
Ed. 452. Frumvarp

til laga um fím mtardóm .

(Eftir 2. um r. i Ed.).

1. k a f l i .

•  Almenn ákvœði.

1. gr.
Æðsti dómstóll rikisins nefnist fim m tardóm ur. Á ensku heitir dóm - 

stóllinn The Supreme 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 dæm d hafa verið eða úrskurðuð í 
héraði, samkvæm t þvi, er í lögum þessum segir.

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

og 2 guðfræðingar, er forseti kveður til. Dóm ur þessi skal vera æðsti dóm - 
stóll í m álum  þeim, sem að lögum liggja undir prófastsdóm i héraði, og i 
málum  þeim gegn biskupum  út af sam svarandi 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 3 aðaldóm arar og 2 aukadóm arar. Konungur skipar 

aðaldómara, en þeir kjósa sér forseta ú r sinum  hópi til eins árs i senn.



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.
í  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 mál eftir reglum laga þessara.

Ef m argbrotin mál eru, umfangsmikil eða vandasöm , þá skipa fim m tar- 
dóm 3 aðaldóm arar og 2 aukadóm arar, og leggja þeir allir 5 dóm  eða úr- 
skurð á þau mál. Þó getur dóm sm álaráðherra krafizt þess, að aukadóm arar 
taki sæti i fim m tardóm i i opinberum  m álum .

' Aðaldóm arar fim m tardóm s skera ú r þvi með atkvæðagreiðslu, hvort
mál séu svo m argbrotin, umfangsmikil eða vandasöm, að aukadóm arar skuli 
til kvaddir.

6. gr.
Nú ■ er ákveðið, að aukadóm arar skuli kvaddir til málsmeðferðar, og 

snýr forseti dómsins sér þá til forseta lagadeildar háskólans og tilkynnir 
honum  kvaðningu aukadóm ara. Velja lagadeildarkennarar -þá 2 m enn ú r sin- 
um  hópi, og eru það aukadóm arar fim mtardóm s. Frjálst ec lagadeildarkenn- 
urum  að velja aukadóm ara til eins ákveðins máls i senn eða um  tiltekið 
tímabil.

7. gr.
Et autt verður sæti forseta, skal sá aðaldóm ari, sem lengst hefir gegnt 

þvi embætti, stýra dómi. Ef autt verður sæti aðaldóm ara, skipa kennarar 
lagadeildar háskólans það, sbr. 6. gr.

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

8. gr.
Aðaldóm arar i fim m tardóm i skulu, auk alm ennra dóm araskilyrða, 

fullnægja eftirfarandi skilyrðum :
1. Hafa tekið lagapróf með 1. einkunn.
2. Hafa verið 3 ár hið skemm sta dóm ari í hæstarétti, skipaður kennari i 

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

Rétt er að skipa þann dóm ara i fim mtardóm 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 þvi.
3. Séu eigi yngri en þritugir og eigi eldri en sextugir.

Undanþegnir þessu skilyrði við veitingu em bætta i fim mtardóm i eru 
þó þeir dóm afar, er skipa hæstarétt þegar fim m tardóm ur tekur til starfa.

4. Skyldir menn eða mægðir að feðgatali eða niðja eða hjón, kjörforeldri,
kjörbörn, fósturforeldri og fósturbörn, eða skyldir að öðrum  eða mægðir



að fyrðta eða öðrum  til hliðar, mega ekki samtimis eiga dómarasæti í 
fimmtardómi.

Heimilt er að vikja frá þvi skilyrði, að dóm ari hafi hlotið 1. einkunn 
við lögfræðipróf, 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 hann er sjálfur aðili eða úrslit þess skipta hann máli.
\L E f hann er skyldur eða m ægður aðila i einkam áli eða ákærðum  i 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. E f hann er skyidur eða m ægður m álaflutningsm anni að feðgatali eða 
niðja, eða maki hans, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fóst- 
urbarn.

4. E f hann hefir leiðbeint aðila i málinu eða flutt það eða verið vitni i því 
eða m atsm aður.

5. Ef hann hefir fellt dóm  eða úrskurð i m álinu i héraði.
6. Ef svo er að öðru leyti ástatt, að telja megi hætt við að hann líti 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 
ástæðum þeim, er i 9. gr. segir.

D óm endur allir, er um  slik 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 
Islandi.

