
Ed. 498. Breytingartillaga
við frv. til 1. um  klaksjóð, heiniild fy rir  r ík isst jó rn ina  til að reisa k lakstöðvar 
og til leigunáms í því skyni.

F rá  Þorsteini Briem.

Við 2. gr. Aftan við greinina bætist ný m álsgrein:
Xú s tu n d a r  f isk iræ ktarfé lag  laxak lak  á fu llnæ gjandi liátt, að dómi veiði- 

m álastjóra , og greiðist þá  eigi klaksjóðsgjald  af veiði félagsm anna.



Nú s tu n d a r  f isk iræ ktarfé lag  laxak lak  á fu llnæ gjandi hátt,  að dómi veiði- 
m álastjóra , og greiðist þá eigi klaksjóðsgjald  af veiði félagsmanna,

3. gr.
R íkisstjórninni skal heim ilt  að reisa a. 111. k. tvær klakstöðvar, og skal 

livor eða liver stöð geta fram le il t  allt að 2,5 millj. laxaseiða. Skal m innst 10% 
af árlegri se iðafram leiðslu s töðvanna látið í á r  þæ r og vötn, sein stofnveiðin 
er úr. Að jafnað i skulu seiðin látin  í vötnin að ré t t r i  tiltölu við stofnveiðina 
ú r  þeim.

4. gr.
Vegna stofnveiða til k lakstöðva þe irra , er ræ ð ir  uin í 3. gr., skal ríkis- 

stjórninni heimilt að taka á leigu að einliverju leyti eða öllu:
a. veiðiréttindi í Laxá í Kjósarsýslu og í Rugðu og Meðalfellsvatni í sömu

sveit eða Grímsá í Rorgarfirði. 
h. veiðiréttindi í Laxá ú r  Mývatni og í Reykjadalsá  í Þingevjarsýslu.

Takist ekki hagkvæm ir samningar, að dómi rík isstjórnarinnar, um  leigu á 
veiðiréttindum, er um  ræðir í a- og h-lið, skal ríkisstjórninni heimilt að taka 
slík réttindi leigunámi um 10 á ra  skeið. I  ni f ram kvæ m d leigunámsins skal farið 
eftir ákvæðum laga nr. 61 frá  1917, uin fram kvæ m d eignarnáms.

5. gr.
Heimilt skal að veiða til k lakstöðvanna á hvern  þann  liátt og á hverjum  

þeim tíma, sem hen ta  þykir.

6. gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að verja allt að 16000 kr. til byggingar og út- 

bún að a r  k lakstöðva þe irra , sem um  er ræ tt í 3. gr. R ekstra rkostnaður  klak- 
s töðvanna greiðist ú r  klaksjóði. Xægi tek ju r  k laksjóðs eigi til, greiðist mis- 
m unurinn  ú r  ríkissjóði.

7. gr.
Klakstöðvar ríkisins skulii selja fiskiræktar- og veiðifélögum laxaseiði fvriv 

eigi m eira verð en 8 kr. þúsundið flutt í á þá, sem seiðin eru ælluð í. Heimilt er 
að selja öðrum  en fiskiræktar- og veiðifélögum laxaseiði f rá  klakstöðvum ríkis- 
ins. Landbúnaðarm álaráðlierra setur reglugerð um starfrækslu klakstöðvanna 
og um  sölu og flutning seiðanna.

8. gr.
Nú verða tekjur klaksjóðs meiri en svo, er þarf  til þess að greiða rekstrar- 

kostnað af klakstöðvum þeim, sem ræ tt er um  i 3. gr., og skal þá verja tekjuaf- 
gangiiium til s tofnunar nýrra  klakstöðva og rekstra r  þeirra.

9. gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að setja reglugerð uni innheinitu á gjaldi því, 

sem ræ tt  er um  í 2. gr.



10. gr.
Með brot gegn 2. gr. skal farið  eftir  a lm ennum  ákvæ ðum  tolllaga. F y r ir  

brot gegn lögum þessum  og reglugerð, settri sam kvæ m t þeini, skal annars  
refsað með sekt, allt að kr. 1000.00, ef þyngri refsing liggur ekki við að öðrum  
lögum.

11. gr.
Með m ál út af b ro tum  á lögum  þessum og reglugerð, settri sam kvæ m t 

þeim, skal farið  sem alm enn lögreglumál.

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 500. Frumvarp til jarðræktarlaga.

(Eftir 3. umr. í \ d . ) .

I. KAFLI 

Um stjórn  ræktunarm ála .

1. gr.
Atvinnumálaráðuneytið (landlninaðarráðberra) liefir á hendi æðstu stjórn 

allra ræktunarm ála .

2. gr.
Búnaðarfélag íslands befir á liendi um sjón með fram kvæ m d þeirra rækt- 

unarmála, sem lán eða s tyrkur er veittur til sam kvæm t lögum þessum, enda sé 
skipulag þess og starfsreglur í sainræmi við ákvæði laganna.

Meðan Búnaðarfélag íslands fer með mál [æssi, skal val búnaðarm álastjóra  
bundið samþykki landbúnaðarm álaráðberra.

3. gr.
Störf þau, sem Búnaðarfélagi íslands eru falin í lögum þessum, annast bún- 

aðarm álastjóri með aðstoð ráðunauta  og trúnaðarm anna í samráði við stjórn 
félagsins.

Greini Jjúnaðarmálastjóra og stjórn  félagsins á um þau mál, er félagið 
fer með i umboði ríkisvaldsins, má skjóta ágreiningsatriðinu til landliúnaðar- 
ráðlierra, er fellir fullnaðarúrskurð um málið.

4. gr.
Hvert búnaðarsam band ræður trúnaðarm ann  (og fleiri en einn, ef nauðsvn 

krefur) í samráði við búnaðarm álastjóra , er liafi á liendi leiðljeiningar, mæl- 
ingar, skýrslugerð og eftirlit með þeim fram kvæindum , sem styrk tar  eru sam- 
kvæm t lögum þessum, undir yfirs tjórn  Búnaðarfélags íslands.



Búnaðarfélag íslands gefur ráðunau tum  og trúnaðarm önnum  erindisbréf 
samkvæmt lögum þessum. Búnaðarmálasljóri hefir eftirlit með þvi, að trúnaðar- 
menn ræki vel störf sin. Skal bann í því skyni fela ráðunau tum  Búnaðarfélags 
fslands að athuga úttekt og mælingar þeirra umbóta, er styrks njóta, eftir  því 
sem þurfa  þykir. R áðunautarnir  skulu gefa skriflega skýrslu um atlmganir sínar 
í bvert sinn.

Telji Búnaðarfélag íslands, að starfi t rúnaðarm anns sé i einliverju ábótavant, 
getur það óskað þess, að þegar sé úr því bætt, og ef m ikiar sakir eru, skal víkja 
honum  frá  starfi.

Greiðslur fyrir  störf sin fá trúnaðarm enn frá  in'maðarsamböndunum, eftir 
reglum, sem Búnaðarfélag Islands setur í samráði við þau.

5. gr. .
f hverjum  hreppi eða bæjarfélagi skal vera eitt búnaðarfélag. Heimilt er þó, 

að í breppi séu tvö búnaðarfélög, ef sérstakar ástæður mæla með því og Búnað- 
arfélag fslands samþykkir.

S tjórn búnaðarfélaga skal skylt að balda skýrslur og reikninga, eftir því 
sem stjórn  Búnaðarfélags fslands ákveður. Samrit af skýrslum þessum og reikn- 
ingum skal senda blutaðeigandi búnaðarsambandi.

6. gr.
Hver sá, er njóta vill styrks sam kvæ m t lögum þessum, verður að vera fé- 

lagsmaður í búnaðarfélagi þess lirepps eða bæjar, þar sem bann á lögbeimili, 
og ársfélagi í Búnaðarfélagi fslands og greiða árlega kr. 3.00 til þess. Hver árs- 
félagi fær búnaðarblað félagsins endurgjaldslaust. Heimilt er þó, með samþykki 
Búnaðarfélags íslands, þeim bændum, er vegna landshátta eiga erfitt með að 
vera i búnaðarfélagi síns brejjps, að vera i búnaðarfélagi næstu sveitar.

Form enn  hreppabúnaðarfélaga annast innlieimtu árgjaldsins, og m á Bún- 
aðarfélag íslands balda því eftir af jarðræ ktars tyrk  ldutaðeigandi einstaklinga 
og búnaðarfélaga.

7. gr.
Kjósa skal til Búnaðarþings innan livers búnaðarsam bands 1 fulltrúa fyrir 

bver 300 félagsmanna atkvæði og auk þess einn fyrir  brot úr 300, sé það 
meira en Vá þeirrar  tölu, og jafnm arga  til vara. Gildir kosningin til I ára. 
Kosningarétt og kjörgengi hafa þeir einir, sem eru ársfélagar í Búnaðarfé- 
lagi fslands og lögheimili eiga á hlutaðeigandi sambandssvæði og bafa minnst 
20 ba. af landi til eigin afnota. Þeir, er liafa grasnyt af m inna landi til eigin af- 
nota en að ofan getnr, skulu hafa eitt alkvæði við kosningu þessa fyrir  hverja 
20 ha. samtals, og velja þeir sér fulltrúa úr sinum hópi til að fara með atkvæði sitt.

Rétt til að bera fram  kjörlista liafa minnst félagsmenn með samtals 40 at- 
kvæði, og skulu vera jafnm arg ir  á hverjum  lista og kjósa á og jafnm argir  til 
vara. Komi fram  fleiri en einn listi. skal hlutfallskosning viðhöfð.

Kosning til búnaðarþings skal jafnan  fara fram  á aðalfundum  lireppabún- 
aðarfélaganna. S tjórn hlutaðeigandi búnaðarsam bands sér um kosninguna. Að



öðru leyti fer uin f ram kvæ m d kosningarinnar eftir ákvæðum reglugerðar, er 
landbúnaðarráðherra setur, að fengnum  tillögum Búnaðarfélags íslands.

8. gr.
Nú kýs Búnaðarfélag íslands að hætta um sjón með fram kvæ m d þessara 

laga, og skal þá landbúnaðarráðherra  sjá um  fram kvæ m d þeirra á þann Jiátt, 
sem liann telur bezt lienta, unz önnur skipun er þar á gerð.

II. KAFLI 

Um styrki til ja rð ræ k tar  og húsabóta.

9. gr.
Til fra inkvæm da þeirra í ja rð ræ kt og luisabótum, sem taldar eru í þessari 

grein, skal greiða styrk ú r  ríkissjóði, sem liér segir (sbr. þó 11. g r . ) :
I. a. Þvaggrvfjur, alstevptar ........................................................  kr. 8.50 m 3

b. Safnþrær, stevptar með járnþaki .....................................  — 5.00 —
c. Áburðarhús, alsteypt .............................................................  — 7.00 —
d. Áburðarhús, steypt með járnþaki ...................................  — 5.00 —
e. Áburðarhús og safnþrær ú r  öðru e f n i ............................. — 1.50 —
f. Haugstæði, steypt m eð s te y p tu u n d ir la g io g l  m .veggjum  — 3.00 m 2

II. a. Skurðir, dýpt 1 m. og grynnri ........... ..............................  - -  1.20 10 m 3
b. Skurðir, dýpt 1 m. til 1,3 m ...............................................  — 1.50 — —
c. Skurðir, dýpt yfir 1,3 m .......................................................  — 2.00 — —
d. Lokuð grjótræsi, dýpt 1,1 m. og dýpri ...........................  — 1.70 10 m.
e. Yiðarræsi, dýpt 1,1 ni. og dýpri .....................................  — 1 .2 0 ---------
f. Hnausræsi, dýpt 1,1 m. og dýpri .............. ..................... — 0 .7 0 ---------
g. Pípuræsi, dýpt 1,1 m. og dýpri .....................................  — 2 .0 0 ---------

III. a. Þaksléttur í nýrækt ...................................................... . ' . . .  — 1.60 100m a
b. Græðisléttur í nýrækt .........................................................  — 1 . 4 0 ---------
c. Sáðsléttur í nýrækt ...............................................................  —  2 . 5 0 ---------
d. Þaksléttur í túni .................................................................... — 1 . 4 0 ---------
e. Græðisléttur í túni ...............................................................  — 1 . 2 5 ---------
f. Sáðsléttur í túni ....................................................................  — 2 . 0 0 ---------
g. M atjurtagarðar og sáðreilir, ræktaðir  ú r  óræktuðu

landi eða þýfðu túni ...........................................................  — 1.80 — —
h. Grjótnám  ú r  sáðreitum og lúni aldrei yfir 50 m 3 á

hýli árlega .................................................................................  — 1.00 m 3
IV. Girðingar um  tún og sáðreiti, sem að vörn og varanleik

jafngildir m innst 5 strengja gaddavírsgirðingu ...............  — 2.00 10 m.
V. a. Þurrhevshlöður, steyptar með járnþaki.... ......................  —  1.00 1 m 3

b. Þurrhevshlöður ú r  öðru efni, með járnþaki ...........  — 0 .5 0 -------
c. Vothevshlöður, stevptar með járnþaki .  .................... — 2 .5 0 -------
Þar, sem salerni er ekki á bæ, skal engan styrk veita til áburðarhirðingar,

fy rr  en ú r  því er bætt.
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Styrkur til hlöðubygginga og áburðarln'isa greiðist ekki nema það sé m ælt 
til styrks það ár, sem verkinu er lokið.

Ekki veitist s tyrkur iit á minni þurrheyshlöðu en að rúm m ál hennar sé 
m innst 50 m 3.

S tvrkur til haugstæða veitist því aðeins, að til sé nægilega stór safnþró fyrir  
kúaþvag á býlinu.

10. gr.
Af styrk þeim, sem talinn er í 9. og 11. gr., renna 5 f í til lilutaðeigandi bún- 

aðarfélags, til sameiginlegra félags])arfa.

