
Ed. 467. Framhaldsnefndarálit

um frv. til laga um fimmtardóm.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Allsherjarnefndinni hefir i  dag borizt umsögn lagadeildar háskólans 
um ofannefnt frv. og þykir mér rétt, að það sé prentað eins og hin álitin, sem 
um var beðið, svo að háttv. deildarmönnum gefist kostur á að kynna sér það 
áður en málið verður afgreitt frá deildinni.

Alþingi 9. april 1930.

Jóh. Jóhannesson.

Fylgiskjal.

HÁSKÓLI ÍSLANDS.
LAQADEILDIN. Reykjavík, 7. apríl 1930.

Samkvæmt beiðni allsherjarnefndar efri deildar í bréfi 12. febrúar lætur 
lagadeild háskólans hér með uppí álit sitt um „Frumvarp til laga um fimmtar- 
dóm“ , og er álitið á þessa leið.

1. Nafnið á hinum fyrirhugaða æðsta dómstól teljum vér eigi réttnefni. 
„Fimmtardómurinn“  gamli á Alþingi hét, að því er oss virðist, svo af því, að 4 
voru dómar fyrir á Alþingi, fjórðungsdómarnir. Hér á landi eru nú engir shkir 
dómar, og eigi hinar allra minnstu líkur til þess, að þeir verði nokkurn tíma settir, 
enda mundu þeir vera þarflitlir, dýrir og falla illa inn í réttar- og dómaskipun nú- 
tíðarinnar. Núverandi náfn dómstólsins er nú fast orðið, og virðist vera vel við 
það unandi. í  1. gr. frv. er dóminum gefið heiti á útlendum málum. Er þar heiti 
lians núverandi, sem þó á að leggja niður, beinlínis lögleitt á útlendum málum,



því að á ensku á hann að heita „Supreme Court", á dönsku og norsku mundi 
hann eftir 1. gr. eiga að heita „Höjesteret", á sænsku „Högsta Domstolen", 
á þýzku „Höchstes Gericht", o. s. frv. Eftir þessu á dómstóllinn að mega 
lialda hinu gamla heiti sínu erlendis, en eigi á íslandi.

2. Breytingar þær á æðsta dómstóli landsins, sem ráðgerðar eru í frv., 
eru svo litlar, að vel hefði mátt koma þeim að í frv. um breyting á hæstaréttarlög- 
unum. Ákvæði 2. gr. frv. um, að hæstiréttur skuli lagður niður, er þvi þarflaust. 
Raunhæfa þýðing mun það aðaUega hafa að þvi leyti sem tekur til núverandi 
hæstaréttardómara. í  frv. er ekkert sagt um það af eða á, hvort þeir skuli taka 
sæti sem aðaldómarar í fimmtardómi. Þó er litilsháttar ráðagerð i þá átt í 3. lið 
8. gr. A f því, sem síðar er fram komið i máli þessu, virðist þó nú vera full 
ástæða til að kveða skýrar á um þetta og ákveða í lögunum, að núverandi 
dómarar í hæstarétti skuli skipaðir aðaldómarar í fimmtardómi, ef þeir 
óska þess.

3. Skipun dómsins. Vér teljum réttast, að dómendur þeir, sem hverju sinni 
skipa dóminn, ákveði menn í laus dómarasæti og velji sér þvi einnig forseta, 
helzt til nokkurra ára í senn. Þar með er fengið skipunarvald svo ópólitiskt 
sem framast er kostur. Og það teljum vér öllu máli skipta, að dómstóllinn sé sem 
allra lausastur við pólitik og dægurþras. Teljum vér skipunarvaldið sé i betri 
höndum hjá dómstólnum sjálfum en hjá pólitiskri stjórn. Um dómaraskilgrðin 
almennu (8. gr. frv.) athugast það, að 3. tölul. má eigi vera eins og hann er. 
Aldurshámark dómara 60 ár er allt of lágt. Fjöldi manna heldur fullum kröftum 
miklum mun lengur. E f ófrávíkjanlegt aldurstakmark skyldi setja, þá væri 
70 ár sýnu nær þvi rétta, enda er það mjög títt, að æðstu dómarar annarstaðar 
hafi gegnt og gegni embætti sinu svo aldraðir og þaðan af eldri. Það er því eigi 
heldur nokkur ástæða til þess, að núverandi hæstaréttardómarar megi alls eigi 
gegna embætti í hinum f  jTÍrhugaða dómi lengur en til 65 ára aldurs. Það teljum 
vér algerlega ótækt að afnema dómararaunina, sem ákveðin er i 4. tölul. 6. gr. 
hæstaréttarlaganna. Prófraunin á að varna því, að ódómhæfir menn vegna 
þekkingarskorts öðlist sæti í dóminum, og þeirrar varnar getur hæglega orðið 
þörf, og svo þykir oss engin ástæða til að víkja nokkru sinni frá kröfunni um 
1. prófseinkunn dómaraefna. Meðan sú einkunn er bæði dómaraskilyrði og 
málflutningsmanns, rækja menn miklu betur laganám en ella, og virðing rétt- 
arins og traust eykst að öðru jöfnu við það, að einungis færustu mennirnir geti 
starfað við hann. Einn af oss (Ó. L.) telur það til bóta, að málflutningsmönn- 
um við hæstarétt eða fimmtardóm er skipað framar en áður, þar sem taldir eru 
upp þeir menn, sem gengir eru i dóminn.

Þess skal loks getið, að einn af oss (E. A.) telur áðurnefnd aldursfyrir- 
mæli 3. töluliðs 8. gr. brjóta bág við 57. gr. stjórnarskrárinnar.

