
Nd. 186. Nefndarálit [18. mál]
um frv. til 1. um meðferð opinberra mála.

Frá allsherjarnefnd.

Eins og fram kemur í greinargerð frumvarpsins, hefur frumvarp til laga um með-
ferð opinberra mála verið lagt fyrir Alþingi tvisvar áður, 1.948 og 1949. Allsherjarnefnd
neðri deildar fékk frumvarpið í bæði skiptin til meðferðar. Hið fyrra árið hafði
nefndin farið yfir allt frumvarpið og athugað nýmæli þess. Var þá m. a. leitað um-
sagnar Félags héraðsdómara og lögreglustjórans í Reykjavík um frv. Enn fremur
átti nefndin viðræður við þá, sem undirbjuggu frumvarpið upphaflega, dr. juris
Einar Arnórsson og hæstaréttardómarana Gizur Bergsteinsson og Jónatan Hallvarðs-
son. Ekki varð þó af því, að nefndin afgreiddi málið frá sér, en þá voru líka ýmis
nýmæli í frumvarpinu, sem leitt hefðu af sér allverulegan kostnaðarauka, bæði
varðandi breytingu á skipun sakadómaraembættisins í Reykjavik og stofnun tveggja
nýrra embætta, saksóknara ríkisins og rannsóknarstjóra. Þessi atriði munu, af fjár-
hagsástæðum, hafa orðið til þess að tefja fyrir framgangi málsins, þó að telja verði
hiklaust, að þau hefðu horft til bóta réUarfarslega.

Nú liggur þetta frumvarp til laga um meðferð opinberra mála fyrir í þeirri
breyttu mynd, að út úr því eru tekin ákvæðin um skipun opinbers ákæranda, þ. e.
saksóknara ríkisins, og rannsóknar stjóra, en um þau atriði er flutt annað sérstakt



frumvarp. Einnig eru felld niður fyrri ákvæði um breytingar á skipun sakadómara-
embættisins í Reykjavík.

Allsherjarnefnd hefur nú að nýju farið yfir og athugað frumvarpið í þeirri
mynd, sem það nú liggur fyrir. Undirritaðir nefndarmenn eru sammála um að
leggja til, að frumvarpið verði samþykkt, en áskilja sér þó rétt til þess að f1~rtja
eða fylgja breytingartillögum, sem fram kunna að koma.

Eins og áður er tekið fram, eru nú veigamestu nýmælin varðandi meðferð opin-
berra mála fráskilin þessu frumvarpi, þ. e. a. s. um sérstakan opinberan ákæranda,
saksóknara ríkisins, og rannsóknarstjóra. Með þessum nýmælum, sem nú eru fólgin
í öðru sérstöku frumvarpi, sem fyrir þinginu liggur, er að því stefnt að innleiða
þær meginreglur um meðferð opinberra mála, að ákæruvald og dómsvald sé að-
skilið, en það er í samræmi við núgildandi reglur í flestum menningarlöndum. Þrátt
fyrir þetta er frumvarpið, eins og það nú liggur fyrir, vafalaust til mikilla bóta.
Í fyrsta lagi er safnað í eina heildarlöggjöf öllum eldri og mjög dreifðum ákvæðum
um meðferð opinberra mála, og jafnframt eru í frumvarpinu enn veruleg nýmæli
frá því, sem verið hefur. Flest nýmæli frumvarpsins, sem máli skipta, eru í sam-
ræmi við þær stefnur, sem upp hafa verið teknar í öðrum menningarríkjum. Hins
vegar kom það fram í greinargerð frumvarpsins í upphafi, hversu landshagir hér
eru mjög frábrugðnir því, sem víðast er annars staðar, bæði fámenni og strjálbýli,
og yrði því að gjalda varhuga við skilyrðislausri upptöku erlends skipulags á
rannsókn og meðferð opinberra mála hér. Var á það bent, að ekki mætti taka upp
skipulag, er yrði landinu ofviða og of kostnaðarsamt, heldur einungis það, sem telja
mætti ríkinu meðfærilegt og veitti þó einstaklingunum nægilegt öryggi. Talið er,
að hvoru tveggja framangreindu sjónarmiði sé fullnægt. Þess var og getið, að við
samningu frumvarpsins hafa verið rannsökuð og höfð til hliðsjónar erlend lög, en
reynsla um meðferð opinberra mála hér á landi hafi þó ráðið mestu um efni þess.

Við athugun frumvarpsins hefur gætt nokkuð mismunandi sjónarmiða varð-
andi ýmis nýmæli þess. Má þar til nefna ákvæði 100. gr., þar sem gert er ráð fyrir,
að öll vitni eiðfesti framburði sína fyrir fram, gagnstætt þeirri venju, sem fylgt
hefur verið. Um þetta atriði var eftirfarandi skýring gefin í greinargerð frum-
varpsins upphaflega, þar sem fram koma skoðanir þeirra, sem sömdu frumvarpið
(sbr. hér að framan):

"Gert er ráð fyrir þeirri veigamiklu breytingu frá eldri lögum, að vitni skuli
heitfest áður en þau bera vætti í máli. Verður að ætla, að þessi meðferð tryggi það,
að vitni vandi betur til vættis síns en háttur sá, er nú er hafður á heitfestingu vitna.
Þá má og benda á það, að tími og fé sparast fyrir þá meðferð, sem gert er ráð fyrir
í frumvarpinu, með því að oft verður, samkvæmt gildandi reglum, að leiða vitni
tvisvar, fyrst við skýrslutöku og síðar til staðfestingar."