11. gr.
Búnaðarfélag íslands skal halda spjaldskrá yfir jarðræ ktars tyrk  hvers býlis, 

og skal skrásetja það, er greitt hefir verið síðan jarðræktarlög, nr. 13 23. júní 
1923, gengu í gildi. Skrásetning þessi tekur og til þjóð- og k irk ju ja rða  að því er 
snertir  upphæðir þær, er farið hafa til afgjaldsgreiðslu býlanna, og skal telja að- 
eins þann hluta afgjaldsins, er nem ur venjulegum jarðabótastyrk, miðað við þá 
dagsverkatölu, er jarðargjöldin voru reiknuð eftir. S tyrkur sá til ja rð ræ k tar  og 
húsabóta, er 9. gr. ákveður, skal þessum breytingum háður:
a. Býli, sem fengið hefir samtals m inna en 1000 kr., greiðist 20 '< hærri styrkur. 
h. Býli, sem fengið hefir samtals 4000—5000 kr., skal greiða 20'< minna fyrir

hvert verk.
Býli, sem fengið hefir samtals 1000 1000 kr., skal greiða styrk samkvæmt .

ákvæðum 9. gr. En býlum, sem fengið hafa fullar 50(K) kr. til umbóta, greiðist 
enginn styrkur. Akvæði b-liðs þessarar greinar, svo og ákvæði hennar um heild- 
arhám arksstyrk  ná j)ó ekki lil nýbýla, sem reist hafa verið á (iræktuðu landi á 
timabilinu frá gildistöku jarðræktarlaganna frá 20. júni 1923 til gildistöku laga 
nr. 8 frá  1. febr. 1936, uin nýbýli og samvinnubyggðir. I lám arkss ty rkur til þess- 
ara  nýbýla má nema allt að 7000 kr. til hvers býlis, enda hafi þau nýbýli ekki 
notið styrks samkv. lögum um nýbýli og samvinnubyggðir.

Ekki nær ákvæðið um heildarhám arksstyrk heldur til þeirra búa, er bæjar- 
félög reka og starl’rækt eru vegna þess, að ókleift er sakir erfiðleika og dýrleika 
að fiytja nauðsynlega neyzlumjólk til banarins handa ihúunum, að dómi Bún- 
aðarfélags Islands.

H æ kkunar á styrk þeim, er í). gr. ákveður, njóti aðeins jarð ir  samkvæmt 
skilgreiningu 1. gr. áhúðarlaga, nr. 87 19. júní 1933, svo og nýbýli, sem rekinn 
er sjálfstæður búrekstur á sem aðalatvinna, að áliti Búnaðarfélags íslands.

12. gr.
Xú er býli skipt, og ef jarðarh lu ta rn ir  verða í sjálfsábúð, erfðaábúð eða í 

lífstíðarábúð, skiptist upphæð þess styrks, sem býlið hefir fengið, sbr. 11. gr., 
milli býlanna, eftir m ati trúnaðarm anna Búnaðarfélags íslands. Af styrkupp- 
hæðinni skal þó draga frá 25 '< . áður en skipti fara  f ra m  milli býlanna.

Séu býli sameinuð í ábúð eins manns, skal leggja sam an jarðabótastyrk 
þann, sem þau hafa notið, og hækka þá tölu um 25' l ■ Þá upphæð, sem þannig



er fengin, skal svo leggja til grundvallar við útreikning á fram haldsstyrk  fyrir  
um bætur á býlinu.

13. gr.
Hám arksstyrkur til hvers hýlis til hyggingar safngryfja  og

haughúsa má nema samtals ........................................................................  kr. 1500.00
og til lilöðubygginga   — 500.00

H ám arksstyrkur á ári til ja rð ræ k tar  fyrir  hvert hýli má 
nema allt að   — 800.00

14. gr.
Enginn sty rkur greiðist til ja rð ræ k tar  á landi, sem ætla má, að tekið verði 

á næstu 20 árum  eftir að verkið var unnið til Ióða undir hús, fiskreita eða ann- 
ars þess, sem er óviðkomandi jarðrækt.

15. gr.
Abúendur þeirra jarðeigna ríkisins, sem ekki eiga kost á ábúð samkvæmt 

lögum nr. 8 1. febr. 1936, um erfðaábúð og óðalsrétt, mega vinna jarðaraf- 
gjaldið af sér með þeim jarðabótum , sem styrktar eru sam kvæm t 9. gr., og 
reiknast j)ær þeim til afgjaldsgreiðslu hclmingi hæ rra  en nem ur þeim styrk, er 
þeim ella bæri eftir 9. gr.

16. gr.
Nú vinnur ábúandi á jörð, sem er ríkiseign (þjóðjörð eða k irk ju jörð)  af 

sér jarðargjöld, sbr. 15. gr., og skal þá telja helming þeirrar  upphæðar ár  hvert, 
sem til afgjaldsgreiðslu fer, sem styrk vcittaii býlinu, ásam t þeim styrk, er ábú- 
andi kann að njóta samkv. 9. og 11. gr., þar til kom nar  eru til býlisins samtals 
5 þús. kr. l ' r  því fellur heimild ábúanda niður til að vinna af sér jarðargjöld.

17. gr.
Við fasteignamat skal mcta, hvað mikið býli hefir aukizt að verðmæti fyrir  

styrk, greiddan hýlinu samkv. II. kafla þessara laga. Skal sá hluti stvrksins 
færður í sérstakan dálk í fasteignamatsbók sem fvlgifé býlisins og þó meðtalinn 
í matsverði Jiess samanlögðu. Telst fylgiféð sem vaxtalaust fram lag  ríkissjóðs 
til býlisins, og er óheimilt að selja eða veðsetja þann hluta fasteignarinnar, sem 
matsverði styrksins nemur.

Við sölu jarða skal seljandi leggja fram  yfirlýsingu frá  Búnaðarfélagi ís- 
lands um, hve mikils styrks býlið hefir notið frá  því er lög þessi öðluðust gildi, 
og skal sú verðaukning, er af styrknum  leiðir, sbr. undanfarandi málsgr., til- 
greind sérstaklega í kaupsamningi.

Seljist býli yfir fasteignamalsverð jarðareiganda, að viðbættu virðingarverði 
þeirra m annvirkja, er unnin hafa verið á jörðinni frá  því er síðasta fasteigna- 
m at fór fram , skal verðhækkuninni skipt hlutfallslega eftir verðhæð þcirri, er 
seljandi á í eigninni, og því verðmæti samanlögðu, sem metið er, að stafi af 
styrk samkvæmt lögum þessum. Ber seljanda að greiða þann hluta verðhækk- 
unarinnar er af styrknum  leiðir, til hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóðs. Að



því leyti sem söluverð jarðar  er metið liækka af ástæðum, sem eru óviðkomandi 
þeim um bótum , er s tyrkur hefir verið greiddur til, skal sú verðhækkun undan- 
þegin greiðslu til hæ jar-  eða sveitarsjóðs.

Nú selst jörð fyrir  neðan fasteignamatsverð, að viðbættu matsverði um- 
bóta, er gerðar liafa verið frá  því er siðasta fasteignamat fór fram , og lækkar 
þá fylgifé jarðarinnar  hlutfallslega.

Að því leyti sem meta þarf  við sölu jarða um bætur, er gerðar liafa verið 
eftir að fasteignamat fór síðast fram  og meta og úrskurða, af hverjum  ástæðum 
verðhækkun stafar, skal slíkt m at fram kvæ m l af 3 m önnum . Dómkveður sýslu- 
m aður eða bæjarfógeti 2 jieirra, en hlutaðeigandi trúnaðarm aður Búnaðarfélags 
Islands skal vera oddamaður. Skat m atskoslnaður ákveðinn í m atinu og greidd- 
u r  af seljanda.

III. KAFLI 

Um félagsræktun.

18. gr.
Nú taka menn i félagi land til túnræ ktar  eða garðyrk ju  og bafa gert samn- 

inga um eignarum ráð eða leigunot á landinu, svo og samning sín á milli um 
aðstöðu hvers einstaks félagsmanns til ræklunarinnar, og bor þeim þá jarðrækt- 
arsfyrkur sam kvæm t þvi, er segir i 19. og 20. gr.

19. gr.
Félög, er sam kvæm t sam þykktum  sínum eru að undirbúa land til stofnunar 

nýbýla eða samvinnubyggða, skulu njóta styrks fyrir  Iivern félagsmann samkv. 
ákvæðum 9. gr. Þegar byggt hefir verið yfir fólk og fénað á þessuin löndum, fá 
félagsmenn viðliótarstyrk sam kvæm t ákvæðum 11. gr.

20. gr.
Félög m anna í kaupstöðum, kau jdúnum  eða sveitaþorjnun, er taka nálægt 

land til ræ ktunar  og hafa ákvæði í sam þykktum  sínum, er tryggja það, að liver 
félagsmaður geti fengið sinn hluta af ræktunarlandinu, útskijitan til eigin nota, 
skulu njóta styrks fyrir  bvern félagsmann sam kvæm t 9. gr.

21. gr.
Jarðræktarfélög, sem ekki geta heyrt undir ákvæði 19. og 20. gr., skulu 

njóta styrks innan takm arka  laga þessara, ef Búnaðarfélag íslands mælir með, 
enda gerir það tillögur í því efni til landbúnaðarráðherra , en liann úrskurðar, 
bvort styrkur skuli veittur.

22. gr.
Skilyrði fyrir  því, að jarðræktarfélög samkv. 19. og 20. gr. geti notið styrks, 

skulu jafnan  vera þau, að félagið seiuli Búnaðarfélagi Islands staðfest eftirrit 
af sam þj'kktum  sínum og samningum  þeim öllum, er getur um í upphafi þessa 
kafla. Getur Búnaðarfélag íslands skijiað fyrir  um breytingar á samþykktum



eða samningum, ef þvi þykir ástæða til, enda fellur s tyrkur niður, ef Búnaðar- 
félagj Islands þykir ekki frá  þeim gögnum gongið á fullnægjandi liátt.

23. gr.
Verði sam ningar ekki haldnir 11111 notkun og skipting lands, svo að afnot 

þess verði ineð öðrum liætti en uppliaflega var ætlað, t. d. að land kom ist á fárra  
n ianna liendur og ef einstakur m aður liefir fengið það mikið af landi, að opin- 
ber styrkur, er til þess hefir gengið, neniur meiru en beimilt er, að einstaklingur 
njóti sam kvæm t ákvæðum 12., 19. og 20. gr., skal liann endurgreiða ríkissjóði 
það af s tyrknum , sem um frani er, og er landið að veði fyrir  skaðlausri greiðslu.

IV. KAFLI 

Um verkfærakaupasjóð.

24. gr.
Tillag úr ríkissjóði til verkfærakaupasjóðs skal árlega nenia kr. 80000.00, 

er skiptist milli breppabúnaðarfélága, að h lutum  eftir tölu jarðabótam anna 
og að Ys liluta eftir tölu félaga í búnaðarfélögununi.

Sú uppliæð, sem livert lireppabúnaðarfélag fair sam kvæ m t því, skal vera 
séreign þess.

25. gr.
Tilgangur sjóðsins er að létta undir með liændum, einstökum eða fleirum 

i félagi, svo og búnaðarfélögum, til að eignast eftirtaldar vélar og verkfæri:
1. Hestverkfæri til ja rðyrk ju  og verkfæri vegna garðyrkju  og kornræktar.
2. Heyvinnuvélar, svo sem sláttuvélar, rakstrarvélar og snúningsvélar.
3. Tóvinnuvélar til lieimilisiðnaðar, svo sem liandspunavélar, prjónavélar og

vefstóla.
4. Dráttarvélar með tillieyrandi verkfærum , svo og niinni skurðgröfur.

S tyrkurinn nenii allt að helmingi af. kaujiverði þeirra verkfæra, er talin
eru í 1. og 2. tölul. þessarar greinar, en allt að af kaupverði vélanna eða verk- 
færanna, sem talin eru í 3. og 4. tölul., en aldrei skal þó s tyrkurinn  fara  vfir  400 
kr. samtals til sama nianiis.

26. gr.
S tyrkur til dráttarvéla og skurðgrafna veitist aðeins búnaðarfélögum, einu 

eða fleiriun í félagi. Til þess að liúnaðarfélög fái styrk til verkfærakaupa, þarf  
samþykki almenns fundar í lilutaðeigandi búnaðarfélagi eða félögum 11111 kaupin, 
enda starfræki félagið áliöldin og selji þau ekki lil e instakra n ianna eða félaga, 
nenia með samþykki félagsfundar og Búnaðarfélags íslands.

27. gr.
Umsóknir 11111 styrk úr sjóðnum skal senda stjórn lilutaðeigandi búnaðar- 

félags, sem innfærir þær, ásam t áliti sínu, i gerðabók félagsins, og sendir þær 
svo, ásamt unisögn sinni, til Búnaðarfélags íslands, sem feilir fu llnaðarúrskurð 
11111 um sókiiirnar og útvegar verkfærin.



28. gr.
Xú er fé fyrir  hendi í verkfærakaupasjóði, og er þá Búnaðarfélagi íslands 

heimilt að lána þeim húnaðarfélögmn, er þess hafa sérstaklega þörf, fé til verk- 
færakanpa. Upphæð lánsins má nema allt að tveggja síðustu ára  tillagi til ldut- 
aðeigandi húnaðarfélags úr sjóðnum. Lánin skulu að fullu endurgreidd á næstu 
tveim árum.

29. gr.
Reikningshald verkfærakaupasjóðs og innheimtu lána hans annars Búnað- 

arfélag íslands, og lætur liann hverju húnaðarl'élagi árlega í té sam rit af við- 
skiptum þess við sjóðinn. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af cndur- 
skoðendum Búnaðarfélags íslands.

V. KAFLI 

Um vélasjóð.

30. gr.
Ríkið kaupi, starfræki og geri tilraunir með vélknúnar jarðræ ktarvélar og 

skurðgröfur, sem ætla má, að liæfi hérlendum staðliáttum.

31. gr.
Rikið greiði vélasjóði nú þegar 50000 krónur.
Skoðast þetta sem stofnfé sjóðsins, að viðhættum núverandi eignum lians.

3 2  g r ‘Starfsemi sjóðsins skal vera tvískipt. Skal nokkru af stofnfé hans varið til 
útlána vegna vélakaupa í þágu landhúnaðarins. Setur landhúnaðarráðuneytið 
reglur um lánastarfsemi sjóðsins, að fengnum  tillögum Búnaðarfélags íslands.

Því, sem ekki er varið til útlána af stofnfé sjóðsins, skal einungis varið til 
kaupa á vélum þeim, sem 30. gr. gerir ráð fyrir, og til s tarfrækslu þeirra, svo 
lengi sem tilraunir standa yfir.

