
Ed. 381. Nefndarálit
um frv. til laga um fimmtardóm.

F rá m inni hlnta allsherjarnefndar.
E ins og tekið er fram  íb y r ju n  greinargerðarinnar fyrir frv. því, sem hér

er um að ræða, er skipun dóm svaldsins einn m erkasti þátturinn  í stjórnarfari
hvers lands og öryggi þjóðfélagsþegnanna eigi alllítið undir henni komið.

Eftir 2. gr. stjó rnarskrár konungsrikisins íslands er ísleDzka dómsvaldið
hjá dóm endum , og ern ýms ákvæði sett í stjórnarskrána og siðar í löggjöfina til
þess að tryggja sjálfstæði þeirra, sérstaklega gegn fram kvæm darvaldinu. D óm endur 
skera, eftir 56. gr. stjórnarskrárinnar, úr öilum ágreiningi um em bæ ttistakm órk 
yfirvalda, og eins skera þeir og ú r þvi, hvort hið alm enna löggjafarvald hafi 
haldið sig innan takm arka þeirra, er stjórnarskrárlöggjafarvaldið hefir sett þvi.



Má því segja, að stjórnarskrárlöggjafarvaldið eitt sé sett yfir dómsvaldið í is- 
lenzkri löggjöf. '

íslendingar hafa verið sam m ála nm það fram á siðustn daga að vilja 
hlúa svo vel að dóm svaldinn i landinu, sem unnt væri fyiir jafnfámenna og 
fátæka þjóð og vér erum.

Þegar dómsvald hæ staréttar D«ma i islenzkum m álum  var num ið úr gildi 
og islenzkur ' hæ stiréttur var settur á stofn, voru menn mjög sam m ála um það 
að sníða hann sem mest eftir tizku þeirri, er i þvi efni gilti annarsstaðar á 
Norðurlöndum , og að gera dóm endurna þar og málsmeðferð alla sem óháðasta 
fram kvæm darvaldinu, og þegar dómendum í hæ staiétti var fækkað ú r 5 niður i 
3 og bæstaréttarrilarastarfið lagt niður sem sérstakt embætli, var það eingöngu 
gert i sparnaðarskyni, enda gengu þá eifiðir tfm ar yfir landið, svo að spara varð 
og sparað var fé þar, sem hægt var.

Núverandi hæstv. dóm sm álaráðberra fórnst þegar á Alþingi 1923 svo orð 
í greinargerð frv , sem bann flutti þá um fækkun hæ staiéttardóm enda ú r 5 niður 
í 3 og niðurlagningu bæ staréttarritaraem bæ ttisins: »H æstiréttur (með 5 dóm endnm  
og hæ staréttarritara) er bersýnilega ofviða að stærð og dýrleika fyrir litla og fá- 
tæka þjóð. D óm endurnir þnrfa ekki að vera nema þ rír og með engan ritarac, 
(Alþt. 1923 A. bls. 325).

Dóm endafækkunin gekk þó ekki fram fyrri en á þinginu 1924. 
þegar ákvæði og nýmæli frv. þess, er bér liggur fyrir, eru borin sam an 

við bæstaréttarlögin, er það bert, að ef það yrði að lögum, yrði hinn nýi fimmtar- 
dóm ur miklu háðari fram kvæm darvaldinu en hæ stiréttur er nú. E r það sérstak- 
lega niðurfelling dóm araprófsins, er gerir þetta að verknm. E ftir frv. verðnr 
dóm sm álaráðherra einráður um skipun dómsins, en eflir núgildandi lögum verður 
nýr dóm ari í hæstarétli, að aflokinni prófraun, að fá yfirlýsingu réttarins um- það, 
að hann hafi reynzt hæfnr til starfans.

í sömu átt gengnr ákvæði niðnrlags 21. gr. frv. um það, að dóm sm ála- 
ráðherra geti æskt ákveðins sækjanda i opinberu máli, og ákvæði frv. um afskipti 
fram kvæm darvaldsins af félagsmálum m álaflutningsm anna við fim m tardóm inn.

