
Nd. 760. Breytingartillögur

við frv. til ábúðarlaga (þskj. 736).

Flm.: Einar Arnórsson.
1. Vi8 2. gr.

a. Orðin „og Búnaðarfélag íslands telji liana nauðsvnlega“ falli burt.
1). 2. málsgr. orðist svo:

Ekki iná sami maður saintímis liafa ábúð á tveimur eða fleiri 
jörðum, nema úttektarinenn levfi, sbr. þó 3. gr. 

e. í 3. málsgr. komi í stað „Búnaðarfélag íslands": úttektarmenn.
2. Yið 3. gr. Siðasti málsliður orðist svo:

Ef enginn hefir not jarðarinnar, er landsdrottni óskylt að greiða af 
benni opinbera skatta eða skyldur eða önnur lögskil.

3. Við 6. gr. 2. málsgr. orðist svo:
Uni ábúðarsamning fer eftir lögum þessuni nni öll þau atriði, sem 

eigi greinir í byggingarbréfi.



4. Við 9. gr. 1. málsl. orðist svo:
Allar jarðir skal byggja æfilangt, og befir ekkja landseta ábúðar- 

réttinn, þar til hún giftist af nýju.
5. Við 10. gr. Orðin „til eignar“ í 1. málslið falli niður.
6. Við 16. gr. Aftan við gr. komi ný málsgr., svolátandi:

Ákvæði 1. málsgr. gilda þó ekki, ef landsdrottinn bcfir lagt til nægi- 
leg peningshús, sem enn ern að dómi úttektarmanna i notliæfu ástandi, en 
verða nú eigi notuð að fullu vegna breyttra búnaðarhátta á jörðinni.

7. Við 17. gr. 2. málsl. falli burt.
8. Við 27. gr. Greinin orðist svo:

Leiguliði skal greiða alla skatta og skyldur, sem sérstaklega hvíla á 
leigujörð hans, og halda uppi öllum lögskilúni af henni landsdrottni kostn- 
aðarlaust. Jarðarafgjöld öll skal greiða eftir á ár hvert fyrir veturnætur. 
Nú greiðir leiguliði eigi jarðargjöld að fullu fyrir næstu jól eftir eindaga, 
og getur þá landsdrottinn byggt honum út, enda sé útbygging birt í síðasta 
lagi 15. janúar næstan á eftir.

9. Við 29. gr. Fyrri málsgr. orðist svo:
Hvarvetna þess er landsdrottinn byggir leiguliða út vegna vanefnda 

á skyldum hans, skal liann hafa gert það fyrir jól, nema öðruvísi sé mælt 
í lögum þessum.

10. Við 30. gr. Greinin orðist svo:
Leiguliði fyrirgerir ábúðarrétti sínum, og varðar iitbyggingu, sbr. 

þó 1. tölul., ef hann:
1. Er ekki kominn til jarðar 7 vikur af sumri, sbr. 19. gr.
2. Brýtur fyrirmæli 25. gr.
3. Brýtur fyrirmæli 26. gr.
4. Greiðir eigi jarðarafgjöld samkvæmt 27. gr.
5. Vanefnir skvldur þær, er liann kann aÁ liafa á sig tekið samkvæmt 40. 

gr„ meira en eitt ár.
11. Við 36. gr. Greinin orðist svo:

Nú verða breytingar á verðlagi eða aðstaða til búskapar á jörð breyt- 
ist, án þess að einstök fvrirmæli laga þessara nái til jiess, og getur þá hvor 
aðilja krafizt þess, að úttektarmenn endurskoði leigumála jarðar og meti 
eftirgjald eftir jörð, með hliðsjón af eldri leigumála og breytingum þeim, 
er orðið hafa síðan hann var gerður.

12. Við 37. gr. I síðasta málsl., milli orðanna „vera“ og „skulu“ , komi: þá.
13. Við 41. gr. Fyrir orðið „gerð“ í niðurlagi 2. málsgr. komi: mati.
14. Við 44. gr. Við greinina bætist: í næstu fardögum að ársfrestinum liðnum.
15. Við 46. gr. Fyrir „nákominn aðilja“ komi: svo nákominn aðilja, að liann 

mætti eigi dómkveðja til matsstarfa í dómsmáli hans.
16. Við 51. gr.

a. Fyrir „fjárnám“ komi: lögtak.
b. Orðin í niðurlagi greinarinnar „nema . . . .  samið“ falli burt.


