
Ed. 17. Frumvarp til laga [17. mál]
um dómsmálastjórn, lögreglustjórn, gjaldheimtu o. fl. i Reykjavík.

(Lagt fyrir Alþingi á 82. löggjafarþingi, 1961.)

1. gr.
Í Reykjavik skulu vera borgardómaraembætti, borgarfógetaembætti, sakadóm-

araembætti, lögreglustjóraembætti og tollstjóraembætti.
Forseti veitir þessi embætti, og skulu embættismennirnir fullnægja lögmæltum

skilyrðum til skipunar í héraðsdómaraembætti.
Til veitingar lögreglustjóraembættisins er það enn fremur skilyrði, að aðili

hafi raunhæfa þekkingu á háttum og stjórn lögreglumanna og skipulagi lögreglu-
mála.

2. gr.
Í Reykjavík skulu vera fimm til sjö borgardómarar eftir ákvörðun dómsmála-

ráðherra, og er einn þeirra yfirborgardómari. Starfar hver þeirra sjálfstætt og á
eigin ábyrgð að málum þeim, sem hann fær til meðferðar samkvæmt ákvörðun yfir-
borgardómara, enda skiptir hann störfum með borgardómurum að öðru leyti og
hefur yfirstjórn embættisins og fyrirsvar út á við.

Borgardómarar fara með einkamál, sbr. þó 4. gr., þar á meðal formennsku í
fasteignamálum, borgaralega hjónavígslu, hjónaskilnaðarmál, kvaðning matsmanna
og skoðunar í dómi og utan dóms, skipun opinberra starfsmanna, svo sem tíðkazt
hefur, og úrskurðun framfærslumála.



3. gr.
1 Reykjavík skulu vera fimm til sjö borgarfógetar eftir ákvörðun dómsmála-

ráðherra, og er einn þeirra yfirborgarfógeti. Starfar hver þeirra sjálfstætt og á
eigin ábyrgð að málum þeim, sem hann fær til meðferðar samkvæmt ákvörðun
yfirborgarfógeta, enda skiptir hann störfum með borgarfögetum að öðru leyti og
hefur yfirstjórn embættisins og fyrirsvar út á við.

Borgarfógetar fara með fógetagerðir, uppboð, skíptamál, þinglýsingar, veð-
málabókhald. skráning firma og félaga, mælingu og skráningu skipa, notaríalgerðír,
yfir fjárráð, afgreiðslu leyfisbréfa til setu i óskiptu búi og kosningar, eins og segir
i lögum.

Þinglýsing sú og aflýsing, er i 7. og 13. gr. laga nr. 30 1928 getur, eru afnumdar
í Reykjavík, enda hefur greinargerð um skjal í veðmálaskrám sama gildi sem þing-
lýsing og aflýsing höfðu eftir nefndum lagagreinum. Gera skal vikulega skrá um
öll innrituð og aflýst skjöl, og skal hún liggja frammi á skrifstofu borgarfógeta
næstu viku, enda getur dómsmálaráðherra ákveðið birtingu hennar vikulega i opin-
beru blaði.

4. gr.
1 Reykjavík skulu vera þrír til fimm sakadómarar eftir ákvörðun dómsmála-

ráðherra, og er einn þeirra yfirsakadómari. Starfar hver þeirra sjálfstætt og á
eigin ábyrgð að málum þeim, sem hann fær til meðferðar samkvæmt ákvörðun
yfirsakadómara, enda skiptir hann störfum með sakadómurum að öðru leyti og
hefur yfirstjórn embættisins og fyrirsvar út á við.

Sakadómarar fara með opinber mál, barnsfaðernismál og mál til sviptingar lög-
ræðis og til brottnáms lögræðissviptingar, rannsókn þeirra fyrir dómi og utan dóms
og dömsuppsögn, uppkvaðning meðlagsúrskurða, framkvæmd refsidóma, stjórn rann-
sóknarlögreglu og umsjón hegningarhúss.

