
sþ. 347. Nefndarálit
um till. til þál. nm að skora á ríkisstjórnina að hlutast til um, að frv. um meðferð
opinberra mála verði lagt fyrir Alþingi.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur rætt tillöguna og leitað um hana álit" dómsmálaráðuneytisins.
Enn fremur hefur henni borizt álit sakadómarans í Reykjavík um hana. Fylgja
álitsgerðir þeirra með nál. sem fylgiskjöl I og II.

Nefndin var sammála um að leggja til að afgreiða till. á þeim grundvelli, el'
dómsmálaráðuneytið lagði til, þannig að skorað yrði it ríkisstjórnina að láta fara
fram endurskoðun á tillögum þeim um meðferð opinberra mála, sem frv. var flutt
um á Alþingi 1939, en urðu þá eigi útræddar. Sé ríkisstjórninni heimilað að skipa
nefnd kunnáttumanna til þess að vinna það starf, ef hún telur nauðsyn bera til.
Að slíkri endurskoðun lokinni leggi stjórnin frv. síðan fyrir Alþingi.

Samkvæmt framansögðu gerir nefndin eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGlJR:
1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta fram fara, svo fljótt sem
verða má, endurskoðun á tillögum þeim um meðferð opinberra mála, er lög-
fræðinganefnd í réttarfarsmálum undirbjó og legið hafa fyrir Alþingi í frum-
varpsformi. Skal ríkisstjórninni heimilt að kveðja sér til aðstoðar sérfróða
menn í þessum efnum, ef nauðsyn krefur.
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Að þessari endurskoðun lokinni leggi ríkisstjórnin fyrir Alþingi frumvarp
um meðferð opinberra mála.

2. Fyrirsögnin verði: Tillaga til þingsályktunar mn endurskoðun löggjafar um
meðferð opinberra mála.

Jóhann Þ. Jósefsson,
form.
Ásg. Ásgeirsson.

Alþingi, 30. jan. 1947.

Jörundur Brynjólfsson,
fundaskrifarf.

Bjarni Ásgeirsson.
Sigfús Sigurhjartarson.

Sigurður Bjarnason,
frsm.

.Jón Sigurðsson.

Fylgiskjal I.

DÚMS- OG KIRKJUMÁLARÁÐUNEYTIÐ
Reykjavík, 24. jan. 1947.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis hefur með bréfi, dags. 5. des. f. á., sent
ráðuneytinu til umsagnar tillögu til þingsályktunar á þingskjali 79 um að skora {l
ríkisstjórnina að hlutast til um, að frumvarp um meðferð opinberra mála verði
lagt fyrir Alþingi, og vill ráðuneytið út af tillögu þessari taka fram:

Tillaga þessi er að því leyti nýstárleg, að Í henni er skorað á ríkisstjórnina
að leggja fyrir Alþingi ákveðið frumvarp, sem flutt var af þingnefnd á Alþingi á
árinu 1939, en varð þá eigi útrætt. Var frumvarp þetta að sjálfsögðu þá þegar prent-
að í Alþingistíðindum, og hafa þingmenn hingað til talið sér frjálst að taka sjálfir
slík frumvörp upp til flutnings. Sé það þVÍ ætlun flutningsmanns, að frumvarp þetta
verði borið fram óbreytt, svo sem tillagan her með sér. var því óþarft að leita um
það til ríkisstjórnarinnar. En ú það, að rétt só að flytja frumvarpið óbreytt, getur
eigi ráðuneytið fallizt.

