
Ed. 374. Nefndarálit

um frv. til 1. um fimmtardóm.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Xefndin hefir um alllangan tíma athugað þetta frv. og þá brevting, sem 
það gerir á dómaskipun landsins. En ekki hefir nefndin getað orðið sammála 
um frv. Meiri hl. telur breytingarnar allflestar til mikilla bóta, en minni hl. 
(JóhJdh) mun vera á móti frv. í heild.

Leitað hefir verið umsagnar dómaranna í hæstarétti, lagadeildar háskólans 
og málaflutningsmannafélagsins. Er umsögn hæstaréttardómaranna prentuð hér 
aftan við sem fylgiskjal, en umsögn málaflutningsmannafélagsins sér meiri hl. 
ekki ástæðu til að birta; umsögn lagadeildar háskólans var ekki komin, þegar 
nál. fór i prentun.

f umsögn sinni leggja hæstaréttardómararnir á móti þeirri breytingu á 
dómaskipuninni, sem í frv. felst. En meiri hl. telur rök þau, er þeir færa i um- 
sögninni á móti frv., .ekki svo veigamikil, að ástæða sé til að liafna þess vegna 
þeim umbótum, sem frv. felur í sér. En af því að umsögn þessi er þó frá hæsta- 
réttardómurunum, vill meiri hl. rekja hana svo ítarlega sem kostur er í stuttu 
nefndaráliti.

Það, sem strax hlýtur að vekja athygli við lestur umsagnar hæstaréttar- 
dómaranna, er sú augsýnilega ókurteisi, er lýsir sér í öllum anda og formi um- 
sagnarinnar. Má nieðal annars benda á, að þar er sýnilega slægzt til að sýna dóms- 
málaráðherra lítilsvirðingu. Þetta eitt út af fyrir sig er mjög óviðurkvæmilegt af 
dómendum hæstaréttar.

Það er einnig talað um, að dómsmálaráðherra hafi „farið rakalausum 
orðum um réttinn í ástæðum fyrir frumvarpinu“ . Mun þar vera átt við orðin 
„að liæstiréttur hefir ekki undanfarin ár notið þess trausts, sem æskilegt væri“



í greinargerðinni. En þessi orð liafa við nokkur rök að stvðjast. Ýins unnnæli 
i blöðum frjálslvndu flokkanna hafa hnigið til alvarlegrar gagnrýni á dómum 
réttarins, og eru það einmitt blöð þeirra flokka, sem standa að ríkisstjórninni, 
en bak við þá flokka stendur meiri liluti af kjósendum landsins. Einnig er það 
vitanlegt, að manna á meðal hefir verið mikil gagnrýni á dómum réttarins, og 
það jafnvel meðal málaflutningsmanna við réttinn. Ef dómararnir liefðu orðað 
þessi ummæli sín þannig, að árásirnar á hæstarétt hefðu verið ómaklegar og 
órökstuddar, liefði verið hægt að ræða uin það atriði, en liitt er engan veginn 
rétt, að rakalausum orðum sé farið um réttinn, þó sagt sé, að hann hafi ekki 
notið æskilegs trausts. Hitt er einnig rétt í greinargerðinni, að ósamræmis hefir 
virzt kenna á milh einstakra dóma um svipuð sakarefni og að rétturinn virðist 
hafa skyndilega skipt um dómvenju, án þess að nokkur sérstök grein væri 
f jT Ír  þvi gerð. Þessar hógværu athugasemdir í greinargerðinni eru því alger- 
lega réttar, og má færa dæmi þeirn til sönnunar.

Þá kvarta dómararnir yfir því, að ekki hafi verið leitað álits réttarins 
fyrr en frv. var samið og fullprentað. Þess er fyrst að geta, að engin skylda 
ber til þess að leita f}rr  eftir umsögn dómaranna, auk þess sem fordæmi er 
fyrir því, að frumvarpið að upprunalegu hæstaréttarlögunum var ekki lagt 
fyrir dómara yfirréttarins áður en það var lagt fyrir þingið. Athugasemd þessi 
er því á litlum rökum reist.

En það verður að teljast alveg óforsvaranlegt, er þeir tala um „atferli 
ráðherra“ í þessu sambandi. Orðið „atferh“ mun venjulega aðeins notað um 
refsiverða verknaði, áð minnsta kosti þegar lagamenn taka sér slik orð í munn. 
Virðist því hér vera að ræða um aðdróttanir í garð dómsmálaráðherra, sem 
vitanlega ættu ekki að sjást frá dómendum hæstaréltar.

Dómararnir vilja hrekja þá skoðun, sem kemur fram í greinargerð frv., 
að hér sé um algerða nýmyndun á æðsta dómstiginu að ræða, og breytingarnar 
séu ekki minni en þær, sem gerðar voru með stofnun hæstaréttar. Dómararnir 
vilja hnekkja þessari skoðun með því að benda á, að tilskipunin um yfirdóm, 
sem að vísu var breytt og viðaukin með mörgum lögum, hafi aðeins verið 22 
gr., en hæstaréttarlögin 57 gr. og fimmtardómsfrv. 68 gr. Lakari röksemdir er 
vart hægt fram að færa, og veikur inundi leikmönnum þykja sá dómur hæsta- 
réttar, sem byggður væri á slíkum forsendum. —  Annars má vísa til greinar- 
gerðar fimmtardómsfrumvarpsins, bls. 20, þar sem rök eru færð fyrir þessu, 
rök, sem hvergi nærri eru afsönnuð með fullyrðingum dómaranna.

Það er fjarri lagi, þegar dómararnir fuhyrða, að breytingarnar séu í 
rauninni aðeins tvær: 1) afnámið á dómaraprófinu og 2) embættisaldurinn. 
Sýnist eftir þessu, sem dómurunum þyki engu máli skipta nýmæli um fjölgun 
dómaranna og opinbera atkvæðagreiðslu, auk ýmsra annara breytinga. Er 
þessi fuUjTðing dómaranna því furðu djörf.

í greinargerð frv. er ítarlega gerð grein fvrir, hvers vegna bjTjað hafi 
verið á breytingum á lokadómstiginu (bls. 17), og þarf dómurunum því ekki 
að koma þetta neitt „kynlega fyrir“ .

Um fimmtardómsnafnið vísast til greinargerðarinnar, bls. 20—21, og 
hrekja dómararnir ekkert það, sem þar er sagt.



