
Ed. 598. Nefndarálit [151. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 61 4. júlí 1942,um málflytjendur.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. þetta ýtarlega og fengið um það umsögn hæstaréttar
og lagadeildar háskólans, sem prentaðar eru sem fylgiskjöl með nál. þessu. Er nefndin
sammála um, að ekki komi til mála að fella algerlega niður próf hæstaréttarmála-
flutningsmanna. Með því mundi rétturinn sviptur sjálfsagðri íhlutun um, hverja telja
megi hæfa til starfans, hæstaréttarlögmönnum fjölga algerlega um hóf fram og
menn, sem aldrei hafa nálægt málfærslu komið, geta orðið hæstaréttarlögmenn.

Í því landi, sem okkur er skyldast um löggjöf, Danmörku, eru sett enn þrengri
skilyrði en hér til þess að geta orðið hæstaréttarlögmaður. Í Danmörku voru hæsta-
réttarlögmenn lengi um 40, en hefur nú fjölgað upp í 68 vegna hins mikla mála-
fjölda, sem reis út af hernáminu, enda vinnur hæstiréttur þar nú i 2 vökum. Íbúar
Danmerkur munu nú vera um 30 sinnum fleiri en Íslendingar.

Á Íslandi eru nú starfandi 25 hæstaréttarlögmenn og 5 að auki, sem rétt hafa
til málflutnings í hæstarétti, þótt nú skipi þeir aðra starfa. Auk þessa hafa 5 menn
tekið eitt eða fleiri prófmál.

Ef litið er á árgang 1951 af hæstaréttardómum, sést, að aðeins 9 hæstaréttar-
lögmenn hafa flutt frá 10-14 mál á árinu, hinir allir færri mál. Er það vafasamt,
hvort sá málfærslumaður getur talizt vera í "æfingu", sem flytur innan við 10 mál
á ári.

Ef frv. yrði samþykkt eins og það kom lll' hv. Nd., gætu 68 menn orðið hæsta-
réttarlögmenn til viðbótar án prófs, og er þá sleppt 24 embættismönnum, sem starfað
hafa 3-8 ár og bráðlega mundu bætast í hópinn. Auk þess hafa 60 héraðsdómslög-
menn tekið próf í Reykjavík og á Akureyri, og eru 10 af þeim orðnir hæstaréttar-
lögmenn. Yrði þá fjölgun þeirra bókstaflega hlægileg í augum erlendra manna.

Við flest störf, þar á meðal í flestum iðngreinum, er alltaf verið að gera strang-
ari og strangari kröfur til manna til að öðlast atvinnuréttindi. Málfærslumanna-
stéttin á samkvæmt frv. þessu að vera eina undantekningin, og er þó ekki síður mikils-
vert, að þá stétt skipi vel menntaðir menn, sem hafa æfingu í starfinu, en aðrar
stéttir þjóðfélagsins, svo mikið ábyrgðarstarf hvílir á herðum hennar. Væri þVÍ
sönnu nær að koma í veg fyrir, að stétt hæstaréttarlögmanna yrði svo fjölmenn,



að þeir, sem það starf legðu fyrir sig, gætu ekki lifað við sæmilega atvinnu, en að
fjölga stéttinni algerlega úr hófi fram.

Það hefur viljað við brenna, að sumir hæstaréttarlögmenn hafi málflutninginn
að algeru aukastarfi, en hafi aðaltekjur sínar af öðrum, föstum störfum. Er það
vandamál, sem stéttin verður að leysa. -

Óskum þeirra manna, sem með frv. þessu vilja ná sér í starfsheiti, sem nýtur
mikillar virðingar erlendis og þar mestrar, sem strangastar kröfur eru gerðar til
starfsins, sér nefndin enga ástæðu til að fullnægja. Hins vegar eru ýmsir ungir menn,
sem ætla að gera sér málfærslu að aðalatvinnu, en telja, að erfitt sé fyrir sig
að fá hæfileg prófmál, sem hæstiréttur tekur gild, ef þeir geta ekki fylgt málum
sínum eftir til hæstaréttar, einkanlega eftir að rétturinn setti það skilyrði, að þeir
hefðu flutt málin frá upphafi. Sanngjarnar óskir þessara manna vill nefndin taka
til greina á líkan hátt og gert er í Danmörku.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
9. gr. laganna orðist svo:
Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til málflutnings við hæstarétt hverjum