Það, sem m un eiga að teljast aðalkostur þessa frv. fram yfir núverandi 
ástand, er það, að eftir þvi eiga tveir af kennurum  lagadeildar háskólans að 
dæma með föstn dóm endunum  í fim m tardóm i m argbrotin, um svifam ikil eða 
vandasöm  mál. En bér fylgir sá böggnll skammrifi, að þessir ankadóm arar njóta 
eigi sama sjálfstæðis gagnvart fram kvæm darvaldinu og föstn dóm endurnir, og gætu 
þvi átt á hættu að verða settir frá embættnm sínum án dóm s af fram kvæm dar- 
valdinu, ef þvi m islikaði dóm sniðurstaða sú, er þeir kæm ust að, en þetta er sér- 
staklega hættnlegt f úrslitadóm sstiginn, og þá einkum  þar sem atkvæðagreiðsla í 
m álunum  á að vera opinber, og gerir sízt betnr en að vega á móti kostinum  við 
dómeudafjölgunina.

þegar af þessum ástæðum hefi ég ekki getað orðið háttv. sam nefndar- 
mönnum  m írum  samferða, er þeir leggja til, að frv. verði sam þykkt.

Þar við bætist, að eftir áliti m inni hlutans er það að m innsta kosti mjög 
vafasamt, að breytingar þær á hæstarétti einum, sem felast i frv., verði taldar 
ný skipun á dóm slóluuum , en ef svo er ekki, verða dóm endnr þeir, sem nú skipa



hæstarétt, eigi skyldaðir til að taka sæti f fimmtardómi, en fara frá ir.eð fullum 
launum , sem þeir hafa nú. Væri það ómetanlegt tjón fyrir réttaröryggið f landinu, 
ef hinn nýi úrslitadóm ur yrði eingöngu skipaður nýjum og ef til vill Iitt æfðum 
dóm urum , auk alls kostnaðarins, sem af þvi m yndi leiða fyrir rikissjóð.

Þegar loks þar við bætist, að i frv. felast ákvæði, sem eigi aðeins brjóta
i bág við anda stjórnarskrárinnar, heldur jafnvel hafa inni að halda ber b ro t á
beinum ákvæðum  hennar, h ika ég ekki við að leggja það til, að frv. verði fellt.

Ég tel nauðsynlegt, að umsögn M álaflutningsmannafélagsins sé b iit, og 
læt þvi prenta hana hér á eftir sem fylgiskjal, og með því að ég er sam m ála 
andm ælum  þeim gegn frv. og einstökum  ákvæðum  þess, sem koma fram  i 
álitum hæ staréttar og félagsins, leyfi ég m ér að visa til þeirra.

Hæstv. dóm sm álaráðherra sagði eitthvað á þá leið við 1. um r. þessa 
máls, að flm m tardóm sfrv. væri vel til þess fallið að verða endanlega sam þykkt 
á alþingishátíðinni á Þingvöllum á kom andi sumri.

Mfn skoðnn er hinsvegar sú, að ef Alþingi skyldi henda sú slysni, að
sam þykkja lagafrv., sem hleður un d ir fram kvæm darvaldið á kostnað dómsvaldsins 
í landinu, væri það bein skylda allra þeirra, sem bera réttaröryggi þjóðfélags- 
þegnanna fyrir brjósti og frábitnir eru öllu einræðisbrölti, að halda sér sem lengst 
frá öllum hátiðahöldum .

Alþingi, 31. m arz 1930.
Jóh . Jóhannesson.

Fylglskjal 1.

MÁLFLUTNINGSMANNAFÉLAG ÍSLANDS,
REYKJAVÍK.