Niðrandi orðum fara dómararnir um aukadómarana, sem þeír segja, að 
aðaldómararnir „eigi að geta fengið að láni úr lagadeild háskólans“ . Það er og 
alls ekki rangt að kalla þetta ákvæði áþekkt deildaskiptingu sumra erlendra 
dómstóla. I fimmtardómsfrv. er gert ráð fyrir, að fimmtardómur starfi með 
tvennu móti, bæði sem 3 manna og 5 manna dómstóll. Þetta er sannarlega áþekkt 
deildaskiptingu, þó ekki sé það eins. Og svipuð eru fyrirmæh í 5. gr. norsku 
réttarfarslaganna, þar sem svo er fyrir mælt, að hæstiréttur geti kahað til mann 
„i vidtlöftige saker“ , ef einhver dómaranna kynni að forfaUast, og á sá maður 
að „overvære forhandlingerne“ . Þetta er gert til þess, að aldrei séu færri en 7, 
sem taki þátt í meðferð umfangsmikiUa mála, og kemur þar fram sama hugs- 
nnin og með aukadómurunum, að meiri þörf sé fleiri dómara i umfangsmiklum 
málum. Hér er því um s v i p a ð fvrirmæli að ræða, og einmitt var visað til 
ákveðinnar gr. í norskum lögum, svo hægt væri að bera þetta saman.

1 Svíþjóð gilda einnig áþekk ákvæði, þar sem í 22. gr. stjórnskipulaga 
þeirra er mælt svo fyrir: „Uti högsta domstolen kunna ringara mál prövas och 
avgöras av fem ledamöter, sá och av fyra, dár alla fyra áro om slutet ense. Över 
viktigare saker skola minst sju döma“ .

Dómurunum finnst „ótiltækilegt“ að koma ákvæðum um aukadómarana 
fram á þann hátt, sem gert er ráð fyrir í frv. Er það rökstutt með því, að það 
geti vakið „óánægju og tortryggni gegn réttinum“ . Sýnist þessi röksemd furðu 
létt á metunum, því hver ákvörðun lokadómstigsins getur vitanlega vakið óá- 
nægju og tortryggni, og ekki er aðaldómurunum til mikils treystandi, ef ekki 
má trúa þeim fyrir því, að kalla á aukadómara þegar helzt skyldi, en láta vera 
að kalla á þá, þegar einföld mál eru á ferðinni. 5. gr. norsku réttarfarslaganna 
treystir dómsforseta einum til þess að tiikalla aukadómara „i vidtlöftige saker“ , 
og hefir ekki borið á, að þetta hafi vakið sérstaka óánægju né tortryggni gegn 
norska hæstaréttinum.

Aðalbreytingu telja dómararnir niðurfelhngu dómaraprófsins. Segja þeír 
núgildandi ákvæði hæstaréttarlaganna um þetta vera eins og „í flestum nýleg- 
um lögum um úrslitadómstigið utan einræðisstjórnarlanda". Vera má, að 
dómararnir hafi sérstaklega kynnt sér réttarfarslöggjöf ítala, Spánverja og 
Jugoslava, þó ekki nefni þeir lög þessara þjóða rneð nákvæmum tilvitnunum. 
En i þess stað nefna þeir aðeins 43. gr. dönsku réttarfarslaganna, sem þetta at- 
riði hæstaréttarlaganna var sniðið eftir. í Finnlandi segja þeir þá reglu gilda, að 
ríkisforseti skipi hæstaréttardómara eftir tillögum réttarins, og sama eigi sér stað 
í Svíþjóð, eftir gamalli venju. Niðurstaðan verður þvi sú, að i Danmörku einni 
af Norðurlöndum gilda ákvæði um dómarapróf, en finnsku réttarfarslögin fá 
veitingarvaldið i hendur æðsta framkvæmdarvaldinu (forseta), hkt og nú á sér 
stað hér um veitingu læknaembætta o. fl., þar sem veitingarvaldið leitar tillagna 
landlæknis o. s. frv., og i Svíþjóð mæla lögin svo fyrir, að konungur skipi dóm- 
ara, þó að það sé gömul venja, að leitað sé tihagna dómaranna. sem vitanlega 
eru ekki bindandi. Segir svo um þetta i 17. gr. stjórnskipulagslaga (Regerings- 
formen) þeirra: „Konungens domsrátt skall uppdragas minst tolv af honom ut- 
námnda lagkunniga mán, vilka fullgjort vad författingarna föreskriva dem, som



uti domareámbeten má nyttjas, samt i sádana várv ádagalagt insikt, erfarenhet 
och redlighet. De kallas justitierád ocli utgöra konungens högsta doinstol“ . Og 
í Noregi er veitingarvaldið skilyrðislaust í höndum æðsta framkvæmdarvaldsins. 
Loks má geta þess, að í Svíþjóð og Finnlandi er í undirbúningi ný heildar-réttar- 
farslöggjöf, og í frumvörpum þeim og nefndarálitum, sem komin eru fram 
þar í löndum um þetta, er alls ekki gert ráð fyrir neinu dóinaraprófi, og allt út- 
lit er fvrir, að í nýjum réttarfarslögum Svíþjóðar og Finnlands verði dómara- 
prófið ekki lögboðið.

Öll Norðurlöndin eru stjórnfrjáls lönd, og sjálfstæði dómstólanna varið af 
stjórnarskránum, þó 3 af þessum 4 ríkjum, að íslandi frátöldu, telji sér fært að 
láta æðsta framkvæmdarvaldið skipa hæstaréttardómarana án undangengins 
prófs, og virðist svo, sem þetta hafi ekki komið að sök né gert dómstólana háða 
framkvæmdavaldinu. Og þó að ákvæði finuntardómsfrv. um þetta verði sam- 
þykkt óbreytt, má gera ráð fyrir, að sjálfstæði dómstólsins verði ekki sett i 
hættu frekar hér en annarsstaðar, þar sem sömu reglur gilda, og sjálfsagt verður 
áhts aðaldóinara leitað, þegar skipa á nýjan mann i fimmtardóm, þó ekki verði 
sá nýi maður prófaður né neitunarvaldið i höndum réttarins. Að lokum má 
benda á það, að núverandi hæstaréttardómarar eru skipaðir af framkvæmdar- 
valdinu án þess að þeir væru áður prófaðir, og telja þeir sig þó sjálfsagt alger- 
lega sjálfstæða gagnvart því.

Atriði það, sem hér hefir verið rætt um næst á undan, telja dómararnir 
aðalbreytingu frumvarpsins, en ákvæðið um aldursmark dómara meginnýmæli.

Það er ekki rétt hjá dómurunuin, að hér sé um aðalatriði frv. að ræða. 
Eins er það mjög einkennileg ályktun, að 60 ára aldur sé „líklega yfirleitt nær 
þvi að vera bezti aldurinn“ . Naumast verður vægara að orði kveðið um þennan 
lofsöng til elhnnar en að hann orki mjög tvímæhs.