þeim, sem:
1. er 30 ára gamall,
2. er lögráður og hefur forræði fjár síns,
3. hefur óflekkað mannorð,
4. hefur íslenzkan ríkisborgararétt,
5. hefur lokið embættisprófi í lögfræði í Háskóla Íslands eða jafngildu prófi í öðr-

um háskólum samkvæmt íslenzkum lögum,
6. hefur verið héraðsdómslögmaður í 3 ár samtals eða um jafnlangan tíma gegnt

embætti eða stöðu, sem lagapróf þarf til,
7. hefur sýnt það með flutningi 3 mála, og sé eitt af þeim opinbert mál, að hann

sé að dómi hæstaréttar hæfur til að vera hæstaréttarlögmaður. Enginn má þreyta
raun þessa oftar en þrisvar, og skal hann, áður en hann gerir það, leggja fyrir
dóminn vottorð um það, að hann fullnægi öðrum lögmæltum skilyrðum til að
vera hæstaréttarlögmaður. Hæstiréttur getur veitt manni undanþágu frá framan-
greindri prófraun að nokkru eða öllu leyti, ef dóminum CI' kunnugt af lögfræði-
legum störfum hans, að hann sé hæfur til að flytja mál fyrir hæstarétti.

Héraðsdómslögmðnnum, sem starfað hafa að málflutningi ekki skemur en 5 ár
og hafa á þeim tíma flutt fyrir héraðsdómi a. m. k. 40 mál munnlega, er heimilt að
flytja fyrir hæstarétti opinber mál og einkamál, sem þeir sjálfir eða löggiltir full-
trúar þeirra hafa flutt fyrir héraðsdómi. Skulu þeir, ef þeir óska að nota heimild
þessa, senda beiðni um það til hæstaréttar ásamt vottorði um, að þeir uppfylli
skilyrði 1.-5. tölul. greinar þessarar. Heimild þessi fellur niður, ef hæstiréttur telur
eftir málflutning í hæstarétti eða af öðrum ástæðum hlutaðeigandi héraðsdómslög-
mann óhæfan til að flytja mál fyrir hæstarétti. Framangreindan rétt geta menn
þó öðlazt aftur eftir ákvörðun dómsins.

Alþingi, 23. jan. 1953.

Rannveig Þorsteinsdóttir, Lárus Jóhannesson, Páll Zóphóníasson.
form. fundaskr., frsm.

Guðm. í. Guðmundsson. Steingr. Aðalsteinsson.
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Fylgiskjal I.

HÆSTIRÉTTUR
Reykjavík, 9. desember 1952.

Allsherjarnefnd efri deildar Alþingis hefur með bréfi 29. f. m. sent hæstarétti
til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 61 4. júlí 1942, um mál-
flytjendur, sem nú er til meðferðar á Alþingi.

Þegar sett eru lög um það efni, sem frumvarpið fjallar um, verður að hafa í
huga, að það er almannanauðsyn, að málflutning fyrir hæstarétti annist hinir
hæfustu menn, sem hafi reynslu og æfingu í málflutningi. Ber margt til þess.

Hæstaréttarlögmenn eru aðiljum m. a. til ráðuneytis um áfrýjun mála, sem dæmd
hafa verið í héraði. Við það starf er nauðsyn glöggskyggni og haldgóðrar þekkingar
í lögum. Afrýjun mála er mjög kostnaðarsöm, veldur jafnan miklum drætti á lyktum
máls og þar með óvissu aðila um hagsmuni sína. Hæstaréttarlögmönnum er því rétt
og skylt að ráða frá áfrýjun, þegar líkur eru ekki til þess, að úrlausn héraðsdóms
verði breytt í æðra dómi um atriði, sem máli skipta fjárhagslega eða siðferðis-
lega. Sama gildir og, þegar mál eru mjög smávægileg, miðað við kostnað þann,
sem af áfrýjun leiðir. Aðilar verða að geta treyst því, að lögfræðingar, sem fengið
hafa heimild til málflutnings fyrir hæstarétti, hafi þekkingu og reynslu til að geta
ráðið þeim heilt í þessu efni. En því fleiri sem hæstaréttarlögmenn eru og reynslu-
minni, því meiri hætta er á, að málum sé áfrýjað að ófyrirsynju með ærnum kostnaði
málsaðila og hlj ótist af því tafir á framgangi mikilvægari mála.