33. gr.
Kaup á stórum  skurðgröfum  til tilrauna séu því aðeins gerð. að þörf sé á 

þcim til meiri há ttar  fram ræ slu  og þurrkunar.
Xú reynist skurðgrafa nothæf, og skal þá ríkissjóður kaupa hana af véla- 

sjóði.

31. gr.
Búnaðarfélag íslands skal hafa umsjón og cftirlit með skurðgröfum  ríkis- 

ins, en atvinnumálaráðuncytið setur reglur um starfrækslu þeirra, að fengnum 
tillögum Búnaðarfélags íslands.

Búnaðarfélag íslands skal annast kaup á vélum og skurðgröfum  fyrir véla- 
sjóð og sjá um, að þær verði reyndar til hlítar.



35. gr.
L andþurrkunar- eða áveitufélag, seni stofnað er sainkvæm t fyrirm ælum  

vatnalaganna frá 1923, 1. og 8. kafla, hefir rétt til að fá eina eða fleiri af skurð- 
gröfum  ríkisins lánaðar. svo fljött sem ástæður leyfa, enda hagi svo til, að lient- 
ugt sé að nota þar skurðgröfu.

Ríkið lánar skurðgröfurnar  án endurgjalds, greiðir allan kostnað af flutn- 
ingi þeirra milli vinnustaða og hefir umsjón með viðhaldi þeirra.

36. gr.
Af kostnaði þeim, er leiðir af starfrækslu skurðgrafnanna, þar með talið nauð- 

svnlegt viðhald þeirra, varahlutir  og vátrygging, greiðir ríkissjóður %, % heim- 
ilast landþurrkunar- eða áveitufélögunum að útvega sér að láni, en Vz skulu 
landeigendur Ieggja fram  sjálfir um leið og verkið er fram kvæm t.

Verk þau, sem styrkt eru af rikinu á þennan liátt, geta ekki notið styrks 
sam kvæm t II. kafla þessara laga.

37. gr.
Allar aðrar vélar en þær, er 33. gr. getur, sem keyptar verða fyrir  fé véla- 

sjóðs og reynast nothæfar, skal félögum eða einstaklingum gefinn kostur á að 
eignast með sanngjörnu verði.

38. gr.
Búnaðarfélag íslands hefir á liendi reikningshald vélasjóðs. Reikningar 

sjóðsins skulu endurskoðaðir af endurskoðendum Búnaðarfélags íslands.

VI. KAFLI 

Um búferlaflutning.

39. gr.
Búnaðarfélag íslands skal fela Irúnaðarm önm un sínum að athuga og gefa 

skýrslur um þær jarðir. sem þeir telja, að séu i luettu fyrir  jarðspjöllum, svo sem 
santlfoki, skriðufalli, jiikulldaupi eða landhroti o. s. frv.

E nn frenu ir  skulu þeir gefa skýrslur um ]>a'r ja rð ir ,  sem liggja m jög illa 
við samgöngum eða eru sérlega óhægar lil húrekstrar.

40. gr.
Xú þykir  Búnaðarfélagi Islands skýrslur t rú n a ð a rm a n n a  he ra  það með 

sér, að ja rð ir  séu sérstaklega a th ugunarverðar  sem tram tíðarhý li ,  og skal það 
þá fela einhverjum starfsm anni sínum, ásamt trúnaðarm anni hlutaðeigandi 
húnaðarsamhands og form anni húnaðarfélags Iduíaðeigandi Jirepps, að rann- 
saka ýtarlcga ásigkom ulag u m ræ d d ra  ja rð a  og allt það, er þeir  telja  að m áli 
skipti, eftir nánari fyrirm ælum  Búnaðarfélags íslands.

Skýrslur n e fn d a r in n a r  skal senda hlutaðeigandi h reppsnefnd  til um sagnar.



41. gr.
Telji Búnaðarfélag íslands, að loknum  þessum rannsóknum  og að fengnu 

áliti h lu taðeigandi l ireppsnefndar , að jörð  eða býli geti ekki talizt byggileg 
til f ra inbúðar, skal það leggja m álið fy rir  lan d b ú n að a rráð h e rra ,  sem ákveður, 
hvort veita skuli fram vegis styrk samkv. II. kafla  laga þessara  til um bóta  á 
jörðinni.

42. gr.
Þegar ábúandi þeirrar  jarðar, sem svipt hefir verið jarðahótastyrk  (shr. 41. 

gr.), f lytur bu r t  á aðra jörð  eða stofuar nýbýli og jörðin leggst i eyði, skal greiða 
lionum ú r  rikissjóði helm ing þess verðm unar, sem reynist á söluverði og fast- 
eignam atsverði húsa þeirra , er han n  átti  á jörðinni. Vilji liann reisa  nýbýli, 
skal enn frem ur  gefa honum  kost á nægilegu landi, er bvggt verði samkv. lög- 
um  nr. 8 1. f eb rú a r  1936, um erfðaábúð og óðalsrétt, en landið  skal hann  ha fa  
afgjaldslaust til lífstiðar.

VI. KAFLI 

Um erfðaleigulönd.

43. gr.
B æ jars tjó rn  í kaupstöðum  og h reppsne fnd ir  í k a u p tú n u m  skulu, áður en 

eitt á r  er liðið f rá  því að lög þessi öðlast gildi, láta fara  f ram  endurskoðun á 
leigum ála a llra  ræ k tunar lóða , sem leigðar liafa verið á erfðaleigu innan  tak- 
m a rk a  um dæm isins. Skulu þe ir  fæ rð ir  til sam ræ m is  við ákvæði laga þessara, 
eftir  þvi sem við verður komið, sam kvæ m t reglum, er B únaðarfé lag  Islands 
setur.

44. gr.
BúnaðarféJag Islands getur  falið b æ ja rs t jó rn u m  í kaupstöðum  og hrepps- 

nefndum  í k au p tú n u m  að gefa skýrs lur  um  land  það, sem að áliti þe ir ra  liggur 
bezt við til ræ k tu n a r  innan  tak m a rk a  kaups taðarins  eða kauptúnsins , en þó 
eigi, ef líkur eru til, að á því þurfi að halda til byggingarlóða eða annara  fram- 
kvæmda en ræktunar. Þegar þjóðjörð eða k irk ju jö rð  liggja að landi kaupstaðar 
eða kauptúns, ná þessi ákvæði einnig til hennar. Skýrslum þessum skulu fvlgja 
þær upplýsingar, sem Búnaðarfélag íslands tiltekur.

45. gr.
Að fengnum  skýrslum  þeim, er um  getur í 44. gr., gerir  Búnaðarfé lag  ís- 

Jands, eins fljótt og verða má, u p p d rá t t  af land inu  og tillögur um  skipulag til 
ræ k tu n a r  og hagnýtingar  þess.

Afrit af uppdræ tti  með tillögum um  lagning vegakerfis, vatnsæða og skipt- 
ingu landsins, svo og tillögur um  fv rirkom ulag  ræ k tu n a r  og hagnýtingar  þess, 
sendir  B únaðarfé lag  íslands h æ ja rs t jó rn  eða hreppsnefnd .

46. gr.
Xú er land, sem hæft er til ræktunar, í námunda* við kaupstað, kauptún 

eða þorp, og íbúana skortir land til afnota, skal þá lilutaðeigandi hæ jarstjórn



eða h reppsnefnd  h lu tast til um að fá landið. Xú takast sam n ingar  ekki um  kau p  
eða leigu á landinu, og er þá b æ ja rs t jó rn  eða h reppsnefnd  lieimilt að taka  land- 
ið leigu- eða e ignarnám i, ef B únaðarfélags Islands m æ lir  m eð þvi. F e r  um  
fram kvæ m d þess sam kvæ m t lögum nr. 61 14. nóv. 1917, um  f ra m k v æ m d  eign- 
arnáms.

47. gr.
Heimild sú til eignarnáms, sem gefin er í 46. gr., nær ekki til þess lands, sem 

eigandi hefir tekið til ræktunar, né þess lands sem eigandi hefir léð öðrum  til 
ræ ktunar  eða notar sjá lfur á annan hátt, ef það telst þeim eða honum  nauðsyn- 
legt til bjargræðis. Sam a gildir um  land, sem fo rnm in jar  eru á, eða sérstök 
náltúruprýði, sem skylt er að vernda.

48. gr.
Lönd, sem tekin eru til ræ k tu n a r  sam kvæ m t 46. gr., skulu  ja fn a n  leigð á 

erfðaleigu, og skal árgjaldið vera 3% af verðmæti landsins, samkv. fasteigna- 
mati, að viðbættu virðingarverði |>eirra umlióta, er gerðar hafa verið af leigu- 
sala á landinu, eftir að fasteignamat fór fram .

49. gr.
R éttu r  til erfðale iguáhúðar á löndum  þessum  erfist sam kvæ m t lögum nr. 

8 1. febr. 1936, III. kafla 24. gr., um erfðaábúð og óðalsrétt.

50. gr.
Um erfðaleigulönd skal ja fn a n  gerður skrif legur sam ningur, og er leigu- 

laka  skvlt að láta  þinglýsa honum  á sinn kostnað.
í erfðaleigusam ningi skulu m eðal annars  felast þessi ákvæði:

1. Stærð og lega erfðaleigulands, enda fvlgi sam ningnum  u p p d rá t tu r  af land-
inu.

2. A hve löngum tíma landið skuli fullræktað. Hvernig m annvirk jum  skuli við
haldið og hverjum  vítum  vanefnd ir  varða.

3. Hvert sé frum verð  landsins sam kvæ m t 43. gr., þegar landið er leigt.
4. Akvæði um  kaup  samkv. 51. gr.

51. gr.
Hvenær sem ríkið telur þörf fyrir  erfðaleiguland, til notkunar undir op- 

inber m annvirki ríkis, lirepps- eða bæjarfélags, svo og til sérstaks atvinnu- 
rekstrar, er leigutaka skylt að láta af hendi erfðaleigurétt sinn, að nokkru eða 
öllu levti. F y r ir  leiguréttindi leiguhafa, ræ k tun  og önnur  m annv irk i  skal greiða 
honuin eftir mati, nem a öðruvísi semji. Opinber s tvrkur, sem g re iddur  hefir  
verið til m an n v irk jan n a  samkv. II. kafla  laga þessara, skal dreg inn  f rá  sölu- 
verðinu.

Xú krefst  ríkið m eira  af land inu  en % h lu ta  þess, og getur  þá  leigutaki 
krafizt, að landið verði allt tekið, með þeim  m annv irk jum , sem á því eru, 
eftir  mati.
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52. gr.
Með þeim tak inörkunuin , sem felast í 51. gr., ge tu r  leigutaki selt ré t t  sinn 

og vcðsett. Þó má hann aldrei veðhinda það fy rir  hæ rri  f já rhæ ðum  en sem 
n em u r  verðm æti þe ir ra  m annv irk ja ,  er liann á á landinu , að f rád regnum  op- 
inherum  styrk.

53. gr..
Land, sem tekið er til ræ k tu n a r  eftir  fy r irm æ lum  þessa kafla, skal leigu- 

taki ræ k ta  á eigi lengri tim a en 10 á rum , enda sé m innst tiundi liluti þess ræ kt-  
aður á ári hverju. Að öðrum  kosti fe llur landið  a f tu r  til eiganda, án þess að 
nokkuð sé greitt fy r ir  það, sem unnið kann að liafa verið að ræ k tun  þess.

54. gr.
Erfðaleigulönd þessi má einungis nota til ja rð ræ k ta r ,  að undanskildu  svæði, 

sem þa rf  til íhúðarhúss, ú tihúsa og peningshúsa leigutaka.

55. gr.
X ánari  reg lu r  um erfðaleigulönd skal setja  með sérs takri reglugerð, er 

lan d h ú n a ð a rrá ð h e rra  gefur út, að fengnum  tillögum frá  Búnaðarfé lag i Islands.

VIII. KAFLI 

Almenn ákvæði.

56. gr.
Sá, er segir t rúnaða rm ann i  eða Búnaðarfélagi Islands vísvitandi rangt 

til um f ram k v æ m d ir  og gerð þ e ir ra  m annv irk ja , er styrks eiga að n jó ta  samkv.
II. og III. kafla, eða hrý tur  að öðru leyti ákvæði þessara laga í einhverju þvi, 
er verulegu m áli skiptir, skal s;eta sektum  frá  10—500 krónum , og ef það er 
gert i eiginhagsmunaskyni, má þyngja refsinguna mn hehning.

Brjóti t rú n a ð a rm a ð u r  eða a n n a r  s ta rfsm aður  Búnaðarfélags Islands þæ r 
fy rirsk ipan ir ,  er honum  eru se tta r  i erindishréfi, eða far i  ekki eftir  fyrirm æl- 
um  laga þessara  eða reglugerðar, skal hann  sæta sömu refsingu, er að ofan get- 
ur, nema þyngri refsing liggi við sam kvæm l öðrum  lögum. Mcð mál út af hrot- 
um á jiessari grein skal farið sem alm enn lögreglumál.

57. gr.
L a n d h ú n a ð arráð h e rra  gefur út reglugerð, að fengnum  tillögum Búnaðar- 

félags íslands, um nánari fyrirmæli uin fram kvæm d laga þessara.

58. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru ja fn f ra m t  úr gildi num in  lög nr. 43

23. júní 1923 ( ja rð ræ ktarlög) , lög nr. 40 7. m aí 1928, um breyting á þeim  lögum, 
lög nr. 52 19. maí 1930, lög nr. 75 19. jún í  1933, um hreyting á þeim  lögum, og 
lög nr. 77 8. april 1035. Sömuleiðis falla  ú r  gildi lög nr. 35 12. maí 1930, um



skurðgröfur ríkisins, svo og önnur  þau  lagafyrirm æli, er kom a i bága við lög 
þessi.

