkisins nefnist fim m tardóm ur. Á ensku heitir dóm- 

stóllinn The Suprem e Court, og tilsvarandi heiti á öðrum  erlendum  málum.

2. gr.
Hæstarétt skal leggja n iður þegar fim m tardóm ur tekur til starfa. Til 

fim m tardóm s m á skjóta m álum  þeim, sem dæmd hafa verið eða úrskurðuð i 
héraði, samkvæm t þvi, er i lögum þessum segir.

3. gr.
Synodnlréttinn skipa 5 dóm endur, forseti fim mtardóm s, 2 aðaldóm arar 

og 2 guðfræðingar, er forseti kveður til. D óm ur þessi skal vera æðsti dóm - 
stóll i m álum  þeim, sem að lögum liggja undir prófastsdóm i héraði, og i 
málum þeim gegn biskupum  út af samsvarandi brotum , og þeim afbrotum 
annara kennim anna þjóðkirkjunnar, er prófastsdóm ur tekur yfir.

2. k a f l i .

Um skipun fimmtardóms.

4. gr.
Fim m tardóm  skipa dómsforseti, 2 aðaldóm arar og 2 aukadóm arar. 

Konungur skipar forseta og aðaldóm ara.
A ukadóm arar eru 2 af kennurum  lagadeildar háskólans, valdir sam- 

kvæmt reglum þeim, er i lögum þessum segir.

5. gr.
Eigi m á dóm setja með færri dóm urum  en 3.
1 öllum óbrotnum  og einföldum m álum, hvort sem heldur eru opin- 

ber mál eða einkamál, skipa fim m tardóm  3 aðaldóm arar, og leggja þeir dóm 
á þau m ál eftir regluin laga þessara.

Ef m argbrotin mál eru, umfangsmikil eða vandasöm , þá skipa fim mtar-



dóm 3 aðaldóm arar og 2 aukadóm arar, og leggja þeir allir 5 dóm eða úr- 
skurð á þau mál.

Forseti og aðaldóm arar fim m tardóm s skera úr þvi með atkvæðagreiðslu, 
hvort mál séu svo m argbrotin, umfangsmikil eða vandasðm, að aukadóm arar 
skuli tilkvaddir.

6. gr.
Nú ákveðið að ankadóm arar skulu kvaddir til málsmeðferðar, og 

snýr forseti dómsins sér þá til forseta lagadeildar háskólans og tilkynnir 
honum  kvaðningu aukadóm ara. Yelja lagadeildarkennarar þá 2 menn ú r sin- 
um hópi og eru það aukadóm arar fim m tardóm s. Frjálst er lagadeildarkenn- 
urum  að velja aukadóm ara til eins ákveðins máls i senn eða um  tiltekið 
timabil.

7. gr.
E t autt verður sæti forseta, skal sá aðaldóm ari, sem leúgst hefir gegnt 

þvi embætti, stýra dómi. E f au tt verður sæti aðaldóm ara, skipa kennarar 
lagadeildar háskólans það, sbr. 6. gr. .

Nú verður autt] sæti dóm ara eða aukadóm ara þannig, að énginn af 
kennurum  lagadeildar geti skipað það, og setur dóm sm álaráðherra þá vara- 
dóm ara til bráðabirgða.

8. gr.
Forseti og aðaldóm arar i fim m tardóm i skuiu, auk alm ennra dóm ara x 

skilyrða, fullnæggja eftirfarandi skilyrðum : .
1. Hafa tekið lagapróf með 1. einkunn.
2. Hafa verið 3 ár hið skem m sta dóm ari i hæstarétti, skipaður kennari i 

lögum við háskólann, m álaflutningsmaður við hæstarétt eða fimmtardóm, 
skrifstofustjóri i stjórnarráðinu, héraðsdóm ari, hæstaréttar- eða fim m tar- 
dómsritari.

Rétt er að skipa þann dóm ara í fim m tardóm i, sem hefir gegnt 
samanlagt alls 3 ár fleiri en einni af áðurnefndum  stöðum. Þiggja má 
undan þessum skilyrðum , ef fim m tardóm ur mælir með þvf.

3. Sé eigí yngri en 30 ára og eigi eldri en 60.
Undanþegnir þessu skilyrði eru þó þeir, er skipa hæstarétt þegar fimmt- 
ardóm ur tekur til starfa. Þó má enginn fastur dóm ari vera eldri en 65 ára.

4. Skyldir m enn eða mægðir að feðgatali eða niðja eða hjón, kjðrforeldri 
eða fósturbðrn, eða skyldir að öðrum  eða mægðir að fyrsta eða öðrum  
til hliðar, mega ekki samtimis eiga dómarasæti i fimmtardómi.

Heimilt er að vikja frá þvi skilyrði, að dóm ari hafi hlotið 1. einkunn 
við lögfræðispróf, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi og dóm urinn mælir með.

9. gr.
Eigi má fim m tardóm ari taka þátt i meðferð m áls:

1. Ef liann er sjálfur aðili eða úrslit þess skipta hann máli.
2. E f hann er skyldur eða mægður aðila í einkamáli eða ákærðum  í opin- 

beru máli að feðgatali eða niðja eða að öðrum  til hliðar eða nánari, eða



ef hann er maki aðila eða ákærða, fjárhaldsm aður, kjörforeldri eða kjör- 
barn, fósturforeldri eða fósturbarn.

3. Ef hann er skyldur eða mægður m álaflutningsmanni að feðgatali eða 
niðja, eða maki hans, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fóst- 
urbarn.

4. E f hann hefir leiðbeint aðila i m álinu eða flutt það eða verið vitni i því 
eða matsmaður.

5. Ef hann hefir fellt dóm eða úrskurð i málinu i héraði.
6. Ef svo er að öðru leyti ástatt, að telja megi hætt við að hann liti eigi 

óhlutdrægt á málavexti. .

10. gr.
Bæði aðilar, dóm ari sjálfur og aðrir dóm endur i fim m tardóm i geta 

krafizt þess eða átt frumkvæði að þvi, að dóm ari viki sæti i einstöku máli, af 
stæðum þeim, er í 9. gr. segir.

D óm endur allir, er um  slfk mál fjalla, úrskurða þau atriði.

3. k a f l i .

Um fimmtardómsritara.

11. gr.
Konungur skipar fim m tardóm sritara. Hann skal hafa lokið lagaprófi, 

og fullnægja að öðru leyti alm ennum  skilyrðum til þess að vera dóm ari á 
íslandi.

12. gr.
F im m tardóm sritari hefir þessi störf á hendi:

1. Geíur út stefnur til fimmtardóms.
2. Heldur bækur fimmtardóms.
3. Annast upplestur skjala i dóm inum  og tilkynningar frá honum , þinglýs- 

ingar o. s. frv.
4. Lætur i té eftirrit ú r bókum dómsins og skjölum.
5. Yarðveitir skjöl dómsins og bækur.
6. Tekur við dómsgjöldum, og stendur skil á þeim, og heldur aðra reikninga

dómsins. .
7. Inn ir þáu störf öll af hendi, er lög mæla fyrir, i þarfir dómsins. '

Samsvarandi störf vinnur fim m tardóm sritari fyrir synodalréttinn.

13. gr.
Fim m tardóm ur beldur þessar bækur:

1. Þingbók, og skal skrá i hana ágrip af öllu þvi, er í hverju þinghaldi gerist.
2. Dómabók, og skal rita i hana dóma alla og úrskurði.
3. Atkvæðabók, og skal i hana skrá dómsatkvæði og úrskurða.
4. Málaskrá, og skal rita i hana skýrslu um öll mál, sem til dómsins er



skotid, hvcnær stefna hefir verið gefin ú t í hverjn máli, i hvaða mánuði 
það skuli þingfesta, og hvaða dag það hefir verið þingfest og hvenær 
dæmt, hvort ný gögn hafi verið lögð fram, hvenær það hafi verið dæmt
o. s. frv.

5. Dagbók.
6. Bréfabók.
7. Aukatekjubók.
8. Þinglýsingabók og yfirlýsinga.

D óm sm álaráðherra getur sett nánari reglur um  bókhald fim mtar- 
dóms, og bætt við nýjum  bókum  ef þurfa þykir, eftir tillögum fimmtardóms.

4. k a f l i .

Um launakjðr.

14. gr.
Fastir dóm arar i fim m tardóm i hafa að árslaunum  kr. 12000,00 hver, 

auk dýrtiðaruppbótar eftir gildandi launalögum. Forseti hefir að auki kr. 
1000,00 á ári.

A ukadóm arar i fim m tardóm i fá sérstaka borgun fyrir hvert mál, er 
þeir dæma. D óm urinn ákveður þá þóknun.

Fim m tardóm sritari hefir kr. 5000,00 i árslaun, auk dýrtiðaruppbótar.

5. k a f l i .

Um hvar fimm tardóm ur skuli haldinn og um  þinglegfi.

15. gr.
Fim m tardóm  skal halda i Reykjavik. Ef sérstakar ástæður eru fyrir 

hendi m á fim m tardóm  balda utan Reykjavikur, ef dóm endur ákveða svo, og 
dóm sm álaráðherra samþykkir.

16. gr.
Aðalþingleyfi fim m tardóm s eru frá 1. jú lí til 31. ágúst og frá 23. 

desember til 4. janúar, að báðum  dögum meðtöldum. Auk þess skal þingleyfi 
vera i dymbilviku og páskaviku.

Eigi skal dóm setja á belgum dögum þjóðkirkjunnar.
Heimilt er dóm sm álaráðherra, eftir tiilögum fim m tardóm s að lengja 

einstök þingleyfi, ef ástæður þykja til.
Einstök réttarhöld skulu að jafnaði eigi vara lengur en 8 tím a samfleytt.
Dóm sm álaráðherra ákveður að öðru leyti, að fengnum tillögum fim m tar- 

dóms, hvaða daga og á hvaða tim a dómþing skuli halda.



6. k a f 1 i.
Um málaflutningsmenn við fimmtardóm.

17. gr.
D óm sm álaráðherra getur veitt hverjum þeim, sem er 25 ára gamall, 

hefír rikisborgararétt, er fjár sins ráðandi og hefír óflekkað m annorð, leyfi til 
málaflutningsstarfa við fim m tardóm , ef hann hefir:

1. Lokið lagaprófi.
2. Gengt málaflutningsstörfum að afloknu prófi í 3 ár, annaðhvort á eigin 

hönd eða á skrifstofu hæstaréttarm álaflutningsm anns eða málaflutnings- 
m anns við fim m tardóm , sem fulltrúi hans.

3. Sýnt það með flutningi 4 mála, og sé eitt þeirra að m innsta kosti opin- 
bert mál, að hann sé að áliti fim m tardóm s hæfur til þess að vera mála- 
flutningsmaður við dóminn. 011 þau mál skulu vera þess eðlis að bæði 
aðal- og aukadóm arar dæmi þau, enda skal rétturinn fullskipaður með 5 
dóm endum  ákveða, hvort þrautin sé hæfilega af hendi leyst. Enginn má 
oftar en þrisvar þreyta þá raun, og skal hann, áður en hann gerir það, 
leggja fyrir dóm inn yfirlýsingu dóm sm álaráðherra um það, að hann full- 
nægi öðrum  lögmæltum skilyrðum  til að vera m álaflutningsm aður við 
fimmtardóm.

Peir, er verið hafa málaflutningsmenn við hæstarétt, áður en lög þessi 
gengn í gildi, eiga rétt til að flytja mál fyrir fimmtardómi.

18. gr.
Aður en m anni sé veitt leyfi til málaflutningsstarfa við fim mtardóm , 

skal hann heita þvi skriflega, og leggja þar við drengskap sinn, að flytja með 
trúm ennsku og samvizkusemi m ál þau, er hann tekur að sér.

19. gr.
Fyrir leyfi til málaflutningsstarfs fyrir fim tardómi skal greiða 500 kr. 

i rikissjóð.
20. gr.

Hafa skulu málaflutningsmenn við fim m tardóm  skrifstofu i Reykjavik 
og vera þar búsettir eða i grend.

Skylt er þeim að inna af hendi þau störf fyrir dómi, er aðiljar hafa 
falið þeim. Pó er þeim rétt, ef nauðsyn krefur, að fela þau öðrum mála- 
flutningsmanni við fimmtardóm. Pegar mál eru skriflega flutt, eða þegar 
málaflutnmgsmaður getur ekki sjálfur sótt þing, sakir skyndilegra nauðsynja, 
er honum og rétt að senda fulltrúa sinn i sinn stað til að taka frest eða 
leggja fram skjöl.

21. gr. ■
Skylt er m álaflutningsm önnum  við fim m tardóm  að flytja opinber mál,

er forseti dómsins skipar þá til að sækja eða verja. Ö nnur mál er þeim ekki 
skylt að annast fyrir fim mtardóm i.



Nú óskar sökunautur i opinberu máli, eða gjafsóknarbafi eða gjaf- 
varnar sér skipaðan ákveðinn málaflutningsm ann við fim m tardóm , og skal 
honum þá sá m aður skipaður, nem a ef sérstakar ástæður mæla þvi i gegn. 
Sama gildir ef dóm sm álaráðherra æskir ákveðins sækjanda i opinberu máli.

22. gr.
Rétt er aðila, þar á meðal Qárhaldsmanni ólögráðs m anns og stjórn- 

anda félags eða stofnunar, að flytja sjálfur mál sitt fyrir fim mtardóm i. Eigi 
má m aður flytja mál i annars nafni eða fyrir annars hönd, eða annars mál í 
sínu nafni, nem a m álaflutningsm aður sé við fim m tardóm , eða sam band við 
aðila sé slikt, sem nú er mælt.

