
Nd. 4. Frumvarp til laga [4. mál]
um umboðsnefnd Alþingis.

Flm.: Benedikt Gröndal.

1. gr.
Heimilt er öllum þeim, sem telja sig eigi ná rétti sínum eða vera misrétti beittir

af stjórnvöldum, að senda Alþingi um það skriflega kvörtun.

2. gr.
Umboðsnefnd skal vera ein af fastanefndum Alþingis, koain :af sameinuðu

þingi samkvæmt ákvæðum þingskapa. Hana skipa sjö alþingismenn.

3. gr.
Hlutverk umboðsnefndar er að styðja menn til að ná rétti sínum, hindra að

stjórnvöld beiti nokkurn mann rangindum og stuðla þannig að góðri, opinberri
stjórnsýslu.

Umboðsnefnd tekur við skriflegum kvörtunum samkvæmt 1. gr. og fjallar um
þær eins og lög þessi mæla fyrir um.

Umboðsnefnd getur tekið upp mál að eigin ákvörðun eða samkvæmt skriflegum
óskum alþingismanna.

Þingmálum má vísa til nefndarinnar, og fjallar hún þá um þau eins og mælt
er fyrir um nefndastörf í þingsköpum.

4. gr.
Umboðsnefnd fjallar um opinbera stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga með þeim

takmörkunum á verksviði, sem hér greinir:
Í ríkiskerfinu eru eftirtaldar stofnanir undanskildar verksviði nefndarinnar:

a) Dómstólar í dómsathöfnum, og
b) Þjóðkirkjan um trúarkenningar.

5. gr.
Kvartandi skal greina nafn sitt og heimilisfang, og er nefndinni óheimilt að

taka fyrir nafnlaus bréf. Fylgja skulu kvörtunum ön tiltæk sönnunargögn.
Kvörtun skal bera fram innan árs frá því stjórnsýslugerningur var framin eða

til lykta leiddur, nema sérstakar ástæður séu til lengri frests.
Ef stjórnsýslugerningi má skjóta til æðra stjórnvalds, er ekki unnt að kvarta

undan honum, fyrr en æðsta stjórnvald hefur fellt úrskurð sinn í málinu. Þá hefst
ársfrestur.

6. gr.
Umboðsnefnd ákveður, hvort erindi, sem henni berast (önnur en þingmál, sem

vísað er til hennar), skuli tekin til meðferðar. Samþykki nefndin að taka erindi ekki
til meðferðar, skal endursenda það og greina ástæðu fyrir synjun.
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Nefndin ákveður málsmeðferð erinda. Heimilt er að fela tveim nefndarmönnum
að rannsaka mál og leggja niðurstöður fyrir nefndina. Skal þá annar þingmaður
vera úr stjórnarflokki, en hinn úr stjórnarandstöðuflokki.

Heimilt er nefndinni að leita álits löglæröra manna eftir því sem þörf kerfur.
Forsetar Alþingis ákveða starfslið og starfsaðstöðu nefndarinnar.

Nefndin starfar milli þinga og þarf ekki að taka mál, er henni hafa verið send,
upp á ný á nýju þingi.

7. gr.
Umboðsnefnd á rétt á, að stjórnvöld láti henni í té alla tiltæka vitneskju, sem

hún þarf til starfs síns, svo sem með afhendingu skýrslna, skjala, bókana o. s. frv.
Réttur umboðsnefndar til að krefjast vitneskju sætir þeim takmörkunum, sem

taldar eru upp í 2. tl. 125. gr. og 2. og 4. tl. 126. gr. laga nr. 85/1936 og 94. gr. laga
nr. 73/1973.

Umboðsnefnd getur kallað menn fyrir til að bera vitni um atvik, er máli þykja
skipta.

8. gr.
Nú ákveður umboðsnefnd að taka fyrir kvörtun á hendur stjórnvaldi. Skal þá

skýra viðkomandi frá efni kvörtunar, nema rannsókn kunni að torveldast sökum
þess.

9. gr.
Svo framarlega sem ekki leiðir annað af starfi umboðsnefndar samkvæmt lögum

þessum, ber nefndarmönnum og starfsliði nefndarinnar að gæta þagnarskyldu um
atvik, sem þeim verða kunn í starfi, enda þurfi þau eðli máls samkvæmt að fara
leynt og séu ekki þegar á almennings vitorði. Þagnarskylda helst, þótt menn hverfi
úr nefndinni eða hætti störfum fyrir hana.

Formaður nefndarinnar úrskurðar vafamál er varða þagnarskyldu.

10. gr.
Umboðsnefnd getur lýst áliti sínu á hverju máli, sem kemur til meðferðar hennar.

Skal birta álitsgerðir sem skýrslur til sameinaðs þings og prenta sem þíngskjöl,
nema ákvæði 9. gr. banni.