I þessu sambandi koma dómararnir með þá athugun og fullyrðingu, að 
aldursákvæði frv. geti „leitt til þess, að síðari stjórnir teldu sér frjálst að fara í 
fótspor núverandi dóinsmálaráðherra. Og livar væri þá réttaröryggið i landinu“ . 
Verður meiri hl. að telja þessi orð alveg óviðurkvæmileg af dóinendum hæsta- 
réttar. Þau verða ekki skilin á annan veg en þann, að dómararnir segi, að ef 
fetað væri í fótspor núverandi dómsinálaráðherra, væri réttaröryggið í land- 
inu í hættu. Með þessum orðum virðast dómararnir vitandi eða óvitandi taka 
ákveðna póhtiska afstöðu, sem meiri hlutinn verður að átelja hjá þeim. Er þá 
og komið i hið mesta óefni, og hæpið að þessi umsögn hæstaréttardómara væri 
alstaðar tekin sem góð og gild vara. I einu nágrannaríki voru kom fyrir nokkr- 
um árum fyrir atvik, sem rétt er að drepa á í þessu sambandi. Einn af hæsta- 
réttardómurum þess lands lét svo um mælt, að hann hataði ákveðinn stjórnmála- 
flokk. Aðalmálgagn þess flokks gerði þá fyrirspurn til dómarans, hvort þessi 
orð væru rétt eftir honum höfð, og ef svo væri, gæti hann ekki lengur setið sem 
dómari í hæstarétti, þar sem hann hefði lýst liatri á einum stjórnmálaflokknum. 
Dómarinn svaraði drengilega, kannaðist við orð sín og sagði tafarlaust af sér. 
Fannst öhum það vera liin réttu málalok.

Þá halda dómararnir því hiklaust fram, að 3. hður 8. gr. frv. þverbrjóti 
57. gr. stjórnarskrárinnar. Þessa fullvrðingu verður að telja mjög vafasama, því



ákvæðin um aldur má að minnsta kosti skilja sem veitingarskilyrði, og er vikið 
að því nánar síðar.

Eigi verður fallizt á þá skoðun dómaranna, að með frv. sé e k k i verið 
að koma nýrri skipun á dómstólana. í greinargerð frv. eru leidd rök að því, sem 
hvergi eru hrakin, að hér sé um nýskipun og umbreytni á lokadómstiginu að ræða.

Út af opinberu atkvæðagreiðslunni er rétt að benda á, að nokkurt ósam- 
ræmi er á milli 52. gr. frv. og greinargerðarinnar við 10. kafla. Stafar þetta af 
því, eftir upplýsingum sem meiri hl. hefir fengið, að upprunalega var ætlunin 
sú, að hafa bæði ráðagerðir og atkvæðagreiðslu munnlega og í hevranda hljóði. 
En frá þessu ráði var horfið og aðeins ætlazt til, að atkvæðagreiðslan væri opin- 
ber. Er á þetta minnzt siðar. Ber því að miða umsögn dómara við frv. með þess- 
ari leiðréttingu og þarf því ekki að vikja nánar að athugunum dómara um opin- 
bera ráðagerð, en aðeins benda á, að ekki er i álitinu skýrt allskostar rétt frá hér 
að lútandi fyrirkomulagi í Noregi, þar sem sagt er, að að ráðagerðum hafi „engir 
aðgang nema ritarar réttarins“ . 1 140. gr. réttarfarslaganna norsku er sagt, að 
ritararnir megi vera við ráðagerðirnar, og svo bætt við: „Dog kan rettens for- 
mand gi særlig tilladelse til andre, som af hensyn til sin juridiske utdannelse 
eller af lignende grunde önsker at være tilstede“ .

Það er óþarfi að skilja orðin „jafnskjótt og málaflutningi er lokið“  í 51. 
gr. frv. svo einstrengingslega eins og dómararnir vilja vera láta, en til að fyrir- 
byggja misskilning, er þetla gert skýrara með brtt.

Röksemdir dómaranna gegn opinberri atkvæðagreiðslu eru heldur léttar 
á metunum, þegar þær eru bornar saman við hina ágætu revnslu Norðmanna 
af þessu skipulagi. Vísast til greinargerðar frv. um þetta.

Ekki þykir ástæða til að ræða mikið við dómarana um meðaltalsákvæði 
53. gr., þó hinsvegar komi þar fram hjá dómurunum lítið traust til dómara i 
lokadómsstiginu, þar sem þeir gera ráð f}TÍr, að einstakir dómarar gætu mis- 
notað þessa reglu og með því móti haft „óhæfileg áhrif á útkomuna“ .

Svo virðist, sem dómararnir telji það vafasamt, að heimilt sé eftir stjórn- 
arskránni að lögbjóða félagsskap málaflutningsmanna við fimmtardóm, vegna 
liins almenna félagafrelsis. En þetta nær vitanlega ekki nokkurri átt. Enginn 
hefir látið sér detta í hug, að lögin um síldareinkasölu séu brot á stjórnarskránni, 
þó í þeim lögum séu menn skvldaðir til félagsskapar. Og vitanlega var ástæðu- 
laust að láta þessa félagsskvldu ná til annara málaflutningsmanna en þeirra, 
sem starfa við fimmtardóm, þegar um löggjöf um fimmtardóm var að ræða. 
Almenn félagsskylda málaflutningsmanna getur að sjálfsögðu komið til greina, 
þegar b'úið er að endurbæta réttarfarslöggjöfina yfirleitt.

Ekki sýnist neinn háski á ferðum, þó dómsmálaráðherra sé heimilaður 
fullnaðarúrskurður út af brotum málaflutningsmanna. I Bretlandi má skjóta 
shkum úrskurðum til dómsmálaráðherra eða yfirdóms (High Court). 1 Bret- 
landi er ekki síður „heilbrigð réttarmeðvitund“  en hér á landi, og sýnist því 
ekki hundrað vera í hættunni, þó þetta ákvæði væri í lög tekið. En því er alger- 
lega neitað, að í öllum siðuðum löndum heyri slíkir úrskurðir undir dómstólana, 
því Bretland er ennþá i tölu hinna siðuðu landa.

Vegna þess, hve forsendur dómaranna eru víða hæpnar, verður einnig að



telja niðurstöðu þeirra um það, að frv. veiki dómsvaldið og auki áhrif pólitíska 
valdsins á það, jafnvel þvert ofan í stjórnarskrána, vera rakalausa.

Það má vel vera, að dómurunum finnist sjálfum, „að skipulag hæsta- 
réttar hafi gefizt vel og að rétturinn njóti trausts almennings“ . En fyrst og 
fremst er þess að gæta, að „bhndur er liver í sjálfs sín sök“ , og hitt má vafalaust 
segja með eins miklum rökum, að hæstiréttur hafi ekki notið þess trausts al- 
mennings, sem æskilegt væri, og er minnzt á það liér að framan. Og sannarlega 
eru röksemdir dómaranna fvrir trausti almennings á réttinum einkennilegar, 
þar sem þeir færa það aðallega fram til stuðnings, „að málum fari þar sífjölg- 
andi“ .