23. gr.
Rétt er m álaflutningsmanni við fim m tardóm  að áskilja sér hæfilegt 

endurgjald fyrir störf sin, þar á meðal hluta af m álsupphæð, og hærra endur- 
gjald ef mál vinnst en ef það tapast.

24. gr.
Ef málaflutningsmaður við fim m tardóm  missir einhvers þeirra skilyrða, 

sem sett eru i 17. gr„ þá hefir hann fyrirgert leyfi sinu á meðan svo er ástatt. 
Sama er og ef hann hefir ekki skrifstofu i Reykjavik, flytzt búferlum  eða 
hefir tekið að sér starf, sem ósamrým anlegt er málaflutningi við fim mtardóm . 
Pegar þannig er, skal m álaflutningsm aður afhenda leyfi sitt til málaflutnings 
fyrir fim m tardóm i dóm sm álaráðuneytinu, og skal leyfið þar geymt þar til 
aðili kann að nýju að uppfylla skilyrði til málaflutnings við flm m tardóm , þá 
skal honum  afhent leyfisbréf sitt aftur endurgjaldslaust.

Dórasm álaráðherra getur, ef fim m tardóm ur leggur það til, svipt mála- 
flutningsmanni leýfi, ef fim m tardóm ur hefir þrisvar sinnum  sektað hann fyrir 
óhæfilegan drátt á opinberu máli, visvitandi ósannindi i sókn eða vörn eða 
önnur stórkostleg skyldubrot.

25. gr.
Allir málaflutningsmenn við fim m tardóm  skulu skyldir að bindast 

félagssamtökum. Stjórn þessa félags, sem kosin skal af öllum málaflutnirtgs- 
m önnnm  við fim m tardóm  til tveggja ára í senn, er skipuð þrem  m önnum , 
formanui, varaform anni og einum m eðstjórnanda. Félag þetta skal halda fundi, 
er velja á nýja stjórn, og eins ef mál kom a upp, er snerta einhvern mála- 
flutningsmann i félaginu. Að öðru leyti setur félag þetta sér sjálft reglur, i 
samræm i við lög þessi, og skulu reglurnar staðfestar af dóm sm álaráðherra.

26. gr.
Stjórn félags málaflutningsmanna við fim m tardóm  skal lita eftir að 

allir málaflutningsmenn, sem í félaginu eru, reki störf sin með samvizkusemi 
og ráðvendni. Stjórnin héfir og rétt til að ákveða þóknanir málaflutnings- 
m anna eða málskostnað, ef slikt e r  undir bana borið af málatlutningsm önnum  
eða viðskiptam önnum  þeirra. )



27. gr.
Virðist stjórn félags málaflutningsmanna við fim m tardóm  einhver 

félagsmaður vanrækja málaflutningsskyldur sinar eða á annan bátt hegða sér 
svo ósæmilegt megi teljast, getur stjórnin veitt þeim ám inningu, bannað mála- 
flutningsmanni að flytja tiltekið mál, rekið hann ú r félaginu um  skeið eða 
fyrir fullt og allt, ef m iklar sakir eru. eða dæm t i sektir allt að 300 kr. Pó á 
sá, sem fyrir slíkri kærn verður, rétt til þess að skýra mál sitt og koma fram 
með varnarástæður fyrir stjórnina, annaðhvort skriflega eða munnlega.

Rétt er málaflutningsmanni að áfrýja sektarúrskurði félagsstjórnar eða 
úrsknrði um missi réttinda til dóm sm álaráðherra, er þá gefur fullnaðarúrskurð 
i málinu, að fengnum upplýsingum frá báðum aðilum. .

Dóm sm álaráðherra hefir eflirlit með starfsemi félags málaflutnings- 
m anna við fim mtardóm , enda gefur stjórn félagsins dóm sm álaráðherra árlega 
skýrslu um störf félagsins, og uni það, hverjir félagsmenn hafi sætt viður- 
lögum eða áminningu.

7 . k a f l i .

Um stefnur og stefnufresti.

28. gr.
t einkam álum  fer um  stefnur til fim m tardóm s sem hér segir:

1. Stefnur skal gefa út i nafni dómsins, enda skal innsigli hans vera undir 
þeim og nafn fim m tardóm sritara. •

t stefnu skal taka fram, i hvaða mánuði árs málið skuli þingfest. 
Siðan ákveður forseti i sam ráði við ritara hvaða dag það skuli gert, og aug- 
lýsir ritari það að minnsta kosti 14 dögum fyrir þingfestingardag, á þanu bátt 
er dóm sm álaráðherra ákveður. Verði mál ekki flutt á þingfestingardegi, er 
réttinum  heimilt að fresta þvi, þó ekki lengur en 4 mánuði.
2. Stefnufrest skal miða við fyrsta dag þess m ánaðar, er þingfesta á málið i 

sam kvæm t 1. lið greinar þessarar. Fresturiun skal vera tvisvar sinnum  
lengri en ákveðið er i lögum um stefnufrest i alm ennum  einkam álum  i 
héraði.

Fim m tardóm sritari ákveður frestinn, þegar svo er ástatt, að dóm ari 
skyldi gera það sam kvæm t áðurnefndum  lögum um  stefnufresti, en eigi má 
bann lengri vera én hann er lengstur settur i þeim lögum.

29. gr.
1 opinberum  m álnm , þar á meðal synodalréttarm álum , fer um útgáfu 

stefnu, stefnufresti og stefnubirtingu eftir þeim reglum, sem gilt hafa hingað 
til um  áfrýjun slikra m ála til hæstaréttar. Dómsgerðir þeirra mála skulu 
sendar forseta, en hann skipar sækjanda málsins og verjanda. Pingfesting 
skal ákveðin og auglýst svo fljótt sem unnt er, og skal þeim, sem það varðar,



skýrt sérstaklega frá benni. Skal sækjanda og verjanda hafa verið veittur kost- 
u r á þvi að hafa dómsgerðir til yflrlestrar, að m innsta kosti viku tim a hvor- 
um, fyrir þingfestingu.

8 . ' k a f l i .

Um hvaða m ál megi bera undir fimmtardóm.

30. gr.
Skjóta má öllum opinberum  m álum  til fim m tardóras, enda fer um 

skyldu framkvæm darvaldsins til að áfrýja m álum , eftir þeim reglum, sem 
giltu um áfrýjun til hæstaréttar.

31. gr.
E inkam álum  öllum má áfrýja til fim m tardóm s, ef sakarefnið verður 

eigi metið til peninga, svo sem mál um þjóðfélagsrétt m anns eða þjóðfélags- 
skyldu, atvinnuréttindi, hjúskap, ættfærslu, foreldravald yfir börnum  o. s. frv.

Dómi eða úrskurði um fjárkröfu, sem mál er risið af, verður skotið 
til fim m tardóm s ef krafan nem ur 25 krónum . Leggja má sam an tvær kröfur 
eða fleiri, ef þær eru af sömu ró t runnar. Sérákvæði i lögum, þar sem eigi 
er áskilin áfrýjunaruppbæð i m álum um fjárkröfur, skulu haldast.

Nú orkar það tvímælis, hvort dóm krafa eða dóm kröfur nemi 25 krón- 
um, og skal þá dæm a málið að efni til allt að einu.

Hvarvetna þess er heimilt er að áfrýja aðalmáli, er og rétt að áfrýja 
aukam álum  þess, svo sem úrskurðum , vitnam álum , eiðsmálum eða mats- 
m álum, svo og aðfarargjörðum og uppboðigjörðum, bæði i sam bandi við 
aðalmálið og án þess. Þegar slik mál eru sjálfstæð mál, fer um heimild til að 
áfrýja þeim samkvæm t 1.—3. málsgrein eftir þvi sem við á.

32. gr.
D óm sm álaráðherra getur veitt leyfi til að áfrýja máli til fim mtardóm s, 

þótt dóm krafa eða dóm kröfur nemi m inna en 31. gr. segir, eftir þeim regl- 
um , sem hingað til hefir verið fylgt um  áfrýjunarleyfi til hæstaréttar.

33. gr.
Taka skal ú t áfrýjunarstefnu til fim m tardóm s, í hvaða skyni sem 

áfrýjað er, áður en 6 alm anaksm ánuðir séu liðnir frá dómsuppsögn eða úr- 
skurðar, ef honum  verður áfrýjað sjálfstætt, eða frá þvi að dómsathöfn var 
lokið. Haldast skulu sérákvæði þau, er í lðgum segir um áfrýjunarfrest i ein- 
stökum m álum , enda sé frestur jafnan talinn frá þeim tima, er i upphafi 
greinar þessarar segir.

34. gr.
Nú héfir m aður tekið út áfrýjunarstefnu sam kvæm t 51. gr., en máli 

hans hefir verið vísað frá rétti i fim m tardóm i, og er honum  þá rétt aðsk jó ta



því þangað aftur, þótt áfiýjunarfrestur sam kvæm t 33. gr. sé liðinn, enda taki 
bann út áfrýjunarstefnu af nýju innan 3 m ánaða frá uppsögn frávísunardóms.

35. gr.
D óm sm álaráðberra getur veitt leyfl til áfrýjunar, þótt frestur sé liðinn, 

þar til 12 alm anaksm ánuðir eru liðnir frá þeim tíma, er i 33. gr. segir. Ennfrem ur 
getur bann veitt leyfi til áfrýjunar næstu 3 ár frá áðurnefndum  tima, ef alveg 
sérstaklega stendur á, svo sem ef aðila, án þess að honum  verði um kennt, 
hefir eigi tekizt að kom a fram fyrirhugaðri áfrýjun.

Áfrýjunarstefnu skal taka út á 4 vikum eftir dagsetningu leyfisbréfs. 
Anuars kostar er áfrýjunarbeim ild samkvæm t þvi leyfisbréfi fyrirgert.

Ákvæði 34. gr. skal hér gilda eftir þvi sem við á.

36. gr.
Ákvæði þessara laga um áfrýjunarfrest taka eigi til opiuberra mála.

37. gr.
D óm sm álaráðherra getur, að fengnum tillögum fim mtardóm s, leyft að 

mál, sem þar hefir verið dæmt, eða i bæstarétti áður en lög þessi öðluðust 
gildi, verði að nýju tekið til meðferðar, ef það hefir sannast, eða mikil 
likindi eru til þess, að það bafi verið svo rangt flutt, að niðurstaðan myndi 
hafa orðið önnur i verulegum atriðum , ef svo hefði eigi verið, enda megi 
beiðandi eigi sjálfum sér um  kenna.

38. gr.
Dómsathöfnum, er dómnefnd hefir framkvæm t, má skjóta til fim m tar- 

dóms, samkvæm t ákvæðum þessa kafla.

39. gr.
Mál, er höfða má eftir þeim lögum, sem áður hafa gilt fyrir hæsta- 

rétti sem lægsta dómi, m á með sam a hætti höfða fyrir fim mtardóm i.

40. gr.
Eigi verður dóm ari látinn sæta ábyrgð fyrir málsmeðferð sina eða 

dóm, þegar máli er áfrýjað, ef liðinn er 6 raánaða frestur sá, er í 33. gr. 
segir, þegar áfrýjunarstefna er tekin út.

Eigi þarf að stefna dóm ara, þegar máli er áfrýjað, nem a að kröfur 
eigi að gera á bendur honum  um refsingu, skaðabætur eða aðfinningar.

9. k a f l i .

Um meðferð máls fyrir  fimmtardóm..

41. gr.
Skjóta má dómsatböfn til fim mtardóras i þvi skyni að hún verði stað-



fest eða henni breytt. Krefjast má breytingar á þá leið, að máli verði vísað frá 
nndirdómi, að þvi verði visað beim til löglegri meðferðar, eða að dómsatböfn 
verði ómerk, þar sem óm erking á annars við, eða að dómi verði aðeins 
breytt að efni til.

42. gr.
Aðilar einkam ála bafa forræði á m álum  sinum  og ráðstöfunarrétt 

sakarefnis.sam kvæm t þvi er tiðkast hefir, og eftir þvf, sem sam rým istlögum  þessum.

43. gr.
Gögn, varnir, málsatvik og kröfur, má eigi bera fram  í fimmtardómi, 

ef þau hafa eigi áður komið fram i málinu, fram ar en tiðkazt hefir áðnr. 
Dóm sm álaráðherra getur veitt leyfi til þess að bera fram ný gögn o. s. frv. 
með sam a hætti og áður gilti um hæstarétt.

Ef m aður vill bera fram ný gögn, nýjar varnir, ný málsatvik eða nýjar 
kröfnr, þá skal hann áskilja sér rétt til þess i áfrýjunarstefnu. Ennfrem ur skal 
hann leggja fram ný gögn eða afrit af þeim, og skýrslur um þær nýjar varnir, 
kröfnr eða málsatvik, er hann æ tlar að bera fram, á skrifstofn fimmtardóms, 
að minnsta kosti 14 dögum áður mál verða þingfest, til afnota hinum  aðilanum, 
nem a málflytjendur verði á annað sáttir.

44. gr.
Málsaðilar eða um boðsm enn þeirra gera ágrip ú r dómsgerðum þess 

máls, er áfrýjað hefir verið, um það, er þeir telja máli skipta, og leggja það 
fram á skrifstofu fim mtardóm s, að m innsta kosti 14 dögum áður en mál skal 
sækja og verja, svo mörg eintök, sem dóm inum  nægir,' ásamt- einu eintaki af 
dómsgerðunum, enda þarf ekki fleiri eintök af þeim þótt máli sé gagnáfrýjað.