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

1. Geíur ú t 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 í té eftirrit ú r bókum  dómsins og skjölum.
5. Varðveitir skjöl dómsins og bækur.



6. Tekur við dómsgjöldum og stendur skil á þeim og heldur aðra reikninga 
dómsins.

7. Inn ir þau störf öll af hendi, er lög m æla fyrir, i þarfír dómsins.
Samsvarandi störf vinnur fim m tardóm sritari fyrir synodalréttinn.

/ 13. gr.
F im m tardóm ur heldur þessar bæ kur:

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

skotið, hvenær stefna hefir verið gefín ú t í hverju máli, i hvaða m ánuði 
það skuli þingfesta, og hvaða dag það hefir verið þingfest og hvenær 
dæmt, hvort ný gögn hafí verið lögð fram, hvenær það hafi verið dæmt
o. s. frv.

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

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

4. k a f l i .

Um launakjör.

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 í 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 fim m tardóm ur skuli haldinn og um  þinglegfi.

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

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



16. gr.
Aðalþingleyfi fim m tardóm s eru frá 1. jú li 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 helgum dögum þjóðkirkjunnar.
Heimilt er dóm sm álaráðherra, eftir tillögum fim mtardóm s, að lengja 

einstök þingleyfi, ef ástæður þykja til.
Einstök réttarhöld skulu að jafnaði eigi vara lengur en 8 tima samfleytt.
D óm sm álaráðherra ákveður að öðru leyti, að fengnum tillögum fim mtar- 

dóms, hvaða daga og á hvaða tima dómþing skuli halda.

6. k a f 1 i.

Um málaflutningsménn við fimmtardóm.

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

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

1. Lokið lagaprófi.
2. Gegnt málaflutningsstðrfum að afloknu prófi i 3 ár, annaðhvort á eigin 

hönd eða i skrifstofu hæstaréttarm álaflutningsm anns eða málaflutnings- 
m anns við fim m tardóm  sem fulltrúi hans, eða um  jafnlangan tíma gegnt 
embætti eða stöðu, sem lagapróf þarf til. .

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 dóm inn. Öll þau m ál 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 tyrir dóm inn yfirlýsingu dóm sm álaráðherra um  það, að hann full- 
nægi öðrum  lögmæltum skilyrðum til að vera m álaflutningsm aður við 
fim mtardóm .

Peir, er verið hafa málaflutningsmenn við hæstarétt, áður en lög þessi 
gengu í gildi, eiga rétt til að flytja mál fyrir fim m tardóm i. .

18. gr.
Áður en m anni sé veitt leyfi til málaflutningsstarfa við fim m tardóm , 

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 fimmtardómi skal greiða 500 kr. 

i rikissjóð.



20. gr.
Hafa skulu málaflutningsmenn við fim m tardóm  skrifstofu i Reykjavik 

og vera þar búsettir eða i grennd.
Skylt er þeim að inna af hendi þau störf fyrir dómi, er aðiljar hafa 

falið þéim. Þó er þeim rétt, ef nauðsyn krefur, að fela þau öðrum  mála- 
flutningsmanni við fím mtardóm . Þegar mál eru skriflega flutt, eða þegar 
m álaflutningsm aður 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 fím mtardóm i.

Nú óskar sökunautur i opinberu máli, eða gjafsóknarhafi eða gjaf- 
varnar, sér skipaðan ákveðinn m álaflutningsm ann við fim m tardóm , og skal 
honum  þá sá m aður skipaður, nem a ef sérstakar ástæður mæla þvi í 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 m tardóm i. Ginn- 
ig er aðila rétt að fela flutning máls sins m aka sinum , frændum  að feðgatali 
eða niðja, systkinum sinum, tengdaforeldrum eða tengdabörnum . Eigi má 
m aður flytja mál i annars nafni eða fyrir annars hönd, eða annars mál í 
sinu 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 álaflutningsm anni 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 heflr ekki skrifstofu í Reykjavík, flyzt búferlum  eða 
hefir tekið að sér starf, sem ósamrým anlegt er málaflutningi við flm mtardóm . 
Þegar 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.