Vér teljum mjög æskilegt að breyta tölu dómenda þannig, að þeir verði 
5 eins og i upphafi var ákveðið, því að fækkun þeirra í 3 úr 5 var mjög misráðin. 
Því er bót að ákvæði 5. gr. um aukaáómara, en hinsvegar er erfitt að finna not- 
andi reglur um það, hvenær kalla skuli þá til. Reglan um hlutkesti mun að öllu 
samanlögðu verða bezt, þá er kalla skal til dómendur meðal kennara laga-



deildar, eins og það er nú haft, og því réttara að breyta ákvæðum 6. og 7. gr. i 
samræmi við það.

4. Launa-ákvæðin teljum vér til bóta (14. gr. frv.), þvi að hæstaréttar- 
dómarar eru nú of Iágt launaðir.

5. Miklu teljum vér réttara, að eigi séu dómleyfi lögákveðin, heldur sé 
sama lag haft á því atriði sem nú er.

6. Málflutningsmenn. Samkvæmt skoðun vorri um það, hver sé heppi- 
legasta aðferðin við skipun dómara, sbr. 3. að framan, teljum vér rétt, að dóm- 
urinn veiti mönnum málflutningsleyfi og svipti þá því og hafi yfirleitt það vald 
y fir þeim, sem dómsmálaráðherra er ætlað í frv. Vér leggjum mjög mikla 
áherzlu á það, að skilyrðinu í 1. tl. 13. gr. hæstaréttarlaganna um 1. prófseink- 
unn sé haldið, af sömu ástæðum sem um dómarana segir. Einnig þykir oss ein- 
sætt, að veita skuli eigi að eins málflutningsmönnum, heldur líka dómurum  
æðsta dómstólsins og kennurum lagadeildar, sem líka eru varadómarar þar, 
heimild til málflutnings fjT Ír hæstarétti, ef þeir slepptu embættum sínum. 
Eigi teljum vér ástæðu til að meina aðilja að láta nákomna venzlamenn sína, 
þá er í 18. gr. hæstaréttarlaganna segir (foreldri, börn o. s. frv.), flytja mál 
sitt í hæstarétti og teljum því rétt að bæta ákvæði i þessa átt i 22. gr. frv. Einn 
af oss (Ó. L.) sér þó enga þörf á því ákvæði.

7. 1 10. kafla frv. (um dómsuppkvaðning o. fl.) eru nokkur ákvæði, sem 
athuga þarf:
a) 1 aths. frv. segir, að ráðagerð dómara og atkvæðagreiðslur i munnlega flutt- 

um málum skuli vera opinberar. Slíkt segir hvergi í frv. Þar segir, að þessar 
athafnir skuli vera munnlegar, en munnlegur og opinber þarf ekki að fara 
saman. Vér teljum ráðagerðir dómaranna og atkvæðagreiðslur eiga að fara 
fram innan luktra dyra. Hitt virðist oss rétt, að ágreiningsatkvæði sé birt 
í dómasafni réttarins. Þar á móti er þá óþarft að geta þess i dómi, hvort 
dómarar séu sammála eða ekki (1. málsgr. 56. gr. frv.).

b) 3. málsgr. 53. gr., sbr. 2. málsgr. 54. gr. niðurl. má eigi svo vera. Með þvi 
lagi getur dómsniðurstaða orðið fjarri öllum sanni. Tökum dæmi: Aðili 
hefir krafizt 100000 kr. skaðabóta. Dómarar eru 3. Einn vill dæma honum 
100000 kr., annar 50000 kr., en hinn þriðji 30000 kr. Eftir meðaltalsreglu
3. málsgr. 53. gr. ætti aðili að fá (100000 & 50000 & 30000) : 3 —  kr. 60000,00. 
Með þeirri upphæð hefir enginn dómara greitt atkvæði, og 2 eru fyrir 
neðan það. I dæminu á aðili að fá kr. 50000,00. —  Atkvæði tveggja dómara 
eru fyrir því, að minna skuli hann eigi fá. Og er þetta sú regla, sem nú mun 
talin eiga að gilda.

Þótt vér teljum nokkur ákvæði frv. horfa til bóta frá þvi sem nú er, þá 
verðum vér þó að láta það álit vort í ljós, að ef eigi eru bættir þeir gallar, sem 
vér teljum vera á frv., og þá sérstaklega um aldur, prófseinkunn og raun dóm- 
endanna, prófseinkunn málflutningsmanna o. fl., þá teljum vér eigi rétt að gera 
frv. að lögum. Vér teljum og, að dómstóllinn eigi að halda nafni sínu, því er 
hann nú hefir, og niðurlagningarákvæðið og fyrirsögn frv. o. fl. verði því breytt 
i samræmi við það, ef frv. á að ganga fram. Annars skulum vér geta þess að 
lokum, að oss er eigi kunnugt, að hæstaréttarlögin hafi reynzt öðruvísi en vel.



Vér þorum beinlínis að fullyrða, að bæði dómarar og málaflutningsmenn hafi 
unað og uni þeim prýðilega. Enda er engin breyting fyrirhuguð í frv. á máls- 
meðferð í hæstarétti, sem nokkru máli skipti. Fyrirmæli hæstaréttarlaganna eru 
að þvi leyti tekin upp í frv. E f Alþingi vildi hverfa að fjölgun fastra dómenda 
í hæstarétti og láta veiting þeirra embætta vera með þeim hætti, sem vér telj- 
um heppilegasta, eða að minnsta kosti eigi með ótryggara hætti en segir í 6. gr. 
hæstaréttarlaganna, einkum 4. tölulið, þá teldum vér vel farið, enda væri um 
skipun dómsins og málsmeðferð að engu spillt.

Ólafur Lárusson, Einar Arnórsson Magnús Jótisson.

Til aUsherjarnefndar efri deildar Alþingis.


