
Ed. 388. Frumvarp til laga [177. mál]
um breyting á lögum nr. 61 4. júlí 1942, um málflytjendur, sbr. lög nr. 25 16.
febrúar 1953.

(Lagt fyrir Alþingi á 82. löggjafarþingi, 1961-1962.)

1. gr.
Í 3. gr. falli niður orðin "hefur óflekkað mannorð".

2. gr.
í 6. gr. falli niður orðin "eða búsetu".

3. gr.
9. gr. breytist þannig:

a. Ákvæði 3. töluliðs 1. mgr. falli niður.
b. Í 7. tölulið 1. mgr. falli niður orðin "og sé eitt af þeim opinbert mál".
e. Aftan við 1. mgr. komi nýr málsliður, svo hljóðandi: Heimilt er að synja

manni leyfis, ef 2. málsgr. 68. gr. almennra hegningarlaga á við um hagi hans.
d. í 2. mgr. breytast orðin ,,1.-5. tölul." í: 1.-2. og 4.-5. tölul.

4. gr.
1. mgr. 12. gr. orðist svo:
Hæstaréttarlögmenn skulu hafa skrifstofu innan lögsagnarumdæmis þess, þar

sem þeir eru búsettir, eða þar i grennd.



5. gr.
1. mgr. 13. gr. orðist svo:
Skylt er hæstaréttarlögmönnum að flytja þau opinber mál, sem þeim verða

falin. Önnur mál er þeim eigi skylt að taka að sér fyrir hæstarétti.

6. gr.
14. gr. breytist þannig:

a. Ákvæði 3. töluliðs 1. mgr. falli brott.
b. Aftan við 1. mgr. komi nýr málsliður, svo hljóðandi: Heimilt er að synja manni

leyfis, ef 2. málsgr, 68. gr. almennra hegningarlaga á við um hagi hans.

7. gr.
Í 19. gr. falli niður orðin "óflekkað mannorð og".

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Við stofnun embættis saksóknara ríkisins á s. l. ári varð sú breyting á flutningi

opinberra mála fyrir Hæstarétti, að saksóknari skal sækja öll opinber mál þar
fyrir dómi. Eins og löggjöf er nú háttað getur reynzt mjög erfitt fyrir héraðs-
dómslögmenn, sem þreyta vilja prófraun fyrir Hæstarétti, að fá opinbert mál sem
prófmál til flutnings, þar sem til undantekninga telst, að sá, er þreyta vill próf-
raun, fái mál til flutnings sem verjandi í Hæstarétti. Vegna þessa er lagt til, að
skilyrði 7. töluliðs 9. gr. laganna um flutning eins opinbers máls falli niður. Próf-
mál skulu eftir sem áður vera þrjú.

Í 12. gr. laganna er svo fyrir mælt, að hæstaréttarlögmenn skuli hafa skrifstofu
í Reykjavík og búsetu þar eða í grennd við borgina. Vegna breyttra samgöngu-
hátta þykir rétt að fella þetta skilyrði niður.

Loks er lagt til, að ákvæðum laganna um óflekkað mannorð verði breytt. Lagt
er til, að óflekkað mannorð verði ekki framar skilyrði þess að vera fulltrúi héraðs-
dóms- eða hæstaréttarlögmanns (3. gr.) eða málflutningsmaður, þar sem einkaréttur
héraðsdóms- og hæstaréttarlögmanna gildir ekki (19. gr.). Að því er varðar skilyrði
fyrir leyfi héraðsdómslögmanna og hæstaréttarlögmanna, þykir rétt að kveða svo
á um þau, að heimilt sé að synja þeim manni um réttindi þessi, er hlotið hefur
refsidóm, ef hinn refsiverð i verknaður þykir bera vott um verulega hættu á því,
að maður muni misfara með réttindi. Verður stjórnvald að meta hverju sinni,
hver tengsl eru hér á milli refsidóms, sem maður hefur sætt, og þeirra réttinda,
sem hann sækir um. Hafa ber í huga í þessu sambandi, hve langt er um liðið
síðan refsidómur gekk og hegðun manns upp frá því, og sömuleiðis ber að taka
tillit til þess, hvort réttindi, er refsidómur lýtur að, hafa verið endurveitt i ein-
hverri mynd.

Að öðru leyti þykir mega vísa til greinargerðar fyrir frumvarpi til laga nr. 31
24. marz 1961 (þingskjal 217 1957) um breyting á almennum hegningarlögum, þar
sem rakin eru í heild sinni þau sjónarmið, sem lágu til grundvallar endurskoðun
hegningarlaganefndar á lagaákvæðum um ýmis atvinnuréttindi.