Dóm sm álaráðherra getur, ef fim m tardóm ur leggur það til, svipt mála- 
flutningsmann leyfi, 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 málaflutnings- 
m önnum  við fim m tardóm  til tveggja ára i senn, er skipuð þrem m önnum , 
formanni, varaform anni og einum m eðstjórnanda. Félag þetta skal balda fundi, 
e r ' velja á nýja stjórn, og eins ef mál kom a upp, er snerta einhvern mála- 
flutningsmann i félaginu. Að öðru levti setur félag þetta sér sjálft reglur, i 
sam ræm i við lög þessi, og skulu reglurnar staðfestar af dóm sm álaráðherra.

26. gr.
Stjórn félags m álaflutningsmanna við fim m tardóm  skal líta eftir, að 

allir málaflutningsmenn, sem í félaginu eru, reki störf sín með samvizbusemi 
og ráðvendni. Stjórnin hefir og rétt til að ákveða þóknanir málaflutnings- 
m anna eða málskostnað, éf slíkt er undir hana borið af m álatlutningsm önnum  
eða viðskiptam önnum  þeirra.

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

félagsmaður vanrækja málaflutningsskyldur sfnar 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 úrskurðað i sektir allt að 300 kr. t*ó á 
sá, sem fyrir slikri kæ ru verður, rétt til þess að skýra mál sitt og kom a fram 
með varnarástæður fyrir stjórnina, annaðhvort skriflega eða munnlega.

Rétt er m álaflutningsmanni að áfrýja sektarúrskurði félagsstjórnar eða 
úrskurði um missi réttinda til dóm sm álaráðherra, er þá gefur fullnaðarúrskurð 
i málinu, að fengnum uppfysingum 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 um  það, hverjir félagsmenn hafi sætt viður- 
lögum eða áminningu.

7 . k a f l i .

Um stefnur og stefnufresti.

28. gr.
í 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 mtardóm sritara.

I stefnu skal taka fram, i hvaða mánuði árs málið skuli þingfest 
Siðan ákveður forseti i samráði við ritara, hvaða dag það skuli gert, og 
auglýsir ritari það að minnsta kosti 14 dögum fyrir þingfestingardag, á þann



bátt er dóm sm álaráðherra ákveðnr. Verði m ál ekki flutt á þingfestingar- 
degi, er réttinum  beimilt að fresta því, 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 en hann er lengstur settur i þeim lögum.

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

stefnu, stefnufresti og stefnubirtingu eftir þeim reglum , sem gilt hafa bingað 
til um áfrýjun slikra mála til hæstaréttar. Dómsgerðir þeirra m ála skulu 
sendar forseta, en bann skipar sækjanda málsins og verjanda. Þingfesting 
skal ákveðin og auglýst svo fljótt sem unnt er, og skal þeim, sem það varðar, 
skýrt sérstaklega frá henni. Skal sækjanda og verjanda hafa verið veittur kost- 
ur á þvi að hafa dómsgerðir til yfirlestrar, að minnsta kosti viku tim a hvor- 
um , fyrir þingfestingu.

8 . k a f l i .

Um hvaða m ál m egi bera undir fim mtardóm.

30. gr.
Skjóta má öllum opinberum  m álum  til fim mtardóm s, 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 m ál um  þjóðfélagsrétt m anns eða þjóðfélags- 
skyldu, atvinnuréttindi, hjúskap, ættfærslu, foreldravald yfir börnum  o. s. frv.

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

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

Hvarvetna þess er beimilt er að áfrýja aðalmáli, er og rétt að áfrýja 
aukam álum  þess, svo sem úrskurðum , vitnam álum , eiðsm álum eða mats- 
málum , svo og aðfarargerðum og uppboðsgerðum, bæði í sam bandi við 
aðalmálið og án þess. Þegar slík mál eru sjálfstæð mál, fer um  heimild til að 
áfrýja þeim sam kvæm t 1.—3. málsgrein, eftir þvi sem við á.



. 32. gr.
Dóm sraálaráðherra getur veitt leyfi til að áfrýja máli til fimmtardóms, 

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

33. gr.
Taka skal út áfrýjunarstefnu til fim m tardóm s, i 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 dóm sathöfn var 
lokið. Haldast skulu sérákvæði þau, er i lögum segir um áfrýjunarfrest i ein- 
stökum  m álum, enda sé frestur jafnan talinn frá þeim tíma, er i upphafi 
greinar þessarar segir.