Stytta má frest þann, er getur um  i grein þessari, eftir samkomulagi 
dóm enda og beggja málflytjenda, ef ástæður þykja til.

45. gr.
Sókn hvers máls og vörn fyrir fim m tardóm i skal munnleg vera, á 

islenzku og í heyranda hljóði.
Mál skal þó flytja skriflega:

1. Ef stefndur sækir ekki þing, og
2. Ef dóm urinn leyfir það og báðir aðiljar eða um boðsm enn þeirra óska þess.

46. gr.
Máismeðferð hefst á þvi, að stefna er framlögð og lesin upp. Siðan 

heldur áfrýjandi frum ræðu sina og læ tur lesa upp ágrip dómsgerða, ef ann- 
arhvor málflytjandi eða dóm urinn æskir þess. Þá svarar stefndur ef hann vill. 
Eigi skal hvor aðilja tala oftar en tvisvar. Ef aðili flytur ekki mál sitl sjálfur, 
er honum  þó rétt að tala einu sinni.

þegar mál eru skriflega flutt, er rétt að sókn og vörn sé tvisvar flutt.



47. gr.
Nú er máli gagnáfrýjað, og skal þá steypa sam an báðum  áfrýjunar- 

m álunum . Um sókn og vörn fer sem i 46. gr. segir.

48. gr.
Fresti skal venjulega enga veita nem a dóm ari eða málflytjandi for- 

fallist svo skyndilega áður en málsmeðferð byrjar, að eigi hafi verið unnt að 
gera nauðsynlegar ráðstafanir nægilega snem m a, eða meðan á málflutningi 
stendur, eða hánn v jrð i eigi til lykta leiddur á sam a degi. En eigi skal þá 
byrja á öðru máli, sem munnlega er flutt, fyr en það mál er til lykta leitt.

Ákvæði 1. málsgr. gilda þó eigi, ef fim m tardóm ur frestar máli til þess 
að nýrra gagna verði aflað. Aðalsök skal og fresta, ef þess er þörf til að 
gagnsök verði henni sameinuð.

Nú er mál skriflega flutt, og ákveður fim m tardóm ur þá fresti til 
sóknar og varnar.

49. gr.
Ef aðili æ tlar að kreljast frávisunar máls frá fim mtardóm i, þá skal 

hann skýra fim m tardóm sritara frá þvi, og greina ástæður, að minnsta kosti 
viku áður en mál skal þingfesta. Skal það atriði sótt, varið og dæm t eða ú r 
skurð að sér.

50. gr.
Forseti fim m tardóm s stýrir þinghaldi, og er honum  rétt að heimta 

það, að málflytjandi haldi sér við efnið, og hefta það, að ræ ður verði langar 
ú r hófi fram.

10. k a f l i .

Um dómsuppkvaðningu, atkvœðagreiðslu og dóma. .

51. gr.
Dóma og úrskurði skal upp kveða jafnskjótt sem málflutningi er lokið, 

ef mál er munniega flutt, og má þá eigi fyrir taka m unnlegan flutning ann- 
ars máis, fyr en dóm ur er genginn.

52. gr.
Áður en dóm ur er upp kveðinn, skulu fim m tardóm endur þeir, er 

tekið hafa þátt i meðferð málsins, hafa með sér ráðagerð um efni og ástæð- 
ur dóms og úrskurðar, og greiða þar atkvæði.

Ráðageiðir og atkvæðagreiðslur fim m tardóm s um mál, er munnlega 
hafa flutt verið, skulu munnleg vera. Sá af dóm endum  greiðir fyrst atkvæði 
og gerir grein fyrir þvi, sem með hlutkesti hefir verið til þess valinn, og þvi- 
næst sá, sem næstur er i röð, éftir hlutkesti. Þó greiðir forseti ætið atkvæði 
siðast Hver dóm ari gerir í stuttu máli grein fyrir niðurstöðu sinni og ástæð-



um  fyrir henni. Vísa má dóm ari til niðurstöðu og ástæðna dóm ara, sem greitt 
hefir atkvæði á undan honum , ef hann er þvi sam þykkur.

53. gr.
Forseti fim m tardóm s stýrir ráðagerðum , ber fram spurningar og telur 

sam an atkvæði.
Niðurstöðu dóms ræ ður afl atkvæða. Séu atkvæði jöfn sker forseti úr.
Sé ágreiningur um upphæð peningagreiðslu eða annað það, er meta á, 

og í tölum  verður talið, þannig að enginn meiri hluti fáist, skal niðurstaðan 
verða meðaltalan.

54. gr.
Nú er mál skriflega flutt, og skal þá sá dóm ari, er sam kvæm t hlut- 

kesti fær málsskjölin afhent, gera frum varp að dómi eða úrskurði. Um frum- 
varp þetta ritar sá dóm ari, er næst fær málsskjölin i sinar hendur, áiit sitt 
og tillögur og þannig koll af kolli eftir hlutkesti, þó þannig, að forseli láti 
siðast uppi álit sitt.

Þegar skriflegt mál þannig hefir gengið á milli allra dómenda, skal 
fund halda um dóm eða úrskurð, og forsendur og niðurstöður ákveða eftir 
reglum þeim, er i 53. gr. segir.

Sá dóm ari, sem greitt hefir atkvæði með heimvisun máls eða óm erk- - 
ingu, en orðið hefir i m inni hluta, skal atkvæði greiða um  efni dóms, eftir 
þvi, sem ástæður eru til, og gildir það jafnt, bvort mál er munnlega eða 
skriflega flutt.

Allar atkvæðagreiðslur um dóm a og úrskurði skal skrá i sérstaka bók, 
sbr. 13. gr., tölulið 3.

55. gr.
1 dómi skal taka fram :

1. Hvern dag dóm ur sé upp kveðinn.
2. Nöfn aðilja, heimili og stöðu.
3. Stutt yfirlit yflr kröfur aðilja og málsatvik. Þó má visa til áfrýjaðs dóms 

eða úrskurðar, að þvi leyti, sem þeir eru staðfestir óbreyttir að forsend- 
um og niðurstöðu.

4. Ástæður fyrir dómsniðurstöðu, enda sé þar ákveðið og tæm andi gert grein 
fyrir rökum  þeim, er til grundvallar liggja fyrir niðurstöðu.

5. Dómsniðurstöðu eða úrskurðar.
Forseti sér um  samning dóms.
D óm ur skal undirritast af dóm urum  þeim, er tekið hafa þátt i upp- 

kvaðningu hans.
56. gr.

1 dómi skal þess getið, hvort ágreiningur hafi verið um  forsendur hans 
eða niðurstöðu, hvaða dóm ari hafi gert ágreining, og i bverju sá ágreiningur 
hafi verið fólginn.

Ágreiningsatkvæði og rökstuðning fyrir þeim, skal rita i dóm abók og 
birta i dómasafni fimmtardóms.



57. gr.
D ómar og úrskurðir skulu byggðir á þvi, sem fram hefir komið af 

heudi máiflytjanda og sannað er eða viðurkennt.
1 opinberum  m álum  er fim m tardóm ur þó eigi bundinn við kröfu 

málflytjenda, og er rétt að hækka refsingu eða lækka, sýkna eða sakfella, 
hvernig sem kröfur eru gerðar, og hvort sem dómi er áfrýjað að tilhlutun 
rikisvalds eða sökunauts.

58. gr.
Aðfararfrest skal engan setja i dóm a fim m tardóm s, nem a að m aður 

sé dæ m dur til að vinna verk. Skal þá ákveða hæfilegan frest i dómi.
Dómsgerðir fim m tardóm s skal gefa út i nafni dómsins, og með innsigli 

hans, og nafni forseta undir.
Fim m tardóm sritari undirritar dómseftirrit og önnur endurrit, sem 

fengin eru ú r bókum  dómsins.

1 1 . k a f l i .

Um rétiargjöld, sektir o. fl.

59. gr.
Dómsmálagjöld i fim m tardóm i skulu vera sem hér segir:

Fyrir útgðfu s te fn u ..................................... 5 krónur
Fyrir þ in g fe s tin g u ....................................10 —
Fyrir d ó m s u p p s ö g n .............................. 20 —
Fyrir ú rsk u rð ..............................................10 —
Fyrir f r e s t .....................................................5 —
Fyrir dómkvaðningu hvers m anns . 5 —

Greiða skal sam a gjald i gagnsökum, fram haldssökum , meðalgöngu- 
m álum  og sakaukam álum .

1 m álum , sem ekki nem a 300 krónum  greiðist hálft gjald.
Gjöldin renna i rikissjóð.

60. gr.
Um sektir, er aðili eða málflytjandi bakar sér fyrir dómi, fer eftir 

reglum, sem hingað til hafa gilt um hæstarétt. Þó skal sekt aldrei Iægri vera 
en 50 krónur.

Nú virðist fim m tardóm i aðili augljóslega hafa sagt visvitandi rangt frá 
um  atvik máls, er máli skipta, og skal þá beita sektum. Fyrir ástæðulausa 
áfrýjun máls er rétt að dæma áfrýjanda i sektir.

Allar slikar sektir renna i rikissjóð.



61. gr.
Gf áfrýjandi sækir ekfei, eða læ tur sækja dómþing, skal hann greiða 

50 kr. aukagjald i rikissjóð, ef hann vill fá mál sitt tekið fyrir að nýju.

1 2 . k a f l i .

Um málskostnað fyrir  fimmtardómi.

62. gr.
Dæma skal sækjanda og verjanda i opinberum  m álum  hæfilegan 

málskostnað, miðað við hversu mál er stórt og umfangsmikið, og hversu 
mikla vinnu þeir hafa lagt fram til sóknar og varnar.

63. gr.
Nú virðist fim m tardóm i máli vera áfrýjað að ástæðulausu, og ber þá 

að dæma áfrýjanda til að greiða málskostnað að skaðlansu eftir mati réttarins.
Að öðru leyti gilda ákvæði laga nr. 29 frá 26. okt. 1917, um máls- 

kosnað einkamála, fyrir fim mtardóm i, að svo miklu leyti sem við á.

1 3 . k a f l i .

Akvœði um stundarsakir.

64. gr.

Fari svo að ekki náist sam kom ulag við núverandi kennara laga- 
deildar háskólans um það, að þeir taki að sér aukadóm arastörf i fim mtar- 
dómi, kom a ákvæðin um aukadóm ara ekki til fram kvæm dar fyr en laga- 
kennaraem bættin eru veitt að nýju, enda fylgi þeim aukadóm arastörf i 
fim mtardóm i, eftir ákvæðum laga þessara.

Á meðan ekki kom a til fram kvæm da ákvæðin um  aukadóm ara, telst 
fim m tardóm ur fullskipaður með 3 aðaldóm urum , og leysir dóm urinn þá 
þannig skipaður af hendi öll þau störf, sem undir hann eru lögð samkvæmt 
lögum þessum.

65. gr.
F im m tardóm ur tekur við þeim m álum , sem áfrýjað hefir verið til 

hæstaréttar, þegar lög þessi ganga i gildi, en eigi verið dæm d þar, í því 
ástandi sem þau voru, er fim m tardóm ur tekur til starfa. Ef málafiutningur 
var byrjaður fyrir hæstarétti, þá skal hann leiddur til lýkta fyrir fim m tar- 
dómi, eftir þeim reglum, sem um málaflutning fyrir hæstarétti giltu. Málum 
þeim, sem stefnt hefir verið til hæstaréttar, án þess að málaflutningur hafi 
byrjað þegar lög þessi öðlast gildi, skulu dæm d eftir ákvæðum laga þessara.



14 . k a .f l i .

Niðurlagsákvœði.

66. gr.
Að þvi leyti, sem eigi eru fyrirmæli í lögum þessum um  einhver atriði, 

skal fara eftir eldri iögum og dóm venjum , eftir þvi sem við verður komið.

67. gr.
Nú er hæstarétti eða einstðkum hæstaréttardómara falið i lögura að 

framkvæma einhverja ráðstöfun, svo sem þinglýsingar, kvaðning matsmanna, 
þátttöku í matsgerð eða gjörðardómi o. s. frv., og kemur þá fimmtardómur í 
staðinn. Þar sem i lögum er nefnd eða ákveðin áfrýjun til hæstaréttar eða 
yfirdóms, eða þeim er skipað að gæta einhvers o. s. frv., þá kemur fimmtar- 
dómur i stað þeirra, er lög þessi koma til framkvæmda.

A ðaldóm arar fim m tardóm s eigi sæti i landsdómi.

68. gr.
Lög þessi koma til framkværoda l. janúar 1931.
Frá sama tima eru eftirfarandi lagaákvæði ú r gildi num in:
Lög nr. 22. frá 6. okt. 1919 um  hæstarétt, lög nr. 37 frá 4. jún i 1924

um  breytingu á lögum nr. 22/1919, lög nr. 19. frá 14. jún i 1929 um  breytingar
á sðmu lögum, svo og önnur ákvæði, er lög þessi brjóta i bága við.

G r e i n a r g e r  ð.

Einn af m erkustu þáttunum  i stjórnarfari hvers lands eru réttarfars- 
ákvæðin og skipun dóm stólanna. Öryggi þjóðfélagsþegnanna er eigi alllitið 
undir þvi komin, hversu frá þessum málefnum er gengið.

Allar siðaðar þjóðir leggja mikla ræ kt við réttarfarslöggjöf sina. Þeim 
er það Ijóst, að mikið er i húfi að þessum m álum sé skipað á þann veg, að 
sem bezl sé borgið hagsm unum  almennings, að allir eigi greiðan aðgang að 
fullkominni réttarvernd, og að ú r ágreiningi m anna sé skorið rösklega og með 
fullu réttlæti.