Reykjavik, 26. febrúar 1930.
Með bréfi, dags. 12. þ. m., sendi allsherjarnefnd efrí deildar Alþingis stjórn 

Málflutningsmannafélags tslands frumvarp til laga um fimmtardóm  og óskaði um - 
sagnar féíagsins um frum varpið.

Á fundi M. F. í. 17. þ. m. var þriggja m anna nefnd kosin til að semja 
álit um frum varpið, og skilaði nefndin áliti sinu 22. s. m. Á fundi i M. F . I. 
24. þ. m. var álit þetta ræ tt, og að lokum  sam þykkt sú niðurstaða nefndarinnar, 
að leggja til, að frum varpið verði fellt, með greinargerð nefndarinnar, sem fnnd- 
nrinn  aðhylltist I öllnm aðalatriðnm .

Á fnndinnm  vorn m æ ttir 20 félagsmenn, eða nálega allir þeir, sem bú- 
settir eru hér i bænnm , og að viðhöfðn nafnakalli greiddu 14 atkvæði með til- 
lögn nefndarinnar, 1 á móti, og einn greiddi ekki atkvæði. Vegna anna nrðn 4 
félagsmenn að vfkja af fnndi áðnr en gengið var til atkvæða, en þeir hafa allir 
tjáð stjórninni, að  þeir værn sam þykkir ályktun fundarins.



Jafnfram t því að senda háttvirtri allsherjarnefnd efri deildar Alþingis 
greint nefndarálit, þar sem lagt er eindregið á móti þvi, að flm m tardóm sfrnm - 
varpið verði að lögum, skal stjórn M. F. í. taka þetta fram :

í greinargerð fium varpsins, bls. 17, er kom izt svo að orði, að þá væri
•m ikið ánnnið,’ ef takast mætti að búa svo um æðsta dómstigið, að þar fengjust 
öruggir, greiðir og réttlátir úrsknrðir mála«. Hér virðist því gengið út frá því, 
að það taki langan tfma að kveða upp dóma f hæstarétti; en þetta er m isskiln- 
ingur. Réltardagar eru m ánudag, miðvikudag og föstudag i hverri viku, og er
ávallt kveðinn upp dóm ur i máli, sem er m unnlega flutt, næsta réttardag eftir
málflutninginn. Sé þannig m ál flutt á mánudegi, er dóm ur kveðinn upp næsta 
m iðvikudag o. s. frv. Lfða þannig aldrei 48 tim ar frá dóm töku til dóm supp- 
kvaðningar, nema ef m álflutningur fer fram á föstudegi. Hér getur þvi naum ast 
verið um skjótari dóm súrskurð að ræða, ef dóm urunum  annars er æ tlaður nokk- 
u r tim i til að athuga málið eftir að m áiflutningnum  er lokið.

Ennfrem ur vill stjórnin benda á, að opinber ráðagerð um dóm a á sér 
hvergi stað, og m un þetta ákvæði frum varpsins byggjast á misskilningi einum. 
E nda er ljóst, að slikt ákvæði væri með öllu fráleitt.

Loks vill stjórnin leggja sérstaka áherzlu á, að brýn og óhjákvæmileg 
nanðsyn er til þess, að allt réttarfar landsins sé þegar i stað tekið til athugunar 
og endurbæ tt i sam ræm i við þæ r kröfur, sem gerðar eru um  allan siðaðan heim, 
að. i þessu efni er m innst ástæða til þess að taka hæ starétt sérstaklega fyrir, að 
slíkt m undi aðeins tefja fullnaðarendurskoðun réttarfarsins, að allar vernlegustu 
breytingarnar, sem farið er fram á i frnm varpinu, miða að þvi að auka vald 
fram kvæm darvaldsins á kostnað dóm svaldsins, og að jafnvel þótt frum varpið 
hefði mikla kosti, sem það yfirleitt vantar, þá m undu þeir aldrei vega upp á 
móti þeirri röskun á stjórnvaldinu í landinu, sem hlyti að verða afleiðing af 
sam þykkt þess.

