
Ed. 336. Beíiídarálit

um frumvarp til laga um breyting á og viðauka við tilsk. 15. ágúst 1832, 15.gr.

(Frá meiri og minni hluta).

Stjórnin ber þetta litla frumvarp fram eftir tilmælum málaflutnings- 
mannafjelags íslands. Hefir það verið borið undir álit bæjarfógetans í Reykja- 
vik, er hefir fallist á það, og jafnframt látið í Ijósi, að venjulega sje hagsmun- 
um málsaðila betur borgið, ef lögfróðir menn flytja málin.

Vjer sem háttvirt deild hefir kosið i nefnd til að ihuga málið, höfum 
eigi getað orðið sammála. Meiri hluti nefndarinnar lítur svo á, að eins og nú 
hagar til hjer i Reykjavik, sje eðlilegast, að lögfræðingar einir fari með venju- 
leg einkamál fyrir bæjarþingsrjettinum, þegar málsaðilar ekki mæta sjálfir nje 
láta einhverja þá menn, sem nefndir eru i N. L., 1—9—14, mæta fyrir sina 
hönd. Það er nú mesti fióldi lögfróðra manna hjer í bænum, og er meiri- 
hluti netndarinnar bæjarfógetanum samdóma um, að málfærslunni sje að 
öllum jafnaði best borgið i þeirra höndum.

Þótt frumvarp þetta verði að lögum, eru menn alls eigi neyddir til, 
nema þá í örfáum tilfellum, að láta málfærslumenn fara með mál sín, þvi þeir 
hafa eftir sem áður rjett til að flytja mál sin sjálfir eða láta þjóna eða.frænd- 
ur mæta. Loks geta menn fengið ólögfróðum mönnum málfærsluna í hendur 
í skuldamálum með þvi að framselja kröfurnar.

Tilgangur frumvarpsins er að eins sá, að útiloka ólöglærða menn írá 
þvi, að gera málfærslustörf við bæjarþingið hjer í Reykjavík að atvinnu. En 
jafnframt er í frumvarpinu sjeð fyrir því, að þeir ólöglærðir menn, sem und- 
anfarin ár hafa haft þessa atvinnu verði eigi sviftir henni. Eðlilegast væri, að 
hin sama regla um málfærslu fyrir undirrjetti gilti i öllum kaupstöðum lands- 
ins, en þar eð lögfræðingar, sem málfærslustörf geta haft með höndum, eru 
fáir utan Reykjavikur, viljum við ekki ráða til breytinga á frumvarpinu í þá átt.

Af ástæðum þeim, sem að framan eru taldar, vill meiri hluti nefndar- 
innar ráða háttvirtri deild til að samþykkja frumvarpið óbreytt.

Alþingi 24. júli 1913.

J. Havsteen, 
formaður.

Steingrimur Jónsson, 
skrifari og framsögum. meiri hl.

Frá minni hlutanum.

Minni hlutinn telur enga sjerstaka ástæðu til þess, að útiloka ólögfróða 
menn frá þvi, að flylja mál fyrir bæjarþingsrjett, Reykjavikur. Gæli slikt orðið 
almenningi til óþæginda, þegar um smámál er að ræða. Efnahagur fjölda margra 
þannig vaxinn, að þeir hafa ekki ráð á að fara til málaflutningsmanna, og



gæti þá farið svo, ef frumvarp þetta yrði að lögum, að þeir ættu erfitt með að 
koma fram málum síuum. Að þvi er aftur stærri málin snertir, mun reynsl- 
an hafa sýnt, að löglærðir menn fá þau nálega altaf til meðferðar. Það er 
heldur ekki með öllu útilokað, að lögfræðingarnir, er þeir hefðu fengið einka- 
rjett til málaflutnings, hækkuðu verðskrá sina, og yrði þá hagur almennings i 
þessu efni þeim mun þrengri. Samkvæmt þessu þykir minni hlutanum engin 
ástæða til að breyta núgildandi lögum, um rjett manna til málaflutnings við 
undirrjettina, enda ósamræmi í þvi, að láta aðrar reglur gilda um bæjarþings-. 
rjettinn hjer, en þær, sem gilda að minsta kosti við undirrjettina i öðrum 
kaupstöðum landsins. Ræður minni hlutinn þannig háttvirtri deild til að fella 
frumvarp'það, er hjer ræðir um.

Alþingi 1. ág. 1913.

Sig. Eggerz.