Dómararnir virðast bera sig undan því, að þeir fái tæplega að njóta 
„vinnufriðar“ . Hvort þetta friðleysi stafar af sífjölgandi málum eða öðru, skal 
ósagt látið. En sannarlega eru starfsaðferðir, vinnubrögð og skipulag réttarins 
enginn shkur helgidómur, að á þau megi ekki minnast né benda á það, er aflaga 
þykir fara.

En þótt meiri hlutinn telji máhð í heild sinni þess vert, að það vevði sam- 
þvkkt, vih hann gera á því ýmsar minni háttar breytingar.

Á nokkrum stöðum i frv. eru villur. Orð og setningar virðast hafa falhð 
úr handriti eða við prentun, svo sem er í 6. gr. 4. tölul., 8. gr. og 22. gr. og víð- 
ar. Eru þessar villur leiðréttar með brtt. Um brtt. meiri hl. þykir rétt að fara 
nokkrum orðum. Er það fyrst við 4. gr. frv. Meiri hl. telur réttara að halda því 
fvrirkomulagi, sem nú er, að dómsforseti sé kosinn af dómurunum til 1 árs í 
senn. En þessi breyting var gerð með lögum nr. 37, frá 4. júní 1924, og hefir ekki 
annað heyrzt en að það hafi gefizt vel.

Til að rýmka nokkuð ákvæðin í 5. gr. um það, hvenær 5 dómarar skuli 
skipa dóminn, viU meiri hl. bæta því við, að dómsmálaráðherra geti í opinberum 
málum krafizt þess, að aukadómarar taki sæti.

Hér að fram hefir verið að því vikið, að ákvæði 8. gr. frumv., rétt 
skihn, brjóti aUs ekki í bág við stjórnarskrá landsins. En meiri hl. vill ekki láta 
um það deila, að þessi ákvæði rekist á stjskr. og hefir því gert nokkrar breyt- 
ingar við 8. gr. Er það ætlun meiri hl., að þar komi það fram skýrt og greinilega, 
að framvegis megi engum veita embætti sem dómara i fimmtardómi, er sé yngri 
en 30 ára eða eldri en sextugur. En meiri hl. viU gera þá undantekningu, að þetta 
skilyrði fyrir veitingu taki ekki til núverandi dómara í hæstarétti, en engan veg- 
inn er sú tillaga sprottin af því, að meiri hl. telji það nauðsvnlegt vegna ákvæða 
stjórnarskrárinnar.

Hitt er algert fjárhagsatriði, hvort þingið vill leggja fyrir landsstjómina 
að láta dómara fara frá embætti þegar hann er 65 ára eða eldri. Þetta brýtur 
heldur engan veginn í bág við ákvæði 57. gr. stjskr. Aðeins kemur fram þing- 
vilji, sem viU nota heimild stjórnarskrárinnar, sem felst í þessum orðum: „Þó 
má veita þeim dómara, sem orðinn er fullra 65 ára gamaU, lausn frá embætti“ . 
Og þessa heimild á að nota vegna þess, að annars er hætt við, að ekki vrðu þessi 
ákvæði notuð, t. d. gagnvart dómara, sem greinilega væri farinn að sljóvgast, 
en vildi ekki viðurkenna það sjálfur, eins og altítt er, og jafnvel að starfsbræður 
hans, líka aldiu-hnignir, tækju síður eftir því en aðrir, sem utan við dóminn



standa. Mundi þetta vafalaust þá kölluð harðneskja og lilutdrægni, ef slíkum 
manni væri veitt lausn frá dómarastörfunum, og því tryggara fyrir öryggi dóma 
að nota heimild stjórnarskrárinnar fortakslaust.

1 samræmi við það, sem áður er sagt, flytur meiri hl. breytingu til lag- 
færingar á 52. gr. frv. um það, að ráðagerðir dómara fari ekki fram opinberlega, 
en aftur er hitt gert skýrara, að atkvæðagreiðsla fimmtardóms um mál, er hafa 
verið flutt munnlega, skuli vera opinber.

Hafa nú verið nefndar flestar þær breytingar, er meiri hl. vill gera á frv., 
og er það því tillaga hans, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 4. gr. 1. málsgr. skal orða svo:
Fimmtardóm skipa 3 aðaldómarar og 2 aukadómarar. Konungur 

skipar aðaldómara, en þeir kjósa sér forseta úr sinum hópi til eins árs í senn.
2. Við 5. gr.

a. Aftan við 3. málsgr. bætist:
Þó getur dómsmálaráðherra krafizt þess, að aukadómarar taki 

sæti í fimmtardómi i opinberum málum.
b. Upphaf siðustu málsgr. skal orða svo:

Aðaldómarar fimmtardóms o. s. frv.
3. Við 6. gr. Upphaf greinarinnar skal orða svo:

Nú er ákveðið o. s. frv.
4. Við 8. gr.

a. Upphaf 1. málsgr. skal orða svo:
Aðaldómarar í fimmtardómi skulu o. s. frv.

b. 3. tölulið skal orða svo:
Séu eigi yngri en þrítugir og eigi eldri en sextugir.
Undanþegnir þessu skilyrði við veitingu embætta í fimmtardómi 

eru þó þeir dómarar, er skipa hæstarétt þegar fimmtardómur tekur til 
starfa. Þó má enginn fastur dómari vera eldri en 65 ára.

c. I stað „kjörforeldri eða fó$turbörn“ i 4. tölulið komi: kjörforeldri og 
kjörbörn, fósturforeldri og fósturbörn.

5. Við 17. gr.
a. Aftan við 2. tölulið bætíst: eða um jafnlangan tíma gegnt embætti eða 

stöðu, sem lagapróf þarf til.
b. Aftan við greinina bætist ný málsgr.:

Þá skulu og þeir, er byrjað hafa prófraun fyrir hæstarétti, sbr. 3. 
tölulið, eiga rétt á því að ljúka prófi sínu við fimmtardóm.

6. Við 22. gr. Á eftir 1. málslið komi nýr málsliður, svo hljóðandi:
Einnig er honum rétt að fela flutning máls síns maka sínum, frænd- 

um að feðgatali eða niðja, systkinum sínum, tengdaforeldrum eða tengda- 
börnum.



7. Við 31. gr. Fvrir „uppboðigjörðum“ í síðustu málsgr. komi: uppboðs- 
gerðum.

8. Við 34. gr. I stað „51. gr.“ komi: 33. gr.
9. Við 43. gr.

a. Upphaf f jT r i  málsgr. skal orða svo:
Gögn, varnir, málsatvik og kröfur i einkamálum má eigi bera 

fram o. s. frv.
b. I stað orðanna i síðari málsgr. „til afnota liinum aðilanum“ komi: til af- 

nota handa hinum aðilanum.
10. Við 48. gr. Upphaf 2. málsgr. skal orða svo:

Ákvæði 1. málsgr. gilda þ.ó eigi, ef fimmtardómur frestar opinberu 
máli til þess o. s. frv.