Virðingarfyllst.
Stjórn M. F. 1.

G uðm undur Ólafsson. Th. B. Líndal. G. A. Sveinsson.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.

Fylglskjal II.

Áður en nefndin tekur til athugunar þau atriði fim m tardóm sfrum varps- 
ins, er henni þykja máli skipta, þykir hlýða að drepa á tvennt, er hvorttveggja 
er getið í greinargerð þeirri, er fylgir frnm varpinu, en á þann hátt, er m iður 
skyldi. Pað, sem bér er vikið að, er fyrst og fremst þau um m æli í greinargerð- 
inni, að hæ stiréttur njóti ekki þess trausts, er æskilegt væri. Þess eroftlega getið,



bæði beint og óbeint, án þess að rökstutt sé að neinu leyli. Þótt nefndin sjái 
ekki ástæðn til þess að eyða mörgnm orðnm  að þessum aðdróttnnnm  i garð 
réttarins, þykir benni ástæða til þess að mótmæla þessum órökstuddn um m ælnm . 
H æstiréttnr nýtnr að dómi ísíenzkra m álflutningsm anna fyllstu virðingar og trausts.

Hitt atriðið Iýtnr að þeiin nm m ælum  í greinargerðinni, að eðiilegast og 
sjálfsagðast sýnist að byrja breytingar á réttarfarslöggjöfinni með því að gera 
breylingn á æðsta dómstól landsins. Það er að visn öllum landslýð ljóst, að 
réttarfarsreglur þær, er gilda um meðferð m ála í héraði, eru orðnar úreltar að 
mörgn og m iklu leyti og þarfnast því stórfelldra um bóta. Gn þetta verðnr ekki 
sagt nm réttarfarsregluinar, er gilda fyrir hæstarétti. í*ær ern að dómi nefndar- 
innar í fullu sam ræm i við þær reglur, er gilda i öllum m enningarlöndum , og 
skipulag réttarins er með þeim hætti, að vel má við nna.

Nefndin fær þvi ekki betnr séð en að með frv. sé byrjað á þvi, sem sízt 
þyrfti, í stað þess, er þarf b ráðra nm bóta og skjótra.

í  sam bandi við þetta beinir nefndin því þeirri áskornn til Alþingis, að 
það láti vinda bráðan bug að þvi, að réttarfarsreglunum  í béraði verði svo fljótt 
sem þess er nokkur kostnr komið i viðunanlegt horf.

Með þessnm formála verðnr þá vikið að helztu ákvæðnm  fim m tardóm s- 
frnm varpsins.

1. Niðurlagning hœstaréttar. Stofnan flmmtardóms.
1 2. gr. stjskr. er tekið fram, að rikisvaldið greinist i þrjá þætti, löggjaf- 

arvald, fram kvæm dai vald og dómsvald. Og þótt þess sé getið í 55. gr. sljskr., að 
skipnn dóm svaldsins verði ekki ákveðin nema með lögnm, og þar með gefið til 
kynna, að breytingar, er löggjafarvaldið gerir á dóm askipun þeirri, er gilti við 
gildistöku stjskr., sé ekki stjórnarskrárbrot, þá er vitanlegt, að almenni löggjafinn 
kann að gera svo m iklar breytingar á dóm askipun landsins, að ákvæði 2. gr. og 
IV. kafla stjskr. yrðn ekkert annað en dauður bókstafnr.

E f fimmtardómsfrv. yrði að lögum, ættu núverandi bæ staréttardóm arar 
skilyrðislausan rétt til þess að taka sæti i fim m tardóm nnm . Þessi réttnr þeirra er 
varinn af 57. gr. stjskr. 1 frv. er binsvegar hvergi vikið að þessn. Sé þvi ekki 
ætlazt til þess, að nnverandi hæ staréttaidóm arar taki sæti i fim m taidóm num , er 
hér nm ótvirætt brot á stjskr. að ræða.