Það er vafalaust engin tilviljun, að allar N orðurlandaþjóðirnar hafa á 
siðustu árum  lagt fram mikla vinnu og ærinn kostnað, til þass að kom a 
nýrri og fullkom nari skipun á réttarfarsm álefni sin. Árangurinn af þessu starfi 
hefir mikill orðið. D anir og N orðm enn hafa fyrir fáum árum  sett sér full- 
komið kerfi nýrra réttarfarslaga, byggðu á kenningum  ágætra fræðim anna 
1 lagavisindum, reynslu, árangri og forgöngu annara m enningarþjóða i álfunni 
(Þjóðverja, Englendinga, Frakka. Svisslendinga o. fl.) og þeirri lýðræðisþróun, 
er orðið hefir hiu siðari ár, meðal þessara þjóða. Að baki þessarar norsku 
og dönsku löggjafar liggur geysistarf og rannsóknir. Sviar og F innar hafa og 
um  mörg undanfarandi ár haft starfandi nefndir, til þess að rannsaka og gera



tillögur um nýja og bætta réttarfarslöggjöf. Þessar nefndir þar i löndum  hafa 
lokið störfum, og að þeirra tilhlutan hafa verið lögð fyrir þjóðþingin frum - 
vörp að nýjum réttarfarslagaberfum, reistum  á likum grundvelli og dönsku 
og norsku réttarfarslögin. Innan skam m s má þvi búazt við, að Norðurlöndin 
4, Danmörk, Noregur. Sviþjóð og Finnland hafi öll fengið nýtt og fullkomið 
kerfi réttarfarslöggjafar.

En hér, eins og á mörgum öðrum  sviðum, hefir Island orðið eftir- 
bátur hinna N orðurlandarikjanna. Enn þá eigum vér við að búa úrelt, ófull- 
komin og slitrótt réttarfarsákvæði. Öll islenzk löggjöf um þetta efni er i mol- 
um, mikið á eftir tim anum  og ófullkomin að flestu Ieyti. Þannig þurfum  vér 
að leita að molum réttarfarsákvæða vorra, allt frá dögum Dönsku laga Krist- 
jáns V. (168d) til allra siðustn stjórnartiðinda.

Það virðist þvi sannarlega ekki vonum fyr, að gerð sé gangskör að 
þvi, að breyta íslenzkri réttarfarslöggjöf, kerfa hana og færa til nútim a horfs. 
en slikt verk er meira 'en  svo, að gert verði i skyndi, án verulegs undir- 
búnings og rannsókna. En hinsvegar er núverandi dóm sm álastjórn það ljóst, 
að byrja þurfi nú þegar á þessum undirbúningi, með það fyrir augnm, að 
hægt verði á næstu árum  að um m ynda islenzka réttarfarslöggjöf i líkingu við 
það, sem gert hefir verið og gera á i nágrannalöndum  vorum , þó með þeim 
hætti, að tekið sé fullt tillit til islenzkra staðhátta og þjóðariifs.

En þó ekki sé unnt i einu vetfangi að nýskapa alla réttarfarslöggjöt 
vora, ætti þó þegar að vera hægt að koma á nokkrum  breytingum til bóta 
og betra öryggis íslenzkra réttarfarsm ála. En til þess að sú breyting kæmi að 
sem mestu liði, sýnist eðlilegast og sjálfsagðast að snúið sé augum að æðsta 
dómastigi landsins, og lagt állt kapp á að kom a þvi i það horf, að sem bezt 
sé borgið öryggi landsm anna i réttarfarsefnum . F*ó að áfátt sé óæðri dóm- 
stólum Iandsins, réttargangur þar allur þunglamalegur, stirður og ófulikom- 
inn, væri þó mikið áunnið, ef takast mætti að búa svo um æðsta dómsstigið, 
að þar fengjust öruggir, greiðir og réttlátir úrskurðir mála. Gerði þá m inna 
þó enn liði stuttur timi, þar til hægt væri einnig að endurbæta lægri dóm - 
stólana og allan gang mála i héraði, og ef til vill stofna fasta, fjölskipaða 
dómstóla með leikm önnum  sem meðdóm endum , eða kviðdóma, og kom a á 
föstum millidómsstigum í fjórðungum Iandsins. Með þetta fyrir augum hefir 
þvi þótt rétt að byrja nú þegar á tilraunum  til endurbóta og nýskapnaðar á 
æðsta dómstiginu.

Um stórt hundrað ár, eða frá 1800 til 1920 var yfirdóm urinn i Reykja- 
vik æðsti innlendi dómstóll. En æðsta dómstigið var þá sam tim is i islenzkum 
m álum, hæstiréttur Dana i Kaupm annahöfn, og hafði þangað verið skotið is- 
lenzkum m álum  til loka-úrlausnar, allt frá þvi að hæstiréttur Dana var stofn- 
aður á síðara helmingi 17. aldar, þó fyrst fram eftir þyrfti til þess konungs- 
leyfi í hvert skifti. Hæstiréttur Dana hafði þannig verið æðsti dómstóll ís- 
lenzkra mála i hálfa sjöundu öld, að frádregnum árunum  1805—15, þegar 
úrslitadómstóll i sakam álum  starfaði hér á landi, sökum  erfiðra samgangna 
á milli lslands og D anm erkur. En þegar sambandslögin gengu i gildi, 
1. des. 1918, neyttu íslendingar þeirrar heim ildar, er þar var gefin, og ffuttu



æðsta dómstólinn inn i landið. Var honum nafn gefið, og að hætti ým sra er- 
lendra þjóða, nefndur hæstiréttur. H anu var slofnaður með lögum nr. 22, frá 6. 
okt. 1919. Um leið var yfirdóm urinn lagður niður, þannig að dómstigin urðu 
aðeins tvö hér á landi, H inn islenzki hæstiréttur kom þannig í stað yfirdóms- 
ins. E n  sú breyting var þó um leið gerð, að dóm arar voru um skeið 5 i stað
3. er verið höfðu i yfirdóm num , og málaflutningur gerður m unnlegur fyrir 
hæstarétti, en verið hafði hann áður skriflegur við yfirdóm inn. En þetta voru 
i raun  og veru þær aðalbreytiugar, sem urðu á islenzku réttarfari við stofnun 
hæstaréttar. Æ ðsta dómstigið var flutt inn i landið og málaflutningur gerður 
munnlegur.

Það var eðlilegt, að sjálfstæðismetnaður íslenzku þjóðarinnar krefðist 
þess, að æðsti dómstóllinn væri i landinu sjálfu. Hitt var og án efa mikil 
framför, að tekinn var upp m unnlegur málaflutningur, enda hefir sú aðferð, 
að dómi þeirra, er bezt mega til þekkja, dóm ara og málaflutningsmanna, yfir- 
leitt reynzt mjög vel, auk þess sem það er spor i þá réttu átt, að alm enningur 
i landinu eigi frekar kost á að fylgjast með málsmeðferðinni, þó enn vanti 
mikið á, að þess sé nægur kostur.

En ekki leið langur tim i frá stofnun hæstaréttar, þar til háværar raddir 
fóru að heyrast, innan Alþingis og ntan, um breytingu á þessum dómstól.

Árið 1921, eða tæpum  tveim árum  eftir að hæstiréttur tók til starfa, 
gaf Sigurður Þórðarson, fyrrum  sýslumaður, út rit, er hann nefndi tU m  
hæstaréttff. í  riti þessi réðist höfundurinn allraikið á fyrirkomulag réttarins 
og lögin nm hæstarétt. Komst hann meðal annars svo að orði, að eitt ákvæði 
laganna »sé aðeins óhugsað flaustursverk, eins og margt annað i lögunum«. 
Taldi hann einnig munnlegan málaflutning mjög varhugaverðan og sömuleiðis 
ákvæðin um dóm araskilyrðin og hsiti réttarins »fremur danskt en íslenzkta. 
Einnig áleit hann dóm a hæstaréttar of stuttorða og varla eins fróðlega og vel 
sam da sem dóm a yfirréttarins, og nefnir dóm a hæstaréttar satbugasem dira 
við héraðsdóma. Þá taldi hann það og galla, að dóm endur skyldu ekki sjálfir 
kjósa sér form ann eða dómstjóra, í stað þess að dómstjóri var þá eftir hæsta- 
réttarlögunum  skipaður af konungi. Loks áleit hann verk dóm sins vera of 
hulin almenningi og vildi jafnvel »lögbjóða að atkvæði hvers einstaks dóm ara 
skuli birt með dóm unum «. Þannig voru athugasem dir eins hins elzta og 
reyndasta sýslumanns á landinu, um hæstarétt.

Á Alþingi 1922 kom u fram þær breytingar á hæstaréttarlögunum , að 
dóm endur skyldu hafa á hendi kennslu við lagadeild háskólans og kom a al- 
veg i stað lagakennaranna. Frum varp þetta var þó fellt á þinginu, en sýndi 
þó hins vegar, að sum ir þingm enn vildu þá þegar breyta skipulagi hæsta- 
réttar. En á sama Alþingi var sam þykkt þingsályktun um  að skora á stjórn- 
ina að leggja fyrir Alþingi þær breytingar á hæstaréttarlögunum , að fækka 
dóm endum  úr 5 n iður i 3, afnem a hæstaréttarritaraem bættið og lögbjóða 
skriflegan málaflutning fyrir hæstarétti.

Árið 1922 birtist i tim aritinu »Andvara« erindi, flutt af Lárusi H. 
Bjarnason, hæstaréttardóm ara, i Lögfræðinga- og hagfræðingafélagi íslands, 
hinn 11. marz 1922, um dóm askipunina (»Andvari« XLVII., bls. 166—183).



í  erindi þessu hallaðist hæstaréttardóm arinn að þvi, að heppilegt myndi að 
fækka dóm endum  niður i 3, og taka upp skriflegan málaflutning. Taldi hann 
það geta lækkað málaflutningslaunin, en »mundi gefa dóm urunum  kost ítar- 
legra og vel vandaðra dómsforsenda«. Einnig áleit hann »dóm askipuninni og 
réttargæelu landsm anna yflrleitt ekki komið i öruggt horf, fyr en dómstigin 
eru orðin þrjúc, en af þvi taldi hann leiða »mjög aukna von um örugga og 
i alla staði vandaða úrlausn mála á œðsta dómstiginuc.

Af þessari ræðu hæstaréttardóm arans má berlega sjá það, að hann 
taldi ekki einungis nauðsynlegt að breyta dóm askipuninni, heldur og skipu- 
lagi hæstaréttar.

Á Alþingi 1923 var sfðan borið fram frum varp til breytinga á hæsta- 
réttarlögunum , i likri mynd og gert var ráð fyrir í þingsályktuninni frá þing- 
inu næst á undan. Frum varpi þessu var visað til stjórnarinnar. Nefndarálit 
allsherjarnefndar Efri deildar segir svo um skipun hæ staréttar: »Eru hugir 
m anna býsna sundurleitir i þessu málic. Mun þessi athugasem d nefndarinnar 
hafa verið sönn og að margir m unu þá hafa viljað breyta skipulagi réttarins 
og dóm askipun landsins yfirleitt.

Á Alþingi 1924 bar ríkisstjórnin síðan fram frum varp til laga um 
breytingu á hæstaréttarlögunum , um það að fækka dóm endum  niður í 3 og 
afnema hæstaréttarritara embættið. F rum varp þetta var afgreitt frá þinginu 
sem lög nr. 37 frá 4. júni 1924, og var í þeim lögum um  leið ákveðið, að 
dóm endur kysu sér sjálfir forseta úr sinum  hópi, rétturinn til að flytja mál 
skriflega rým kaður, breyting gerð á alm ennu dóm araskilyrðunum  og einstök- 
um dóm urum  veittur réttur til þess að fá ágreiningsatriði sin b irt í dómasafni 
réttarins ásamt dóm unum .

Um breytingu þá, er gerð var á hæstarétti með lögum nr. 37 1924, 
ritaði dr. juris Björn Þórðarson, lögm aður i Reykjavik, grein i »Timarit lög- 
fræðinga og hagfræðingac, er hann nefndi »Dómendafækkunin« (Tim arit lög- 
fræðinga og hagfjæðinga II. ár, II .—III. hefti, bls. 90—115). Taldi hann breyt- 
ingu þá, er gerð var á réttinum , sérstaklega hvað dómendafækkunina snerti, 
vera hina háskasamlegustu og miða til þess að rýra réttaröryggið i Iandinu. 
Taldi hann nauðsynlegt, að úrslitadóm stóllinn verði að vera »fimmtardómur«. 
En um leið lagði hann til, að yngstu dóm endurnir 2 hefðu á hendi kennslu 
i lagadeildinni.

Eftir 1924 hafa einnig á Alþingi verið gerðar tilraunir til þess að breyta 
hæstaréttarlögunum  að nýju, og þá aðallega til að færa til fyrra horfs um 
dómendafjölda, eða fjölga þeim upp í 5 að nýju. En þessar tilraunir hafa 
strandað. 1 sambandi við það hafa allir starfandi málaflutningsmenn við 
hæstarétt sent þinginu áskorun um að fjölga dóm endum .