Akvæði til bráðabirgða.
Þegar lög þessi liafa öðlazt staðfestingu, skal la n d b ú n a ð a rrá ð h e rra  h lutast 

til 11111, að stjörn Búnaðarfélags Islands kveðji húnaðarþing til aukafundar, 
til ákvörðunar  11111 þæ r  skipulagshreytingar, er lög þessi gefa tilefni til. Að 
fengnu samjiykki húnaðarþ ings á þeim  breytingum , e r  lög þessi valda, skal 
Búnaðarfélag íslands, með samþykki landbúnaðarráðlierra, ákveða, livenær 
kosningar til húnaðarþings fara  fram, og skal þeim í síðasta Iagi lokið fyrir  
næstkomandi áramót.

Akvæði a- og b-liðs 11. gr., svo og ákvæðin 11111 heildarhám arksstyrk, koma 
fyrst til f ra inkvæm da við úthorgun jarðræktarstyrks árið 1938.

E nnfrem ur kom a ákvæði 17. gr. fyrst til fram kvæ m da eftir að fasteigna- 
m at 1940 hefir öðiazt gildi, og næ r aðeins til þess jarðræktarstyrks, er greiddur 
liefir verið frá  gildistöku þessara laga.

Ed. 501. Frumvarp til laga
um breytingar á lögum nr. 18 31. m aí 1927, 11111 iðju og iðnað, og lögum nr. 
85 19. júní 1933, 11111 breyting á þeim lögum.

(Eftir 3. umr. í Xd.).

1. gr.
13. gr. laganna orðist svo:
Iðnaður lieitir í lögum þessum hver sú grein handiðnaðar, sem sérnám  þarf 

til og lælur gera sjálfstætt sveinspróf sam kvæ m t reglugerð um  iðnaðarnám.
Sá rekur iðnað, sem her fjárhagslega ábyrgð á iðnrekstrinum. Sá slundar 

iðnað, sem vinnur að honuni 11111 lengri cða skem m ri tíma.

2. gr.
14. gr. laganna orðist svo:
Enginn, livorki stofnun né einstaklingur, má reka iðnað, nem a meistari í 

iðninni liafi þar alla verkstjórn á liendi.
Enginn má stunda iðnað, nema meistarar, sveinar og nem endur í iðninni. 

Þó er liverjum sem er heimilt að vinna iðnaðarvinnu fyrir  sjálfan sig og sitt 
heimili.

3. gr.
15. gr. laganna orðist svo:
Heimilt er sérfélögum, sveina- og mcistarafélagi í sömu iðn, að gera sin 

á miIIL samning 11111 það, að nota megi ólært verkafólk til iðnaðarstarfa undir 
stjórn lærðs iðnaðarmanns 11111 ákveðinn stuttan tima í senn, þegar sérstaklega 
stendur á og hrýn þörf er á auknum  vinnukrafti í iðninni,



Nú er sveina- og meistarafélag ekki til í cinhverri iðn, og getur þá meiri 
hluti sam iðnaðarm anna á staðnum  veitt sam skonar leyfi.

I sveitum, og kaup túnum  með 300 íhúa eða færri, mega óiðnlærðir *menn 
þó vinna að hvggingariðnaðarstörfum.

4. gr.
16. gr. laganna orðist svo:
Sá m aður hefir iðnréttindi, sem: 

a. hefir fengið viðurkennd meistararéttindi áður en lög þessi öðlast gildi, eða 
h. liefir sveinsbréf í iðn sinni, eða
c. liefir iðnbréf i iðn sinni, eða
d. hefir haft félagsréttindi í sveinafélagi fyrir  1. janúa r  1936.

5. gr.
17. gr. laganna orðist svo:
Hver maður, karl  eða kona, á rétt á að fá meistarabréf, ef hann:

1. fullnægir þeim sk il jrðum , sem selt eru í 1.—5. tölul. 3. gr., og
2. a. Hefir fengið viðurkennd meistararéttindi áður en lög jæssi öðlast gildi, eða

1). hefir sveinsbréf í iðn sinni og að sveinsprófi loknu unnið ekki skem ur
en 3 ár  samtals sjálfstætt og undir s tjórn  meistara.

Meisturum einum er heiinilt að taka nem endur til verklegs náms í iðn sinni.
Hafi sveinninn lokið prófi frá  v iðurkenndum  frandialdsskóla (tekniskum 

dagskóla) í iðn sinni, færast þessi 3 á r  niður sem skólatím anum  svarar, þó aldrci 
niður ú r  1 ári.

6. gr.
18. gr. laganna orðist svo:
Heimilt skal ráðherra  að ákveða, að enginn fái meistarabréf nema að af- 

loknu meistaraprófi, enda sé þá ja fn fram t ákveðið, hverjar  k rö fu r  skuli gerðar 
til meistaraprófs.

7. gr.
19. gr. laganna orðist svo:
Geta skal þess í meistarahréfi, hverskonar iðnpróf aðili hafi leyst af hcndi. 

Meistarahréf veitir aðilja heimild til þess að reka þá iðn, sem sveinsbréf hans 
greinir, svo og að stjórna  iðnrekstri fyrir  aðra, livar sem er á landi hér, hvort 
sem það er f rá  fastri atvinnustöð eða ekki, svo og ré tt  til að ráða sér aðstoðar- 
m enn eftir þörfum , þó þá eina, sem rétt liafa til iðnaðarvinnu sam kvæm t lög- 
um þessum.

Rétt er að veita sama aðilja m eistarabréf í fleiri en einni iðn, ef hann full- 
nægir skilyrðum um  hverja einstaka þeirra.

8. gr.
20. gr. laganna orðist svo:
í hyggingarsamþvkktum  má ákveða, að enginn megi veita húsbyggingum 

forslöðu, nema hann hafi til þess löggildingu byggingarnefndar, enda sé hann



meistari í húsasmíði eða múrsmíði. Ef aðrir taka að sér fram kvæ m d slíkra verka, 
þá skulu þeir hafa á vinnustaðnum fyrir  sína hönd m ann, sem fullnægir þessu 
skilyrði.

9. gr.
21. gr. laganna orðist svo:
Sá hefir fyrirgert rétti sinum sam kvæ m t meistarahréfi, sem:

1. Missir einhvers þeirra skilyrða, sem í 1.— 3. tölul. og 1. málsl. 1. tölul.
3. gr. segir.

2. Missir þeirra annara  skilyrða (sbr. 5. tölul. 3. gr.), er sett eru annars eða
sett kunna að verða til þess að halda réttinum.

Ef félag á hlut að máli, þá skal svo með fa ra  sem í 2. málsgr. 5. gr. segir.

10. gr.
22. gr. laganna orðist svo:
Lögreglustjóri, þar  sem aðili á lögheimili, læ tur af hendi meistarahréf, 

sam kvæm t tillögu viðkomandi iðnráðs.
XTú synjar lögreglustjóri um  meistarabréf, eða ágreiningur verður um  það, 

hvort aðili liafi misst rétt sinn, og er aðilja þá rétt að bera málið undir  ráðherra. 
Ennfrem ur getur hann  leitað úrlausnar dómstóla um  það mál, enda skal þá stefna 
lögregiustjóra fyrir  gestarétt á varnarþingi lians.

11. gr.
23. gr. laganna orðist svo:
í hverjum  kaupstað skal vera iðnráð. Skulu lögreglustjórar að jafnaði leita 

um sagnar iðnráðanna um  þau mál, er undir þá falla sam kvæ m t II. kafla þess- 
ara laga og sam kvæ m t löggjöfinni um  iðnaðarnám.

Ráðherra  skal með reglugerð setja ákvæði um  kosningu iðnráða og nán- 
ari ákvæði um  starfsvið þeirra.

12. gr.
24. gr., sem verður upphaf III. kafla laganna, orðist svo:
Halda skal skrá yfir öll þau leyfi, sein veitt eru lögum þessum samkvæmt. 

Ráðherra setur fvrirm æli uni þessi efni.

13. gr.
25. gr. laganna orðist svo:
Óskert skal atvinnuheimild þegna annara  r ík ja  hér á landi, að því leyti sem 

þeir kunna að eiga rým ri a tv innurétt hér sam kvæm t sam ningum  en lög þessi 
greina.

14. gr.
26. gr. laganna orðist svo:
Gjalda skal ríkissjóði fyrir:  Iðjuleyfi kr. 100.00. Meistarabréf kr. 50.00.
Ráðherra  er heimilt að færa gjaldið niður allt að helmingi, ef sérstök þörf 

þykir á þeim atvinnurekstri, sönnuð er fá tækt aðilja, en ja fn f ram t nauðsyn 
lians á því að kom a upp atvinnunni til f ram fæ ris  sér og sínum o. s. frv.



15. gr.
27. gr. laganna orðist svo:
Það varðar sektum, frá  100—5000 kr., ef m aður liyrjar á iðju án leyfis eða 

lieldur áfram  iðju án j)ess að fullnægja settum skilyrðum, eða eftir að hann 
hefir misst lögmælt skilyrði eða leyfir öðrum að reka iðju í skjóli iðjuleyfis síns.

Það varðar sektum, f rá  100—2000 kr., og réttindamissi i 5— 10 ár, ef nni 
ítrekuð hrot er að ræða, ef m aður:

1. Rekur iðnað, sem m eistarahréf þarf til, án jiess að liafa fengið jiað eða eftir 
að hann hefir misst lieimildina.

2. Leyfir öðrum  að reka iðn í skjóli meistarahréfs síns.
3. Tekur að sér verk, er í 20. gr. segir, án jæss að fullnægja skilvrðum þeirrar  

greinar.
4. Tekur nem endur til verklegs náms, enda j)ótt liann eigi ekki rétt til jiess, 

eða tekur nem endur til náms i annari iðn en jæirri, sem hann er meistari í 
eða hefir réttindi meistara, eða heldur nem endur án löglegs námssamnings, 
áritaðs af sveinafélagi, ef lil er á staðnum.

5. Tekur m ann til iðnaðarvinnu, sem ekki hefir rétt til jiess samkv. 14., 15. 
og 16. gr.

16. gr.
28. gr. laganna orðist svo:
Sektir sam kvæm t 27. gr. renna í rikissjöð. Dæma skal aðilja til að greiða 

gjöld þau fyrir  leyfi, er honum hefði horið að gjalda, ef hann hefir rekið iðju 
eða iðnað ranglega leyfislaust.

Mál vegna hrota þeirra, er í 26. gr. getur, skulu sæta meðferð almennra 
lögreglumála.

17. gr.
29. gr. laganna orðist svo:
Lög jæssi öðlast jægar gildi. Utan kaupstaðanna kom a j)au j)ó eigi til fram- 

kvæmda fyr en 1. júlí 1937.

Sþ. 502. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir  árið 1937.

Frá  fjárveitinganefnd.

1. 5'ið 2. gr. 16. (Kaffi- og sykurto llur).
Fyrir  „1000000“ kem ur ........................................................  1100000

2. 2. — 18. (V öru to llu r) .
Fyrir  „1350000“ kem ur ........................................................ 1450000

3. 2. - - 19. (Y erð to llu r) .
F y r ir  „1000000“ keniur ........................................................  1200000

4. — 3. - A. 3. (Rekstrarhagn. áfengisverzl.).
Fyrir  „1200000“ kem ur ........................................................ 1300000



5. Við 3. gr. A. 2. II. j. (Landssíminn. Ýms gjöld).
Liðurinn orðist svo:

Ýms gjöld ........................................................................  9000
Þ ar  af 1000 krónur til fyrrv. sím averkstjóra, 

eftir tillögum símamálastióra.
0. — - 3. A. 2. II. (Landssím inn. E ignah rey t.) .

Fyrir  „45000“ kem ur ........................................................... 60000
7. — 3. A. III. (Landssíminn. N ý ja r  s ím alinur) .

Fyrir  „50000“ kem ur ........................................................... 55000
8. 3. — A. 5. II. a. 2. (Ríkisútvarpið. F tvarpsefn i) .

Fyrir  „57000“ kem ur ...........................................................  52000
9. — 11. A. 8. (Skrifstofuskostn. sýslum.).

Liðurinn orðist svo:
Skrifstofukostnaður sýslumanna og hæjarfógeta 127100
Þar af 10 þús. kr., er skiptast milli hæjarfógeta, 

og 5 þús. k r„  er skiptast milli sýslumanna eftir fyrir- 
m ælum  dómsmálaráðherra.

10. 11. — A. 11. Nýr liður:
Til hyggingar fangahúsa samkv. 1. nr. 29 1. fehr. 1936 2000

11. 12. 3. (Læ knisvitjar .astyrkur i Ö gu rhérað i) .
Liðurinn orðist svo:

R eykjarf jarðarhreppur ..................................................  300
Nauteyrarhreppur ...........................................................  200
Snæfjallahreppur  ..................................................  250

12. 12. - -  3. (L æ kn isv it janas lv rku r) . Nýir liðir:
1. Saurhæ jarhreppur ................................................................ 200
2. Sauðaneshreppur .................................................................. 200
3. Óspakseyrarhreppur ...........................................................  200
4. Skeggjastaðahreppur ...................................................... 200

13. 12. — 18. c. Nýr liður:
Til fávitahælis á Sólheimum, hyggingarstyrkur .............  1000

14. 12. - -  18. d. (Fáv ita r  í hæ lum ).
Fyrir  „5000“ kem ur ...............................................................  10000

15. 12. 18. i. (Heilhrigðieftirlit í a lþýðuskólum ).
Fyrir  „2000“ kem ur ...............................................................  5000

16. 13). — A. II. a. 2. Nýr liður:
Hálsasveitarvegur ......................................................................  2000

17. 13. A. II. a. 3. Nýr liður:
Alftanesvegur ..............................................    7000

18. 13. A. II. a. 7. Nýr liður:
Rauðasandsvegur ......................................................................  5000

19. 13. A. II. a. 9. (Breiðadalsheiðarvegur).
Fyrir  „10000“ keinur .............................................................  15000

20. -  13. ----- A. II. a. 18. Nýr liður:
Ct-Blönduhlíðarvegur .............................................................  5000



21. Við 13. gr. A. II. a. 23. Nýr liður:
K innarkraut ............................................................................... 6000

22. — 13. — A. II. a. 40. Nýr liður :
Inn-Fljótslilíðarvegur, gegn tvöföldu framlagi annars- 
staðar að .....................................................................................  1500

23. — 13. — A. III. (B rúargerð ir) .
F v r ir  „70000“ kem ur .............................................................  90000

24. — 13. — A. VIII. 3. Nýr liður:
Jökulsá í Fljótsdal .................................................................. 200

25. — 13. — A. IX. 2. (F e rja  á Hvítá).
a. Fyrir  „100“ kem ur ...........................................................  250
k. Nýir liðir:

1. Til ferju  á Jökulsá eystri í S k a g a f i r ð i .....................  75
2. Til ferju  á Héraðsvötn undan Flata tungu ................ 125

26. - -  13. - -  A. XI. (G istingastvrkur).
a. Fvrir  „3750“ kem ur .........................................................  4150
1). Til sæluhúskyggingar á Melatanga í Austur-Skafta-

fellssýslu .................................................................................  300
27. 13. - C. VIII. 1. g. Nýir liðir:

a. Til Ó lafsfjarðar allt að ..................................................... 3000
k. Til Súðavíkur, enda verði Ijryggjan eign hrepps-

félagsins .................................................................................  1000
28. — 13. - C. VIII. 3. (Ólafsvik).