34. gr.
Nú hefir m aður tekið út áfrýjunarstefnu sam kvæm t 33. gr., en máli 

hans hefir verið visað frá rétti i fim m tardóm i, og er honum  þá rétt að skjóta 
þvi þangað aftur, þótt áfrýjunarfrestur sam kvæm t 33. gr. sé liðinn, enda taki 
hann út áfrýjunarstefnu af nýju innan 3 m ánaða frá uppsögn frávisunardóm s.

35. gr.
D óm sm álaráðherra getur veitt leyfi til áfrýjunar, þótt frestur sé liðinn, 

þar til 12 alm anaksm ánuðir eru liðqir frá þeim ttma, er i 33. gr. segir. Ennfrem ur 
getur hann veitt leyfi til áfrýjunar næstu 3 ár frá áðurnefndum  tima, ef alveg 
sérstaklega stendur á, svo seni 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. 
Annars kostar er áfrýjunarheim ild sam kvæm t því leyfisbréfi fyrirgert.

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

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

37. gr.
Dóm sm álaráðherra getur, að fengnum tillögum fim m tardóras, leyft að 

mál, sem þar hefir verið dæmt, eða í hæstarétti áður en Iög þessi öðluðust 
gildi, verði að nýju tekið til raeðferðar, ef það hefir sannazt, 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, m á skjóta til fim mtar- 

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, má með sam a hætti höfða fyrir fim mtardóm i.

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

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

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

9. k a f l i .

Um meðferð máls fyrir  fimmtardómi.

41. gr.
Skjóta m á dómsathöfn til fim m tardóm s i þvi skyni að hún verði stað- 

fest eða henni breytt. Krefjast má breytingar á þá leið, að máli verði vísað frá 
undirdóm i, að þvi verði visað heim til löglegri meðterðar, 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 hafa forræði á m álum  sínum  og ráðstöfunarrétt 

sakarefnis,sam kvæm t þvi er tiðkazt hefir, og eftirþvi, sem sam rým istlögum  þessum.

43. gr.
Gögn, varnir, málsatvik og kröfur i einkam álum  m á eigi bera fram i 

fim mtardóm i, ef þau hafa eigi áður komið fram í m álinu, fram ar en tiðk- 
azt hefir áður. D óm sm álaráðherra getur veitt leyfi til þess að bera fram ný 
gögn o. s. frv. með sam a hætti og áður gilti um  hæstarétt.

E f m aður vill bera fram ný gögn, nýjar varnir, ný málsatvik eða nýjar 
kröfur, 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  þæ r nýjar varnir, 
kröfur eða málsatvik, er hann æ tlar að bera fram , i skrifstofu fimmtardóms, 
að m innsta kosti 14 dögum áður m ál verða þingfest, til afnota handa hinum  að- 
ilanum , 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  í skrifstofu fim mtardóm s, að minnsta kosti 14 dögum áður en mál skal 
sækja og verja, svo mörg eintök, sem dóm inum  nægir, ásam t einu eintaki af 
dómsgerðunum , enda þarf ekki fieiri eintök af þeim, þótt máli sé gagnáfrýjað.



Stytta m á frest þann, er getur um  í 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 m unnleg vera, á 

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

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

46. gr.
Málsmeðferð 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 sitt 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 náegilega suem m a, eða meðan á málflutningi 
stendur, eða hann verði eigi til lykta leiddur á sam a degi. E n  eigi skal þá 
byrja á öðru máli, sem munnlega er flutt, fyrr en það m ál er til lykta leitt.

Ákvæði 1. málsgr. gitda þó eigi, ef fim m tardóm ur frestar opinberu 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 krefjast 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 úr- 
skurðað 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 svo fljótt sem unnt er, þegarmálflutn- 

ingi er lokið, ef mál er munniega flutt, og má þá eigi fyrir taka munnlegan 
flutning annars máls, fyrr en dóm ur er genginn.

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

tekið hafa þátt i meðferð málsins, hafa með sér ráðagerð um  efni og ástæð- 
u r dóm s og úrskurðar, og greiða þar atkvæði.

Engir hafa rétt til að vera við ráðagerðir nem a dóm arar og fim m tar- 
dómsritari. Forseti réttarins getur þó gefið öðrum  leyfi til að vera við ráða- 
gerðir, sé þess sérstaklega óskað.

Atkvæðagreiðslur fim m tardóm s um  mál, er munnlega hafa verið flutt, 
skulu m unnlegar vera, opinberar og i heyranda hljóði. 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 næ stur er i röð, eftir hlutkesti. t*ó greiðir forseti ætíð 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, sera 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 i 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, álit sitt 
og tillögur, og þannig koll af kolli eftir hlutkesti, þó þannig, að forseti láti 
siðast uppi álit sitt.

