
Nd. 585. Nefndarálit [123. mál]
um frv. til I. um breyt. á I. nr. 77 27. júní 1921, um hlutafélög.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Frv. þessu var vísað til allsherjarnefndar 18. mai og tekið til afgreiðslu að
morgni 21. maí. Er sá viðbragðsflýtir ólíkur öðrum starfsháttum nefndarinnar
á þessu þingi, svo sem um umferðarlagafrv. því frv. var vísað til nefndarinnar hinn
12. april. og hefur nefndin enn ekki tekið afstöðu til eins einasta atriðis þess,enda
ekki gefið sér tíma til að ræða þennan þýðingarmikla lagabálk að nokkru gagni.

Þegar frv. um breytingu á hlutafélagalögunum var tekið til umræðu í nefnd-
inni, lagði ég til, að fengin yrði um það umsögn þeirra hæstaréttardómaranna
Árna Tryggvasonar og dr. Þórðar Eyjólfssonar, sem undirbjuggu hið ýtarlega frv.
um hlutafélög, sem lagt var fyrir Alþingi 1952 og 1953, en ekki varð samkomulag
um afgreiðslu á, vegna þess að ekki fékkst næg trygging fyrir því. að hinum merku
nýmælum frv. yrði fylgt eftir í framkvæmd. Enginn bar þó á móti því, að hæsta-
réttardómararnir hefðu unnið merkilegt grundvallarverk með endurskoðun sinni.
Eggert Þorsteinsson alþingismaður sagði t. d. þá í umræðum um málið:

"Það verður að álíta, að ríkisst]. hafi vandað val manna til undirbúnings
þessu máli, enda er það álit flestra þeirra, sem kunnugastir eru þessum málum, að
frv. sem heild sé til mikilla bóta frá eldri lögum ... "

Nú brá hins vegar svo við, að formaður allsherjarnefndar, Bragi Sigurjónsson,
beitti formannsvaldi sínu til þess að hindra, að tillagan um að leita umsagnar
þessara ágætu fræðimanna um þetta frv. væri borin undir atkvæði í nefndinni.

Hvað sem málefnalegum ágreiningi um afgreiðslu mála líður, verður að ætlast
til þess, að réttum fundarsköpum sé hlítt. Ærið tortryggilegt er að greiða atkvæði
gegn því, að umsögn óhlutdrægra sérfræðinga sé fengin. Út yfir tekur, þegar vikið
er frá viðurkenndum fundarsköpum til að koma í veg fyrir, að tillaga um það komi
undir atkvæði.

Um efni þessa Irv., það, að sveitarfélög og samvinnufélög séu ekki bundin á sama
veg og aðrir hluthafar um meðferð á atkvæðisrétti, má auðvitað deila og færa rök
með og á móti.

Sök sér er að setja slík ákvæði til frambúðar og láta þau gilda um þau félög,
sem héðan í frá verða stofnuð. Hitt er miklu meiri vandi, hvernig fara eigi að um
þau félög, sem þegar eru stofnuð. Þar hafa aðilar lagt fram fé með ákveðnar for-
sendur í huga. Ef þeim forsendum er breytt af löggjafanum án samþykkis aðila,
hljóta margvisleg vandamál að vakna.

Í umr. um hlutafélagafrv. á Alþingi 195a viðurkenndi Einar Olgeirsson, sem
þá flutti sams konar brtt. og þetta frv. fjallar um, þessi sjónarmið og sagði:

"Nú má vel vera, að í sumum af þeim útgerðarfélögum, sem ég sérstaklega
hef hugsað um í þessu sambandi og þegar eru til, séu ákvæði í stofnsamningi, sem
séu samkomulag á milli stofnenda um einhvern annan hátt á, og að svo miklu leyti
sem slíkur háttur brýtur ekki í bága við lög, getur slíkt máske haldizt. Hins
vegar, að svo miklu leyti sem ný félög yrðu mynduð með þessu fyrirkomulagi sem
hlutafélög, þá mundi þetta ákvæði gilda, ef þetta væri samþykkt. Og ef til vill yrði
á ýmsan hátt hægt að laga þetta með góðu samkomulagi, ef lögunum yrði breytt
eins og ég legg til, í þeim félögum, sem nú þegar eru starfandi."

Fram hjá því verður ekki komizt, að athugun þessara atriða fari fram, áður en
frv. verði samþykkt, ef ekki á að efna til vandræða. Þar sem ekki hefur verið gefið
færi á að gera þessa óhjákvæmilegu athugun, legg ég til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 21. maí 1957.

Bjarni Benediktsson.


