
Nd. 140. Frumvarp til laga [12. mál]
um breyting á lögum um meðferð opinberra mála, nr. 74 21. ágúst 1974.

(Eftir 2. umr. í Nd., 8. des.)

Samhljóða þskj. 12 með þessum breytingum:

10. gr. hljóðar svo:
Í stað orðanna "sakadómari eða lögreglustjóri" í 1. mgr. 42. gr. laganna komi:

lögreglustjóri (rannsóknarlögreglustjórí ríkisins), og í stað orðanna "sakadómara
eða lögreglustjóra" í 3. mgr. komi: lögreglustjóra (rannsóknarlögreglustjóra
ríkisins).

12. gr. hljóðar svo:
74. gr. laganna orðist svo:
Nú telur rikissaksóknari að lokinni frumrannsókn rannsóknarlögreglu, lög-

reglustjóra eða annarra aðila (sbr. 32. gr.) ekki fært að taka ákvörðun um það,
hvort höfða skuli opinbert mál eða ekki, eða hvernig máli skuli ljúka, og getur
hann þá beiðst rannsóknar fyrir dómi, til þess að nauðsynleg atriði verði í ljós
leidd i þessu skyni.

1 beiðni um dómsrannsókn skal greina:
1. Nafn og heimili sökunauts og önnur deili á honum.
2. Það eða þau brot, sem honum eru gefin að sök og rannsókninni er ætlað að

beinast að.
3. Skrá um þau gögn, sem ætlast er til, að fram verði færð við rannsóknina.

Beiðni um dómsrannsókn skulu fylgja gögn um frumrannsókn í nægilega mörg-
um eintökum.

Er dómsrannsókn fer fram, á dómari rétt á aðstoð lögreglu (rannsóknarlögreglu
ríkisins) við rannsóknina og getur krafist tiltekinna rannsóknaraðgerða lögreglu
eftir því sem nauðsyn ber til.

Nú telur dómari ekki efni til þess að verða við beiðni ríkissaksóknara um
dómsrannsókn og getur ríkissaksóknari þá krafist úrskurðar dómara um synjunina.
Slíkum úrskurði getur rikissaks6knari skotið til æðri dóms samkvæmt reglum um
kæru.

Eftir að dómari tekur mál til rannsóknar skal hann framkvæma ráðstafanir þær,
sem i 36. gr. getur, ef skilyrði eru til, svo og kveða á um framhald þeirra, ef lögreglu-
menn hafa gert þær. Haldast skulu þessar ráðstafanir uns dómur gengur, ef því er
að skipta, en felldar skulu þær niður, Jafnskjótt sem úr er bætt, þar sem það á við,
eða rannsókn eða málshöfðun er látin falla niður.

Að lokinni dómsrannsókn lætur dómari svo fljótt sem unnt er gera endurrit af
rannsókninni og senda ríkissaksóknara hana ásamt gögnum máls.

14. gr. hljóðar svo:
Aftan við 80. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Heimilt er dómara að skipa sökunaut réttargæslumann við rannsókn máls hjá

rannsóknarlögreglu samkvæmt ákvæðum 2. og 3. mgr. eftir því sem þau eiga við.

17.-30. gr. (lokagrein) hljóða svo:
17. gr.

113. gr. laganna falli niður.
18. gr.

114. gr. laganna falli niður.



19. gr.
115. gr. laganna orðist svo:
Er ríkissaksóknari hefur fengið i hendur rannsóknargögn máls og telur ekki

ástæðu til að krefjast frekari rannsóknar, annaðhvort skv. 8. mgr. 40. gr. eða 74. gr.
(dórnsrannsóknar), athugar hann, hvort mál skuli höfða eða ekki. Ef hann telur
það, sem fram er komið, eigi nægjanlegt eða líklegt til sakfellis, lætur hann við svo búið
standa, en ella getur hann:
a) neytt heimildar 24. gr., ef svo stendur á, sem þar greinir,
b) frestað, ef við á, ákæru skv. 56. gr. alm. hegningarlaga,
e) óskað eftir því að dómari ljúki máli með dómsátt, ef svo stendur á sem í 2. tölulið

1. mgr. 112.gr. segir.
d) gefið út ákæru á hendur sökunaut eða sökunautum.