Í frumvarpi þessu er lagt til, að sett verði heildarákvæði um meðferð opinberra
mála og hún samræmd lögum um meðferð einkamála í hóraði frá 1936. Enn fremur
eru í frumvarpinu ýmis merk nýmæli, svo sem um meðdómendur, munnlegan mála-
rekstur fyrir opnum dyrum, skipun verjanda að loknu frumprófi og skipun sækj-
anda, stofnun saksóknaraembættis D. fl. Lagasetningin í heild mundi vera til mikilla
bóta, en nokkur nýmæli, t. d. um víðtæka heimild til meðdómenda munu orka nokk-
urs tvímælis, einkum eftir að fjölgað hefur verið dómurum í hæstarétti. Enn fremur
hafa aðstæður breytzt nokkuð síðan frumvarpið var samið, t. d. var embætti lög-
reglustjóra skipt árið 1940 og stofnað sérstakt sakadómaraembætti. Hefur fengizt
af því nokkur reynzla, sem taka þarf tillit til, þegar ofangreind löggjöf verður sett.
Enn má benda á, að tími virðist korninn til að athuga, hvort eigi beri að aðskilja
rannsóknarvald mála og dómsvald þegar í undirrétti, þannig að sá, sem rannsakar
málið, fari ekki jafnframt með dómsvald í því.

Þá vill ráðuneytið benda á, að tillögumaður telur réttarfarið eins og það er of
seinvirkt og virðist ætla, að frumvarp þetta og þá einkum skipun saksóknara muni
hafa áhrif á það til flýtis, og nefnir þar sem dæmi hin svonefndu heildsalamál. Þó
tillagan um skipan saksóknara eigi að áliti ráðuneytisins fullan rétt á sér, telur ráðu-
neytið þessi rök flutningsmanns fyrir því máli, byggð it fullum misskilningi eða
ókunnugleika. Saksóknari tæki að verulegu leyti við afgreiðslu mála, sem nú fer
fram í dómsmálaráðuneytinu. En þó að hann hefði verið starfandi, hefði hann ekki
getað flýtt fyrir þeirri afgreiðslu í hinum tilgreindu málum, því að í dómsmála-
ráðuneytinu töfðust þau ekki, heldur fyrirskipaði það tafarlausa málshöfðun, er
rannsókn var lokið. Í sambandi við hin hvatvíslegu ummæli flutningsmanns í grein-
argerð tillögunnar vísast að öðru leyti til skýrslu sakadómarans, dags. 18. þ. m., sem
hér með fylgir í afriti. Teljist það þjóðfélagsnauðsyn, sem ráðuneytið getur fallizt
á, að komið geti fyrir, að flýta þurfi rannsókn einstakra opinberra málaflokka,
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virtsist þurfa til þess sérstök ákvæði í lögum eða sérstaka dómara, og hefði þó ekki
komið að haldi í heildsölumálunum, því að þau drógust á langinn vegna þess, hve
langan Uma tók að afla sönnunargagna (mjög yfirgripsmikil bókhaldsrannsókn),
en svo sem kunnugt er, gildir sú meginregla hér á landi, að hið opinbera verður
að sanna sök á sakborninga, og þykir viðsjárvert að hverfa frá þeirri reglu í lýð-
frjálsu landi, hversu æskilegur sem mikill hraði annars væri.

Að framantöldu athuguðu getur ráðuneytið eigi fallizt á að mæla með því, að
hin umrædda tillaga til þingsályktunar verði samþykkt óbreytt. Hins vegar fellst
ráðuneytið á, að nauðsyn beri til, að umrædd löggjöf verði sett, en frumvarpið verði
endurskoðað af þar til skipaðri nefnd, er ráðuneytið skipaði og kostnaður yrði
greiddur af ríkisfé, og síðan yrði frumvarpið lagt fyrir Alþingi að nýju.

Finnur Jónsson.
Sigurgeir Jónsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.

Fylgiskjal II.

SAKADÚMARINN Í REYKJAVíK
Reykjavik, 18. janúar 1941.