Þá er á það að lita, að hæstiréttur er úrslitadómstóll landsins í opinberum mál-
um og einkamálum. Það er nauðsynlegt og sjálfsagt að vanda eftir föngum til máls-
meðferðar fyrir hvaða dómi sem er. En allar þjóðir leitast þó sérstaklega við að
tryggja borgurum sínum örugga meðferð mála, þar á meðal málflutning, þegar mál
eru sótt og varin til úrslita. Lögmönnum, sem flytja mál fyrir hæstarétti, er jafnan
mikill vandi á höndum, og reynir þá mjög á lagaþekkingu þeirra, samvizkusemi og
lífsreynslu.

Í 9. gr. laga nr. 61/1942 eru talin skilyrði þau, sem hver sá, er öðlast vill leyfi
til málflutnings fyrir hæstarétti, verður að fullnægja. Er þau ákvæði voru sett,
voru höfð til hliðsjónar sjónarmið þau, sem að framan eru rakin, og við þau miðað.

Með frumvarpi því, sem hér liggur fyrir, er stefnt að því að breyta þessum
ákvæðum, afnema prófraun hæstaréttarlögmanna og rýmka til stórra muna heimild
til málflutnings fyrir hæstarétti.

Skal nú vikið stuttlega að þeirri skipan, er frumvarpið gerir ráð fyrir:
Ákvæði 1.-5. töluliðs 9. gr. laga nr. 61/1942 eru tekin óbreytt í frumvarpið.

En í stað 6. og 7. töluliðs lagagreinarinnar, sem fjalla um starfsaldur og prófraun,
kemur 6. töluliður 1. gr. frumvarpsins, þar sem ekki er krafizt prófraunar fyrir
hæstarétti.

Skilyrðum samkvæmt upphafsákvæði 6. töluliðs frumvarpsgreinarinnar fullnægir
hver sá, sem "er héraðsdómslögmaður og hefur enn fremur samtals 10 ár gegnt
föstu dómaraembætti eða opinberu starfi, sem þarf til þess að verða skipaður ~
fast dómarasæti." Nánari athugunar er þörf, til þess að ljóst sé, til hverra ákvæði
þetta tekur. Samkvæmt 7. tölulið 32. gr. laga nr. 85/1936, sbr. lög nr. 100/1950, má,
ef öðrum skilyrðum er fullnægt, skipa í fast dómarasæti hvern þann, sem verið
hefur samtals 3 ár 1) alþingismaður, 2) skrifstofustjóri Alþingis, 3) fulltrúi í skrif-
stofu Alþingis, 4) skrifstofustjóri í stjórnarráðinu, 5) fulltrúi í stjórnarráðinu, 6)
fulltrúi héraðsdómara, 7) fulltrúi lögreglustjóra í Reykjavík, 8) lögreglustjóri, 9)
bæjarstjóri, 10) ritari forseta Íslands, 11) bankastjóri, 12) sendiherra, 13) fulltrúi
sendiherra, 14) lagakennari í Háskóla Íslands, 15) málflutningsmaður að staðaldri,
16) settur héraðsdómari eða 17) opinber starfsmaður, sem lagaprófs eða hagfræði-
prófs er krafizt af. Nú eru lögfræðingar, sem skipaðir hafa verið eða skipa má í fast
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dómarasæti, sbr. 1-17 hér að framan, undanþegnir málflutningsprófraun fyrir hér-
aðsdómi samkvæmt síðustu mgr. 14. gr. laga nr. 61/1942, sbr. 1. gr. laga nr. 119/1943.

Lögfræðingur, sem verið hefur 3 ár í einhverju fyrrgreindra embætta eða 3 ár
samtals í tveimur þeirra eða fleiri, getur því án prófraunar fengið leyfi til mál-
flutnings í héraði. Og sé starfstími hans orðinn 10 ár, mundi hann samkvæmt frum-
varpinu síðan öðlast rétt til málflutnings fyrir hæstarétti án nokkurs málflutnings-
prófs og alveg án tillits til þess, hvort hann hefði nokkru sinni flutt mál fyrir dómi
eða haft önnur afskipti af dómsmálum.

Samkvæmt síðari hluta 6. tl. 1. gr. frumvarpsins er til þess ætIazt, að lögfræð-
ingur, sem hefur "verið héraðsdómslögmaður eigi skemur en fimm ár og flutt eigi
færri en 30 mál fyrir dómstólum, þar af séu að minnsta kosti 20 munnlega flutt,"
geti án sérstakrar prófrauaar orðið hæstaréttarlögmaður. Hér er þó gert ráð fyrir
nokkurri reynslu í málflutningi, en ekki til þess litið. hvernig mál hafi verið flutt.