Um nafnið á æðsta dóm stólnnm  þykir nefndinni rétt að geta þess, að 
þótt nafnið bæ stiréttnr sé ekki varið af s tjsk r , þá sér hún ekki ástæðn til þess 
að gera neina breytingn. Það er að vlsn svo, að nafnið gefnr til kynna, að nm 
fleiri en tvö dómstig sé að ræða, og sam rým ist þvi ekki ströngnm  máifræðiregl- 
nm. Hinsvegar er nafnið réllnefni að þvi leyti, að það gefur ótvirætt i skyn, að 
með þvi sé átt við æðsta dómslig landsins. Auk þess má geta þess, að þegar 
hæ stiréttur var settnr á stofn, var það tilæ tlun m argra, að siðar yrði stofnað 
miðdómstig, og það svo fljótt sem efni leyfðu. Verði ú r þessu, verðnr ekki séð 
að hægt sé að finna að nafni réttarins með nokkrnm  rökum .

Um nafnið fim m tardóm nr er þess að geta, að það verðnr ekki með neinu 
móti skoðað réttnefni, þar sem ekki er gerUráð fyrir, að fimm dóm endnr skipi



réttinn að staðaldri. Að fornri merkingn gat það ekki verið réltnefni nema fjórð- 
nngsdóm ar værn til. Nafn þessa dómstigs yrði þvi fjær sanni en nafn hæ staréttar 
nú. En ank þessa, sem nú heBr verið drepið á, er ástæða að geta þess, að sá 
eða þeir, er frnm varpið sðmdu, hafa þótzt neyddir til þess að Iögfesta heiti á 
dóm nnm ’ á erlendn máli, heiti, sem er þýðing á nafninn hæstiréttnr, en ekki 
fimmtardóm nr. Heiti dóm sins yrði þanoig á dönsku Höjesteret og sam skonar 
heiti á öðrnm  N orðnrlandam álnnnm , og rannar á öllnm málum.

Af þessn, sem sagt befir verið nm niðnrlagning hæ staréttar og stofnnn 
fimmtardóms, ætti að vera Ijóst, að nefndin er eindregið á móti frum varpinu nm 
þan atriði bæði.

2. Bregting á dómaraskilgrðnm.
Hér verða aðeins atbugaðar tvær breytingar, er fim m tardóm sfrnm varpið 

befir að geyma. E r önnnr sú, að dóm ari megi ekki eldri vera en sextugur, en 
hin  fólgin í þvi að fela fram kvæm darvaldinn einu að meta bæfileika dóm ara og 
með þvi svipta dómstólinn ih ln tunarrétti nm það, hverjir sknli verða dóm endnr.

Niðnrlag 57. gr. stjskr. hljóðar s v o : »Þó má veita þeim dóm ara, sem 
orðinn er fullra 65 ára gamall, lausn frá embætti, en eigi skal hann  missa neins 
af lannum  sinnm«. Af þessn ákvæði verðnr ekki séð betnr en að um boðsstarfalansir 
dómendnr, sem ekki ern 65 ára að aldri, verði ekki sviptir em bætti nem a með dómi. 
Þetta ákvæði virðist sett i þeim tilgangi fyrst og fremst að fyrirbyggja, að fram- 
kvæm darvaldið eftir eigin geðþótta viki frá embætti dóm endnm , sem ern i fullu 
starfsfjöri. Það m nn og mega telja, að skilyrði þan, er nú er krafizt af þessnm 
dóm endnm , sén svo ströng, að engin ástæða sé til þess að heimila fram kvæm dar- 
valdinn að skipta nm menn, eftir þvi sem því þykir benta. En ank þessa verður 
ekki betnr séð en að stjórnarskrárákvæ ði þetta sé sam a eðlis sem þau ákvæði 
stjskr., sem varin ern af 76. gr. stjskr., eða m. ö. o., að alm enna löggjafannm sé 
óheimilt að setja nokknr takm örk um aldur dóm ara npp á við. Til þess að það 
verði gert þarf stjórnarskrárbreytingn. Nefndin telur því, að í 3. tölnlið 8. gr. 
frum varpsins felist b ro t á stjórnarskránni.