A siðari árum  hefir nokkuð borið á því, bæði i um ræðum  á Alþingi 
og í blöðum, að gagnrýndir hafa verið dóm ar hæstaréttar. Hefir stundum  
virzt ósamræmis kenna milli einstakra dóm a um  svipuð sakarefni, og eins að 
rétturinn hafi skyndilega skift um  dómvenju, án þess nokkur sérstök grein 
væri fyrir þvi gerð. Aðrir hafa ekki virzt finna neitt athugavert við dóm a 
réttarins, og jafnvel talið það goðgá að gagnrýna þá. En vitanlega er það



fjarri ðllum sanni, að óhæfllegt sé að gagnrýna dóma, hvaða réttar sem er. 
Engir eru óskeikulir og ekki heldui 3 dóm arar, er sitja i hæstarétti. Og eðli- 
legt er, að m enn láti i ljósi óánægju sina eða andúð, gegn dóm um , er brjóta 
gegn réttartilfinning þeirra eða lagaskoðnnum.

Það er alveg óhætt að fuliyrða, að hæstiréttur hefir ekki undanfarin 
ár notið þess transts, sem æskilegt væri. Og eins og rakið hefir verið hér að 
fram an, hafa hvað eftir annað verið gerðar tilraunir til að breyta skipulagi 
réttarins, og margir óánægðir með það skipulag, sem nú gildir. Nægir þvi tii 
stuðuings, að benda á öll þau frum vörp, sem borin hafa verið fram á Aiþingi, 
til breytinga á hæstaréttarlögunum , gagnrýni Sigurðar sýslum anns Þórðarsonar, 
áskorun hæstaréttarm áiafintningsm anna til Alþingis, og gagnrýni þá, er ber- 
lega hefir komið fram i blöðum landsins og á Alþingi.

Af öllu þessu að dæma, sýnist það sizt að ósekju eða ástæðulausu. að 
gerð sé tilraun til þess að búa svo um æðsta dómstói landsins, að sem mes* 
og bezt öryggi náist, og reynt sé að gera úrslitadómstigið þannig ú r garði, að 
það geti notið sem óskoraðs transts allra landsm anna. Og i þeim tiigangi er 
frum varp þetta fram flutt.

Áður en vikið er sérstaklega að einstökum köflum og greinum frum - 
varpsins, þykir réttara að ræða litið eitt um það atriði, að hér er lagt til að 
gerð sé alger ným yndun á æðsta dómstiginn, i stað þess að velja þá leið, að 
breyta lögum þeim, er fyrir voru nm hæstarétt.

Svo virðist, sem nokkuð standi hér likt á, eins og þegar hæstiréttur 
var stofnaður. Þá var fyrir i landinu yfirdóm ur, sem vel hefði m átt um m ynda 
og breyta i æðsta dómstig, með þvi að breyta iagaákvæðum þeim, sem giltu 
um yfirdóm inn. Hefði þá m átt fjölga í yfirdóm inum , breyta um nafn hans, 
ákveða að hann skyldi þar á eftir verða æðsta dómstig i islenzkum m álum , 
og fyrirskipa þar munnlegan málaflutning. En sú leið var ekki valin. 1 stað 
þess var ákveðið að leggja yfirdóm inn niður og stofna i stað hans nýjan dóm- 
stól, er nefnist hæstiréttur.

Svipuð leið hefir hér verið vaiin. Gert er ráð fyrir, að hæstiréttur 
leggist niður, en i hans stað komi nýtt æðsta dómstig, er nefnist fim tardóm ur. 
Ýms ákvæði eru tekin upp i þessi iög, sem ólik eru núgildandi reglum um 
hæstarétt, og m á með sanni segja, að ekki verði m inni breyting gerð á úr- 
slitadómstólnnm með þessu frumvarpi, ef að lögum verður, heldur en breyt- 
ing sú var, sem fóist i því, þegar hæstiréttur kom i stað yfirdómsins, um leið 
og dómsvald hæstaréttar Dana var ú r lögum num ið, hvað islenzk mál snerti. 
Hefir þvi i alla staði þótt réttara og tilblýðilegra að ákveða með frum varpi 
þessu, að hæstarétt skuli legpja niður, er fim m tardóm ur tekur til starfa.

Skal þvi næst snúið að einstökum köflum og greinum  frum varps 
þessa, og þar gerð grein fyrir helztu og m erkustu ným ælunum , er i frum - 
varpinu felast.



U m I. k a f  1 a.

Heiti œðsta dómstólsins.

Hér að fram an er gerð grein fyrir þvi, hversvegna horfið var að því 
ráði að stofna nýjan dómstól, i stað þess að breyta löggjöfinni um hæstarétt. 
Þarf þá næst að athuga heiti það, er dóm stólnum  er gefið i frum varpi 
þessu.

Eftir því sem islenzk réttarfarslög ákveða frá þvi að æðsti dómstóllinn 
var fluttur inn i landið, eru dómstigin hér á landi aðeins tvö: undirrittur og 
hœstiréttur. Með þessu frum varpi er ekki æ tlunin að fjölga dómstigunum. 
Hér er þvi, enu sem fyr, aðeins að ræða um  tvö dómstig, þvi vart er hægt 
að telja sáttanefnd sérstakt dómstig, þó henni séu i lögum nr. 32 frá 11. júli 
1911, gefið mjög takm arkað dómsvald i m álum, þar sem sakarefnið fer ekki 
yfir 50 krónur. Þetta dómsvald sáttanefndanna hefir og verið sáralitið notað. 
Þegar af þeirri ástæðu striðir það gegn lögmáli islenzkrar tungu, að nefna 
annan dómstólinn af tveimur hœstarélt. 1 riti Slgurðar sýslum anns Þórðar- 
sonar — þess sem fyr um getur — »Um hæstaréttc, er þessu rangnefni æðsta 
dómstigsins réttilega lýst þannig:

• Heitið er í sjálfu sér frem ur danskt en íslenzkt, en orðið þó það 
gamalt i málinu, að enginn hneykslast á því, þegar það er haft þar sem 
það á við. En m enn m unu seint hætta að hneykslast á þvi, ef sagt er 
hœstur um annan  af tveim ur, i staðinn fyrir hœrrU. (Um hæstarétt, bls. 40). 

Þetta eitt út af fyrir sig réttlæ tir það fyllilega, að skipt sé um  nafn á æðsta 
dómstiginu, um  leið og gerð er á þvi gagngerð breyting. 1 annan stað er það 
öllum vitanlegt, að á blóm atim um  hins islenzka lýðveldis var æðsti dómstóll- 
inn nefndur fim m tardóm ur. Þykir það þvi mjög vel við eiga, að á 1000 ára 
afmæli Alþingis og islenzka ríkisins, sé tekið upp hið forna nafn á lokadóm- 
stiginu, og fornum  minningum með þvi sýnd full ræktarsem i, nm leið og is- 
lenzkt lagamál er að þessu leyti hreinsað af hálf útlendu orði, er ekki sam - 
rým ist hinni ströngu og rökréttu hngsun islenzks málfars. Auk þess er i frum- 
varpi þessu gert ráð fyrir, að dóm endur fim m tardóm s séu i raun  og vern 5, 
og að þvi leyti er einnig fullnægt þeim skilningi, er sum ir m enn leggja i orðið 
fim m tardóm ur, sbr. fyrnefnda ritgerð dr. Björns Þórðarsonar, um  dóm enda- 
fækkunina. Að lokum  má búast við þvi, að síðar verði sett á stofn miðdóms- 
stig i fjórðungum landsins, er þá hefðu vel valin heiti, ef nefndir væru fjórð- 
ungsdómar, og væru þá kom in heiti hinna fornu dómstólakerfa frá lýðveldis- 
tim unum .

Af þessu öllu athuguðu, þykir bæði rétt og sjálfsagt, að lögfesta heitið 
fim m tardóm ur á lokadómstigi íslands.

Um 1. gr.
Hér að framan er gerð grein fyrir heiti dómsins, og þarf þvi ekki 

frekar á það að minnast hér. En sú nýbreytni er upptekin, að lögbjóða erlent



heiti á dómstigi þessu, sem í sam ræm i eru við heiti æðstu dómstóla yfirleitt 
á erlendum málum. E r það bæði gert vegna þess, að örðugt yrði að snúa 
nafninu fim m tardóm ur á crlend mál, þannig að skiljanlegt væri, og einnig til 
þess, að heiti dómstólsins beri það með sér erlendis, að um æðsta dómstig 
landsins sé að ræða.

Um 2. gr.
Hér er sagt, að hæstarétt skuli leggja niður um leið og fim m tardóm ur 

sé stofnaður. E r áður, hér i greinargerðinni, skýrt frá hversvegna sú leið var 
valin. Grein þessi er og hliðstæð 2. gr. hæstaréttarlaganna.

Um 3. gr.
Greinin er að mestu leyti samhljóða 3. gr. hæstaréttarlaganna, og þarf 

ekki frekari skýringa við.

U m  I I .  k a f l a .

1 kafla þessum eru fyrirmæli úm  skipun fim m tardóm s. E r þar um 
nokkur nýmæli að ræða og verður gerð grein fyrir þeim, um leið og drepið 
er á einstakar greinir kaflans. •

Um 4. gr.
Um skipun fimmtardóms.

Hér er það lagt til, að fim mtardóm skipi 3 aðaldóm endur og 2 auka- 
dóm endur. E r þar með ætlast til, að dómstóllinn sé misjafnlega fjölskipaður, 
og starfi með tvennum  hætti. E r það áþekkt þeirri skipan, er viða gildir er- 
lendis um æðstu dómstigin, þar sem þau starfa í deildum, eins og t. d. á 
öllum N orðurlöndum . Þá er og einnig svipuð fyrirmæli að finna i réttarfars- 
löggjöf Norðm anna (lov om domstolene, frá 13. ágúst 1915, 5. gr.), þar sem 
gert er ráð fyrir, að vanalega dæmi 7 dóm endur i æðsta dóm stólnum , einstök 
mál, en að forseti réttarins geti ákveðið, að einum dóm ara sé bætt við máls- 
meðferðina i m argbreyttum málum.

Hér er gert ráð fyrir, að fim m tardóm ur sé skipaður 5 m önnum . E r 
þar að mestu leyti fullnægt kröfum  m argra íslenzkra fræðim anna, um  fjölgun 
i æðsta dómstólnum. Hafa að þeim kröfum staðið bæði dóm endur og mála- 
flutningsmenn, og er i alm ennu greinargerðinni hér að framan nokkuð drepið 
á þær kröfnr. E r og auðsætt, að réttaröryggi landsm anna er betur borgið 
með þeim hætti, og þykir þvi ekki mega horfa i þann aukakostnað, er af 
því leiðir.

A ukadóm endurnir eiga að vera 2 af kennurum  lagadeildar. E r með 
þvi móti nokkuð dregið úr kostnaðinum  við dómendafjölgunina. Auk þess er 
á það að lita, að í litlu þjóðfélagi, eins og voru, gæti orðið örðugt að fá 5 
úrvals lagamenn til þess að skipa dómstólinn, ef ekki væri unnt að njóta 
kennara lagadeildar til þeirra starfa, að nokkru leyti samtímis, en hinsvegar



má gera ráð fyrir, að i þær kennarastöður veljist aðeins góðir og lærðir lög- 
fræðingar, með fullkominni þekkingu á íslenzkum lögum. Það hefir og áður 
verið bent á svipaða leið, bæði með frum varpi, sem flutt var á Alþingi 1922 
og einnig i áðurnefndri grein dr. Björns Þórðarsonar, um dóm endafækkunina.

Þó að aukadómurunum sé ætlað að hafa umboðsstörf með höndum, 
með dómarastarfinu, er það litill munur frá því sem nú er, þar sem vara- 
dómararnir (lagakennararnir) gegna uraboðsstörfum sem aðalstarfi. Það hefir 
og orðið þannig i reyndinni, að einn af kennurum lagadeildar átti sæti um 
langt skeið samfelt sem dómari i hæstarétti.

Rétt hefir þótt að æðsta framkvæmdavaldið skipi aðaldóm endur réttarins. 
Þessari reglu um skipun dóm enda, er yfirleitt fylgt i flestum Iöndum Evrópu. 
Þó eru þar nokkrar undantekningar. í Eistlandi eru dóm endur i æðsta dóms- 
tólinn kosnir af þjóðþinginu. í  sum um  kantónunum  i Sviss eru dóm arar einn- 
ig kosnir, og sum staðar þar að eins til 8 ára í senn. Mjög lík ákvæði gilda 
í Bandarikjunum . U ndirdóm arar i Sviþjóð eru einnig kosnir af öllum at- 
kvæðisbærum m önnum . I Þýzkalandi kom u og mjög til umræðu, árið 1919, 
að lögleiða kosningu dóm ara. En hoifið var frá þvi ráði. Dóm ar m anna hafa 
verið talsvert skiftir um ágæti þess skipulags, að kjósa dóm ara, annaðhvort 
af þingum eða kjósendum. Og ekki þykir ástæða til að hverfa að þvi skipu- 
lagi, að minnsta kosti hvað dóm endur i fim m tardóm  snertir. Sjálfstæði dóms- 
ins ætti að vera vel borgið með þvi, að dóm endur eru valdir af æðsta um - 
boðsvaldiuu, þegar þess er gætt, að eigi er unnt að vikja dóm endum  frá 
embætti, nema að undangengnum dóm súrskurði, og að dóm araem bættin eru 
veitt til ákveðins hám arksaldurs.

Um 5. gr.
I framhaldi af næstu grein á undan, og sam kvæm t þessari grein, er 

gert ráð fyrir, að þegar að fim m tardóm ur dæmi mál, sé bann ýmist skipaður 
3 eða 5 dóm endum , þó aldrei færri en 3.