F yrir  „5000“ keiuur ................................................................ 7500
29. 14. — B. I. f. Nýr liður:

Til kókavörzlu ..........................................................................  1200
30. - -  14. - B. XIV. 2. k. (Stofnkostn. héraðsskóla).

í stað „15000“ kem ur ...........................................................  19000
3 1 . — 14. __ B. XIV. 5. Nýir liðir:

a. Til gagnfræðaskólans á ísafirði, kvggingarstyrkur 12000
k. Til gagnfræðaskólans á Akureyri, kvggingarstyrkur 5000
c. Til Reykjanesskóla í N.-ísafjarðarsýslu, s ty rkur . . . .  1000

32. — 14. — B. XVIII. 2. (Sundkennslu laun  Ólafs og Jóns).
í stað „2400“ kem ur ...............................................................  3600

33. - 1 4 , — B. XXIV. Nýr liður:
Til Olympíufarar, enda veitist iþró ttakennurum  utan
af laiidi kostur á að vera með í f ö r i n m ..............................  2000

31. - 15. — 9. Nýir liðir:
a. Til lesstofu Byggingarfélags alþýðu ............................  500
k. Til lesstofu Sjómannafélags Revkjavíkur .................. 500

35. — 15. — 18. Nýr liður:
Til stofnunar ísl. kókasafns i F trech t ............................. 1000

36. — 15. — 19. (Leikfél. R evkjav íkur).
Við aths. kætist: og að reikningar félagsins séu ávallt 
sendir fjárveitinganefnd Alþingis.



37. Vifi 15. gr. 22. (X orræ na félagið).
F yr ir  „600“ kenm r .................................................................. 1500

38. — 15. — 25. Nýr liður:
Til Matthíasar Jónassonar, nánisstyrkur, lokaveiting . . 600

39. — 15. — 30. (Magnús Asgeirsson).
Fyrir  „1500“ kem ur ................................................................ 2500

40. — 15. — 31. (G uðm undur  Hagalín).
a. Liðurinn fellur hurt. 
h. Nýr liður:

Til Einars Ólafs Sveinssonar, til r its tarfa  ...............  1000
41. — 15. — 42. Nýr liður:

Til Maríu Markan, til söngnáms .....................................  1000
42. — 15. — 43. N ýr liður:

Til Þorkels Þorkelssonar, til vísindastarfsemi ...............  1000
43. — 15. — 51. (Á sm undur Sveinsson).

Liðurinn fellur hurt.
44. — 15. — 53. Nýr liður:

Til byggingar bókasafns á Sauðárkróki ........................  1200
45. - 16. — 2. (Búnaðarfél. ís l .) .

Aths. orðist svo:
Enda samþykki landbúnaðarráðherra  f járhagsáætl- 

un og starfsm annaráðningu félagsins. Styrkurinn o.s.frv.
46. - -  16. -  6. (B ú f já r ræ k t) .

Fyrir  „42000“ kem ur .................    56000
47. l(i. -  10. (Tilbúinn áhurður) .

Fyrir  „28000“ kem ur .............................................................  14000
48. 16. 16. f. Nýir liðir:

a. Til Braga Steingrímssonar, til að stunda dýralækn- 
ingar í Reykjavík og nágrenni, eftir fyrirm ælum
ráðherra  ............................................-...................................  1200

h. Til Guðm undar Gislasonar lækniskandídats, til dýra-
lækninganáins ......................................................................  2000

49. — 16. — 16. g. (Ormaveiki í sauðfé).
a. Liðurinn orðist svo:

Kostnaður við rannsókn á orma- og riðuveiki í
sauðfé .....................................................................................  11300

1). Nýr liður:
Til búreikningaskrifstofu ........................................ 3000

50. — 16. — 26. Nýr liður:
Til Guðm undar Jónssonar i Xesi, liætur fyrir  afnota-
missi á landi ............................................................................. 1000

51. — 16. — 35. Nýr liður:
Til Gunnars Jónssonar, s tyrkur til m jó lkuriðnaðarnám s 1000

A l h t .  IQ.Tfi. A f á O l ( ó í ÞÍ nfn i *hi n>í ' ) 1 0 0



52. Við 16. gr. 50. Xýr liður:
Til Helgu Sigurðardóttur, s tyrkur til útgáfu Ijókar um 
fiskrétti .......................................................................................  500

53. 10. 58. Xýr liður:
Til Loðdýraræktarfélags íslands .......................................... 2000

54. — 17. —■ 12. (S lysatryggingarsjóður D agsbrúnar) .
. Liðurinn fellur niður.

55. — 17. - -  16. (Styrktarsj. verkakvennafél. F ram sókn ) .
Liðurinn fellur niður.

56. — 17. — 17. (S júkrasj. fél. já rn sm íðanem a  í Rvík)
Liðurinn fellur niður.

57. — 17. — 18. (Stvrktarsj. verkakvfél. Snótar) .
Liðurinn fellur niður.

58. — 17. 19. (S tyrktarsj. s jóm annafél. .Tötuns).
Liðurinn fellur niður.

59. - -  17. — 22. (Styrktarsj. sjómfél. á ísaf.).
L iðurinn fellur niður.

60. — 17. - - 23. (S tyrktarsj. verkam fél. Raldurs)
Liðurinn fellur niður.

61. — 17. — 30. (Styrktarsj. verkalýðsfél. á Seyðisfirð i) .
Liðurinn fellur niður.

62. — 17. — 32.
Tölurnar „14.—31.“ í atlis. breytast samkv. atkvgr.

63. — 18. II. a. 3. Xýr liður:
Til Skúla Árnasonar læknis ................................................  535

64. — 18. II. i). 12. (Kirstín Rlöndal).
Liðuriim fellur burt.

65. — 18. II. b. 33. Xýir liðir:
a. Til Harriet Jónsson ............................................................  450
1). - Þuriðar Kvaran .............................................................  450
e. Christophine Rjarnhéðinsson ......................................  1200
d. — Margrétar Arnadóltur ................................................ 4.)0

66. — 18. — II. c. 15. (Þ orva ldu r  Jakobsson).
F yrir  „475“ kem ur .................................................................. 1275

67. 18. II. d. 44. Xýr liður:
Til Guðrúnar J. J ó h a n n s d ó t tu r ............................................  200

68. 18. II. e. 23. Xýr liður:
Til Hólm friðar Gísladóttur kennslukonu ........................  500

69. — 18. - - II. f. 30. Xýir liðír:
a. Til Rjörns Jónssonar pósts ............................  300
1). — Raldurs Eyjólfssonar pósts .......................................  300
e. — Lofts Ólafssonar pósts ...............................................  300
d. — Jóhönnu Thorlacius póstm annsekkju ................  300

70. — 18. II. g. 1. (Indriði E inarsson).
Fyrir  „3500“ kem ur ...................................................................... >000



71. Við 18. gr. II. g. 19. (Theódór F r ið r ik sso n ) .
F yrir  „500“ kem ur ................................................................ 1500

72. 1 8 . — II. g. 27. Xýir liðir:
a. Til Ásm undar Sveinssonar ............................................. 3000
h. — Guðm undar Hagalíns .................................................  1500
c. — Davíðs Stefánssonar ...................................................  1500
d. — sera Bjarna Þorsteinssonar tónskálds ................... 800

73. — 18. II. i. 23. Xýir  liðir:
a. Til Guðrúnar ,T. Xorðfjörð ljósmóður ..................... 200
I). — Guðrúnar Cýrusdóttur ljósm óður .........................  200
c. — Ástríðar Jónsdóttur ljósmóður .............................  200
d. — Klásínu Eiriksdóttur ljósmóður ...........................  200
e. — Önnu Eiriksdóttur ljósmóður ..................................  200
f. — Ingibjargar Jósefsdóttur ljósm óður .....................  200
g. Helgu Þórðardóttur ljósinóður .............................  200
h. — Pálínu Björnsdóttur Ijósmóður .............................. 200

74. — 18. — II. i. 23. Á eftir  upp ta ln ingu  l jó sm æ ðranna  kom i svo
hljóðandi a th s .:

E ftir launastvrkur Ijósmæðra greiðist því aðeins, að 
þær sanni, að þær njóti eftirlauna að einum þriðja hjá 
hlutaðeigandi sýslufélagi.

75. — 18. — II. i. 72. Xýir liðir:
a. Til Guðlaugs Hannessonar lýsismatsmanns ....................... 200
b. Jóns Sigurðssonar fiskimatsm anns .................................  200

70. — 18. — II. i. 74. Xýr liður:
Til Mörtu Þórarinsdóttur, ekkju  Viggós Snorrasonar
sím am anns ........................................................................................  300

77. — 22. — I. Xýir liðir:
a. Að greiða Ingibjörgu H. B jarnason  2(X)0 kr. e ftirlaun, ef hún  

læ tu r  af starfi  á árinu.
b. Að greiða Guðm undi Sveinbjörnsson 3931,75 kr. e ftirlaun, ef 

liann læ tu r  af em bæ tti  á árinu.
c. Að greiða Sigurði Sivertsen 3887 kr. e ftirlaun, ef han n  læ tur  

af em bætti á árinu.
d. Að greiða Thorvald  Ivrabbe v itam álastjó ra  1705 kr. eftir- 

laun, auk  þess sem hann  fæ r  ú r  lífeyrissjóði, ef hann  læ tur  
af embætti á árinu.

78. — 22. IV. Xýir liðir:
a. Að gefa eftir  skuld  Kofoed-Hansen, fyrrv. skógræ ktars tjóra , 

við rikissjóð, að upphæ ð 7008 kr.
b. Að endurgre iða  ú r  lífeyrissjóði b a rn a k e n n a ra  eftirtö ldum  

1110111111111, án vaxta, það fé, sem þeir  h a fa  lagt i s jóðinn: Guð- 
rúnu  M agnúsdóttur kennara, Jörínu .Tónsdóttur kennara  og 
Guðm undi Tryggvasyni kennara .



c. Að heim ila landss ím anum  að verja  allt að 0000 kr. til þess 
að hvggja talstöðvar í Suðureyjum  á Rreiðafirði.

d. Að lá ta  þeim  ráðlierra , sem fer  með u tanrík ism ál, sé liann 
ekki ja fn f ra m t fo rsad isráðherra , í té leigulausa íhúð, eða að 
öðrum  kosti greiða honum  úr  rikissjóði allt að 3000 kr. til 
húsaleigu.

c. Að greiða Jakohi Sm ára  : i j  ad junk ts launa  fy rir  skólaárið  
1936— 1937, af liann he tu r  af em hætti og fæ r  eigi lífvænlegt 
s tarf  við sitt hæfi fy rir  þann  tíma.

f. Að endurgre iða  toll vegna Sogsv irk junarinnar, 28300 kr.
g. Að gefa eftir  eftirs töðvar af h ráðahirgðalán i G uðm undar 

Sveinhjörnsson skrifstofustjóra , 1000 kr.
79. Við 22. gr. V. L iðurinn  fe llur hurt.
80. — 22. VIII. Xýir liðir:

a. Að áhyrg jast fv rir  Ó la fsf ja rða rh repp  allt að 50 þús. kr. lán 
til rafveituhyggingar, þó ekki vfir  % kostnaðar.

1). Að áhyrg jast fy rir  tunnuverksm iðju  A k urey ra r  allt að 200 
þús. kr. og fv rir  tunnuverksm ið ju  S ig lu fjarðar  allt að 200 
þús. kr.

c. Að áhyrgjast fy rir  Hrófhergslirepp allt að 35 þús. kr. lán til
hryggjugerðar, og fyrir  Hofsóshrepf) allt að 50 þús. kr. lán
í sam a skyni. Lánin  fari  þó ekki yfir  Vj kos tnaða r  á livor- 
um  stað.

<1. Að áhyrg jast fy rir  Sigurð Greipsson í H aukadal allt að 5000 
kr. lán til gistiliúshyggingar við Gevsi, eftir  nánari  fyrirm æl- 
um ráðherra .

e. Að áhyrg jast fv rir  Y tri-A kraneshrepp allt að 20 þús. kr. lán, 
sem verja  á til þess að steypa garð til v a rn a r  liættulegu land- 
hroti.

f. Að áhyrgjast fyrir  Suðurfjarðalirepp, eða félag, sem stofn-
að væri í því skyni, allt að 25 þús. kr. til frvstihúshyggingar
á Bildudal, þó ekki yfir  %  kostnaðar.

g. Að áhvrg jast allt að 7000 kr. h á tak au p a lán  íy r i r  útgerðar- 
féiagið Kolhein unga á Vopnafirði.

81. — 23. —
a. 3. málsgr. fe l lu r  hurt.
h. Aftan við grein ina kom a tva'r ný jar  m á lsg r . :

1. S tjórninni er heim ilt  að greiða Sigurði H já lm arssyni s týrim anni 600 
kr., og sé uppliæðin færð á ú tgerðarre ikn ing  Esju.

2. S tjórninni er lieimilt að verja  ú r  prestlaunasjóði sem sv a ra r  prest- 
launum  í einu af liinum óveittu p restaköllum , til þess að lá ta  endur- 
skoða sá lm ahók íslenzku þ jó ð k irk ju n n a r  og und irhúa  liandrit  að 
nýrri  sálm ahók. Skal við efnisval til n ý r ra r  sá lm ahókar  aðaláherzla  
lögð á að velja það eitt, sem f rá  trúarlegu  og l is træ nu sjónarm iði er 
fegurst í andlegum  kveðskap þjóðarinn.ar, f rum söm dum  og' þýddum .