11. Við 51. gr. Upphaf greinarinnar skal orða svo:
Dóma og úrskurði skal upp kveða svo fljótt sem unnt er, þegar mál- 

flutningi er lokið, o. s. frv.
12. Við 52. gr.

a. Aftan við 1. málsgr. bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Engir hafa rétt til að vera við ráðagerðir nema dómarar og 

fimmtardómsritari. Forseti réttarins getur þó gefið öðrum leyfi til að 
vera við ráðagerðir, sé þess sérstaklega óskað.

b. 1. málslið 2. málsgr. skal orða svo:
Atkvæðagreiðslur fimmtardóms um mál, er munnlega liafa verið 

flutt, skulu munnlegar vera, opinberar og í lieyranda hljóði.

Alþingi, 28. marz 1930.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason,
form. fundaskrifari og frsm.

Fylgiskjal.

Dómsmálaráðherrann hefir með bréfi dags. 21. f. m. sent hæstarétti 
frumvarp til laga um fimmtardóm, sem lagt hefir verið fvrir Alþingi sem stjórn- 
arfrumvarp, og jafnframt mælzt til þess, að rétturinn léti uppi álit sitt um 
frumvarpið til þess að það yrði lagt fyrir nefndir þær, er kvnnu að fjalla um 
frumvarpið á Alþingi. —

Nú þótt nefndur ráðherra hafi, ofan á ummæli þau, er hann lét sér 
um munn fara um hæstarétt á Alþingi 1928, sbr. B.-deild Alþt. það ár, 
sérstaklega bls. 2852—53 og bls. 2882, 84 og 85, farið rakalausum orðum um 
réttinn í ástæðum fyrir frumvarpinu og ekki leitað ráða réttarins áður 
en frumvaipið var samið og fullprentað, þá viljum vér þó málefnisins 
vegna, um leið og vér mótmælum ofannefndu atferli ráðherra í garð 
réttau-ins, skýra háttvirtri allsherjarnefnd efri deildar, sem málinu hefir



verið vísað til, frá áliti voru um frumvarp þetta, i því trausti að nefndin 
gefi háttv. alþingismönnum kost á að kynnast skoðun vorri á frumvarpinu.

Frumvarpið er 14 kaflar og 68 greinir, og i ástæðunum kallað „alger 
nýmyndun á æðsta dómstiginu“ . Er þar ennfremur sagt, að breytingarnar, 
sem frumvarpið geri á hæstaréttarlögunum, séu ekki minni en þær breyt- 
ingar, sem þau lög gerðu á gömlu landsyfirréttartilskipuninni og því ekki 
minni ástæða nú en þá til að búa til algerlega ný lög og nema hæstarétt- 
arlögin að öllu leyti úr gildi.

Þessu er óþarfi að svara með öðru en því, að benda þeim, sem um 
frumvarpið eiga að fjalla, á, að bera saman tilskipun 11. júlí 1800, sem er 
22 gr. alls, við hæstaréttarlögin, sem eru. 57 gr., og lesa síðan frumvarpið og 
hæstaréttarlögin saman, enda sagt í sjálfum ástæðunum, að samtals um 
40 gr. af 68 séu samliljóða samsvarandi greinum i hæstaréttarlögunum, og 
þó fara hvergi nærri allar þessar 28. gr. með nokkrar verulegar breytingar.

Mun þá engum skynbærum manni annarsvegar dyljast sá mikli mun- 
ur, sem hæstaréttarlögin gerðu á dómskipuninni í landinu, þar sem þau, 
auk margra annara breytinga, fluttu úrslitadómsvaldið inn í landið og lög- 
leiddu gersamlega nýtt réttarfar um meðferð allra mála i réttinum. Né 
lieldur mun hinsvegar nokkrum dyljast liitt, að ráðgerðu nýmælin i frum- 
varpinu gáfu ekki nokkra átyllu til að semja nýtt heildarfrumvarp og allra 
sízt til að leggja hæstarétt niður. Þau hefði öll mátt lögleiða með nokkrum 
viðaukagreinum.

Verulegu breytingarnar eru í rauninni sem .sé aðeins tvær: Niður- 
fellingin á íhlutunarvaldi réttarins um skipun dómara samkv. 4. lið 6. gr. 
hæstaréttarlaganna og henni samfara afsal á fullkomnu einræðisvaldi i þvi 
efni í hendur dómsmálaráðherra og svo breytingin á embættisaldri dóm- 
aranna.

Það er sagt í ástæðunum, að i rauninni þurfi að endurskoða alla 
réttarfarslöggjöfina og koma henni i eitt samstætt kerfi. Virðist það því 
koma kynlega fyrir að taka einn liðinn út úr, og það þann liðinn, sem ný- 
lega hefir fengið nýtízku umbúnað. Þetta er þó talið „eðlilegast og sjálf- 
sagðast" í ástæðunum. .

Það er rétt, að nafnið „/læsí/réttur" mun ekki hafa látið jafnvel i 
eyrum allra fvrst eftir að dómstigunum var fækkað. En nú finna sennilega 
sárafáir eða jafnvel engir til þess. Nafnið er vel fallið til þess að sýna 
það bæði inn á við og út á við, að rétturinn er úrslitadómstóll, enda heita 
langflest úrslitadómstigin samsvarandi nafni og öll á Norðurlöndum. Og 
nafnið á úrslitadómstólnum í íslenzkum málum hefir á þriðju öld verið 
hæstiréttur.

• Fimmtardómur er að vísu fornt heiti á æðsta dómstól landsins mest- 
an hluta lýðveldistímans, en alóhæft til að tákna það út á við, að hann sé 
úrslitadómur, svo sem þýðingin i sjálfum frumvarpstextanum ber ljósast- 
an vott um. Og hvað sem öðru líður, er nafnbreytingin ekki nauðsynjaný- 
mæli, enda fimmtardómurinn gamli, 3 tylftadómur, gerólikur úrslitadóm- 
stólum nútímans, nefndur þvi nafni af þvi að fjórðungsdómarnir 4 voru



fyrir á Alþingi, er hann var stofnaður. Nýja nafnið þvi i rauninni rangnefni, 
meðan enginn er fjórðungsdómurinn.