En ank þessa er nefndin þeirrar skoðnnar, að það sé með ölln rangt 
að skylda dóm ara, sem ern ekki eldri en sextugir, til þess að láta af embætti. 
Það m un mega gera ráð fyrir þvi, að dóm arar í æðsta dómstól landsins verði 
orðnir nokknð fullorðnir, er þeir kom a i réttinn. Þeir hefðn þvl ekki starfað 
nema aðeins fá ár, er þeir yrðn að fara. Nú er það vitanlegt nm dóm ara, að 
þeir verða fyrst og fremst að hafa lffsreynslu til að bera til þess að vera starfi 
sinn fylliléga vaxnir. Slík reynsla er að öllnm jafnaði m un meiri hjá m önnnm , 
sem kom nir ern til ára sinna. Og m un það álit m argra, að m enn sén aim ennt 
bezt fallnir til dóm arastarfa um sextugsaldur.

Ank þessa er rétt að benda á kostnað þann, er hlytist af þessari ráðstöfun. 
Dómnrnnnm yrði ekki vikið úr embætti nema með fullum lannnm . Gæti það 
orðið allálitleg npphæð, sem rikissjóðnr yrði að greiða m önnnm , sem allir eða 
flestir værn með fullu starfsþreki.

í  hæstaréttarlögnnnm  er kveðið svo á, að dóm ari skuli, ank ýmsra skil- 
yrða, hafa sýnt það með þvi að greiða fyrstnr dóm satkvæði í 4 málnm , og sé



að m innsta kosti eitt þeirra einkam ál, að hann sé hæfur til þess að skipa sæti í 
dóminnm. Ákvæði þetta er sett með það íyrir angnm fyrst og fremst að tryggja, 
að hæfir menn veljist i dóminn. Og úrsknrð nm það á dóm urinn sjálfnr. Ákvæðið 
er þvi fyllilega í anda stjórnarskrárinnar um það, að dóm svaldið verði sem óháðast.

Þetta ákvæði er fellt n iðnr i fim m tardóm sfrnm varpinn með þeirri einni 
röksemdaleiðslu, að engin ástæða þyki til þess að halda ákvæðinn, heldnr láta 
veitingarvaldið skilyrðislaust vera i höndum  æðsta íram kvæm darvaldsins. Sé þetta 
i sam ræm i við skipulag flestra æðstu dóm stiganna í nágrannalöndunum .

Án þess að farið sé út I haldgæði siðustu athngasem darinnar, sem er ekki 
rétt nem a að nokkrn leyti, er rétt að taka það þegar fram, að nefndin er ein- 
dregið á m óti því, að þetta ákvæði hæ staréttarlaganna verði fellt niðnr. Með 
ákvæðinn er fengin trygging fyrir þvf, að dóm arar hafl þá þekkingu til að bera, 
sem nauðsynleg verðnr að teljast. En ank þessa er með ákv&ðinu tryggðnr réttnr 
dóm stólsins til að meta sjálfar þá þekkingn, sem dóm ari sýnir. Og þarf slíkt m at 
vitanlega ekki að fara sam an við m at veitingarvaldsins. Þá er og hæ tt við, að 
niðurfelling ákvæðisins gæti haft áhrif á þá sam vinnu, sem réttinum  er nauðsyn- 
leg, þvi vel gæti svo farið, að veitingarvaldið skipaði þann m ann i réttinn, sem 
dóm arar, þeir er fyrir væru, teldu ekki hæfan til starfans.

Nefndin verðnr þvf einnig að leggja á móti þessum ákvæðnm  frnm varpsins.
3. Fjölgan dómara.