Eftir reynslu undanfarinna ára, er m örgum sm ám álum  áfrýjað til 
hæstaréttar. Kemur það vafalaust að nokkru leyti af þvi, að hér á landi er 
ekki um  neitt miðstig að ræða. Sum þessara mála, bæði opinber mál og 
einkamál, eru oft næsta óbrotin og bvorki margbreytt né flókin. Má þar af 
opinberum  m álum einkum nefna ým s mál út af brotum  á áfengislöggjöfinni, 
bifreiðalögunum o. fl. Sökunautur, sem er óánægður með dómsniðurstöðu 
undirréttar, getur aiitaf krafizt áfrýjunar. Af þessu leiðir, að mðrg óbrotin mál 
og fiem ur vandalaus til úrlausnar, kom a nú til hæstaréttar, og hið sama 
myndi gilda um fim mtardóm . Sýnist ekki vera nein sérstök ástæða til þess, 
að 5 menn þurfi að dæma í slikum m álum , en að búast megi við viðunan- 
legri, réttlátri og öruggri niðurstöðu, þó að ekki sitji æðsta dómstigið nem a 3 
menn, þegar svo er háttað sakarefninu. Og það virðist ekki fjarri lagi, eftir 
reynslu undanfarinna ára, að um  helmingur allra þeirra mála, sem áfrýjað 
er, þar með talin bæði opinber- og einkamál. séu svo einföld og óbrotin, að 
nægileg trygging fyrir réttlátum  dómi fáist með þvi, að 3 menn dæmi i þessum 
m álum i lokadómstiginu.



Með þvi skipulagi, sem hér er lagt til, ávinnst það, að 5 dóm endur 
dæma i öllum umfangsmiklum og m argbrotnum  m álum , en hins vegar ætti 
að vera auðið tyrir kennara lagadeildar, að taka þátt i meðferð þeirra mála, 
þar sem gera m á ráð tyrir, að þau yrðu ekki svo ýkjamörg. Aftur á móti 
verður með þessum hætti komizt hjá þvi, að hafa 5 fasta dóm ara (aðal- 
dóm ara) og þannig hægt að spara nokkuð fé, þó að fullnægt sé kröfum þeirra 
m anna, er telja nauðsynlegt að 5 m enn dæmi um  öll vandasöm og umfangs- 
mikil mál i lokadómstiginu. E r með þessu gerð tilraun til að bæta og öryggja 
æðsta dómstigið, þó án þess að lagt sé i nýjan geysikostnað.

Matið á þvi, hvort um  óbrotin eða umfangsmikil mál sé að ræða, er 
i grein þessari lagt i hendur aðaldómenda. Sýnist það m at hvergi vera betur 
komið, og mætti ætla, að aðaldóm ararnir gættu þess vel, að ætið sætu 5 menn 
i fimmtardómi, þegar um vandasöm mál væri að ræða.

Að öðru leyti sýnist ekki ástæða til að skýra grein þessa meira né 
efni hennar.

Um 6. gr.
Hér eru tyrirm æli um  það, hvernig velja skuli aukadóm ara ú r hópi 

lagakennara. E r þar fylgt svipuðum reglum og þeim, sem gilt hafa um kvaðn- 
ingu varadóm ara til hæstaréttar. Það er lagt á vald kennara lagadeildarinnar, 
hvort þeir velji aukadóm ara til eins ákveðins máls i senn, eða um tiltekið 
timabil.

Um 7. gr.
Gert er ráð fyrir, að varadóm arar verði valdir ú r hópi lagakennara, 

þegar það er hægt vegna aukadóm arastarfs þeirra. E r það i sam ræm i við 
núgildandi ákvæði hæstaréttarlaganna. En séu lagakennarar ekki til taks sem 
varadóm arar, annaðhvort vegna þess, að þeir sitji i réltinum  sem aukadóm - 
arar, eða geti ekki tekið þátt í meðferð máls sem varadóm arar, af öðrum 
ástæðum, t. d. vegna veíkinda, eða afstöðu sinnsr til sakarefnis eða aðilja, þá 
á dóm sm álaráðherra að skipa varadóm ara til bráðabirgða, og er ætlast til 
þess, að það sé aðeins til eins tiltekins máls i senn. Virðist ekki önnur leið 
betur fallin til útnefningu varadóm ara, en tæplega hægt að binda varadóm ara- 
starfið við önnur ákveðin lagaembætti, fram yfir þáð, sem gert er með laga- 
kennarana.

• Um 8. gr.
Hér eru ákvæði sett um það, hvaða skilyrðum aðaldóm arar i fim mtar- 

dórai skuli fullnægja, auk alm ennra dóm araskilyrða. Eru þessi fyrirmæli sam- 
hljóða ákvæðum 6. gr. hæstaréttarlaganna, að öðru leyti en þvi, er nú skal greina:
a. H ám ark aldurs er sett 60 á r:

E r það sett sökum þess, að enn þá vantar heildarákvæði um aldurs- 
hám ark em bættism anna hér á landi, en slik ákvæði er að finna i lögum 
margra nágrannaríkjanna. En hinsvegar þykir nauðsyn bera til þess að 
fyrirbyggja, að ekki geti m enn setið i réttinum , sem kom nir eru að fót- 
um fram vegna aldurs, og þess vegna óhæfir til dómarastarfa. Að vísu 
gæti leikið vafi á þvi, hvort setja ætti hám arkið 60 eða 65 ár, en að at- 
huguðum öllum aðstæðum, þótti réttara að velja lægri aldurinn. E r það.



einkum gert vegna þess, að i islenzku þjóðlifi og atvinnubáttum  eiga sér 
stað geysimiklar breytingar, er gera það að verkum, að aldurhnignir 
m enn eiga örðugt að fylgjast með, þar sem þeir í dóm arasætum  sinum 
eru tiltölulega fjarri öllu verzlunar- og viðskiftalifi. Einnig ætti með þessu 
aldursbám arki að fást trygging fyrir þvi, að enginn dóm aranna sé vegna 
of hás aldurs, litt hæfur til dómsstarfa. Eins og það er nauðsynlegt, að 
dóm arar i æðsta dómstiginu séu þroskaðir og reyndir m enn, eins er það 
eigi siður nauðsynlegt, að gáfur þeirra og m inni sé eigi farið nð bila eða 
bresta, fyrir aldurs sakir. Þeir menn einir eiga, að réttu  lagi, að sitja í 
æðsta dóm stólnum , sem eru á bezta aldri, hvorki of ungir né of gamlir. 
Að visu er örðugt að setja um þetta algilda reglu, vegna þess, hvað menn 
eldast misjafnlega, en þó þykir réttara að hafa fyrirmælin á þá lund, að 
öruggt sé að hvorki of ungir né gamlir menn sitji i réttinum .

Sú undantekning er þó gerð i grein þessari, að þeir dóm arar, er 
nú sitja hæstarétt, séu undanþegnir þessu ákvæði. En þá undantekningu
þykir þó ekki fært að láta ná nem a til 65 ára aldurs.

b. Fellt er niður ákvæði 4. töluliðs 6. gr. hæstaréttarlaganna, sem fyrirskipar 
einskonar próf nýrra dóm ara. Þykir engin ástæða til þess, að halda þessu
ákvæði, heldur láta veitingavaldið skilyrðislaust vera i höndum  æðsta
framkvæmdavaldsins (konungs). E r það einníg i sam ræm i við skipulag 
flestra æðstu dómsstiganna i nágrannalöndunum . .

c. Heimild er gefin til þess, að vikja frá þvi skilyrði, að dóm arar skuli 
hafa I. einkunn, ef sérstakar ástæður eru fyrir bendi. E r ætlast til þess, 
að það verði yfirleitt aðalreglan, að þeir einir geti orðið aðaldóm arar i 
fimmtardómi, sem fengið hafa I. einkunn við lögfræðispróf. En reynslan 
sýnir það, að prófið er ekki algildur mælikvarði á þekkingu m anna négáfur. 
Og til eru þeir lögfræðingar hér á landi, er með m iklum sóma hafa setið 
í virðingar- og trúnaðarstöðum , er lögfræðispróf þarf til, án þess að hafa 
haft I. einkunn. En gera má ráð fyrir, að ekki þurfi mikið að nota 
þessa undantekningu, þó réttara þyki að lögleyfa hana.

d. N okkur breyting er gerð frá hæstaréttarlögunum , á röð þeirra starfa, sem 
talin eru að undirbúa eigi dóm endur til dómstarfanna. Málflutningsstarf- 
inn er settur fram ar i röðinni en áður var, með það fyrir augum, að 
það sé einna beztur undirbúningur undir dómarastörf. E r þar farið eftir 
reynslu Breta, er hiklaust telja málaflutningsstörf einna bezt til þess fallin 
að ala upp góða og gegna dóm ara. E r hér hallast að reynslu þessarar 
öndvegisþjóðar í réttarfarsm álunum , en hinsvegar gert ráð fyrir, að siður 
verði fylgt fordæmi Þjóðverja, Dana, Svia o. fl., sem telja hyggilegast að 
velja þá m enn i æðstu dómstigin, sem fengist hafa áður við dóm arastörf 
i óæðri réttum. Það má hiklaust ganga út frá þvi, að þeir menn, sem 
lengi og vel hafa gegnt málaflutningsstörfum við hæstarétt eða fim mtardóm , 
séu yfirleitt betur undir það búnir að vera dóm arar i æðsta dómstólnum, 
heldur en þeir menn, sem verið hafa undirdóm arar i um dæm um  landsins, 
að Reykjavik undantekinni, eða skrifstofustjórar i stjórnarráðinu. En vit-



anlega hefir veitingavaldið óbundnar hendur með þetta, þó réttara hafi 
þótt að benda á þetta atriði hér.

Um 9. og 10. gr.
Greinar þessar eru samhljóða 7. og 8. gr. hæstaréttarlaganna, og þarfn- 

ast ekki skýringa.

U m  I I I .  k a f l a .

1 kafla þessum er svo ákveðið, að fim mtardóm sritarastarfið skuli vera 
sérstakt embætti. Þykir rétt að færa það atriði til þess horfs, er var i lögum 
22/1919, áður en þeim var breytt með lögum 37/1924, og hafa um starf þetta 
sérstakan kafla i lögunum.

Um 11. gr.
Sjálfsagt þykir að fim m tardóm sritari sé skipaður af konungi, og full- 

nægi alm ennum  skilyrðum  ti! þess að vera dóm ari á Islandi.

Um 12. og 13. gr.
Greinar þessar eru að mestu leyti samhljóðá 10. og. 11. gr. hæsta- 

réttarlaganna 22/1919, að öðru leyti en þvi, sem leiðir af siðari ákvæðum 
frum varps þessa um  bókun ágreiningsatkvæða. Rétt þótti að setja það ákvæði 
i niðurlag 13. gr.. að dóm sm álaráðherra væri heimilt að setja nánari reglur 
um bókhald fim mtardóm s, og fyrirskipa að bætt væri við nýjum  bókum, ef 
þurfa þætti, eftir tillögum fim mtardóm s.

U m  IV . k a f l a .

Þessi kafli hefir að geyma ákvæði um launakjör starfsm anna við 
flm mtardóm , og er hér um  nýmæli að ræða.

Um 14. gr.
Sjálfsagt þykir, að launa aðaldóm ara fim m tardóm s þannig, að bæði 

sé unnt að fá til em bættanna hina hæfustu starfskrafta og auk þess séð fyrir 
þvi, að dóm endurnir geti orðið efnalega sjálfstæðir, enda er þeim ekki ætlað 
að hafa önnur launuð störf með höndum . Auk þess má gera ráð fyrir, að 
dóm endur fari utan, helzt ekki sjaldnar en þriðja hvert ár, til þess að kynna 
sér nýjungar i lagavisindum, dóm askipun og málameðferð bjá nágrannarikj- 
unum , og ætti sumarleyfið að nægja til þess. Rétt þykir að forseti réttarins 
hafi, auk föstu launanna, sérstaka þóknun.

Með þvi að ekki verður sagt með vissu um störf aukadóm aranna, þykir 
ekki fært að ákveða þeim föst laun í lögunum , en að aðaldóm endur hafi bezt 
skilyrði til þess að ákveða þóknun Þe>rra hæfilega.

Þar sem fim mtardóm sritarastarfið er gert að sérstöku embætti, virðist



sjálfsagt að launa það sæmilega, miðað við launakjör íslenzkra embættis- 
m anna yfirleitt.

U m  V . k a f l a .

Réttara þótti að setja sérstakan kafla um það, i frum varp þetta, hvar 
fim mtardóm skuli halda og um  þingleyfi. Áður hafa verið sérstök ákvæði um 
þingleyfi hæstaréttar i auglýsing nr. 4 frá 5. jan. 1920, sem þá verður num in 
úr gildi.

Um 15. gr.
Hér er gert ráð fyrir, að fim m tardóm  skuli að jafnaði halda í Reykja-

vtk, en þó megi vikja frá þvi, ef dóm endur ákveða svo og dómsm álaráð- 
herra samþykkir.

Þó að gera megi ráð fyrir, að sjaldan verði dóm þing haldið utan
Reykjavikur, þótti þó réttara að veita svigrúm til þessarar undanþágu, ef sér- 
stakar ástæður væru fyrir hendi. Svipuð ákvæði er að finna i réttarfarslög- 
gjöf N orðm anna og viðar.

Um 16. gr.
Aðalþingleyfi fim m tardóm s er nokkuð stytt frá því sem áður gilti um 

hæstarétt. Sýnist nægilegt, að leyfið sé að m innsta kosti 7 vikur, i stað þess 
að áður hefir það verið 11 vikur eða jafnvel lengra. Eftir réttarfarslöggjöf
N orðm anna er aðalþingleyfi æðsta dómstólsins aðeins 6 vikur.