í ákæruskjali skal greina svo ekki sé um villst:
1. Dómstól þann, sem mál er höfðað fyrir.
2. Nafn sökunauts, heimilisfang og önnur deili á honum.
3. Hvert það brot, sem sök er gefin á, stað og stund eftir föngum, er það er talið fram-

ið, það heiti, sem það hefur í lögum, og aðra skilgreiningu, og loks það eða þau
lagaákvæði, sem brot er talið varða við.

4. Þær kröfur sem gerðar eru, svo sem kröfur um refsingu, réttindamissi, eignar-
töku, skaðabætur, greiðslu sakarkostnaðar o. s. frv.
í ákæruskjali skal ekki skirskota til fram kominna sannana né setja þar lög-

fræðilegar athugasemdir framar en sagt er.
Dómari ritar ákvörðun sína um stað og stund til þingfestingar máls á ákæru-

skjal og lætur birta það fyrir sökunaut með venjulegum hætti eða fyrir dómi. Um
leið og ákæra er birt sökunaut skal hann spurður um það, hvort hann vilji halda
uppi vörnum eða fá verjanda, og hvern, ef þvi er að skipta.

20. gr.
Síðasti málsliður 116. gr. orðist svo:
Ákærða skal afhenda eftirrit af ákæruskjali.

21. gr.
Orðin "svo og dómari samkvæmt 114. gr." i 1. mgr. 118. gr. falli niður.

22. gr.
120. gr. laganna orðist svo:

. Þegar ákæra hefur verið birt sökunaut, nefnist hann ákærði og málið er nefnt:
Akæruvaldið gegn N. N.

23. gr.
1. málsliður 1. málsgreinar 121. gr. laganna orðist svo:
Að liðnum þeim fresti, sem til var tekinn samkvæmt siðustu málsgrein 115. gr.

eða 117. gr., setur dómari dómþing og þingfestir mál.

24. gr.
122.gr. laganna orðist svo:
Mál skal taka til dóms í þinghaldi samkvæmt 121. gr., ef sökunautur kemur

fyrir dóm og játar skýlaust háttsemi þá, sem honum er gefin að sök, og þarf þá
ekki að færa fram önnur sönnunargögn. Ávallt skal þó dómari gæta ákvæða 1. mgr.
75. gr. laga þessara.



Ef ákærði neitar sakarefni að nokkru leyti eða öllu, skal fram færa sönnunar-
gögn svo OQ ef dómari annars telur slíkt nauðsynlegt eða þess er krafist af hálfu
ákæruvaldsins eða sökunautar.

25. gr.
Fyrri málsgrein 125. gr. laganna orðist svo:
Nú eru öll gögn fram komin og vörn hefur verið flutt eða lögð fram, og tekur

dómari málið þá til dóms.

26. gr.
126. gr. laganna falli niður.

127. gr. laganna falli niður.
27. gr.

28. gr.
129. QI'. laganna orðist svo:
Nú kemur ákærði ekki fyrir dóm, er mál skal fyrir taka, þótt honum hafi verið

birt ákæra með löglegum hætti skv. síðustu mgr. 115. gr. eða 117. gr., og er ekki
kunnugt um forföll hans, og má þá fara með mál og leggja á það dóm, ef fullnægt
CI' skilyrðum 1. eða 2. tl. hér á eftir.

1. Sökunautur hefur komið fyrir dóm, áður en ákæra var út gefin, og játað þar
skýlaust alla þá háttsemi, sem honum er gefin að sök og máli skiptir, ekkert
veikir þá játningu og vafalaust má þykja um aðrar staðreyndir, svo sem þær
er orka kunna refsihækkun eða refsilækkun, refsileysi eða niðurfelling refs-
ingar, sakhæfisskorti eða notkun lagaákvæða.

2. Ætla má að brot varði eigi yfir 10000(} króna sekt og eignaupptöku og þess
hefur verið getið í ákæru, að fjarvist ákærða kunni að verða metin til jafns
við viðurkenningu hans og að dómur gangi um málið, þótt hann komi ekki.

29. gr.
1. málsliður 145. gr. laganna orðist svo:
Nú kemur það í ljós í rannsókn opinbers máls, að þriðji maður hefur beðið

tjón af háttsemi þeirri, sem sökunautur er borinn og skal þá lögreglumaður sá eða
dómari, sem rannsókn málsins annast, þegar er efni standa til, benda þriðja manni
á það, að hann eigi þess kost að koma bótakröfu sinni að í væntanlegu refsimáli,
og að þar megi dæma hana, ef hún verði nægilega sl,ýrð án verulegra tafa eða
óhagræðis i þvi máli.

30. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1977.