Ed. 503. Nefndarálit

11111 frv. til laga uin garðyrkjuskóla ríkisins.

F rá  lanclbúnaðarnefnd.

Xefndin hefir yfirfarið frv. og leggur til, að það verði samþykkt.
Aliugi nianna liefir vaxið nijög liin síðari á r  fyrir  aukinni garðyrk ju  og 

árangur af starfsejni einstakra maiina hin síðari árin liefir sýnt og sannað, að 
liér á landi er auðvelt að rækta nieð góðuni árangri ýniislegt kálm eti til húdrýg- 
inda fyrir  sveitalieimilin og jafnvel til sölu.

En þótt einstaka nienn liafi jiekkingu lil jiess að stunda garðyrkju, jiá er 
sú þekking síður eu svo alinenu. Verkefni garðyrkjuskólans er að auka jiekk- 
ingu á garðyrkju, og ekki er vafaniál, að sá staður, sem ætlað er að reisa skól- 
ann á, Reykir í Ölfusi, er vel lil jiess fallinn vegna jarðhita. E n  þótt betur liafi 
tekizt garðyrkjan á jarðhitasvæðuni en annarsslaðar, jiá verður Jió einnig að 
leggja ríka áherzlu á að auka nieð kennslu jiekkingu á garðyrkju  á köldum stöð- 
luii. ef svo mætti segja, þvi tiltölulega fáir eiga kost á því að stunda garðvrkju  
á jarðhitasvæðum.

Til jiess að garðyrkja fari vel úr hendi og gcfi arð, jiarf frábærlega niikla 
nostursenii og nákvæmni. — Yrði keiinsla í garðyrkju til jiess að örva í Jieim 
efnuni, væri mikið unnið.

Alþingi, 2. maí 1936.

Páll Herniannsson, Jón Baklvinsson, Pétur Magnússon,
form. fundaskr., frsm. með fyrirv.

Ed. 504. Lög
uin iöggilding verzlunarstaða.

(Afgreidd frá Ed. I. maí).
Samhljóða jiskj. 120.

Ed. 505. Lög
um viðauka við og hreyting á löguin nr. 13 19. maí 1930, um greiðslu kostnaðar 
af Skeiðaáveitunni o. fl.

(Afgreidd frá Ed. 1. maí).
Samhljóða jiskj. 120.



Nd. 506. Frumvarp til laga
um  framlenging á gildi ým sra lagaákvæða um  tekjuöflun fyrir  ríkissjóð.

(Eftir  2. umr. í Xd.).

1. gr.
A árinu 1937 er ríkisstjórninni heimilt að innlieimta tolla þá og gjöld, sem 

talin eru í 2. gr. laga nr. 82 26. apríl 1935, á sama hált  og í sömu tilfellum og í 
nefndri grein, og einnig að innheimta með 25 ' í  viðauka verðtoll þann, sem um 
ræðir i lögum nr. 132 31. des. 1935.

2. gr.
Skennntanaskatt  sam kvæ m t lögum nr. 56 31. maí 1927 skal til ársloka 1937 

heimilt að innheimta með 80/4 álagi. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar og 
söngskem m tanir innlendra m anna undanlægnar álagningunni.

3. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að innlieimla á árinu 1937 tekjuskatt og eignar- 

skatt með sama álagi og eftir sama skattstiga og árið 1936, sbr. lög nr. 82 26. 
apríl 1935, 1. gr., lög nr. 128 31. des. 1935, 2. gr. 1. og 2. málsgr., og lög frá  21. 
apríl 1936, um  breyting á þeim lögum.

Akvæði síðustu málsgr. 2. gr. laga nr. 128 31. des. 1935 skulu gilda til árs- 
loka 1937.

4. gr.
Á árinu 1937 er ríkisstjórninni heimilt að innheimta gjald af innfluttum  

vörum, sem taldar eru í 3. gr. laga nr. 128 31. des. 1935, á sama liátt og i sömu 
tilfellum og þar segir.

5. gr.
Á árinu 1937 skal ríkisstjórninni heimilt að innlieimta 8 aura  innflutnings- 

gjald af hverjum  lítra af henzíni, i stað þess innflutningsgjalds, sem ákveðið 
er í a-lið 1. gr. laga nr. 84 6. júlí 1932. Endurgreiða skal nefnt gjald i sömu til- 
fellum og á sama liátt og fyrir  er mælt í 5. málsgr. 4. gr. laga nr. 128 31. des. 
1935 og reglugerð nr. 75 1. júlí 1933. Annars gilda ákvæði laga nr. 84 6. júlí 
1932 um  innheimtu gjalds þess, sem innheimt er sam kvæm t jæssari grein.

Þeim tekjuauka, sem leiðir af fram angreindri hækkun innflutningsgjalds- 
ins, skal varið til þcss að greiða kostnað við lagningu akvega og malhikun 
þjóðvega svo sem hér segir:
I. Til m albikunar:

a. Elliðaárvegur ............................................................................... allt að 50000 kr.
b. H afnarfjarðarvegur .................................................................. allt að 50000 —

II. Til akvega:
a. Til Suðurlandshrautar   allt að 70000 kr.
b. —- Holtavörðuheiðarvegar   allt að 30000 —



c. Til Vestmannaeyjavegar   allt að 5000 kr.
d. - -  Auslurlandsvegar ............................................................  allt að 10000 —
e. --- Geysisvegar   allt að 10000 —
f. — vega út frá  Akureyri ......................................................  allt að 15000 -

g. Sogsvegar   allt að 15000 —
Það, sem ofangreindur lekjuauki kann að fara  fram  úr 255000 krónum , legg- 

ist í sérstakan sjóð, er verði ráðstafað til lagningar Suðurlandsbrautar á árinu 
1938.

6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1937.

Nd. 507. Frumvarp til laga
iim meðferð einkamála í héraði.

(Eflir 3. umr. í Ed.).

Samhljóða þskj. 12 með þessum hrcytingum:
5. gr. hljóðar svo:
Einkamál almennt skal lcggja til sátta fyrir  sáttamenn. Ef slík mál eru 

ekki löglcga lögð til sátta eða lögleg sáttatilraun er ekki fram kvæm d, þar  sem 
þess er kostur, ])á skal vísa máli frá  dómi. Shr. þó 11. og 15. tölul. 3. málsgr. 
þessarar greinar.

Undanþegin sáttatilraun eru:
1. Mál til heimtingar hóta fyrir  gæzluvarðhald eða afplánun refsingar að ósekju.
2. Gagnsakir, ef ekki er krafizt sjálfstæðs dóms um gagnkröfu.
3. Mál, sem liöfða má með opinherri stefnu.
4. Mál, höfðuð á hendur erlendis búsettum manni, sem ekki hefir, sækjanda 

vitanlega, um hoðsm ann liér á landi, er heimild hafi til að gera  sátt fvcir 
liönd verjanda.
Héraðsdómari leitar sátta í:

1. Málum uin faðerni barna.
2. Málum milli húshænda og hjúa og lærimcistara og nemanda sam kvæm t 

lijúa- og námsm annalögum.
3. Máluin til kaupgreiðslu kaupafólks, vor-, haust- og velrarm anna hjá  þeim, 

er landbúnað reka, Jieirra, er vinna á eða við útgerð m anns og ekki eru lög- 
skráðir  sam kvæ m t sjóm annalögum , verkafólks við hverskonar  iðju eða iðn- 
að, daglaunamanna við hverskonar viimu í landi, hifreiðarstjóra, sendi- 
sveina, afgreiðslumaima við verzlanir og annara, sem líkt er ástalt um.

4. Málum, sem sjó- og verzhm ardóm ur fer með.
5. Málum, þar sem varnaraðiljum , einum cða fleirum, er skylt að þola dóm 

utan varnarþings sins samkv. 82. og 83. gr.
0. Málum til staðfeslingar kyrrsetningu eða löghanni.
7. Skiptamálum og nauðasamninga.



8. Sakauka- og meðalgöngumálum.
9. Gagnsökum, þar sem sjálfstæðs dóms er krafizt um  gagnkröfu.

10. Yixilmálum og tékka og skuldabréfa sam kvæm t 3. tölulið 207. gr.
11. Þ a r  sem að il ja r  liafa skriflega fy rirf ram  samið um að ganga f ra m h já  

sáttanefnd.
12. Landam erkja- og fasteignamálum.
13. Hjónabandsm álum .
14. Málum um  rétt m anna til a tv innurekstrar, til firma, vörumerkis, og m álum  

þeim, er í lögum um  hlutafélög greinir og áður skyldu sæta gestaréttar- 
meðferð, ef þau fara eigi til sjó- og verzlunardóms.

15. Ef báðir aðiljar lýsa þvi skriflega fyrir  dóm ara  við þingfestingu, að úti- 
lokað sé, að sátt komist á í málinu fyrir  sá ttamönnum .

16. Ef gallar þykja vera á sáttatilraun sáttamanna, en dóm ari telur sækjanda 
ekki verða gefin sök á þeim, getur liann krafizt þess, að dóm ari leiti sátta 
í málinu.

7. gr. hljóðar svo:
Ríkissjóður leggur til tölusetta, gegnumdregna og innsiglaða bók í hvert 

sáttaumdæmi. Dómsmálaráðuneytið löggildir sáttabækur. Sáttamenn rita í hók 
skýrslu um  stað og stund sáttafundar, nöfn aðilja, hverjir  sótt hafi fundinn, úr- 
skurði, ákvarðanir um frest og annað, er taka þarf  ákvörðun um. Aðiljar skulu 
rita nöfn sín undir bókanir.

Orskurði sam kvæm t 21. gr. m á þó, ef hagkvæm ara þykir, rita í sérstaka 
hók, úrskurðabók, sem ríkissjóður leggur einnig til og löggilt er á sama hátt  og 
sáttabók.

15. gr. hljóðar svo:
Ef sátt kemst á, þá skal rita efni hennar í sáttahók, enda ber sáttam önnum  

að sjá uni, gð það sé löglegt og skýrt og greinilega orðað. Gegn lögmætum rit- 
launum  er sáttanefnd skylt að láta aðiljum i té staðfest eftirrit af sátt. Rita mega 
þeir og sátt samstundis á sáttakæru eða blað fest við liana.

24. gr. hljóðar svo:
Úrskurði skal rita í sáttahók eða úrskurðahók (shr. 7. gr.). í úrskurði skal 

greina nöfn, heimili og stöðu aðilja, k rö fu r  og aðalefni máls og fram kom nar 
varnarástæður, og meta gildi þeirra. Loks skal draga niðurstöðuna saman í 
stutt mál, hvað inna skuli af hendi, ef því er að skipta, um  greiðslu vaxta og 
m álskostnaðar o. s. frv. Úrskurði skal venjulega upp kveða þegar í slað, og aldrei 
síðar en viku eftir lok málflutnings. Fif aðiljar, annar  eða háðir, eru viðstaddir, 
skal lesa úrskurð í heyranda hljóði.

27. gr. hljóðar svo:
Sáttanefndarm aður fær 1 krónu fyrir  hvert mál, er hann reynir sátt um. 

og að auki 2 krónur fyrir  hvert mál, er hann úrskurðar  samkv. 21. gr.
Sáttanefndarmenn, er þurfa  að takast ferð á hendur til þess að mæta á 

sáttafundi, skulu fá endurgjald fyrir  ferðakostnað, allt að 7 k rónum  á dag.



29. gr. liljóðar svo:
Með dómstörf í e inkamálum, þar á meðal skipti, fógetagerðir og uppboð, 

fara almennt sýslumenn, liver í sinni sýslu, í Reykjavík lögmaður, en í öðrum 
kaupstöðum bæjarfógetar. Haldast skulu gildandi ákvæði um dóm endur í ianda- 
m erkjam álum  og öðrum  fasteignamálum og í lóðam erkjam álum  i Reykjavik. 
Meðdómendur skipa að öðru leyti dóma eftir reglum laga þessara.

I kauptúnum , þar sem sérstakur lögreglustjóri er skipaður lögum sam- 
kvæmt, fer liann með mál þau. er í 1.—3. tölul. 3. málsgr. ó. gr. segir.

Rétt er héraðsdómara að halda dómþing utan lögsagnarumdæmis síns. ef 
það þvkir heppilegt til upplvsinga í máli, enda valdi það ekki verulegum drætti 
á þvi, og greiði sá koslnaðarauka þar af, sem slikrar dóm sathafnar beiðist.

Xú er m aður settur til að dæm a ákveðið mál, og skal liann þá kveða upp 
dóm á heimili sínu, nema dómsuppkvaðning í lögsagnarumdæmi, jiar sem mál 
var flutt, valdi hvorki kostnaðarauka né drætti á dómsuppsögn.

31. gr. hljóðar svo:
Konungur skipar hina reglulegu héraðsdómara. Þeir taka laun úr ríkissjóði 

sam kvæm t launalögum, lífeyri eftir lífeyrislögum og skrifstofufé samkvæmt 
jjar um  settum reglum. Ríkissjóður leggur Jieim til nauðsynleg skrifstofugögn.

í kaupstöðum skulu lúnir reglulegu héraðsdóm arar liafa skrifstofu í kaup- 
staðnum. enda j)ótt ])eir liafi ja fn fram t lögsögu í fleirum lögsagnarumdæmum , 
nema ráðherra  kveði öðruvísi á. Annarsstaðar getur ráðherra, ef ágreiningur 
rís, ákveðið emhættishústað héraðsdómara, að fengnum  tillögum hlutaðeigandi 
sýslunefndar eða sýslunefnda.

33. gr. ldjóðar svo:
D óm smálaráðherra getur löggilt héraðsdóm urum  fulltrúa, er sé að m innsta 

kosti 21 árs gamall og fullnægi skilyrðunum í 1. og 3. og 1. 6. tölul. 32. gr. Utan
kaupstaða má þó víkja frá  skilyrðinu í (5. tölul., ef aðili liefir að m innsta kosti 
tvö á r  gegnt að staðaldri skrifarastörl'um í skrifstofu héraðsdómara.

