
Nd. 502. Nefndarálit [18. mál]
um frv. til l. um meðferð einkamála í héraði.

Frá allsherjarnefnd.

Frumvarp þetta er samið af þeim Gizuri Bergsteinssyni og Jónatan Hallvarða-
syni, hæstaréttardómurum, Theodór B. Líndal háskólaprófessor og að nokkru af
Einari heitnum Arnórssyni, fyrrv. hæstaréttardómara. Fól dómsmálaráðherra mönn-
um þessum á sínum tíma að endurskoða löggjöfina um meðferð einkamála í héraði,
og er frumvarpið samið í samráði við ráðherrann. Frumvarpi þessu er ætlað að
koma í stað laga nr. 85/1936, sem nú gilda um meðferð einkamála í héraði, en þau
voru fyrstu heildarlög um þetta efni hér á landi. Er eðlilegt, að gera þurfi nokkrar
breytingar á eldri lögum eftir svo langan tíma, miðaðar við breyttar aðstæður og
reynslu, sem fengizt hefur í sambandi við framkvæmd þeirra.

Veigamestu nýmæli varðandi málsmeðferð, sem frumvarp þetta felur í sér,
verður að telja þessi:

Lagt er til, að mál verði ekki lögð fyrir sáttanefndir, áður en stefna er gefin
út i þeim, eins og skylt hefur verið að gera um flest mál til þessa, enda varðar það
frávísun máls, ef út af er brugðið samkvæmt gildandi lögum. Í stað þess er lagt
til í frumvarpinu, að dómarar leiti sátta eða hlutist til um, að svo sé gert, þá
er ætla má, að slíkt sé vænlegt til árangurs. Fellst nefndin á þau rök í greinargerð
frumvarpsins, að mjög sé vafasamt, að það svari lengur kostnaði að leggja mál
fyrir sáttanefndir, enda mun það nú vera orðið mjög fátítt, að mál séu útkljáð fyrir
sáttanefndum.

Þá er og lagt til i frumv., að i stað sáttakæru. stefnu og greinargerðar, sem
sækjandi skal samkvæmt gildandi lögum gera grein fyrir málsefni sínu í, komi
aðeins eitt frumskjal, stefna, en til hennar skal samkvæmt frumvarpinu gera mjög
strangar kröfur. Skulu í stefnu málavextir raktir mjög ýtarlega, nákvæm grein
gerð fyrir kröfum hans í málinu og þau gögn greind, sem sækjandi hyggst sanna
kröfur sínar með, t. d. vitni nefnd o. s. frv.

Ber dómurum að aðgæta, er stefnur eru lagðar fyrir þá til áritunar og útgáfu,
hvort fyrirmælum þessum varðandi samningu stefnu hefur verið hlýtt, benda stefn-
anda á það, sem áfátt kann að vera, og árita ekki stefnuna fyrr en úr hefur verið
bætt. Miða þessi ákvæði að því að vekja menn til umhugsunar um það, áður en
þeir höfða mál, út í hvað þeir eru að leggja, og sporna við því, að menn steypi
sér út í málaferli út af fánýtum efnum. Þá gerir frumvarpið í heild ráð fyrir auk-
inni skyldu dómara til að fylgjast með gangi málsins og gagnaöflun.

Ýmis önnur nýmæli geymir frumvarpið, sem of langt yrði upp að telja hér;
má þó nefna sem dæmi ákvæði 114. gr. frumvarpsins, er veitir dómara heimild
til að hlutast til um, að aðilar afli ekki fánýtra gagna; ákvæði í 118. gr. frum-
varpsins, sem bannar með örfáum undantekningum að nota utanréttarvottorð sem
sönnunargagn i dómsmáli; breytt ákvæði í 119. gr. frumvarpsins, bæði viðkomandi
aldri vitnis í dómsmáli og skyldu þess til að mæta fyrir dómi, þótt það eigi yfir
svo og svo langan veg að fara; ákvæði í 139. gr. frumvarpsins um eiðfestingu eða
heitfestingu vitna, áður en þau eru spurð um sakaratriði; ákvæði í 153. gr. frum-
varpsins um skýrslugjöf aðila að viðlögðum drengskap í stað aðildareiðs o. s. frv.

Allsherjarnefnd hefur athugað og rætt frumvarp þetta á nokkrum fundum, og
auk þess hefur nefndin leitað álits hæstaréttar, lagadeildar Háskóla Íslands, Félags
héraðsdómara og Lögmannafélags íslands um það. Hafa nefndinni borizt svör frá
lagadeild Háskólans og Félagi héraðsdómara um frumvarpið. Telja þessir aðilar
nýmæli frumvarpsins yfirleitt horfa til bóta, en leggja til, að nokkrar breytingar
verði á því gerðar, og hefur nefndin að nokkru sniðið breytingartill. við frumvarpið
eftir tillögum þeirra.

Að öllu athuguðu leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþykkt með þeim
hreytingum, sem fylgja nefndaráliti þessu á sérstöku þingskjali. - Einn nefndar-
manna (GJóh) áskilur sér rétt til að flytja breytingartillögur við frumvarpið eða
fylgja breytingartillögum, sem fram kunna að koma við það.

Alþingi, 20. marz 1956.
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