5. gr.
Lögreglustjóri fer með lögreglustjórn (sbr. þó 4. gr.), strandmál, útlendinga-

eftirlit, heilbrigðismál og útgáfu vegabréfa.

6. gr.
Tollstjóri hefur forstjórn tollgæzlu, innheimtu á sköttum og tollum til ríkis-

sjóðs, ellistyrktarsjóðsgjöldum, gjöldum til Tryggingarstofnunar ríkisins, þ. á m.
slysatryggingargjöldum sjómanna, afgreiðslu skipa og innheimtu skipagjalda, lög-
skráning skipshafna, afgreiðslu vottorða um uppruna vöru, svo og innheimtu þeirra
gjalda, er hann nú annast eða ráðherra felur honum.

7. gr.
Dómsmálaráðherra úrskurðar annars, hver störf skuli lögð undir þessi embætti,

og setur reglugerð um samvinnu almennrar lögreglu og rannsóknarlögreglu.

8. gr.
Viðey telst til umdæmis Reykjavíkur um tollgæzlu og lögreglustjórn.

9. gr.
Fjármálaráðherra ákveður í reglugerð um framkvæmd tollgæzlu, tölu tollvarða

og skil á innheimtufé.

10. gr.
Ofangreindir embættismenn taka laun úr ríkissjóði samkvæmt launalögum og

lifeyri eftir lífeyrislögum.
Þeir skulu fá sér skipaða fulltrúa til að framkvæma störf varðandi embættin,

eftir þvi sem nauðsyn krefur.



· 11. gr.
Kostnaður við rekstur embætta þessara greiðist úr rikissjóði. Allar aukatekjur,

sem embættunum fylgja, skulu renna í ríkissjóð. Allt það fé, sem embættismenn
þessir hafa undir höndum vegna embættis síns, skal ávaxta til hagnaðar eigendum
þess.

12. gr.
Þar til laun yfirborgardómara, yfirborgarfógeta og yfirsakadómara hafa verið

ákveðin i launalögum taka þeir laun samkvæmt III. launaflokki laga nr. 92/1955
og borgardómarar, borgarfógetar og sakadómarar samkvæmt IV. launaflokki sömu
laga.

13. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 65 16. desember 1943, um dóms-

málastörf. lögreglustjórn, gjaldheimtu o. fl. i Reykjavík, og 3. og 4. mgr. 4. gr. laga
nr. 82 21. ágúst 1961, um meðferð opinberra mála.

14. gr.
Lög þessi koma til framkvæmda 1. janúar 1962.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta hefur i för með sér þá breytingu á skipun embætta borgar-

dómara og borgarfógeta í Reykjavík, oð ætlazt er til þess, að borgardómarar og
borgarfógetar verði fimm til sjö eftir ákvörðun dómsmálaráðherra og verði einn
þeirra yfirborgardómarijyfirborgarfógeti. Fjöldi einkamála, sem rekin eru i Reykja-
vik, er orðinn svo mikill, að dómararnir hafa ekki um lengri tíma getað dæmt þau
öll sjálfir. Þess í stað hafa fulltrúar þeirra haft málsmeðferð með höndum og kveðið
upp dóma i málum sjálfstætt. A siðasta þingi var skipun sakadómaraembættisins
breytt. Skulu nú vera þrír til fimm sakadómarar, og er einn þeirra yfirsakadómari.
Er auðsýnt, að þeir menn, sem fara með og dæma mál sjálfstætt, eigi að bera fullt
dómaranafn og hafa réttindi og skyldur samkvæmt því, og gildir það jafnt i einka-
málum sem sakamálum.

Rétt þykir, að ákvæðin um sakadómara séu færð inn i lögin um dómsmála-
störf i Reykjavik. Þá eru og staðfest ákvæði laga um meðferð opinberra mála um
það, að mál i sambandi við lögræðissviptingar skuli rekin við sakadómaraembættið.