Næsta umtalsverða breytingin er ákvæði 4. 5. og 6. gr. frv. um 2
aukadómara, sem aðaldómararnir 3 eiga að geta fengið að láni úr laga-
deild Háskólans í „margbrotnum, umfangsmiklum eða vandasöm- 
um málum“ . Er sagt í ástæðunum að þetta sé áþekkt deildarskiptingu 
nokkurra erlendra úrslitadómstóla og svipuð fyrirmæli sé að finna i 5. gr. 
norsku réttarfarslaganna. En deildaskiptingin, þar sem hún á sér stað, t. d. 
í Noregi og Svíþjóð, fer ekki eftir umfangi málanna. Og i 5. gr. norsku 
réttarfarslaganna er að vísu sagt, að liæstiréttur geti kallað til mann „i 
vidtlöftige saker“ , en í tilvitnuninni hefir gleymzt að geta þess, að þetta 
er aðeíns varúðarráðstöfun gegn því, að einhver aðaldómaranna kynni að 
forfallast meðan á flutningi málsins stendur, en ekki til þess að fjölga 
dómurunum. Norska ákvæðið svarar því nánar til 2. liðs 5. gr. hæstarétt- 
arlaganna um tilkvaðning varadómara i fo'rföllum aðaldómara heldur en 
til nýinælis frv. um fjölgun dómara í vandasömum málum.

En ef hallast ætti að tillögu frumvarpsins um aukadómara virðist
þó ótiltækilegt að koma henni fram á þann hátt, sem þar er gert ráð fyrir. 
Það þarf eigi að lýsa þvi nánar, að það mundi auðveldlega geta vakið 
óánægju og tortryggni gegn réttinum, ef hann ætti að úrskurða það i hverju 
falli hvort 3 eða 5 dómendur ættu að dæma mál, er til réttarins er stefnt, 
enda verður oft eigi úr þvi skorið til fullnustu f>Tr en í málflutningnum, 
livort mál er vafasamt eða eigi. Það mundi því heppilegra að tiltaka það 
i sjálfum lögunum hver mál eða málaflokka aukadómararnir skyldu fjalla 
um. Annars væri einfaldast og öruggast, ef 3 dómarar þykja eigi nægja, 
að fjölga dómurunum um 2, enda var fækkunin 1924 gerð á móti tillögum 
dómenda hæstaréttar og varin með þvi einu að liún liorfði til sparnaðar.

Er þá komið að annari aðalbreytingu frumvarpsins, niðurfellingu 8. 
gr. á 4. lið 6. gr. liæstaréttarlaganna, skilorðinu um próf dómaraefna fyrir 
hæstarétti. Er ákvæði þetta vitanlega sett til varnar þvi, að óhæfir menn 
taki sæti i réttinum og sitji þar, ef til vill áratugum saman, og er auðvitað 
því óhjákvæmilegra sem rétturinn er fámennari.

Samskonar ákvæði mun vera lögmælt i flestum nýlegum lögum um 
úrslitadómstigið utan einræðisstjórnarlanda • og útnefning hæstaréttardóm- 
ara annarstaðar a. m. k. fara fram eftir tillögum hæstaréttar. I 43. gr. 
dönsku réttarfarslaganna er samskonar ákvæði og í islenzku hæstaréttar- 
lögunum. — í Finnlandi skipar ríkisforsetinn liæstaréttardómara samkv. 
tillögum réttarins. Og sama á sér stað í Svíþjóð, samkvæmt gamalli venju. 
Annars er ekki skýrt alls kostar rétt frá hér að lútandi fjTÍrkomulagi er- 
lendis í ástæðunum. Þannig liefir láðst að geta þess um Eistland, að hæstí- 
réttur stingur þar upp á 2 dómaraefnum i hvert laust sæti og þjóðþingið 
skipar þá annan þeirra.

Þetta er líka i samraémi við stjórnarskrárvarið sjálfstæði dóms- 
valdsins i öllum stjórnfrjálsum löndum, sbr. 2. gr. stjskr., enda réttmæti 
þess játað af öllum málsmetandi stjórnmálamönnum. 1 þessu sambandi



má geta þess, að núverandi dómsmálaráðherra tók ótvírætt í þann streng 
á Alþingi 1924, sbr. B-deild Alþt. það ár, bls. 1993. Þar farast honum þann- 
ig o rð : „Mér virðist meiri trygging fyrir því, að beztu mennirnir verði 
dómstjórar, ef þeir eru kosnir innan réttarins, heldur en ef þeir eru skip- 
aðir af hinu pólitíska valdi“ . Hér var um það að ræða hvort forseti hæsta- 
réttar skyldi skipaður af stjórninni eða kjörinn af réttinum sjálfum, og það 
síðara varð ofan á.

En sé það viðsjárvert að láta stjórnina velja hæstarétti forseta, jafn- 
vel úr flokki dómaranna, hversu miklu hættulegra hlýtur það þá ekki að 
vera að fá stjórninni fullkomið einræðisvald um það, hverjir skuli verða og 
vera dómarar í réttinum.

Er þá komið að hinu meginnýmæli frumvarpsins og er það einnig 
i 8. gr. Það er 3. liður greinarinnar, og er hann á þá leið, að aðaldómari:
„Sé eigi yngri en 30 ára og eigi eldri en 60 ára“ .

„Undanþegnir þessu skilyíði eru þó þeir, er skipa hæstarétt þegar 
fimmtardómur tekur til starfa. Þó má enginn fastur dómari vera eldri en 
65 ára“ .

En hér að lútandi ákvæði 57. gr. stjórnarskrárinnar er á þessa leið:
„Þeim dómendum, sem ekki hafa að auk umboðsstörf á hendi, verð-

ur ekki vikið úr embætti nema með dómi, og ekki verða þeir heldur fluttir 
í annað embætti á móti vilja þeirra, nema þegar svo stendur á, að verið er 
að koma nýrri skipun á dómstólana. Þó má veita þeim dómara, sem orð- 
inn er fullra 65 ára gamall, lausn frá embæti, en eigi skal hann missa 
neins í af launum sínum“ .

Út af þessu nýmæli, sem líklega er aðalatriði frumvarpsins, athug- 
ast það fyrst, að það er svo langt frá þvi að 60 ár sé of hár dómaraaldur, 
að hann er líklega yfirleitt nær því að vera bezti aldurinn, ekki sízt í norð- 
lægum löndum, þar sem menn eldast yfirleitt betur en i suðlægum löndum. 
Enda er ekkert hámark dómaraaldurs lögleitt í Bretlandi, Bandarikjun-
um vestanhafs, í Danmörku og i Sviþjóð. I Bretlandi og Bandarikjunum 
sitja háaldraðir menn oft í æðstu réttunum, og eru æðstu réttir þeirra landa 
þó fáskipaðri en samsvarandi dómstólar í öðrum löndum. Aftur á móti er ’ald- 
urstakmarkið í Finnlandi og Noregi 70 ár.

Þar næst mundi frumvarpið, ef það yrði lögleitt, geta orðið rikis- 
sjóði alldýrt. Það gæti farið svo, að utan réttarins sætu árum, ef til vill 
áratugum, saman á fullum launum fleiri starfhæfir menn heldur en þeir, 
er sætu í réttinum sjálfum.

