
Nd. 951. Álit

minni hluta bankarannsóknarnefndarinnar.

Við höfum ekki getað orðið samdóma háttv. meðnefndarmönnum okkar 
um þingsályktunartillögu á þingskjali 43 um innsetning gæzlustjóra.

Tillaga þessi var borin fram snemma á þingi, en flutningsmenn tóku hana 
þá út af dagskrá. Nokkru síðar var henni vísað til bankarannsóknarnefndar Nd. 
-- Þessi dráttur .á þvi að taka till. til meðferðar og úrslita i deildinni teljum við 
að stafi af þvi, að heppilegra hafi þótt, að rannsókninni, sem nefndin hefir með 
höndum, væri lengra komið áður en deildin greiddi atkvæði um tillöguna. Við 
litum svo á, að afdrif till. i deildinni standi í svo nánu sambandi við rannsókn 
þessa, að réttara sé að fresta atkvæðagreiðslu um hana að svo stöddu, ef tillögu- 
menn vilja ekki taka hana aftur. En það þætti okkur eðlilegast eftir því, sem 
skipast hefir um æðstu stjórn landsins á siðustu dögum. Við litum svo á, að nú 
sé gersamlega ástæðulaust að bera þessa tillögu fram. Núverandi ráðherra hefir 
krafist þess, áður en hann tók við ráðherraembættinu, að stjórnarráðið setti gæzlu- 
stjóra Landsbankans, er frá var vikið, inn í störf þeirra aftur. Hefir hann sótt 
það mál fast utan þings og innan. Getur þvi engum dulist, hvað hann muni 
telja stjórnarráðinu skylt að gera i þvi efni. En þá virðist okkur aftur einkenni-



legt og ástæðulaust og meira að segja óviðfeldið að skora á hann að gera það, 
sem hann mun telja skýlausa skyldu sina, hvað sem háttv. Nd. kynni að vilja 
leggja til þeirra mála.

í annan stað viljum vér benda á, að það er ekki rétt hermt í áliti meiri 
hlutans, að stjórnin hafi ekki sýnt dómstólunum hlýðni í því að gegna fógetaúr- 
skurðinum, því að þeim úrskurði hefir einmitt verið fullnægt. Gæzlustjóri Ed. 
lét með fógetagerð veita sér aðgang að húsum, bókum og skjölum bankans, og 
þeirri fógetagerð hefir verið hlýtt.

Enn er þess að gæta, að spurningin um það, hvort ráðherra hafi haft 
vald til þess að víkja gæzlustjórunum frá, liggur enn fyrir dómstólunum. Jafn- 
framt hefir annar gæzlustjórinn höfðað mál gegn Landsbankanum til greiðslu á 
launum sínum.

Mál þessi hafa að vísu bæði verið dæmd í undir- og yfirrétti á þá leið, 
að ráðherra hafi ekki haft vald til að víkja gæzlustjórunum frá, lengur en til 1. 
jan. f. á , en málin eru nú fyrir hæstarétti og sýnist því sjálfsagt að bíða þess 
dóms með frekari aðgerðir. Því að ef deildin úrskurðar nú, að ráðherra hafi 
ekki haft vald til þessar stjórnarathafnar, þá á hún á hættu, að þeim úrskurði 
verði hrundið af hæstarétti. Og ef hæstarétlardómurinn gengur í þá átt, að frá- 
vikningin hafi verið lögmæt — en þingið hefir úrskurðað gagnstætt því — þá 
teljum vér virðingu þingsins stofnað í stórhættu.

Okkur sýnist það því fjarstæða, að byggja áskorun um innsetning gæzlu- 
stjóranna á því, að frávikningin hafi ekki átt við lög að styðjast, þar sem það 
mál er einmitt óútkljáð fyrir dómstólunum.

En um réttmæti frávikningarinnar að öðru leyti verður ekkert sagt að 
svo komnu, með því að málið má heita alveg órannsakað af nefndinni.

Þessvegna er það okkar tillaga, að flutningsmenn taki tillögu sína aftur.

Alþingi, 20. marz 1911.

Hálfdán Guðjónsson. Benedikt Sveinsson.