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

Sá dómari, sem greitt hefir atkvæði með heimvísun 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, hvort mál er munnlega eða 
skriflega flutt.



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

55. gr.
I dómi skal taka fram :

1. Hvern dag dóm ur sé upp kveðinn.
2. Nöfn aðilja, heimili og stöðu.
3. Stutt yfirlit yfir kröfur aðilja og málsatvik. t*ó 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 gerð 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 bans. '
56. gr.

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

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

57. gr.
Dómar og úrskurðir skulu byggðir á þvf, sem fram befir komið af 

hendi málflytjanda 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 fijnm tardóm s, nem a m aður 

sé dæ m dur til að vinna verk. Skal þá ákveða hæfilegan frest i dómi.
Dómsgerðir fim m tardóm s skal gefa ú t i nafni dóm sins og með innsigli 

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

engin eru úr bókum  dómsins.

1 1 . k a f l i .

Um rétlargjöld, sektir o. fl.

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

Fyrir útgáfu s te fn u ............................... 5 krónur



Fyrir þ in g fe s tin g u  10 krónur
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 dóm kvaðningu hvers m anns . 5 —

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

I m álum , sem ekki nem a 300 krónum , greiðist hálft gjald.
Gjöldin renna í 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 lægri 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 dæm a áfrýjanda i sektir.

Allar slikar sektir renna i rikissjóð. .

61. gr.
Ef áfrýjandi sækir ekki 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 veijanda i opinberum  málum 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 dæm a áfrýjanda til að greiða málskostnað að skaðlausu eftir mati réttarins.
Að öðru leyti gilda ákvæði laga nr. 29 frá 26. okl. 1917, um  máls- 

kostnað einkamála, fyrir fim mtardóm i, að svo miklu Ieyti sem við á.



1 3 . k a f l i .  

Ákvœði um  stundarsakir.

64. gr.
Núverandi dóm arar i bæstarétti skulu skipaðir aðaldóm arar i fim m tar- 

dómi, ef þeir óska þess.

65. gr.
Fari svo, að ekki náist sam kom ulag við núverandi kennara laga- 

deildar báskólans um það, að þeir taki að sér aukadóm arastörf i fim m tar- 
dómi, kom a ákvæðin um  aukadóm ara ekki til fram kvæm dar fyrr en laga- 
kennaraem bættin eru veitt að nýju, enda fylgi þeim aukadóm arastörf í 
fim mtardóm i, eftir ákvæðum laga þessara.

Á m eðan 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 ðll þau störf, sem undir hann eru lögð sam kvæm t 
lðgum þessum. ‘

66. 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, i þvi 
ástandi sem þau voru, er fim m tardóm ur tekur til starfa. Ef m álaflutningur 
var byrjaður fyrir hæstarétti, þá skal hann Jeiddur til lykta fyrir fim m tar- 
dómi, eftir þeim reglum, sem um málaflutning fyrir hæstarétti giltu. Málum 
þeim, sem stefht hefir verið til hæstaréttar, án þess að m álaflutningur hafi 
byrjað -þegar lög þessi öðlast gildi, skulu dæmd eftir ákvæðum laga þessara.

1 4 . k a f l i .

Niðurlagsákvœði.

67. gr.
Að þvi leyti, sem eigi eru fyrirmæli i lögum þessum um  einhver atriði, 

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

68. gr.
Nú er hæstarétti eða einstökum  hæ staréttardóm ara falið i Iðgura að 

framkvæma einhverja ráðstöfun, svo sem þinglýsingar, kvaðning m atsm anna, 
þátttöku i matsgerð eða gerðardóm i o. s. frv., og kem ur þá fim m tardóm ur 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 kem ur fimmtar- 
dóm ur i stað þeirra, er lög þessi kom a til fram kvæm da.

Aðaldóm arar fim m tardóm s eiga sæti i landsdómi.



69. gr.
Lög þessi koma til fram kvæm da 1. janúar 1931.
Frá sama tim a 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 breyting á lögum nr. 22/1919, lög nr. 19. frá 14. jún i 1929, um  breytingar
á sömu lögum, svo og önnur ákvæði, er lög þessi brjóta í bága við.