Með bréfi, dagsettu 11. þ. m., hefur hið háa ráðuneyti sent hingað til umsagnar,
að því er þetta embætti varðar, tillögu til þingsálykunar um að skora á ríkisstjórn-
ina að hlutast til' um, að frumvarp um meðferð opinberra mála verði lagt fvcir
Alþingi. '

I greinargerð flutningsmanna fyrir tillögunni er því haldið fram, að rekstur
opinberra mála sé óhæfilega seinvirkur og oft og einatt svo slælegur, að ekki verði
við unað. Nefnir flutningsmaður sem dæmi um þessa meðferð opinberra mála
verðlagsbrot, en af þeim málum hafi hann sérstök kynni. Um það atriði, að dómar
í slíkum málum hér við embættið hafi ákveðið vægar refsingar við brotum, hirði
ég ekki að ræða, en vil einungis benda á, að dómar Hæstaréttar í þeim verðlagsmál-
um, sem hér hefur verið dæmt Í og áfrýjað hefur verið. hafa sizt bent til þess, að of
vægum refsingum væri hér beitt við þá, er varðlagslöggjöfina brjóta.

Sem dæmi óhæfilegs seinagangs verðlagsmála nefnir flutningsmaður hin svo-
nefndu heildsalamál, sem öll voru rekin hér við embættið. því skal ekki neitað,
að rekstur þessara mála hafi verið alllangur, en þegar að er gáð, sést, að það er af
eðlilegum orsökum. Mál þessi, 13 að tölu, voru öll kærð hingað um sama leyti. Flest
voru þau allumfangsmikil og af eðlilegum ástæðum lítt undirbúin reikningslega af
verðlagsstjóra hálfu, og var nauðsynlegt, að fram færi endurskoðun á þeim öllum,
nema tveimur, sem að þessu leyti voru til fullnaðar rannsökuð af skrifstofu verð-
lags st jóra. Heppilegt þótti, m. a. sökum þess, hve málin voru lík, að sami endurskoð-
andi, sem auk þess er lögfræðingur, fjallaði um þau öll. Endurskoðun þessi var
mjög mikið verk, og enda þótt kappsamlega væri að henni unnið, stóð hún lengi
yfir, og er þar að finna meginorsök þess, hve rekstur málanna stóð lengi. í þessum
málum sem öðrum, sem umsvifamikil eru, voru ýmis önnur atriði, sem óhjákvæmi-
lega tóku nokkurn tíma. Sum málin varð að senda Viðskiptaráði til umsagnar, öll
dómsmálaráðuneytinu til fyrirsagnar, sakborningar Í þeim öllum voru tveir eða
fleiri, allt upp í fimm, og einhver þeirra þá fjarverandi, er mæta skyldi, verjendur
í öllum málunum nema tveimur o. s. frv. Læt ég hér með fylgja skrá, er sýnir
gang þessara mála frá upphafi.

Leyfi ég mér með tilvísun til hennar og framanritaðs að mótmæla því, að um
vítaverðan drátt hafi verið að ræða hér við embættið i rekstri þessara mála. Í grein-
argerðinni er því haldið fram, að fyrsti dómur í málum þessum hafi fallið í janúar
1946, en eins og skráin sýnir, féll hann 12. nóvember 1945.
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Hinu skal eigi mótmælt, að dráttur varð hér á hinu svonefnda hárgreiðslu-
kvennamáli, meiri en nauðsyn bar til, en máli þessu lauk hinn 5. f. m. gegn öllum
hinum ákærðu að tveimur undanteknum, sem dvelja erlendis. Sé gætt málavaxta
og allra aðstæðna við meðferð þessa máls, hygg ég, að drátturinn sé þó eigi eins óaf-
sakanlegur og flutningsmaður telur.

Við þetta embætti og vafalítið við flest lagaembætti landsins má finna mál,
sem ekki hafa verið rekin með þeim hraða, sem mátt hefði, ef unnt hefði verið að
einbeita sér að rekstri þeirra.

En þess ber að gæta, að í hinum mikla málafjölda og sífellda erli, sem hér er,
er ókleift með núverandi starfsliði og starfsskilyrðum að afgreiða öll mál með
þeim hraða, er enginn mætti að finna.

Þingsályktunartillagan endursendist.

Valdimar Stefánsson.
settur.

Dómsmálaráðuneytið.
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