Umboðsnefnd getur bent á, að stjórnsýslumanni eða opinberum sýslunarmanni
hafi að hennar áliti orðið á mistök, vanræksla, ranglæti eða hvað eina annað, er
ábótavant þykir. Komist nefndin að þeirri niðurstöðu, að stjórnsýslugerningur brjóti
í bága við lög, skorti stoð í lögum eða sé ógildur, getur hún látið það í ljós.

Umboðsnefnd getur látið mál niður falla að fenginni leiðréttingu eða skýringu
stjórnvalda.

Umboðsnefnd er heimilt að senda saksóknara eða handhafa ögunarvalds niður-
stöður sínar og málsskjöl.

11. gr.
Umboðsnefnd getur lagt fram þingsályktunartillögur í sameinuðu þingi um mál,

telji hún niðurstöðu sína gera þingsályktun nauðsynlega.
Ef umboðsnefnd kemst að þeirri niðurstöðu, að meinbugir séu á gildandi lögum

eða reglugerðum, ber henni að tilkynna það forseta sameinaðs þings, sem felur málið
viðkomandi þingnefnd til athugunar, svo og ber að tilkynna það hlutaðeigandi ráðu-
neyti eða sveitarstjórn.

Telji meiri hluti eða minni hluti nefndarinnar að athuguðu máli, að þörf sé breyt-
inga á gildandi lögum eða nýrra lagaákvæða, skal fara með þá niðurstöðu á sama
hátt og greinir í 2. mgr.

12. gr.
Ef umboðsnefnd verður áskynja stórvægilegra mistaka eða afbrota stjórn-

valds, ber henni að gefa hlutaðeigandi ráðuneyti eða Saksóknara sérstaka skýrslu
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um málið. Ef um sveitarstjórnarmál er að ræða, skal á sama hátt gefa sveitarstjórn
skýrslu.

Umboðsnefnd ákveður sjálf, hvort og hvenær gefin er skýrsla um mál sam-
kvæmt 10. gr. eða með opinberri fréttatilkynningu. Ávallt skal láta fram koma, hvað
viðkomandi stjórnvald hefur fært fram til varnar eða skýringar.

13. gr.
Umboðsnefnd setur sér sjálf starfsreglur og skulu forsetar Alþingis staðfesta þær.
Lög þessi taka gildi við setningu næsta Alþingis eftir staðfestingu þeirra.

Greinargerð.

Alþingi hefur samþykkt tillögu um að undirbúa embætti umboðsmanns, og
stjórnarfrumvarp þess efnis hefur verið lagt fyrir þingið. Það var ekki afgreitt og
hefur um sinn ekki verið endurflutt.

Með þessu frumvarpi er málið tekið upp á nýjum grundvelli. í stað þess að
setja upp embætti umboðsmanns Alþingis er hér lagt til, að sérstök fastanefnd
Alþingis gegni hlutverki hans.

Hugmyndin um umboðsmann er upprunnin á Norðurlöndum og hefur fest
rætur í nokkrum löndum utan þeirra.

Hugmyndin um umboðsnefnd er upprunnin í Vestur-Þýskalandi. Þar er réttur
manna til að snúa sér skriflega tillöggjafarþings með umkvartanir festur í stjórnar-
skrá sambandslýðveldisins og landanna, og slikar nefndir eru starfandi við sam-
bandsþingið í Bonn og við landsþingin.

Umboðsnefnd gegnir í megindráttum sama hlutverki og umboðsmanni hefur
verið ætlað, þótt óhjákvæmilega sé þar nokkur munur á framkvæmd. Umboðsnefnd
mundi hafa eftirfarandi umbætur í för með sér:

1) Mannréttindi aukast, þar sem fólki yrði tryggður réttur til að snúa sér beint
til Alþingis, ef það telur sig ekki ná rétti sínum eða vera misrétti beitt af stjórn-
völdum og getur eigi sótt mál sín fyrir dómstólum.

2) Málsmeðferð gæti verið skjót, einföld og kostnaðarlítll.
3) Störf nefndarinnar mundu auðvelda Alþingi að veita stjórnvöldum nauðsynlegt

og eðlilegt aðhald.
4) Nefndin gæti kannað, hvar þörf er nýrrar löggjafar eða breytinga á lögum, og

haft frumkvæði um það.
5) Störf nefndarinnar mundu auka tengsl Alþingis við þjóðina og ættu að draga

úr tortryggni í garð þingsins.

Fyrri tillögur.

Á 84. löggjafarþingi (1963-1964) flutti Kristján Thorlacius tillögu til þings-
ályktunar um stofnun embættis lögsögumanns með hliðsjón af norrænni löggjöf um
"ombudsmand". Kristján endur flutti tillöguna á 85. þingi ásamt Þórarni Þórarins-
syni og á 86. þingi ásamt Einari Ágústssyni. Á 88. löggjafarþingi (1967--68) fluttu
þeir enn sömu tillögu, Kristján Thorlacius, Einar Ágústsson, Bjarni Guðbjörnsson,
Ingvar Gíslason, Sigurvin Einarsson og Eysteinn Jónsson. Tillögur þessar hlutu
ekki afgreiðslu.