íslenzkir m álflutningsm enn hafa oftlega látið þá skoðnn í ljós, að þeir 
teldu heppilegt, að æðsti dómstóll landsins væri fjölskipaðri en nú er. Þ rátt fyrir 
það getur nefndin ekki fallizt á þá skipun, sem gerð er með frnm varpinn, að 
kveðja skuli til tvo dóm endnr til þess að dæma i m argbrotnnm  eða vandasöm nm  
m álnm . Fyrst og fremst er nefndin þeirrar skoðunar, að þetta fyrirkom nlag geti 
valdið tortryggni f garð réttarins. Hætt er við, að m önnnm  finnist sem sum m ál, 
þar sem réttnrinn er aðeins skipaðnr þrem m önnnm , sæti ekki tilhlýðilegri með- 
ferð. Ank þessa yrði oft og einatt mjög örðngt að skera úr þvi fyrirfram , hvort 
m ál væri vandasam t eða ekki. Slikt myndi oftlega fyrst kom a fram nndir flntn- 
ingi m álsins. .

Nefndin verðnr þvi enn að leggja á móti þessn ákvæði. Hinsvegar vill 
nefndin endurtaka áskoranir þær, er Alþingi hafa borizt, bæði frá málflntnings- 
m önnum  og öðrnm , um að dóm urum  verði fjölgað, en á þann hátt, að þeir 
verði allir fastskipaðir.

4. Um málflatningsmenn.
í  6. kafla frum varpsins eru ákvæði um m álflutningsmenn við væntanlegan 

fimmtardóm, og þykir nefndinni rétt að fara nokkrnm  orðum  um helztu breyt- 
ingarnar, sem þar ern gerðar á gildandi ákvæðnm  nm málflntningsm enn við 
hæstarétt.

Samkvæmt frum varpinu er fellt niðnr skilyrðið nm, að m álflntningsmenn 
við æðsta dóm stólinn skuli hafa náð fgrsta einkann við embættispróf f lögfræði. 
Nefndin gat ekki orðið á einu máli nm þetta atriði. Nefndarm enn líta svo á allir, 
að rétt sé og sanngjarnt að gera einhverjar strangari kröfnr til m álflutningsm anna



við æðri dómstóia en við lægri, en greinir á nm, hversn strangar kröfur sknli 
gerðar til m álflutningsm anna við hæ staiétt, og gera engar ákveðnar tillögur nm 
þetta efni.

Nefndin er mótfallin þvi nýmæli, að enginn megi gerast m álflutningsm aður 
við réttinn, sem ekki hefir fengizt við málflutningsstörf i 3 ár að afloknn prófi. 
Nefndinni þætti reyndar æskilegt, að m enn hefðu fengizt við máiflutning um hríð, 
áðnr en þeir verða m álflutningsmenn við hæstarétt, en dylst hinsvegar ekki, 
hversu svo fortakslausl ákvæði gæti komið óréttlátlega niður á ým sum  mönnnm , 
er um langt skeið hefðu unnið lögfræðistörf og stöðu sinnar vegua öðlazt mjög 
náin kynni af máiflutningsstörfum , svo sem t. d. er um  dóm ara.

Verði frum varpið að lögum, sýnist rétt og sjálfsagt að skjóta inn ákvæði 
nm, að þeir, sem hafa byrjað á málflutningsprófi við hæstarétt, geti haldið próf- 
ranninni áfram  við fimmtardóm.

Með því að nefndin telur fráleitt, að áhrif um boðsvaldsins á æðsta 
dóm stólinn og starfsemi hans verði aukin, er hún mótfallin nýmæli frum varpsins 
um, að dóm sm álaráðherra verði heim ilt að hafa áhrif á skipun sækjanda i opin- 
bern máli, enda er við búið, að opinberar m álssóknir geti orðið með pólitfskari 
blæ en ella, ef slikt ákvæði yrði lögfest.

