
Nd. 656. Nefndarálit
um i'rv. tii 1. um breyt. á 1. nr. 07 31. des. 1939, iim dómsmálastört, lögreglustjórn, 
gjaldheimtu o. fl. í Reykjavík.

F rá  meiri hl. a llsherjarnefndar.

Nefndin hefur athugað frv. jietta, sem fer fram á að heimta lagamenntun af lög- 
reglustjóranum í Reykjavik, og rætt það á nokkrum  fundum. Hefur lnin leitað álits 
hæstaréttar og lagadeildar háskólans um frv. Fylgir álitsgerð lagadeildar hér með, en 
frá hæstarétti hefur nefndinni ekki enn borizt umsögn.

Nefndin hefur ekki getað orðið á eitt sátt um afgreiðslu frv. Minni hl. (JörB) 
er andvigur frv., en undirri taður meiri hl. vill samþykkja það með eftirfarandi

BREYTINGU.
Yið 3. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi, þegar núverandi lögreglustjóra hefur verið veittur kostur 

á öðru starfi samkvæmt 3. málsgr. 16. gr. s tjó rnarskrárinnar .

Alþingi, á. apríl 1943.

Stefán Jóh. Stefánsson, Gunnar Thoroddsen, 
fundaskr., með fyrirv. frsm.

Aki Jakobsson, 
með fyrirv.

Reykjavik, 2. m arz 1943.
Hin heiðraða allsherjarnefnd neðri deildar hefur í tilefni af frum varp i til laga 

am  breyting á lögum nr. 67 31. des. 1939, um dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjald- 
heimtu o. fl. í Reykjavík, er borið hefur verið fram á Alþingi (þskj. 106), óskað um- 
sagnar lagadeildar háskólans um það, hvort telja beri nauðsynlegt eða að minnsta 
kosti æskilegt, að lögreglustjóraembættið í Reykjavík sé skipað lögfræðingi. E r það 
samhljóða álit lögfræðikennaranna í deildinni, að það verði að teljast mjög æskilegt, 
að sá maður, sem fcr með um rætt embætti, sé lögfræðingur, með því að ýmis af em- 
bættisstörfum hans eru þess eðlis, að þau eru bezt koinin í höndum  manns, sem bæði 
hefur þá þekkingu á lögum landsins og þá reynslu i að fara með þau, sem vænta má. 
að almennt sé krafizt af manni, er skipaður cr i mikilsvirt embætti í dómgæzlu eða 
umboðsstjórn, og litur deildin einnig svo á, að það sé að jafnaði engan veginn nægi- 
legt, þóít ólöglærður lögreglustjóri hafi löglærðan fulltrúa sér við hlið.

Virðingarfyllst.
Ó lafur Lárusson.

’I'il a l lsherja rnefndar neðri deildar Alþingis.

Garðar Uorsteinsson, 
form.

Fylgiskjal.
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