
Frumvarp til laga 
um 

breyting á og viðauka við tilsk. 15. ágúet 1832, 15. gr. 

(Lagt fyrir alþingi 1913).

Aflan við 15. gr. bætist:
Nú mætir aðili einkamáls, sem flutt er fyrir rjetti í lögsagnarumdæmi 

Reykjavíkur, ekki sjálfur nje heldur neinn þeirra manna, erN. L. 1—9—14 greinir, 
fyrir hans hðnd, og er aðila þá að eins heimilt að fela þeim manni einhverjum, 
er lokið heflr lagaprófl, er aðgang veitir að embættum hjer á landi, sem lögfræð- 
ingar skipa, og að öðru leyti fullnægir skilyrðum til embættisgengis hjer á landi, 
meðferð málsins fyrir rjetti. Feli aðili öðrum, en þeim er nefndir voru, umboð 
sitt, skal svo álitið, sem hann hafl hvorki mætt né látið mæta við dómsathöfn 



þá, er urn ræðir. Framangreind ákvæði gilda um mót aðila við allar dómsat- 
hafnir í einkamálum, er fram eiga að fara í lögsagnarumdæmi Reykjavikur að 
undanteknum uppboðs-, skifta- og fógetagerðum.

Stjórnarráðið getur veitt mönnum, sem að minsta kosti seinustu 3 árin 
áður en lögin gengu i gildi, hafa að staðaldri fengist við málsfærslu fyrir undir- 
rjetti i Reykjavík, leyfi til málflutnings þar eftir sömu reglum og núgildandi lög 
hafa inni að halda, enda sjeu umsóknir um slík leyfi komnar til stjórnarráðsins 
innan þriggja mánaða eftir að lög þessi ganga i gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Stjórn málaflutningsmannatjelags íslands hefir farið þess á leit, að lagt 
væri fyrir alþingi frumvarp til laga um breytingu á eða viðauka við 15. gr. í til- 
skipun 15. ágúst 1832, þess efnis, að þeir einir, sem lokið hafa prófi, sem að- 
gang veitir að þeim embættum hjer á landi, er lögfræðingar skipa, skuli hafa 
rjett til að flytja mál í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, nema aðili sjálfur eða 
einhver þeirra manna, er N. L. 1.—9.—14. greinir, flytji málið. Á hinn bóginn 
á samkvæmt tillögum nefnds fjelags hver sá, er umgetnu lagaprófi hefir lokið 
og fullnægir að öðru leyti skilyrðum fyrir embættisgengi hjer á landi að hafa 
greindan málaflutningsrjett.

Frumvarp það, er stjórn málaflutningsmannatjelagsins hefir samið og hjer 
fer á undan, hefir verið borið undir bæjarfógetann í Reykjavík, og hefir hann 
fallist á það. Lætur hann í ijósi í brjeíi sínu til stjórnarráðsins, að venjulega sje 
hagsmunum aðila betur borgið, ef lögfróður maður flytur málið heldur en ó- 
lögfróður.

Ennfremur tekur bæjarfógetinn fram, að lagabreyting sú, er hjer er farið 
fram á, mundi í reyndinni ekki þröngva kosti málsaðila að neinum mun, því að 
hin síðari árin hafi flestöll mál verið flutt fyrir undirrjettinum i Reykjavík af 
lögfræðingum, að undanteknum nokkrum hluta hinna minni skuldamála.

Með því að stjórnin getur ekki álitið umrædda lagabreytingu á neinn 
hátt varhugaverða, heldur miklu fremur til bóta, hefir hún aðhylst þessa tillögu.

Lagafrumvarp þetta tekur til allra einkamála, eigi einungis frumsakar, 
heldur einhig til eiða-, mats- og vitnamála. Hins vegar þykir ekki ástæða til 
þess, að láta frumvarpið taka til fógeta-, skifla- eða uppboðsgerða.

Til þess að þeim ólöglærðu mönnum, sem nú hafa atvinnu af málflutn- 
ingsstörfum hjer í bænum, verði ekki gerður skaði með frumvarpinu, hefir það 
inni að halda heimild fyrir stjórnarráðið til þess, að veita þeim leyfi til þess að 
halda þeim störfum áfram, ef þeir óska.


