
sþ. 315. Nefndarálit [45. mál]
um till. til þál. um útgáfu lagasafns í lausblaðabroti.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leitaði álits á tillögu þessari hjá Lögfræðingafélagi Íslands, Dómara-
félagi íslands og dóms- og kirkjumálaráðuneytinu. Aðalatriðin úr svörum þeirra
birtast hér fyrir neðan.

Úr svari stjórnar Lögfræðingafélagsins :
"Lögfræðingafélagið mælir með því, að rækilega sé kannað fyrirkomulag á

útgáfu lagasafns, svo að bætt verði úr þeim erfiðleikum. sem lýst er í greinargerð
flutningsmanns þingsályktunartillögunnar. Komi þá til athugunar sá útgáfuháttur,
sem um ræðir í henni."

Úr svari stjórnar Dómarafélagsins :
"Stjórnin hefur kynnt sér þingsályktunartillögu þessa og röksemdir fyrir henni.

Fagnar stjórnin þessari tillögu. Telur hún, að sú framkvæmd á útgáfu lagasafns,
sem þar er lagt til, muni verða til mikils hægðarauka og vinnusparnaðar fyrir lög-
fræðinga og aðra og vera til þess fallin að draga úr réttaróvissu. Mælir stjórnin
því eindregið með þessari þingsályktunartillögu."

Úr svari ráðuneytisins:
"Prentun lagasafns, sem nú er unnið að, er það langt komið, að ekki kemur til

greina að breyta um form á lagasafninu að þessu sinni. Vinna og pappír a. m, k.
að verðmæti mörg hundruð þúsund krónur yrðu ónýt og tíma töf a. m. k. margir
mánuðir. Nokkurn tíma þyrfti til tæknilegs undirbúnings að slíkri breytingu á
formi lagasafns, en með hliðsjón af framansögðu mætti ætla, að tími gefist til
slíkrar athugunar, þar sem nýtt lagasafn liggur fyrir á næstunni. Það er augljóst,
að matsatriði er, hvort fullnægjandi þykir, að lagasafn sé einungis gefið út í laus-
blaðaformi. Mundi því fylgja mjög aukin þörf á útgáfu fullkomins efnisyfirlits
sliks sundurlauss lagasafns. - Sýnist æskilegt, að öll þessi atriði yrðu metin i
samhengi, jafnframt því, að endurskoðaðar yrðu lagareglur um efni og útgáfu Stjórn-
artíðinda. "

Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar.
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