Og seinast en ekki sízt gæti það leitt til þess, að siðari stjórnir teldu 
sér frjálst að fara í fótspor núverandi dómsmálaráðherra. Og hvar væri þá 
réttaröryggið i landinu? Rétturinn gæti með þvi móti orðið leiksoppur i
höndum stjórna og stjórnmálaflokka. Yæri þá sjálfstæði dómsvaldsins
gagnvart umboðsvaldinu orðið að engu, þvert á móti ákvæðum IV. kafla
stjórnarskrárinnar. Og afleiðingunum af því þarf ekki að lýsa.

En að þessu slepptu þverbrýtur 3. liður 8. gr. frumvarpsins 57. gr. 
stjórnarskrárinnar.



Hvorki stjórnarskráin né önnur lög landsins setja dómurum neitt 
fortakslaust aldurstakmark. 57. gr. stjórnarskrárinnar segir aðeins: Veita 
„má“  65 ára gömlum dómara lausn. Hún segir ekki: Veita
„skal“  o. s. frv. Og á þessu er svo mikill munur, að ekki þarf að orð- 
lengja um það. Ákvæði þetta er stilað til umboðsstjórnarinnar, en ekki til 
löggjafarvaldsins, og vitanlega lögmælt til þess að opna stjórninni leið til 
að veita lausn manni, sem orðinn er ófær til dómarastarfa af einhverjum 
ástæðum, en vill ekki fara með góðu og ekki er hægt að setja af sam- 
kvæmt hinum tveimur heimildum stjórnarskrárgreinarinnar. Lögleiðing for- 
takslausrar lausnar 65 ára, og þá því fremur 60 ára, gamals dómara er því, 
ein út af fvrir sig, ugglaust brot á stjórnarskránni.

Þar næst væri lausnaroe/h'n// 60 ára gamals dómara, er fengið hefði 
embættið í gildistíð 57. gr. stjórnarskrárinnar, en fengið lausn gegn vilja 
sínum, einnig stjórnarskrárbrot, er gæfi manninum rétt til fullra launa.

Loks væri það og brot á 57. gr. stjórnarskrárinnar ef núverandi um- 
boðsstarfslausir dómarar væru mót vilja þeirra og án saka leystir frá em- 
bætti, áður en þeir vrðu 65 ára. Stjórnarskráin heimilar landsstjórninni 
aðeins i 3 tilfellum að levsa umboðsstarfslausa dómara löglega frá em- 
bætti gegn vilja þeirra: 1. samkvæmt dómsúrskurði, 2. með lausnarveit- 
ingu vegna fullnaðs 65 ára aldurs og 3. með flutningi í annað embætti, en 
þá þó því aðeins, að verið sé að koma nýrri skipun á dómstólana, en þvi 
nafni verða með engu móti nefndar breytingar þær, sem stofnað er til 
á hæstarétti einum með frumvarpinu.

Eitt meðal umtalsverðu nýmæla frumvarpsins er ákvæði 51.—56. gr. 
um atkvæðagreiðslu dómara, samning dóma og birting þeirra og ágrein- 
ingsatkvæða.

Eftir að fækkaði í réttinum 1926 hefir héraðlútandi meðferð verið 
hagað svo, að allir 3 dómararnír skiptast á að gera uppkast að dómum, 
eftir fyrirfram ákveðinni röð.

Sé málið munnlegt, koma dómarnir saman þegar eftir flutning máls- 
ins, og sá dómari, sem atkvæðið (dómsuppkastið) á að semja, reifar þá 
málið fyrir hinum og lýsir skoðun sinni um dómsniðurstöðu og aðaldrætti 
forsenda fyrir henni. Að þvi búnu lýsa hinir skoðun sinni. Og síðan er ráð- 
in niðurstaða málsins. Sé hún söm og framsögumanns, semur hann atkvæð- 
ið og er það síðan rætt af öllum dómurunum og þá gengið frá dóminum. 
En fallist hinir dómararnir ekki á atkvæðið, gerir annarhvor þeirra nýtt 
atkvæði, sem þá verður dómur í málinu.

Sé málið skriflegt, tekur sá dómari, sem röðin til segir, við mál- 
skjölunum og semur atkvæði, er síðan gengur til næsta dómara ásamt mál- 
skjölunum og loks til hins þriðja. Hafi ágreiningur orðið um niðurstoðu 
eða forsendur, koma dómendur allir saman og er þá gengið frá dóminum.

Þetta fvrirkomulag hefir gefizt vel og ólíklegt að nýja ráðgerða 
fyrirkomulagið gefist eins vel, þó auðsæju brestirnir á héraðlútandi ný- 
mælum væru numdir burtu.

Þess er getið í ástæðunum, að ákvæði 52. gr. frumvarpsins um að svo-



kallaðar ráðagerðir dómaranna skuli fara fram í heyranda hljóði, sé tekin 
eftir norsku réttarfarslögunum, en þetta er eigi rétt. I 141. gr., sbr. 139. og 
140. gr. þeirra laga er það þvert á móli tekið fram berum orðum, að ráða- 
gerðin (raadslagningen) í liæstarétti fari fram fyrir lokuðum dyrum, eins og 
i öðrum dómstólum landsins, og liafi þar engir aðgang nema ritarar rétt- 
arins, en dómsatkvæði sitt í munnlegum málum greiðir hver dómari þar 
á móti opinberlega í réttinum.

Annars er ákvæði 51. gr. frumvarpsins um að dóma og úrskurði 
skuli uppkveða i munnlegum niálum „jafnskjótt sem málflutningi er lokið“ 
öldungis fráleitt, enda kemur það ákvæði í beina mótsögn við 52. gr., sem 
fjTÍrskipar „ráðagerð“  með dómendum um efni og ástæður dóma.

Ákvæði 52. gr. um opinbera ráðagerð væri til skemmdar, enda 
hvergi tíðkuð svo vitað sé. Og opinber atkvæðagreiðsla tilgangslaus i þeim 
málum, sem enginn ágreiningur er uni, þar sem dómarnir eru prentaðir 
jafnskjótt og efni er til i örk. Þar sem ágreiningur yrði, gæti hinsvegar 
komið til mála að lögbjóða annaðhvort opinbera atkvæðagreiðslu eða birt- 
ingu ágreiningsatkvæða, og mundi síðari kosturinn koma að meiri notum, 
bæði af þvi að ágreiningsatkvæði er fullkcminn dómur höfundar og að- 
gengilegt fyrir alla, en við munnlega atkvæðagreiðslu mundi aðeins getið 
niðurstöðu og hennar ekki njóta aðrir en þeir, er viðstaddir væru.

Annars verður að geta þess, að enn er mjög deilt um það, hvor leið- 
in sé heppilegri, að birta atkvæði eða halda þeim leyndum. Og er einnig 
ágreiningur um það innan réttarins. Opinber atkvæðagreiðsla þykir þvi 
varhugaverðari, sem dómstóllinn er fámennari. Og hún mun ekki eiga sér 
stað utan Noregs, a. m. k. ekki á Norðurlöndum, og var þó lögmælt í 
Noregi 1863.