Um þetta atriði segir á hinn bóginn í umsögn frá stjórn Félags héraðsdómara:
"Þetta er gerbreyting frá því, sem verið hefur. Héraðsdómarar hafa yfirleitt

gert sér far um að eiðfesta eigi vitni, nema þeir hafi talið það nauðsynlegt, og þá
ætíð eftir á, eftir að farið hefur verið með vitninu yfir framburð þess og ósam-
ræmi það, sem kann að hafa verið milli hans og annarra skýrslna. Virðist reynslan
sýna, að heppilegt sé að beita eigi eiðnum oftar en nauðsynlegt er, og teljum við
ofnotkun hans geta spillt tilfinningu manna fyrir þýðingu hans og helgi. Með
þetta í huga erum við andvígir fyrirframheitfestingunni, sem greinin gerir ráð fyrir,
og metum við þetta sjónarmið meira en hitt, sem mælir með fyrirframheitfesting-
unni, en það er að okkar áliti, að vitni muni, ef henni er beitt, vanda meir til fram-
burðar síns frá upphafi, og sá vinnusparnaðar dómarans að þurfa eigi sérstak-
lega að kalla að nýju vitni til heitfestingar fyrra framburðar.

í huga flestra manna er eiður eða heit merk athöfn og veldur mörgum um-
hugsun og jafnvel hugarstríði. Má gera ráð fyrir, að vitnum, sem þannig er háttað
- og þau eru, sem betur fer, mörg - þyki illt, ef þau yrðu heitfest um efni, sem



enga eða mjög óverulega þýðingu hefðu fyrir úrslit máls, en slíkt hlyti oft að verða,
cf fyrirframheitfcstingin verður lögfest.

Þá veit dómari við frumrannsóknir mála oft og tíðum ekki, hvort vitni það, sem
hann kallar fyrir sig, til þess að leita hjá því upplýsinga, gctur borið nokkuð um
málavexti, og væri að okkar dómi oft ástæðulaust að heitfesta slík vitni."

Allsherjarnefnd hefur viljað leiða athygli háttvirtra þingmanna að þessu, enda
þó að hún geri ekki tillögur til breytinga frá þVÍ, sem cr frumvarpinu um fyrir-
framheitfestingu.

Einnig er um að ræða gcrbreytingar frá eldri rcglum í 2. málsgr. 77. gr. og 1.
málsgr. 40 gr. Það eru fyrirmæli um það, að sökuðum manni, sem lögreglumaður
yfirheyrir eða dómari kveður yfirheyrðan vegna gruns á honum sjálfum um refsi-
verða hegðun, skuli á það bent, að honum sé óskylt að svara spurningum, en einnig
gerð grein fyrir því, að þögn hans kunni að verða skýrð honum í óhag. Hins vegar
gilda um þetta nú þær reglur, að sökunaut má þvinga með ógnun um fangelsi við
vatn og brauð til þess að svara spurningum dómara. Breytingin er í samræmi við
nútímareglur menningarrfkja. Nefndin telur hana réttmæta, en þó segir um hana
eftirfarandi í umsögn stjórnar Félags héraðsdómara:

" ... viljum við benda á það, að minnsta kosti í fyrstu má búast við, að fram-
kvæmdin valdi talsverðum örðugleikum. Fyrst og fremst má búast við því, að ein-
hverjir hinna yfirheyrðu noti sér þetta til þess að neita algerlega að gefa nokkra
skýrslu. Má þá vera, að þeir neiti vegna grunnhyggni eða af öðrum ástæðum að geí'a
skýrslur um atriði, sem þeim væri hagur í að gefa skýrslur um.

Þá má við því búast, að neitun yfirheyrða á því að gefa skýrslu geti aukið veru-
lega starf það, sem leggja þarf í rannsókn máls, og getur slíkt orðið bagalegt, sér-
staklega, er svo stendur á, að dómari hefur engum lögreglumönnum á að skipa.
Loks viljum við geta þess, að okkur er ekki kunnugt neitt dæmi þess, að dómari
hafi með aðgangsharðri yfirhcyrslu fengið mann til að játa á sig afbrot, er hann
eigi hefur framið."

Ákvæði XV. kafla um flutning og meðferð opinberra mála fyrir héraðsdómi
stefna m. a. að því að taka upp líka skipan um vandamestu opinber mál, sem koma
hér fyrir dómstóla, sbr. 130.-136. gr., og tíðkast í nágrannalöndum okkar. ÞÓ að
nokkurn aukinn sakarkostnað leiði af skipun sækjanda og verjanda í þessum meiri
háttar málum fyrir undirrétti, er ekki í það horfandi, miðað við þá réttarfarsbót.
sem í því fel st.

Eins og tekið er fram, áskilja nefndarmenn sér rétt til að flytja og fylgja breyt-
ingartillögum, en þar eru þó einkum hafðar í huga minni háttar breytingar til lag-
færingar og glöggvunar, og mælt með samþykkt frv. með þeim fyrirvara.

Alþingi, 16. nóv. 1950 .
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