Löggiltur fulltrúi getur, auk nótaríalgerða, fram kvæ m t á áhyrgð liéraðs- 
dóm ara þessar dóm sathafn ir :

1. Uppskriftargerðir í samhandi við skipti búa.
2. Fógetagerðir.
3. Uppboðsgerðir.

Ef fulltrúi fullnægir skilyrðnm (i. töluliðar 32. gr., gelur hann og kveðið 
upp úrskurði í samhandi við áðurnefndar dómsathafnir.

Rétt er dóm sm álaráðherra  að löggilda fulltrúa héraðsdómara tíl að fram- 
kvæma allskonar dóm sathafnir í forföllum héraðsdómara eða vegna annrikis 
og á lians áhyrgð.

Dóm smálaráðherra getur með reglugerð ákveðið, að fu lltrúar lögmannsins 
í Reykjavik, einn eða fleiri, hafi með höndum, undir eftirliti lögmannsins. hvers- 
konar dómsathafnir, og skal í reglugerðinni nánar ákveðið um þá starfskiptingu.

38. gr. liljóðar svo:
í kaupstöðum skal halda hæjarþing til m eðferðar allra mála, sem ekki eru 
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sérstaklega udantekin, einu sinni í viku eða oftar, eftir ákvörðun dónismála- 
ráðlierra, og á þeim stað og stund, sem ákveðið verður, ef mál eru fvrir  liendi. 
Dómara í kaupslað er vítalaust, þótt niður falli bæjarþing, ef hann vegna emliætt- 
isferðar í lögsagnarumdæmi sinu getur ekki sött þing, enda líði aldrei meira en 
hálfur m ánuður milli hæjarjjinga. l ’tan kaupstaða skal halda manntalsjnng til 
meðferðar dómsmála á jjingslað réttmn í Jiinghá hverri einu sinni á ári, eins og 
verið hefir, en auk Jiess skal aukadónij)ing heyja, Jiegar líörf gerist og á J)eim 
stað í J)inghá hverri. sem dómari ákveður hverju sinni.

D óm smálaráðherra getur ákveðið, að regluleg dóm|)ing skuli halda i ein- 
slökmn lögsagnarmndæmm n eða |)inghám oftar en einu sinni á ári, J)ar sem 
J)örf krefur.

Þingleyfi eru frá 20. des. til (i. jan. og frá pálmasunnudegi til annars i pásk- 
uin. E nnfrem ur getur dóm sm álaráðherra  ák\eð ið  J)ingleyfi i kaupstöðum 1--2 
mánuði á sumrin.

F ram kvæ m a skal dóm sathafnir  í J)ingleyfmn, sem ekki mega biða, svo sem 
dómsuppsögn, fógetagerðir, skiptagerðir og uppboðsgerðir.

39. gr. hljóðar svo:
Dóm])ing í J)inglnisum og öðrmn húsmn, sem notuð eru til almennings 

nota, skal heyja í heyranda hljóði, nema aðiljar óski eða dóm ari telji hentara 
vegna aðilja, vitna eða almennings hagsmuna að hevja ])ing fyrir  luktum  dyr- 
uni, og kveður dóm ari þá upp úrskurð um þessi atriði. Rélt er dóm ara að visa 
almenningi eða einstökmn m önnm n úl úr þingsal, ef návist þeirra liorfir til 
t ruf lunar  ])ingfriði, eða m aður kem ur annars <’)sæmilega fram  við dóm ara eða 
aðra.

Ef sækjanda máls verður vísað út úr þingsal sam kvæm t 1. málsgr., fellur 
mál hans niður. Ef verjanda  er visað út, getur sa 'k jandi ]>egar krafizt dóms í 
málinu, eins og það þá er.

Ef einstakur m aður Ijær liús sín lil þinghalds, getur hann hannað óviðkom- 
andi m önnum  aðgang að því. Ákvæðin liér að f ram an  taka og til þinghalds í 
húsm n e instakra  n ianna, eftir  því sem við á.

D öm ari getur hannað, að viðhigðum allt að l(KH) k róna  sektum , nem a þyngri 
refsing liggi við að öðrum lögum, að skýra opinberlega í orðum  eða á annan hátt 
frá  því, sem gerist í þinghöldum, sem hann liefir ákveðið, að lialda skuli fyrir  
luktmn dyrum.

Ákvæði greinar ]>essarar taka einnig til skipta-, fógeta- og upphoðsgerða, 
eftir því sem Við á.

11. gr. hljóðar svo:
Þar sem einn m aður silur í dómi. skulu jafnan  vera tveir þingvottar. Þeir 

skulu fullnægja a lm ennum  vitnaskilyrðmn, og auk þess mega þeir hvorki vera 
svo venzlaðir dóm ara né aðilja sem segir i 1. málsgr. 1. tölul. 125. gr. Það er 
horgaraskylda að vera þingvottur. Þeim her 1 króna fyrir  hverja k lukkustund 
eða hrot úr khikkustund, er þeir missa af starfi sakir ])ingvottastarfsemi sinnar, 
þó eigi minna en 50 au. fyrir hvert mál.



55. gr. hljóðar svo:
Aðilja er jafnan  rétt að fara  sjálfur mcð mál silt fyrir  dómi, ef lnmn er 

löghæfur til að ráðstafa sakarefninu. Lögráðam aður fer með m ál ])eirra, sem 
ekki geta sjálfir farið með það sam kvæm t framansögðu. Xú hefir slikur m aður 
engan lögráðanda, og getur dómari þá skipað honum  fyrirsvarsm ann i ])ví 
máli. S tjórnendur félags eða stofnunar fara, einn eða fleiri, með mál þeirra.

Ef aðili máls er einstakur m aður, getur hann jafnan  látið fræ ndur  sína að 
feðgatali eða niðja, m aka  sinn, systkini sín. tengdaforeldri eða tengdaharn, 
stjúpforeldri eða stjúpharn, kjörforeldri eða kjörharn , fara  með mál fyrir  sig. 
Félög eða stofnanir, sem hafa emhættisgenga lögfræðinga í fastri þjónustu 
sinni, geta látið þá fara með mál sín. Ef mál er rekið utan Reykjavíkur, getur 
aðili ennfrem ur falið hverjum  lögráða manni, sem hefir óflekkað m annorð og 
almennan andlegan þroska, meðferð máls síns. Ef mál er rekið fyrir  dómi í 
Reykjavik og aðili fer ekki sjálfur með mál sitt, eða lögmæltur fyrirsvarsm aður 
eða venzlamaður sam kvæm t áðursögðu, skal hann fela meðferð þess löggiltum 
málflutningsmanni, og tekur þetta einnig til skipta-, fógeta- og upphoðsgerða, 
eftir ákvörðun dómara, ef sækja þarf  þar mál eða verja með líkum hætti og 
fyrir  venjulegum dómi. í Reykjavík m á m aður ekki annars flytja mál annars 
m anns í hans eða sjálfs sín nafni, nema hann standi í áðurnefndu samhandi við 
aðilja eða sé löggiltur m álflutningsmaður. Dóm sm álaráðherra  getur, að fengn- 
um tillögum liéraðsdómara, ákveðið, að fyrirmæli þessarar m álsgreinar um mál- 
f lytjendur í Reykjavík skuli og taka til annara  kaupstaða, þar sem cnginn hörg- 
ull er löggiltra málflutningsmanna.

5(5. gr. hljóðar svo:
Héraðsdóniari getur veitt hvcrjum  þeim löggildingu til að vera héraðsdóms- 

m álflutningsmaður, sem hefir islenzkan ríkishorgararétt, hefir náð 25 ára  aldri, 
hefir óflekkað mannorð, er lögráður, hefir forræði á búi sinu og hefir lokið 
embættisprófi í lögfræði við Háskóla íslands, enda hafi Iiann sýnt með flutn- 
ingi 1 mála fyrir  einhverjum héraðsdómi, og séu tvö m álanna að m innsta kosti 
m unnlega flutt, að hann sé hæfur til starfans. Enginn má þreyta raun  þessa oftar 
en þrisvar, og skal hann áður en hann gerir það leggja fyrir  dóm ara vottorð 
dómsmálaráðuneytisins um  það, að liann fullnægi öðrum  lögmæltiim skilyrðum 
til að fá löggildingu sem héraðsdóinsmálflutningsmaður. Fyrir  löggildinguna 
skal greiða 50 króna gjald í rikissjóð.

Lögfræðingar þeir, sem stunda m álflutning fyrir  héraðsdómi í Reykjavík 
sjálfstætt eða sem fu lltrúar hæstarétlarm álflutningsm anna, þegar lög þessi öðl- 
ast gildi, skulu þó liafa rétt lil að flytja þar mál áfram  fyrst um sinn, cn lokið 
skulu þeir hafa rauninni innan þriggja ára frá þeim tima.

Þar, sem héraðsdóm ur er eigi fjölskipaður, setur dóm sm álaráðherra  2 próf- 
dóm endur  úr flokki dóm ara  landsins, h ;es ta ré tta rm álf lu tn ingsm anna  eða pró- 
fessora lagadeildar háskólans til að dæma um m álflutningsraun samkv. 1. máls- 
gr. Hinn reglulegi dóm ari ákveður þókiiun fy rir  þetta  starf, og greiðist lnin úr 
ríkissjóði.



59. gr. hljóðar svo:
Héraðsdómsniálflutningsmömuim er skylt að flytja þau opinher mál og 

gjafsóknar- eða gjafvarnarmál, sem þeim verða falin, þar í kaupstað, cr þeir 
hafa skrifstofu, eða ]>ar í grennd, enda hafi þeir opna skrifstofu á tilteknum stað, 
og tilkynni dóm ara það. Annars ráða þeir því sjálfir, hvaða málflutningsstörf 
þeir taka að sér.

Xú óskar aðili, er skipa skal talsmann, að fá sér ákveðinn héraðsdóms- 
málflutningsmann skipaðan, og skal þá veita honum ]>að, nema einhverjar sér- 
s takar  ás tæ ður mæli því i gegn.

Ef mál er munnlega flutt, lier héraðsdómsmálflutningsmanni að gera það 
s já lfur eða fela flutning þess öðrum löggiltum málflutningsmanni. Annars er 
héraðsdóm sm álflu tn ingsm anni rétt að láta  fu ll lrúa  sinn flytja  mál fyrir  dómi, 
þar á meðal skipta-, fógeta- og uppJjoðsrétli.

63. gr. hljóðar svo:
I.öggiltir m álflutningsmenn skulu velja sér úr sínum lió])i ]>rjá l'ulltrúa 

til að koma fram  fyrir hönd sína og sté ttarhræðra sinna gagnvart dóm urum  og 
s tjórnarvöldum  í málum, er stéttina varða. Dómsmálaráðuneytið setur reglur 
11111 k jör fulltrúa og gæzlu þeirra á m álum  sléttarinnar, í samráði við einn eða 
fleiri löggilta m álflutningsmenn eða stjórn félags þeirra, ef slíkur félagsskapur 
kynni að verða stofnaður áður en reglur þessar yrðu settar.

Stjéirnendur félagsskapar löggiltra m álflutningsm anna geta veitt einstökum 
félagsmönnum ám inningar og gert þeim á hendur allt að 100 króna sekt til fé- 
lagssjóðs fyrir  framferði í slarfi þeirra, er telja má stéttinni é)samhoðið. Rétt er 
aðilja að hera slíkt mál undir félagsfund. er úrskurðar málið til fullnaðar.

65. gr. hljóðar svo:
Ef löggiltur héraðsdénnsmálflutningsmaður missir einhvers ])eirra skilyrða, 

sem í 56. gr. segir, hefir liann fyrirgert rétti ])eim, sem löggildingin veitir. Ef lög- 
giltur héraðsdóm sm álflutningsm aður hefir þrisvar verið sektaður samkvæmt 
188. gr. eða ef fu lltrúar héraðdóm smálflulningsmanna sam kvæm t 63. gr. eða 
félagsstjórn leggja einróma til, að ákveðinn héraðsdóm sm álflutningsm aður verði 
sviptur löggildingu vegna tiltekinna, óviðurkvæmilegra a thafna í starfi sinu, 
getur héraðsdómari, þar sem aðili hefir skrifstofu, tekið af honum löggildingu 
um stundarsakir, eða að fullii og öllu, ef m iklar sakir eru. Xú liefir löggiltur 
héraðsdónisniálfhitningsniaðiir verið sviptur löggildingu, og getur liann þá horið 
málið undir dómstóla með venjulegum liætti og að stcfndum viðkomandi dómara.

Ef aðrir en löggiltir liéraðsdómsmálfliitningsmenn gera sér málflutning að 
atvinnu og sæta seklum samkva’ml fyrri málsgrein greinar þessarar, eða reyn- 
ast éihæfir til málflutnings vegna vankunnáttii, getur héraðsdómari, þar sem 
aðili er húsettur, tekið af lioiium heimild til að fara  með mál í umhoði annara 
fyrir  fullt og allt eða iim stundarsakir, en hera má liann málið undir dómstóla 
samkvæmt niðurlagi fyrri málsgreinar.

71. gr. hljóðar svo:
Xú hefir aðili ckki sótl í einu máli þær kriifur, sem runnar eru af sömu



rót, og er honuni þá heiniilt að sækja þær í öðru máli, en ekki má þá dæma 
\e r janda  til greiðslu málskostnaðar, nema ekki hafi verið unnt að höfða mál um 
allar eða háðar k rö fu rnar  í einu lagi.

Nú hefir aðili höfðað m ál til heimtu nokkurs hluta af kröfu, og skal hon- 
um þá að vísu heimilt að sækja 11111 afganginn í öðru máli, en dæm a skal liann 
þá til að greiða andstæðing sinum málskostnað, nema liann sanni, að liann 
vissi ekki að krafan var liærri, áður en fyrra málið var tekið til dóms, enda 
verði lionum ekki gefin sök á þeirri vanvizku. Ákvæði þessarar m álsgreinar 
gilda þó ekki, ef nokkur hluti k rö funnar hefir verið tekinn lögtaki sam kvæm t 
Iögum 11111 lögtak eða verið hafður til skuldajafnaðar.

Xú hefir aðili lofað að greiða tveimur m önnum  eða fleirum lilula af sömu 
kröfu, krafa skiptist milli áhyrgðarm anna eða erfingja, eða fleiri en einn eignast 
kröfu í ákveðnum hlutföllum, og er þá hverjum  þeirra rétt að sækja sér sinn 
liluta kröfu, en taka skal til greina, er dæma skal 11111 m álskostnaðarkröfu, 
hvort skuldunautur m átti gera ráð fyrir  eða olli s já lfur skiptingu kröfunnar.