Þó að réttarleyfi séu þannig lögbundin, er þó í grein þessari gefið svig- 
rúm  til þess að lengja leyfi, þó sérstaklega með það fyrir augum , ef um  utan- 
farir dóm ara væri að ræða, og þá þvi aðeins að eigi biðu mál, er þyrftu 
skjótrar úrlausnar.

Að öðru leyti þarf grein þe3si ekki nánari skýringar.

U m  V I . k a f l a .

Fyrri hluti kafla þessa er að mestu leyti sam hljóða sam nefndum  kafla 
hæstaráttarlaganna en síðari hluti hans hefir að geyma nýmæli um  lögbund- 
in félagsskap m álaflutningsmanna við fim m tardóm . Verður nýmæla þessara 
nánar getið i skýringunum  hér á eftir við sérstakar greinar.

Um 17. gr.
Grein þessi er að flestu leyti samhljóða 13. gr. hæstaréttarlaganna. Þó 

er það ekki sett sem skilyrði fyrir rétti til að flytja mál fyrir fim mtardóm i, 
að m álaflutningsmaður hafi lokið lagaprófi með I. einkunn. Vegna þess að hver 
málaflutningsmaður á að þieyta raun fyrir réttinum , m eð flutningi 4 mála, 
áður en hann fái réttindin, þá þykir engin ástæða til að setja þannig skilyrði 
um ákveðna em bættisprófseinkunn. Má óhætt gera ráð fyrir, að þeir einir



standist þessa rauD, sem færir séu um að annast málaflutning fyrir fimmtar- 
dómi. Auk þess má benda á, að nokkrir þeirra manna, sem nú hafa rétt til 
málaflutnings fyrir hæstarétti, bafa eigi lokið lögfræðisprófi með I. 
einkunn.

Aðrar skýringar þykir eigi þurfa að gefa á grein þessari.

Um 18., 19., 20., 21., 22.. 23. og 24. gr.
Greinar þessar eru samhljóða 14., 15., 16., 17., 18., 19. og 20. gr. 

hæstaréttarlaganna. Þó er þar nýmæli i 24. gr., að láti m álaflutningsm aður 
við fim mtardóm af starfi sinu við réttinn, þá skuli bann afhenda leyfi sitt til 
málaflutnings, til dómsinálaráðuneytisins, og að leyfið skuli þar geymt, þar 
til m álaflutningsmaðurinn tekur að nýju upp starfa sinn við réttinn. Einnig 
er það nýmæli í 21. gr., að fim m tardóm ur skuli taka tillit til óska dóm sm ala- 
ráðherra um skipun sækjanda i opinberum  m álum , ef ekkert sérstakt mælir 
þvi gegn. Þykir eðlilegt, að æðsta umboðsvaldinu, á sviði dómsmála, sé veitt- 
ur þessi ré ttu r til ih lu tunar um sækjanda í opinberum  málum.

Um' aðrar verulegar breýtingar og nýmæli er ekki að ræða i greinum 
þessum, og þvi ekki ástæða til nánari skýringa.

Um 25. gr.
Lögbundin félagssamtök málaflutningsmanna.

Hér er lagt til, að það nýmæli verði lögfest, að málaflutningsmenn við 
fim mtardóm skulu skyldir til þess að bindast félagssamtökum, er hafi með 
höndum  eftirlit á framferði og störfum málaflutningsm annanna. En þó hér sé 
um  nýjung að ræða i islenzkri réttarfarslöggjöf, þá eru samsvarandi eða svip- 
uð ákvæði að finna i löggjöf m argra Evrópurikja. Enskir málaflutningsmenn 
(barriisters) eru i 4 aðalfélögum, og er skylda hvers málaflutningsmanns að 
vera i einhverju þessara félaga. Hvert félag hefir stjórn, sem nefnd er benchers. 
Þessi stjórn hefir eftirlit með framferði m álaflutningsm anna og ákveður refs- 
ingar fyrir afglöp og skyldubrot. Úrskurði félagsstjórnar má skjóta til dóms- 
m álaráðherra eða yfirdóms (High Court).

M álaflutningsmenn (avocats) á Frakklandi eru skyldir að bindast 
félagssamtökum (barreaux). Stjórn þessa félags (consail de discipline) lítur 
eftir félagsmönnum og hefir vald til refsinga, aðvörunar, starfssviftingar um 
stundarsakir eða fyrir fullt og alit. Urskuiði stjórnanna má skjóta til yfirdóms 
(court de appel). Enginn m aður í Frakkland má fást við málaflutningsatvinnu 
án þess að taka þátt i þessum félagsskap.

Svipuð ákvæði gilda i Þýzkalandi. Allir málaflutningsmenn eru i fé- 
lagsskap. Stjórn (Vorstand) félaganna hefir með höndum  eftirlit á starfsemi 
félagsmanna og ákveður viðurlög.

1 réttarfarslöggjöf Dana (Retsplejeloven frá 11. april 1916), er sérstak- 
ur kafli um  félag m álaflutningsmauna og stjórn þeirra. Allir málaflutnings- 
m enn verða að vera i  félagi (Sagförersamfund). Stjórn þess félags (Sagförer- 
raad) hefir eftirlit og vald til refsinga.



N orðm enn hafa aftur á móti ekki tekið upp þetta skipulag á réttar- 
farslöggjöf sinni. í  refsilögum N orðm anna eru ðkvæði um refsingar fyrír 
skyldubrot sýslum anna, og falla málaflutningsmenn þar undir, ef þeir gera 
sig seka um  refsiverða verknaði í starfsemi sinni.

1 Sviþjóð og Fínnlandi eru télagssamtök m álaflutningsm anna i eftirlits- 
augnamiði ekki löghoðin. En i frum vörpum  þeim til nýrra réttarfarsiaga, er 
nefndir i báðum þessum ríkjum  hafa nú skilað, er ráð fyrir gert, að lögbjóða 
öllum m álaflutningsmönnum þar i löndum, að mynda félagsskap sin á meðal, 
með það fyrir augum, að stjórnir þessara félaga hafí með höndum  eftirlit 
og refsivald. .

Af reynslu þeirri, er fengist hefir i þeim rikjum , sem lögboðið hafa 
íélagssamtök m álaflutningsmanna i þessu skyni, má óhætt ráða það, að þetta 
skipulag hafl leitt af sér mikið gagn fyrir alla starfsemi málaflutningsmanna. 
Þykir þvi rétt að hverfa að þessu ráði hér á landi, hvað snertir málaflutnings- 
m enn við fim mtardóm , um leið og sett eru ný ákvæði um æðsta dómstigið. Ef 
að fljótlega kom a heildarlög um  íslenzk réttarfarsmálefni, má gera ráð fyrir 
að félag (eða félög) þetta nái þá einnig til m álaflutningsmanna við undirrétti 
og miðdómstig, ef það verðnr upptekið. Hinsvegar þykir ekki verða hjá þvi 
komist, að setja hér einhver ákvæði um eftirlit með starfsemi málaflutnings- 
manna, en hingað til hefir það verið litið eða ekkert hér á landi. Og þótti þá 
réttast að velja það skipulag, sem góð reynsla er fengin fyrir viða erlendis, 
þvi vart er ráð fyrir þvi gerandi, að aðstaða sé hér svo ólik, að það megi 
ekki að góðum notum  koma.

Gert er ráð fyrir, að stjórn félags m álaflutningsmanna við fimmtardóm, 
sé skipuð 3 m önnum , og að aliir málaflutningsmenn við fim mtardóm séu skyldir 
að vera i félagi þessu. Félagið setur sér sjálft reglur, í sam ræm i við fyrirmæli 
laganna, en reglurnar eru staðfestar af dóm sm álaráðherra.

Um 26. gr.
Hér er svo fyrir mælt, að stjórn félagsins skuli hafa eftirlit með starf- 

semi m álaflutningsmanna, og rétt til að ákveða þóknun þeirra, ef það er 
undir hana borið.

Um 27. gr. '
í  grein þessari eru ákvæði nm vald félagsstjórnar til að ákveða refs- 

ingar. E r gert ráð fyrir að refsingar geti verið, auk ám inninga, sektir alt að 
300 kr., bann gegn þvi að flytja tiltekin mál, brottrekstur ú r félaginu (og 
þar með leyflssvifting til málaflutnings), annaðhvort um  stundarsakir eða 
fyrir fullt og allt. Að sjálfsögðu er þeim m áiaflutningsmanni, sem fyrir sök 
er hafður, gefið færi á að verja sig, og einnig veittur réttur til þess að áfrýja 
refsiúrskurði félagsstjórnar til dóm sm álaráðherra. E r áfrýjun þessi með svip- 
uðum  hætti og tiðkast i Bretlandi. Æ tti það að veita næga tryggingu fyrir 
þvi, að einstakir málaflutningsmenn væru ekki órétti beittir.

Loks er gert ráð fyrir þvi i grein þessari, að félagið sé háð eftirliti 
dóm sm álaráðherra, enda fái hann árlega skýrslu um starfsemi þess. Á einnig



að felast i þessn ákvæði trygging um það, að einstakir m eðlim ir verði ekki 
misrétti beittir né að hylm að sé yfii atbrotin i skyldustörfum.

U m  VI I ,  k a f l a ,  28. og 29. gr.

í*essi kafli og greinar eru samhljóða 21. og 22. gr. hæstaréttarlaganna 
og þurfa þvi eigi skýringar við.

' U m V I I .  k a f l a .

Þessi kafli segir til um  það, hvaða mál megi bera undir fim mtardóm ,
og er að efni til næstum eins og V. kafli hæstaréttarlaganna.

Um 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. og 40. gr.
Allar þessar greinar eru samhljóða, eftir þvi sem við á, 23., 24., 26., 

27., 28., 29.', 30., 31., 32. og 33. gr. hæstaréttarlaganna. Þótti engin ástæða til, 
að breyta V. kafla hæstaréttarlaganna, né setja nýjar reglur, þar sem ákvæði 
þau, er gilt hafa, virðast að flestu leyti heppileg, á meðan að ekki er nem a 
um  tvö dómstig að ræða hér á landi. Sérstaklega skal það fram  tekið, að ekki 
kýnast gild rök mæla með því, að breyta áfrýjunarupphæðinni fyrst um  sinn. 
Það myndi vafalaust kom a til athugunar, ef sett væri á stofn miðdómsstig,
þvi þá mætti sennilega hækka áfrýjunarupphæðina. Af tilefni 53. gr. skal þess
getið, að ætlast er til, að framkvæm davaldið (dóm sm álaráðherra) meti það 
hverju sinni, hvort ástæða sé til að veita leyfi til áfrýjunar, eftir að eitt ár er
liðið frá dómsuppsögu, og að varlega beri að nota þá heimild.

U m  IX . k a f l a .

Kafli þessi er að mestu leyti óbreyttur frá fyrri hluta VI. kafla hæsta- 
réttarlaganna. Fótti þar ekki ástæða til sérstakra nýmæla.

Um 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49. og 50. gr.
Þessar greinar eru að efni til samhljóða 34 , 35., 36., 38., 39., 40., 41.,

42. og 43. gr. hæstaréttarlaganna. Þó er það tekið fram i siðustu málsgrein
31. gr., sem eigi var áður i hæstaréttarlögunum , að fresti þá, sem ræ ðir um 
i greininni, megi stytta með samkom ulagi dóm ara og málflytjanda. Þótti rétt- 
ara að veita þetta svigrúm. Einnig er i 2. lið 32. gr. fyrirmæli, er nokkuð 
þrengja undanþágurnar um skriflegan málaflutning, frá því sem var i lögum 
37/1924, og fært i svipað form eins og það, er gilti að óbreyttum  lögum 
22/1919.

Að öðru leyti virðast greinar þessar ekki þurfa skýringar við, þar eð 
hér er um söm u ákvæði að ræða, eða svipuð þvi, er áður giltu um hæstarétt.



U m  X . k a f l a .

Opinber atkvœðagreiðsla.

f þessum kafla er að ræða um m erkasta nýmæli frum varps þessa, 
sem er hin svonefnda opinbera atkvœðagreiðsla um dóm a og úrskurði.

Eins og kunnugt er, fer ráðagerð og atkvæðagreiðsla um niðurstöðu 
mála í hæstarétti ekki opinberlega fram. D óm arar gera út um þetta sin á 
milli, án þess að nokkrir aðrir en dóm endur séu viðstaddir. Hvorki mál- 
flytjendur, né aðrir utan dómsins, vita annað en það, sem siðar kem ur fram 
i hinum skrifaða dómi í dómabókinni. Að visu heimiluðu lög 47/1924 hverj- 
um dóm ara að fá ágreiningsatkv^ði sitt birt i dómasafninu ásam t dóm inum . 
En hingað til hefir þessi heimild aðeins verið notuð einu sinni. Það má þvi 
svo að orði komast, að allir aðrir en dóm arar hæstaréttar séu alls ófróðir 
um  það, hvernig niðurstaða dóms verður i hæstarétti, hvort þar hafi verið 
um  ágreining að ræða, og þá, i hverju hann hafi verið fólginn og með 
hverju rökstuddur.

En hér er lagt til, að gjörbreyta þessu skipulagi, og ákveða, að ráða- 
gerðir og atkvæðagreiðsla fimmtardóms, um  dóm a eða úrskurði, skuli m unn- 
legar vera og i heyranda hljóði. Hver dóm ari á þá með nokkrum  orðum  að 
gera grein fyrir niðurstöðu sinni og ástæðum fyrir henni. Öllum á að vera 
heimilt að hlusta á ráðagerðirnar og atkvæðagreiðslurnar, á sama hátt og 
m unnlegan málaflutning.