Svo sem rakið var í upphafi bréfs þessa, verður að telja allveigamikil rök hníga
að því, að málflutningsmenn þreyti prófraun fyrir hæstarétti, en álitamál er, hversu
mörg prófmálin skuli vera. Gæti komið til mála að fækka þeim, þó svo, að þau verði
ekki færri en tvö, einkamál og opinbert mál.

Ef Alþingi hins vegar hverfur að því ráði að nema með öllu úr lögum prófraun
fyrir hæstarétti, er varhugavert og reyndar fráleitt að lögfesta svo víðtæka heimild
til málflutnings fyrir hæstarétti sem gert er ráð fyrir i frumvarpinu.

Jónatan Hallvarðsson. Árni Tryggvason. Gizur Bergsteinsson.
Jón Ásbjörnsson. Þórður Eyjólfsson.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

HÁSKÓLI íSLANDS
Reykjavík, 10. des. 1952.

Með bréfi, dags. 29. nóv. s.l., hefur allsherjarnefnd Alþingis farið þess á leit
við lagadeild, að hún léti í té umsögn um frumvarp til laga um breyting á lögum
nr. 61 frá 4. júlí 1942, um málflytjendur.

í nefndu frumvarpi felst breyting á 9. gr. málflytjendalaganna. Samkvæmt 6.
og 7. tölul. 9. gr. þeirra laga er það skilyrði fyrir leyfi til málflutnings fyrir hæsta-
rétti, að aðili hafi verið héraðsdómslögmaður í 3 ár samtals, eða um jafnlangan
tíma gegnt embætti eða stöðu, sem lagapróf þarf til, og að hann hafi auk þess sýnt
það með flutningi 4 mála, og sé eitt þeirra að minnsta kosti opinbert mál, að hann
sé að dómi hæstaréttar hæfir til þess að vera hæstaréttarlögmaður. Frá prófraun
þessari getur þó hæstiréttur veitt undanþágu að nokkru eða öllu leyti, ef dóminum
er það kunnugt af lögfræðilegum störfum þess, er í hlut á, að hann sé hæfur til
að flytja mál fyrir hæstarétti. Eftir frumvarpinu á prófraun alveg að falla niður.
Þar er þess aðeins krafizt, að maður sé héraðsdómslögmaður og hafi enn fremur
samtals 10 ár gegnt föstu dómaraembætti eða opinberu starfi, sem þarf til þess að
verða skipaður í fast dómarasæti, sbr. 7. tölul. 32. gr. 1. 85 frá 1936. eða verið
héraðsdómslögmaður eigi skemur en fimm ár og flutt eigi færri en 30 mál fyrir
dómstólum, þar af séu að minnsta kosti 20 munnlega flutt. Frá skilyrðum um starfs-
tíma getur hæstiréttur veitt manni undanþágu, ef dóminum er það kunnugt, að hann
sé hæfur til að flytja mál fyrir hæstarétti.

Eins og sjá má af framansögðu gerir frumvarpið ráð fyrir allverulegri breytingu
i þessu efni. Samkvæmt frumvarpinu, ef að lögum yrði, gætu menn hæglega orðið
hæstaréttarlögmenn án þess að hafa nokkru sinni flutt mál fyrir dómstólum. Ýmis
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þau störf, sem greind eru í 7. tölul. 32. gr. I. 85/1936, sbr. breytingar þær, sem síðar
hafa verið gerðar á því ákvæði, eru það óskyld lögmannsstörfum, að reynsla við
þau veitir enga tryggingu fyrir hæfni til málflutnings. Eftir frumvarpinu fær hæsti-
réttur engu ráðið um það, hverjir verða málflytjendur fyrir dóminum. Sýnist óeðli-
legt, að hæstiréttur hafi þar ekkert um að segja. Ef frumvarpið yrði að lögum:
mundi hæstaréttarlögmönnum fjölga mjög mikið. Er því hætt við, að málflutnings-
störf yrðu alger aukastörf hjá mörgum þeirra.

Framangreind atriði valda því, að lagadeildin telur frumvarp þetta eigi til bóta.
Getur deildin því eigi mælt með samþykkt frumvarps þessa i þeirri mynd, sem það
nú er í.

Jafnframt leyfir deildin sér að benda á, að óeðlilegt virðist að fella niður próf-
raun lögmannsefna við hæstarétt, en hagga eigi í neinu við prófraun héraðdóms-
lögmanna, sbr. 6. tölul. 14. gr. málflytjendalaganna.

Virðingarfyllst,

f. h. lagadeildar Háskóla Íslands,
Ólafur Jóhannesson.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.
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