Á 91. löggjafarþingi (1970-71) flutti Pétur Sigurðsson þáltill. um undirbúning
löggjafar um embætti umboðsmanns Alþingis og endurflutti hana á næsta þingi.
Þá mælti allsherjarnefnd sameinaðs þings með samþykkt tillögunnar að fengnum
umsögnum lagadeildar Háskóla Íslands og Dómarafélags Íslands, og var tillagan
samþykkt sem ályktun Alþingis 16. mai 1972.

Ólafur Jóhannesson dómsmálaráðherra fól Sigurði Gizurarsyni hæstaréttarlög-
manni að semja frumvarp til laga um umboðsmann. Skilaði hann frumvarpinu með
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ítarlegri greinargerð í marslok 1973.Haustið eftir var frumvarpið lagt fram, en varð
ekki útrætt og hefur ekki verið endurflutt síðan.

Við samningu þess frumvarps, sem hér birtist, hefur mjög verið stuðst við
stjórnarfrumvarpið frá 1973, enda þótt ýmislegt breytist vegna eðlismunar, að nú
er um umboðsnefnd að ræða. Hér fylgir ekki ítarleg greinargerð um forsögu þessa
máls, reynslu hjá ýmsum þjóðum eða hugmyndir, sem starfsemi umboðsmanna
byggist á. Nægir þar að vísa til hinnar ítarlegu greinargerðar eftir Sigurð Gizurarson,
sem fylgdi frumvarpinu 1973.

Reynsla Vestur-Þjóðverja.
Í stjórnarskrá sambandslýðveldisins Þýskalands frá 23. maí 1949 er 17. gr. á

þessa leið:
"Öllum er heimilt, einum eða fleirum saman, að senda viðkomandi embættum

eða þjóðþingum skriflegar beiðnir eða umkvartanir."
Skipuð var sérstök nefnd í sambandsþinginu í Bonn til að gegna þessu hlutverki

(Petitionsausschuss), en jafnframt voru sett svipuð ákvæði í stjórnarskrár landanna
og komið upp samskonar nefndum í landsþingum. Heimild þessi er ekki takmörkuð
við þýska borgara og ekki við fólk álögræðisaldri.

Reynsla varð sú, að landsfólkið sneri sér í vaxandi mæli til þinganna með ýmis
vandamál, sem það taldi sig ekki geta leyst á annan hátt. Varð þessi stjórnarskrár-
réttur mikils metinn og jafnframt talið, að umboðskerfi þinganna væri hin gagn-
legasta leið til að efla traust borgaranna á þíngræði.

Þar kom, að rétt þótti að búa betur um hnútana lagalega og víkka nokkuð starfs-
svið umboðsnefndanna að fenginni reynslu. Var gerð breyting á stjórnarskrá Sam-
bandslýðveldisins (grein 45 C) og bætt við ákvæðum um, að þíngin skyldu hafa
slíkar nefndir, en ákveða mætti starfssvið þeirra með lögum. Tilgangurinn var að
veita heimild til lagasetningar um nefndirnar, og voru slik lög sett í Bonn í febrúar
1965og einnig í flestum landsþingunum.

Í sambandi við eflingu umboðsnefndanna hugleiddu þýskir ráðamenn hið nor-
ræna kerfi umboðsmanna, en komust að þeirri niðurstöðu, að betur væri fallið fyrir
land þeirra að halda umboðsnefndarkerfinu.

Þar eð hugmyndir um umboðsmann Alþingis hafa ekki náð fram' að ganga, þrátt
fyrir augljósan áhuga Alþingis og vandlega undirbúið frumvarp, þykir rétt að leggja
fram hinar þýsku hugmyndir og freista þess að fá Alþingi til að íhuga, hvort sú
lausn muni ekki eiga allt eins vel við íslenskar aðstæður og mundi jafnvel geta gert
hér meira gagn heldur en embættismaður með skrifstofu og starfslið umhverfis sig,
hvar sem hann sæti. Sérstaklega er rétt að benda á, að umboðsnefndarkerfið mundi!
bæca sambúð og samstöðu milli almennings og Alþingis, og slík mannréttindi, sem
Alþingi stæði á lifandi hátt vörð um, hlytu að auka veg þingræðis í landinu.

Rétt er, að fram komi, að flutningsmaður hefur á sama þingi flutt frumvarp
um breytingar á nefndastörfum Alþingis, þar sem gert er ráð fyrir, að þingmenn
sitji í færri nefndum, vegur og áhrif nefnda verði meiri en verið hefur, nefndir hafi
meiri starfskrafta og verði veigameiri þáttur í þingstörfum en áður.
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