Fyr á tim um  hvildi algerð leynd yfir allri meðferð mála fyrir dóm- 
stólunum . Af þvi spratt hin mesta tortryggni, og rýrði álit dómstólanna. Með 
skriflegum málaflutningi er og öllum almenningi dulin meðferð mála. Menn 
eiga þá alm ennt ekki kost á að fylgjast með rökum  þeim, sem færð eru með 
og móti i flutningi m álanna. Úr þessu var bætt, hvað lokadómstigið íslenzka 
snerti, þegar tekinn var m unnlegur málaflutningur með stofnun hæstaréttar. 
Þessi opinberi, munnlegi m álaflutningur hefir gefizt vel. En það hefir á vantað, 
að úrslit málanna væru rædd opinberlega og i heyranda hljóði af dóm urun- 
um. En nú er lagt til, að horfið verði að þvi ráði.

Fyrst og fremst hefir bin opinbera atkvæðagreiðsla það í för með sér, 
að allur almenningur á kost á þvi, að vita um rök hvers einstaks dómara og 
álit hans. í  öðru lagi gefst mönnum tækifæri til þess, að meta þessi rök og 
gera upp á milli þeirra. Þetta er og aðbald fyrir dómarana, er þeir vita, að 
rök og atkvæði hvers um sig eru vegin og metin opinberlega. Þetta skipulag 
ætti þvi að auka áhuga almennings á dómstörfum, um leið og það væri að- 
hald fyrir dómarana og yki þannig á réttaráhuga og réttaröryggi. Eru hvoru- 
tveggja mikill kostur.

Opinber atkvæðagreiðsla, i æðstu dómstigum rikjanna, er hvergi nærri 
almenn. Þó^bendir margt til þess, að í þá átt stefni. í Danmörku befir því 
verið hreyft mjög ákveðið, að taka upp opinbera atkvæðagreiðslu i hæsta- 
rétti. En af þvi hefir þó ekki orðið til þessa. Aftur á móti bafa Norðmenn



lögfest þetta skipnlag i réttarfarslöggjöf sinni (Lov om rettergangsmaaten for 
tvistemaal). Þegar tillögur um  þetta voru á döfinni i Noregi, voru þær lagðar 
fyrir dómarafélagið i Oslo, en allir félagsmenn, að einum undanteknum  (nú- 
verandi hæ staréttardóm ara K. F. Dabl), lögðu á móti því, að opinber at- 
kvæðagreiðsla væri lögfest. En sam t sem áður sam þykkti norska Þjóðþingið 
þetta og lögfesti opinbera atkvæðagreiðslu. En nú er svo komið, eftir að 
opinber atkvæðagreiðsla hefir verið reynd um skeið í Noregi, að allflestir þar 
í landi, þar á meðal dóm arar og málaflutningsmenn, telja opinberu atkvæða- 
greiðsluna eitthvert heillavænlegasta sporið, sem stigið hafl verið i norskum  
réttartarsm álum . Og um þetta efni hefir ritað einn af m erkustu málaflutnings- 
m önnum  N orðm anna, Ferdinant Schelderup, i »Tidskrift for Retsvidenskap*, 
og endar hann ritgerð sina með þessum orðum :

•H æstiréttur Noregs er ekki frekar óskeikull en aðrar m annlegar
stofnanir, en vegna frjálslyndis sins, sjálfstæðis og alhliða reynslu, veit 
hann, af því að hann þekkir hvert mál til hlitar, hvar sanngirni á að 
sitja i fyrirrúm i fyrir strangleika laganna, og getur með þvi móti aukið 
og eflt réttarm eðvitundina. Það er einm itt þetta, sem með hinni opin- 
beru atkvæðagreiðslu hefir skapað álit og áhrif hæstaréttar á landi voru, 
og með þessu gert æðsta dómstól vorn að öruggri vörn hvers norsks 
borgara, gegn órétti, og er trygging fyrir þvi, að land vort skuli ætíð 
með lögum byggjast, hvort heldur það verður með núverandi þjóðskipu- 
lagi, eða skipulagi jafnaðarstefnunnar«.

(Norges höjestret er likessaalitt ufeilbar som nogen anden menneske- 
lig institution, men i kraft av sin fordomsfrihet, uavhængighet og alsidige 
erfaring vet den, fordi den kjender hver sak tilbunds, hvor billighet bör 
gaa foran den strenge jus og kan derm ed sikre freinskridtet i retslivet. 
Det er altsaa dette som — gjennem den offentlige votering — har skapt 
Höjesterets anseelse og indflydelse i vor land og derm ed gjort denne vor 
förste domstol til hver norsk borgers sikre vern m ot uret og en garanti 
for at vort land altid skal med lov bygges, hvadenten det blir paa det 
bestaaende eller paa et socialistisk grund«. — Tidskrift for Retsvidenskap, 
Ny række V 1926, bls. 338).

Hér er þvi lagt til, að lögfesta bið m erkasta nýmæli, sem auka ætti
álit og þroska æðsta dómstigsins, og þar með efla réttaröryggið i landinu.

Skal nú vikið að einstökum greinum  þessa kafla.

Um 51. gr.
Grein þessi er að mestu leyti sam hljóða 44. gr. bæstaréttarlaganna, og 

þarfnast ekki útskýringa.

' Um 52. gr.
Hér eru aðalákvæðin um opinbera ráðagerð og atkvæðagreiðslu í 

fimmtardómi. Það leiðir af sjálfu sér, að opinber atkvæðagreiðsla er aðeins í 
þeim m álum , sem munnlega eru flutt, og þeir einir dóm arar, hvort beldur 
eru 3 eða 5, er taka þátt i atkvæðagreiðslu, sem setið hafa réttinn við flutn-



ing málsins. Gert er ráð fyrir, að sá dóm ari greiði fyrst atkvæði, sem til þess 
hefir verið valinn með hlutkesti og svo hver af öðrum , með sam a hætti, þó 
forseti alltaf siðast. Eitthvert ákvæði þurfti að setja um  þessa röð, og var þessi 
leið valin, og er hún eins og norsku réttarfarslögin ákveða.

Um 53. gr.
Að sjáifsögðu stýrir forseti dómsins ráðagerðum og atkvæðagreiðslu, 

eins og hann stjórnar réttarhöldura dómsins yfirleitt. Afl atkvæða ræ ður úr- 
slitum, en atkvæði forseta sker úr, ef atkvæði eru jöfn.

1 niðurlagi greinarinnar eru sett ákvæði um , að meðaltala skuli tekin, 
ef ágreiningur er um eitthvað, er tölum  verði talið. Þannig yrði það til dæmis, 
ef um skaðabætur væri að ræða, og einn dóm ari vildi dæma 2000 kr., annar 
3000 og þriðji 4000 kr., þá yrði meðaltalan 3000 kr., og yrði það niðurstaða 
dómsins.

Um 54. gr.
Hér eru sett ákvæði um  það, ef mál eru skriflega flutt, og virðast þau 

ekki þurfa skýringa við. Að lokum  er svo fyrir mælt, að allar atkvæða- 
greiðslur skuli skrá i sérstaka bók, sbr. 13. gr. tölulið 3.

Um 55. gr.
Hér segir um það helsta, sem fram skuli taka i dómi fimmtardóms. 

Sérstök áhersla er lögð á það, að öll rök, sem til grundvallar liggja, fyrir 
niðurstöðu, skuli telja tæm andi. Er það harla mikil nauðsyn, að dóm ar séu 
að þessu leyti skýrir, svo ekki verði um villzt, og af þeim megi ráða um  úr- 
lausn sam skonar eða svipaðra sakarefna. E r það hin mesta nauðsýn, að 
dóm ar æðsta réttar séu skýrir og veiti fullar upplýsingar. Engin sérstök ákvæði 
voru til um þetta i hæstaréttarlögunum .

Um 56. gr.
Eftir grein þessari eru fyrirmæli um, að altaf skuli b irta  i dómasafni 

réttarins, ágreiningsatkvæði, og hverjir hafí þau fram flutt og rök fyrir þeim. 
Með þessu móti fá allir að vita um  öll rök, sem fram hafa komið i réttinum , 
og ætti það að vera mikill fengur og sérstaklega lærdóm sríkt.

Um 57. gr.
Þessi grein er sam bljóða 1. og 2. málsgr. 45. gr. hæstaréttarlaganna og 

þarfnast ekki skýringar.

' Um 58. gr.
Samhljóða og að mestu 46. og 47. gr. hæstaréttarlaganna. Ekki ástæða 

til skýringa.



XI. k a f l i .

Kafli þessi hefir að geyma ákvæði um  réttargjöld o. fl. við fiítiliilái’dóni 
og er um flest i sam ræm i við VII. kafla hæstaréttarlaganna.

Um 59. gr.
Greinin er sam hljóða 48. gr. hæstaréttarlaganna, að þvi leyti, að hálf 

réttargjöld ná til mála, sem eru að upphæð allt að 300 kr„ i stað 100 kr. áður. 
Þykir rétt að hækka þessa upphæð vegna þess, að yfirleitt er það fátækara 
fólk, sem eru aðilar i m álum  með lágum upphæðum , t. d. kaupkröfur verka- 
fólks o. fl., og þá sanngjarnara að réttargjöld séu lægri.

Um 60. gr.
Sá viðauki er settur i grein þessa frá þvi, er nú gildir i 49. grein 

hæstaréttarlaganna, að sett eru ákvæði um það, að ef aðili segi visvitandi 
rangt til um  málsatvik, skuli beita sektum , og að heim ilt sé að sekta fyrir 
ástæðulausa áfrýjun. Svipuð ákvæði gilda i réttarfarslöggjöf Dana og Norð- 
m anna og þykja hafa gefizt vel.

Um 61. gr.
Samhljóða 50. gr. hæstaréttarlaganna.

. U m X I I .  k a f l a .  •

Samsvarandi kafli um málskostnað er ekki i hæstaréttarlögunum , en 
rétt þótti að hafa þessi ákvæði hér i sérstökum kafla.

Um 62. gr.
Hér eru ákvæði um  málskostnað í opinberum  m álum . Þótti sérstak- 

lega rétt að taka fram um það, að gera greinarm un á málskostnaði eftir um - 
fangi m álanna. Það hefir þótt við br^nna, að m álskostnaður i m argbrotnum , 
umfangsmiklum og flóknum opinberum  m álum  hafi verið of lágur, sam anborið 
við málskostnað i óbrotnum , opinberum  m álum . En vitanlega er þetta allt 
komið undir mati dómstólsins.

Um 63. gr.
1 grein þessari er sérstaklega lögð áherzla á að dæma eigi m álskostn- 

að að skaðlausu í m álum , sem áfrýjað er að ástæðulausu eða ástæðulitlu. E r 
það oft örðugt fátæku fólki, ef harðsnúnir m enn eru á móti, sem hika ekki 
við að áfrýja máli, þó litil ástæða sé til, að þurfa að greiða málaflutnings- 
m anni sinum mikið fé, fram yfir það, sem tildæm t er fyrir æðsta dómstiginu.



(Jm  X I I I .  k a f l a .

1 kafla þessum eru sett ákvæði þau, er um  stundarsakir gilda, vegna 
breytinga þeirra, er frum varpið fer fram á.

Um 64. gr.
Hér er talað um  frestun á framkvæm d ákvæðanna um  aukadóm ara, 

ef ekki náist sam kom ulag við kennara lagadeildar háskólans um þau störf. 
Að visu kann að leika nokkur vati á þvi, að varadóm arastarfíð, sem hvilir á 
kennurum  lagadeildar, skv. lögum nr. 31 frá 2. nóv. 1914, sbr. 5. gr. laga 22, 
1919, heimili að setja ákvæðin um  aukadóm arana, án þess sérstaklega þurfi 
að semja um það við Iagadeildarkennara. Varadóm arastarfið i hæstarétti hefir 
stundum  orðið þannig i reyndinni, að einhver kennaranna hefir um  langt 
sam hangandi skeið þurft að gegna dóm arastarfi i hæstarétti. Og fyrst um  sinn 
er óvist, að aukadóm arastarfið verði stórum  m un m eira en varadóm arastarfið 
hefir verið. En rétt þótti þó að setja þetta ákvæði hér inn, ú r þvi um vafa 
gat verið að ræða. Hinsvegar má gera ráð fyrir þvi, að sum ir lagakennar- 
arnir, t. d. tveir, en ekki einn, vildu taka þetta starf að sér, að þá kæmu 
þegar til framkvæm da ákvæðin um aukadóm ara. Og vonandi verður hægt að 
kom a ákvæðunum  um aukadóm ara i fram kvæm d tafarlaust, ef frum varp 
þetta öðlast lagagildi.

Um 65. gr.
Hér eru gefnar reglur um mál þau, er áfrýjað hefir verið til hæsta- 

réltar áður en frum varp þetta verður að lögum, og þurfa þær reglur ekki 
nánari skýringa við.

U m X I V .  k a f l a .

í  kafla þessum eru nokkur niðurlagsákvæði, er ekki þurfa alm ennra 
skýringa.

Um 66. og 67. gr.
G reinarnar eru samhljóða 55. og 56. gr. hæstaréttarlaganna, að þvi 

leyti, sem við á. .

Um 68. gr.
Hér eru ákvæði um  það, hvaða lög falli ú r gildi. er frum varp þetta 

næ r fram að ganga, svo og um  gildistöku laganna.