„Meðaltals“  ákvæði 53. gr. mun og vera fullkomin nýlunda i réttar- 
farslögum, enda engan veginn hættulaust, með því að jafnvel einum 
dómara væri þá innan liandar að liafa óliæfileg áhrif á útkomuna, þyrfti 
ekki annað en liafa sína tölu nógu háa.

Eru þá eftir af umtalsverðum nýmælum nokkur ákvæði um mála- 
flutningsmenn í 17., 22., 24.,. 25. og 27. gr. frumvarpsins.

I 17. gr. er fellt niður skilorð 1. liðs 13. gr. hæstaréttarlaganna um að 
málaflutningsmenn aðrir en þeir, er verið höfðu málaflutningsmenn við 
landsyfirréttinn, skuli liafa fyrstu prófseinkunn, svo sem áskilið er í flest- 
um löndum, t. d. bæði í dönsku réttarfarslögunum, 120. gr., og í norsku lög- 
unum, 220. gr.

Þar er og fellt niður ákvæði sörnu greinar liæstaréttarlaganna um að 
menn, sem gegnt hafi 3 ár embætti eða stöðu, sem lagapróf þarf til, skuli 
vera jafngengir til málflutnings og þeir, sem unnið hafa að málflutningi 
jafnlengi, og er þó samskonar ákvæði í nýnefndum greinum dönsku og 
norsku laganna. •

I 18. gr. hæstaréttarlaganna er meðal annars nánustu vandamönnum 
aðilja í sparnaðarskyni lieimilaður málflutningur í hæstarétti, en sú heim- 
ild felld niður i 22. gr. frumvarpsins.



Með breytingu hæstaréttarlaganna frá 1924 var réttur aðilja til að 
flytja mál skriflega nokkuð rýmkaður, og var það einnig gert í sparnaðar- 
skyni. Nú er hanh aftur þrengdur í 45. gr. frumvarpsins.

Eftir 20. gr. hæstaréttarlaganna var ráðherra skyldur að svipta þann 
mann málflutningsleyfi, er rétturinn hafði þrisvar sektað fyrir „stórkost- 
legt skyldubrot“ , en í 24. grein frumvarpsins er þessari skyldu ráðherra 
snúið i heimild. Og má nærri geta, liversu hollt það ákvæði gæti orðið, bæði 
almenningi og samvinnu dómara og málflutningsmanna, ef ráðherra mis- 
beitti þeirri heimild.

Og öll eiga nýnefnd nýmæli sammerkt i því, að ekki verður séð, að 
þau séu til bóta frá sjónarmiði almennings.

Eins og kunnugt er, er mönnum heimilt að stofna félög í lögleyfðum 
tilgangi. Er sá réttur varinn með 69. gr. stjskr. og almennt kallaður félaga- 
frélsi.

Hinsvegar minnist stjórnarskráin hvergi á skyldu manna í þvi efni, 
enda varliugavert að lögleiða slíkt, meðal annars vegna þess, hvar tak- 
mörkin ættu að vera, en það gerir 25. frumvarpsgreinin. Hún skipar mál- 
flutningsinönnum við fimmtardóminn að bindast félagssamtökum, undir 
eftirliti dómsmálaráðherra, eftir þvi sem segir í athugasemd við greinina, 
til að liafa „eftirlit á framferði og störfum málflutningsmannanna“ . Það 
hefir þó ekki heyrzt að meiri þörf væri á eftirliti með hæstaréttarmál- 
flutningsmönnum en með öðrum málflutningsmönnum, enda ber eftirlit 
með þeim störfum málflutniúgsmanna, sem snerta starfsemi þeirra innan 
réttar, undir dómstólana. .

Loks stingur „fullnaðarúrskurður“ dómsmálaráðherra skv. 27. frv.- 
gr. út af brotum málflutningsmanna, jafnvel þó að um fullnaðarmissi at- 
vinnuréttinda þeirra væri að ræða, undarlega í stúf við gildandi lög og 
heilbrigða réttarvitund nútímans. 1 öllum siðuðum löndum heyrir úrskurð- 
ur slíkra réttinda undir dómstólana, sbr. t. d. 145. gr. dönsku réttarfars- 
laganna, og verða málflutningsmenn þar i landi þó aðeins sviptir málflutn- 
ingsrétti um stundarsakir af ástæðum þeim, sem eftir frv. eiga að geta 
valdið fullnaðarmissi.

Ennfremur þykir ástæða til að benda á, að 26. gr. frv. verður eigi 
skilin öðruvísi en svo, að stjórn félags málflutningsmannanna við.réttinn sé 
þar með fengið vald til þess að ákveða livaða þóknun eða kaup mál- 
flutningsmanni ber hjá viðskiptamanni sínum fyrir veitta réttaraðstoð, ef 
þeir verða ósáttir um upphæðina, þótt viðskrptaniaðurinn hafi eigi leitað 
til félagsstjórnarinnar um þetta efni. Og væri dómsmálaráðherra þá senni- 
lega jafnframt skv. 27. gr. eftir atvikum fengið úrslitadómsvald um 
þetta atriði.

Að draga slík ágreiningsmál undan úrskurði dómstólanna væri 
óhæfilegt gagnvart almenningi og gæti hinsvegar vakið tortryggni og 
úlfúð gegn málflutningsmönnunum.

Eins og sést á framanrituðu eru tilvitnanir i frumvarpsástæðunum



ekki ábyggilegar. Þetta á ekki siður við tilvitnanir i ritgerðir, sem þar eru 
nefndar. Sumar þeirra eru slitrur, slitnar út úr réttu sambandi.

Samkvæmt því, sem að framan segir, ráðum vér frá að lögleiða 
fimmtardómsfrumvarpið, sem mjög hnígur að því, að veikja dómsvaldið 
og auka áhrif pólitiska valdsins á það, jafnvel þvert ofan i stjórnar- 
skrána. j

Enda verður ekki annað sagt en að skipulag hæstaréttar hafi gef- 
izt vel og að rétturinn njóti trausts almennings. Sést það meðal annars 
á því, að málum fer þar sífjölgandi.

Svo má og geta þess, að löggjafarvaldið og nokkrar aðrar stofnanir 
hafa ósjaldan leitað réttarins um tilnefningu manna, er mikið hefir þótt 
við liggja.

Væntum vér því, að rétturinn geti áfram gegnt köllun sinni, fái 
hann aðeins að njóta vinnufriðar. Og með þvi er væntanlega ekki til of 
mikils mælzt til handa einni af þremur máttarstoðum ríkisvaldsins á þúsund 
ára afmæli þess.

Reykjavík 22. fébr 1930.

Eggert Briem. Lárus H. Bjarnason. Páll Einarsson.