Xú liefir aðili skipt kröfu, sem nem ur yfir 500 krónuni, og liefir liann þar 
með firr t  sig rétti til að krefjast ú rskurðar  sáttanefndar, nema liann afsali sér 
því af kröfunni, sem er fram  yfir 500 krónur.

Ef háðir aðiljar æskja þess, getur dómari ákveðið, að að svo stöddu megi 
sa’kja og verja mál 11111 eitt ákveðið sakarefni, svo sem 11111 skaðahótaskyldu, með 
áskildum rétti til þess að ræða síðar um kröfuliæð og annað, er liana varðar, og 
kveður þá dóm ari upp dóm 11111 það atriði, og má áfrýja  lionum sérstak- 
lega innan viku frá dómsuppsögn, og hitt eða hin atriðin hvíla þá á meðan. Ef 
á þennan liátt eru kveðnir upp tveir eða fleiri dóm ar í einu máli, eru þeir, eftir 
þvi sem á stendur, aðfarargrundvöllur háðir eða allir saman. Synjunarákvörðun 
dóm ara um sundurgreining sakarefnis, ])á er liér segir, má kæra sérstaklega lil 
a'ðra dóms, en timann, sem kærum álið tekur, skal ]ió eftir föngum nota til að 
afla gagna, sbr. 110. og 111. gr.

“2. gr. hljóðar svo:
Hver kaupstaður og liver hreppur á landi liér er sérstök dómþinghá. Dóms- 

m álaráðherra  getur, eftir tillögum viðkomandi héraðsdómara, ákveðið að leggja 
hreppa eða hluta úr hreppum  sanian í eina dómþinghá. eða skipta hreppi í fleiri 
en eina dómþinghá eða leggja dómþinghá eða hluta ú r  dómþinghá við kaupstað.

86. gr. hljóðar svo:
Haldast skulu ákvæði um varnarþing í:

1. Skiptalögum, nr. 3 12. apríl 1878, 94. og 95. gr.
2. Siglingalögum, nr. 56 30. nóv. 1914, 15. gr.
3. Lögum 11111 landamerki o. fl., nr. 41 28. nóv. 1919, 8. gr.
4. Lögum um hlutafélög, nr. 77 27. júní 1921, 20. gr., 2(i. gr. síðasta málsgr.

og 46. gr. 2. tölul.
5. Lögum 11111 s tofnun og slit hjúskapar, nr. 39 27. júní 1921, 88. shr. 84. gr.
6. Lögum 11111 gjaldþrotaskipti, nr. 25 14. júní 1929, 30. gr.



87. gr. hljóðar svo;
Aðili getur jafnan gefið út stefnu til héraðsdóms sjálfur, en fá verður hann 

áritun dóniara á stefnu um stað og stund, er ínál verði þingfest, nema það skuli 
gert á fyrirfram  ákveðnum stað og tíma. (iefa skal dómari út stefnu, ef aðili óskar 
þess. F]f aðili eða um boðsm aður lians er ólögfróður maður, sem ekki hefir atvinnu 
af málflutningsstörfum. þá getur liann krafizt þess, að dómari semji fyrir  hann 
stefnu gegn endurgjaldi, er samsvari rillaunum. Dómari skal henda aðilja á þá 
galla, er hann kann að sjá á málatilhúnaði og frávisun kunna að varða, áður 
en hann áritar  eða útgefur stefnu, en aldrei má liann synja þessara aðgerða af 
þessum ástæðmn, enda er liann óhundiuu af áliti sinu mn þessi efni, þegar hann 
skal dæma síðar um þau.

109. gr. liljóðar svo:
Xú hefir verjandi mótmælt kröfm n sækjanda að einhverju leyti eða öllu, 

slir. 100. gr., og eigi verður sátt eða máli visað frá dómi, og skal dómari þá 
kveða á um það, hvort flytja skuli mál skriflega eða munnlega, en hreyta má 
hann þeirri ákvörðun eftir að gagna hefir verið aflað, ef það virðist þá heppilegt. 
Ákvörðun dóm ara um þessi alriði má kæra til æðra dóms, og frestar  kæra mála- 
flutningi, en nota skal þó tímann, sem kæran tekur. til öflunar gagna samkvæmt 
110. og 111. gr.

Mál skal munnlega flytja. Dómari getur þ'<) leyft skriflegan málflutning:
1. Ef hann telur hættu á þvi, að það skýrist ekki nægilega með munnlegum

málflutningi.
2. Ef annarhvor aðilja eða umlioðsmenn þeirra óska skriflegs málflutnings

og dóm ari telur þau tilnueli á rökm n hyggð.

111. gr. hljóðar svo:
Aðilum her að gefa eftir föngum glöggar og greinilegar skýrslur og yfir- 

lýsingar fyrir  dómi. Dómara her að fylgjast með málinu í öllum atriðum og 
spyrja aðilja eða umboðsmcnn þeirra um hvert það atriði, er honum þykir 
óljóst og máli kann að skipta, á hvaða stigi máls sem er, og kosta kapps um, að 
vfirlýsingar þeirra og skýrslur verði nægilega glöggar. í þessu skyni getur dóm- 
ari kvatt aðilja fyrir  dóm af sjálfsdáðmn, ef aðili sætir lögsögu hans eða ef að- 
ilja væri skylt, ef hann væri vilni í málinu, að koma fyrir  dóm ara  þess samkva'mt 
124. gr., en annarskostar hiður dóm arinn þann héraðsdómara, er lögsögu hefir yfir 
aðilja, að kveðja hann fyrir sig til að gefa skýrslu inn þau tiltekin málsatriði, sem 
jiörf þykir vera, ef aðili vill ekki gefa skýrslu fyrir  dóm ara málsins. Auk þess 
er dóm ara skylt að leiðheina hverjum  ólöglærðum manni, sem ekki gerir sér 
atvinnu af málflutningsstörfum, bæði um formshlið máls og cfnis, eftir því sem 
dóm ara virðist nauðsyn til hera. Dómari getur heint því til aðilja, að afla gagna 
um tiltekin málsatriði, eftir því sem lioiuim þvkir nauðsyn vera, til skýringar máli.

133. gr. hljóðar svo:
Þegar vitni kem ur fyrir dóm, skal dóm ari ániinna Jiað alvarlega um  að 

svara spurningum  eftir heztu vitund og gefa jiær sannar og ré ttar  upplýsingar



uni málsatvik að öðru leyti, er það getur, og tjáir liann því, að það skuli vera 
við því búið að staðfesta skýrslu sína fyrir  dónii nieð eiði eða drengskaparheiti.

Yitni skal, áður en vfirheyrsla um málsatvik liefst, skýra dóm ara frá  nafni 
sími, aldri, stöðu, heimili eða dvalarstað. Þá eða síðar skal vitni einnig skýra 
dómara frá öðru því, er honum  kann að þykja ástæða lil að spyrja það 11111 varð- 
andi liagi þess, og máli kann að skipta um vitnaskyldu þess, heimild til að vitna, 

Jiæfileika þess til að staðfesta fram burð  sinn og 11111 sönnunargildi lians. Yitna- 
stefnandi leggur venjulega í upphafi f ram  skriflegar spurn ingar til vitnis, en 
þegar þær eru afgreiddar, getur liann látið spyrja vitni um sérhvað annað, er 
máli skiptir eftir niunnlegum eða skriflegum franilialdsspurningum. Yitna- 
stefndur getur, hæði í samhandi við v itnaspurningar vitnastefnanda, eftir þvi 
sem dóm ara þykir hentugt, og síðar, hvort sem hann hefir stefnt vitni eða ekki, 
og hvort sem vitnastefnandi neytir réttar  síns til að spyrja vitni eða ekki, látið 
spyrja það 11111 allt það, er liann liyggur máli skipta.

D óm ari leggur spu rn ingar  fy rir  vitni, lagar  þæ r  til og skýrir  eftir  þörfum . 
Óákveðnar, tvíræðar, veiðandi, ósæmilegar cða sýnilega þýðingarlausar spurn- 
ingar má ekki leggja fyrir  vitni. Dómari getur einnig af sjólfsdáðum heint 
spurningum  til vitnis uni hvert það atriði, er liann telur jiurfa frekari skýringar. 
Hann tekur við svörum vitnis, skýrir þau fvrir því og hókar þau, þannig að 
efni þeirra komi skýrt og rétt fram.

Dómari leyfir aðiljum eða umhoðsmönnuni jieirra s jálfum  að spyrja 
vitni, ef hentugt þykir, en stjórna skal liann þá vilnaleiðslu sem annars, að þvi 
leyli sem þörf her til, enda getur hann hvenær sem er algerlega tekið hana í 
sinar hendur með venjulegum liætti.

Spyrja má aðeins eitt vitni í senn. Dómari skal, ef aðili óskar þess eða hon- 
11111 þykir það hentugt, láta önnur vitni fara út úr þingsalnum, meðan á yfir- 
heyrslu hvers einstaks vitnis stendur.

Þegar yfirheyrslu tveggja eða fleiri vitna er lokið, en áður en staðfesting 
fer fram, getur dóm ari kvatt þau, tvö eða fleiri, vitni fyrir  dóm saman, borið 
sam an skýrslur þeirra, ef og að þvi leyti sem þær virðast ósamhljóða, vakið 
athygli v itnanna á ósam ræ niinu  og revnt að fá sam ræ m i milli þeirra.

Ef spurning vitnis er svo löguð, að svar við henni varðar einkahagi vitnis 
eða annara, getur dóm ari látið vitni svara lienni skriflega og hókað síðan svar- 
ið, enda sannfæri vitnið sig 11111, að svarið sé rétt hókað, án þess að það sé lesið 
upp fyrir því. Ákvörðun dóm ara eftir þessari málsgrein verður ekki skotið 
til æðra dóms.

135. gr. hljóðar svo:
Þá er vitni liefir innt vitnaskyldu sina af liendi, þar með talin árangurs- 

laus þingsókn sakir f jarvistar  aðilja frá dómi, skal dóm ari Jx-gar í því þinghaldi 
ákveða vitni þóknun, ef það krefst þess, og skal þá ákvörðun hóka. Sá, er vitna- 
leiðslu hefir krafizt, greiðir einn þókiiun iiin sinn, en ef háðir aðiljar liafa krafizt 
liennar eða háðir haft liennar not, getur dómari þó ákveðið greiðslu á liendur 
þeim, öðrum fyrir  háða og háðum fyrir  annan. l 'rsku rð i  um vitnaþóknun má 
fullna’gja með aðför. Þóknun er knef  jafnskjólt sem úrskurður er upp kveðinn.



Vilni bera 50 au ra r  til 1 króna fyrir  hverja kliikkustund, er það missir af 
starfi vegna þingsóknar, þó ekki yfir 10 k rónur um sólarliring, og endurgjald 
fyrir  óhjákvæmilegan ferðakoslnað eftir 124. gr., ef þvi er að skipta.

Úrskurði um vitnaþóknun vcrður aðeins haggað með kæru eftir 199. gr.

137. gr. hljóðar svo:
Xú má matsgerð ekki fara fram  sam kvæm t 130. gr., og kveður dómari þá 

matsmenn, venjulega tvo, til að fram kvæ m a hana.
Allar matsgerðir, sem dómari fram kvæ m ir ekki sjálfur, skulu fara  fram  

áður en m ál er endanlega tekið til dóms.

172. gr. hljóðar svo:
Gjafsókn má veita, auk Jiess. sem sérslaklega kann að vera ákveðið í lögum:

1. Kirkjum, skólum, sjúkrahúsum , sem rekin eru á kostnað hins opinhera, 
hreppsfélögum, Ija'jarfélögum og stofnunum , sem hafa að m arkm iði um- 
önnun s júkra  og aðra m annúðar- og líknarstarfsemi.

2. Einstökum m önnum , sem eru svo illa stæðir fjárhagslega, að þeir mega ckki 
án þess f já r  vera frá fram fæ rslu  sinni eða sinna eða frá  atvinnurekstri sin- 
um. er fara mundi til málsins. Með Jieiðni um gjafsókn fylgi vottorð for- 
m anns íúðurjöfnunarnefndar um fjárhag  og áslæður umsækjanda, og er 
skylt að láta slíkt vottorð í té tafarlaust og ókeypis.
Annars ríkis horgurum  má því aðeins gjafsókn veita, að sam skonar hlunn- 

indi séu vcitt íslenzkum rikishorgurum  i Jieirra landi.

191. gr. hljóðar svo:
í munnlega flu ttum  m álum  skal venjulega kveða upp dóm áður en annað 

mál er tekið til munnlegs flutnings, og jafnan svo fljótt sem við verður komið.
í skriflega fluttum  m álum  skal kveða upp dóm svo fljótt sem kostur er á, og 

ekki síðar en 3 vikum eftir dómtöku.
Ef ekki er kostur á að kveða upp dóm eða úrskurð svo fljótt sem sagt hefir 

verið, her dóm ara að greina nákvæmlega orsakir til Jiess, svo sem að aðrar  til- 
teknar emhættisathafnir, sem ekki þoldu hið. hafi valdið drætti, veikindi, ef mál 
er sérstaklega umfangsmikið, vandasamt o. s. frv.

192. gr. hljóðar svo:
Xú er dóm ur fjölskipaður og mál nnmntega tlutt, og skulu ]iá allir dóm- 

endur liafa heyrt flutning jæss. Ef þeir mega ekki allir taka þátt í uppsögu 
dóms, skal dóm ara nefna í stað þess eða þeirra, sem við hefir misst, og endur- 
taka m unnlegan flulning málsins. Afl atkvæða skal ráða úrslitum um hvert 
atriði. Xii verður dómari í minni hluta iim eitthvert atriði, og skal hann ]iá 
allt að einu taka þátt í ályktun um önnur atriði, er síðar skal til lykta ráða. 
Fo rm aður  dómsins stýrir atkvæðagreiðslu og sér um samningu dóms. Allir dóm- 
a ra r  undirrita  dóm i dómahókinni.

Agreiningsatkvæði skulu hirt á sama liátt sem dóm ar og úrskurðir.


