
Ed. 138. Nefndarálit
um frv. til almennra hegningarlaga.

Frá allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd hefir haft mál þetta til athugunar alllangan tíma. Hefir nefndin 
haldið marga fundi um málið, leitað álits lagadeildar háskólans um frv., og loks hefir 
hr. Þórður Evjólfsson hæstaréttardóm ari, sem hefir haft með höndum samning frv. 
fyrir rikisstjórnina, komið á nokkra fundi með nefndinni og gefið m argar þýðingar- 
m iklar upplýsingar og skýringar á ákvæðum frv., einkum að því er snertir nýmæli 
þau, er í frv. felast, og þær margvislegu brevtingar, sem verða á gildandi refsilöggjöf, 
ef frv. verður að lögum.

Lagadeild háskólans svaraði málaleitun nefndarinnar með bréfi, dags. 25. f. m., 
sem hér með fylgir. Færist lagadeildin undan að láta uppi rökstutt álit á frv., en
bendir á, að full þörf sé á nýrri löggjöf í þessu efni.

Eins og að líkindum ræður, verður ekki til þess ætlazt, að þingnefnd, sem hefir 
mjög takm arkaðan tima til umráða, geti til nokkurrar hlítar gagnrýnt svo umfangs- 
mikinn lagabálk sem þennan. Að lagasmið sem þessi heppnist, er að langmestu leyti 
undir því komið, hvern undirbúning málið fær utan þings.

Telur nefndin, að rannsókn hennar hafi leitt i ljós, að til frv. þessa hafi verið
sérstaklega vel vandað af höfundi þess og að þær breytingar, sem ætlazt er til, að
gerðar verði með frv. á gildandi refsilöggjöf, séu vfirleitt i góðu samræmi við réttar- 
vitund þjóðarinnar og að í frv., ef það verður að lögum, felist mikil réttarbót frá 
því, sem nú er.

Fyrir því hefir nefndin orðið sammála um að leggja til, að frv. nái samþykki 
Alþingis, en nefndarmenn áskilja sér þó rétt til að bera síðar fram breytingartillög- 
ur við einstakar gr. frv.

Einn nefndarmanna ritar undir nefndarálitið með fvrirvara um það, að frv. gangi. 
fram á þessu þingi. Vill hann, að inálið fái þá afgreiðslu nú á Jiinginu, að skipuð 
verði nefnd lögfróðra manna til að endurskoða frv. á milli þinga og skili áliti sínu 
fyrir næsta reglulegt Alþingi.

Á undanförnum  áratugum hafa frændþjóðir okkar á Norðurlöndum unnið að 
endurskoðun hegningarlaganna, hver í sinu landi. Hefir mjög verið vandað til þessa 
verks og hver nefndin, skipuð hinum færustu mönnum, tekið við af annari, áður en 
fært þótti að láta frv. verða að lögum. Þannig tók það Dani 23 ár að undirbúa hin 
nýju hegningarlög sin, sem sett voru árið 1930 og þetta frv. er að verulegu leyti byggt 
á. Það er mikilsvert, að frá hegningarlögum landsins sé gengið þannig, að ekki þurfi 
stöðugt að vera að breyta þeim, og þvi betra, að slík lagasetning dragist um eitt ár 
frem ur en að ekki verði til hennar vandað svo sem unnt er.

Alþingi, 12. apríl 1939.

Sigurjón Á. Ólafsson, Ingvar Pálmason, Magnús Gíslason,
form. fundaskr. frsm., með fyrirv.

Fylgiskjal.

HÁSKÓLI ÍSLANDS
Reykjavik, 25. marz 1939.

Lagadeildin hefir móttekið bréf yðar, dags. 15. marz 1939, þar sem óskað er um- 
sagnar deildarinnar um frv. til laga um meðferð opinberra mála og frv. til almennra 
hegningarlaga.

Lagafrv. þessi fjalla um alveg nýja skipun á þessum tveim þýðingarmiklu þátt- 
um löggjafarinnar og eru ávöxtur m argra ára starfs manna, sem til þess hafa sérstak-



lega verið valdir. Að svo vöxnu máli treystir lagadeildin sér ekki til þess á nokkrum  
dögum að láta uppi neitt rökstutt álit á þessum frv., en vill einungis benda á, að 
full þörf er á nýrri löggjöf um þessi efni.

Virðingarfyllst

Bjarni Benediktsson, 
forseti lagadeildar.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.