Nefndin getur ekki fallizt á, að rélt sé að lögbjóða sérstaklega m álflutn- 
ingsmönnum við æðsta dóm stólinn að bindast félagssamtökum, og sízt með þeim 
bælti, er frum varpið gerir ráð fyrir. Telur nefndin réttara, að félagsskapur og 
starfsemi m álflutningsm anna verði frem ur sett undir eftirlit og úrskurðarvald 
dóm stólanna sjálfra en fram kvæm darvaldsins.

5. Uppkvaðning dóma.
Þá er gert ráð fyrir, /aö lögleiddar verði nýjar reglur um uppkvaðning 

dóma í réttinum . Samkvæmt 51. gr. frv. skal kveða upp dóm a og úrskurði 
jafnskjótt sem málflutningi er lokið, þó að undangenginni ráðagerð og atkvæða- 
greiðslu, sbr. 52. gr. frv. Þessa breytingu telur nefndin til skaða. Dóm endur 
m undu fá m inna svigrúm til að athuga og hugleiða m álin, að málflutningi lokn- 
nm, en nú gerist. Yrðu dóm arnir þvf m iður grundaðir og m inna tillit tekið til 
þess, sem fram hefði komið við málflutninginn. — Ráðagerð dóm enda og at- 
kvæðagreiðsla er ætlazt til að verði opinber. E r þetta I athugasem dunum  talið 
m erkasta nýmæli frum varpsins. Almenningur fái kost á að vita nm rök hvers 
einstaks dóm ara, og tækifæri gefist tii að meta þessi rök og gera upp á milli 
þeirra. Muni þetta auka réttaráhuga og réttaröryggi og verða þannig aðhald 
fyrir dóm arana.

En svo gæti farið, að afleiðingar þessa fyrirkom ulags yrðu gagnstæðar 
þvi, sem gert er ráð fyrir í athugasem dunum . Það er hæ tt við, að atkvæði og 
tillögur dóm endanna yrðu aðallega vegnar eða m etnar opinberlega af þeim 
m önnum , sem tillögurnar snerust á móti og gram izt hefði niðurstaða dómsins. 
Mundi þá alla jafna m eir kenna árásar á réttinn eða einstaka dóm endur en 
sanngjarnrar gagnrýni. En dóm ararnir hinsvegar'algerlega útilokaðir frá að taka 
til varnar opinberlega, þótt á þá sé ráðizt, og rökræ ða atkvæði sín i blöðum  eða 
tim aritum . Slíkt fyrirkomulag, sem gert er ráð fyrir, m undi því gera hægra um



vik að ráðast á einstaka dóm endnr n t af atkvæðnm  þeirra, hafa þá að skot- 
spæni og grafa þannig nndan virðingn réttaiins.

Að svo m iklu leyti sem nefndinni er kunnugt m un opinber ráðagerð 
nm dóma hvergi eiga sér stað. E r viðurhlutam ikið af okkur að taka upp slika 
óreynda og mjög svo athugaverða tilhögun. Opinber atkvæðagreiðsla m un fátíð, 
en er þó i lögum i Noregi. Sam kvæm t fram anskráðu ræ ður nefndin algerlega 
frá þvi, að sú tilhögun verði tekin upp hér, a. m. k. að svo stöddu, og sízt um 
leið og farið er fram á að gera réttinn háðari fram kvæ m darvaldinu en hann  er nú.

Ö nnur ákvæði frum varpsins en þau, er nefndin hefir tekið til a thugunar 
hér að fram an, sér hún ekki ástæðu til að m innast á, þar sem þau að hennar 
áliti skipta litlu máli. En með athugasem dnm  sinum  um  frum varpið telur nefndin 
sig hafa gert næga grein fyrir þeirri skoðun sinni, að ekki sé létt, að frum varpið 
verði að lögum.

Reykjavík, 22. febr. 1930.
E inar B. Gnðmundsson. Jón Ásbjörnsson. Tóm as Jónsson.


