
sþ. 186. Nefndarálit [41. mál]
um till. til þál. um endurskoðun ábúðarlaga.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað tillöguna ásamt breytingartillögu á þskj. 94.
Umsagnir þeirra aðila, sem fengu tillöguna til athugunar, eru birtar hér með.
Þar sem lög um ættaróðul, erfðaábúð og ættarjarðir eru að nokkru leyti miðuð

við gildandi ábúðarlög, þykir nefndinni eðlilegt, að þau séu endurskoðuð jafnframt
ábúðar lögunum.

Allsherjarnefnd leggur til, að tillagan verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:
1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að kjósa með hlutfallskosningu 3 manna milliþinganefnd
til að endurskoða ábúðarlög og lög um ættaróðal og erfðaábúð. Endurskoðun
þessari skal, ef unnt er, lokið það snemma, að frumvarp um breytingar á
lögunum verði lagt fyrir næsta reglulegt Alþingi.



2. Fyrirsögn till. orðist svo:
Tillaga til þál. um endurskoðun ábúðarlaga og laga um ættaróðal og

erfðaábúð.

Einn nefndarmanna (BÓ) var fjarstaddur, þegar málið var afgreitt.

Alþingi, 23. jan. 1959.

Benedikt Gröndal,
form.

Steingr. Steinþórsson.

Eiríkur Þorsteinsson,
fundaskr.
Jón Sigurðsson.

Ásgeir Bjarnason,
frsm.

Alfreð Gíslason.

Fylgiskjal I.

LANDNÁMSSTJORI
Reykjavík, 18. desember 1958.

Með bréfi, dags. 5. des., hefur háttvirt allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis óskað
umsagnar um þingsályktunartillögu, mál 41, nr. 69, um endurskoðun ábúðarlaga.

Viðvíkjandi þeim rökum, sem sett eru fram í greinargerð með þingsályktunar-
tillögunni, skal það staðfest, að ýmis ákvæði ábúðarlaga leysa ekki á viðunanlegan
hátt vandamál þau. sem upp geta komið milli leiguliða og landsdrottna, þó að hins
vegar verði að viðurkennast, að erfitt verður að setja lög um þau atriði, er skeri
glöggt úr um hugsanlegan ágreining, er komið getur upp milli þessara aðila.

Ef benda ætti á einstök atriði, sem virðast vera vandamál í mörgum tilfellum,
þá er ástæða til að i~eta ákvæðanna í III. kafla um hús á jörð og skyldur lands-
drottins og leiguliða í því sambandi. Svo og ákvæðin, ef leiðuliði fer frá jörð og
hefur hýst hana á sinn kostnað með stuðningi af lánum, sem veitt eru út á veð-
leyfi, eins og byggt er nú, að mestu varanlegar byggingar, en fyrningartími allra
bygginga í lögum ákveðinn 10 ár, sem virðist óeðlilega stuttur tími. Hins ber og
að gæta, sé framfylgt endurkaupsskyldu landsdrottins og nýs viðtakanda á húsum
eftir mati, getur sú kaupskylda orðið þungur gjaldaliður, þegar um opinberar eignir
er að ræða. Gildir það einnig um jarðir, sem erfðaábúð er á, ef aðilar falla frá
erfðaábúðarrétti sínum fyrir sig og sína.

Þá fyrirfinnast í lögunum úrelt ákvæði. Má þar benda á 13. grein um rétt leigu-
liða til að rífa hús og flytja burtu. Þetta gat verið eðlilegt, meðan hús voru byggð
úr torfi eða timbri, en þegar um varanlegar byggingar er að ræða, virðist ekki
eðlilegt, að lögbundið sé, að niður megi rífa ef til vill nýlega gerðar byggingar, og
vafasamt, að það standist gagnvart þeim aðilum, er veð hafa fyrir framkvæmda-
lánum, sem til bygginganna hafa verið veitt

Þá má benda á, að misbrestur mun hafa verið á um framkvæmd ákvæða 14.
gein ar um greiðslu leiguliðabótar, sem lögin ætlast til að leggist í sérsjóð fyrir
hverja jörð, en verði síðar notað til endurhýsingar á jörðinni.

Enn þá reynast og hald lítil þau ákvæði, er miða að því að fyrirbyggja, að
jarðeigendur haldi jörðum í eyði af ýmsum persónulegum ástæðum.

Samkvæmt því, sem hér er sagt, verður að telja endurskoðun tímabæra. og
samkvæmt því get ég mælt með, að þingsályktunartillagan verði samþykkt.

Virðingarfyllst,

Pálmi Einarsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavík.



Fylgiskjal II.

BÚNAÐARFÉLAG ÍSLANDS
Reykjavík, 22. desember 1958.

Með bréfi, dags. 5. þ. m., hefur allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis sent stjórn
Búnaðarfélagsins til umsagnar tillögu til þingsályktunar um endurskoðun ábúðar-
laga, er liggur fyrir yfirstandandi Alþingi.

Á fundi stjórnar Búnaðarfélags Íslands 17. þ. m. var erindi þetta tekið til með-
ferðar. Samþykkti stjórnin að mæla með, að endurskoðun ábúðarlaga yrði fram-
kvæmd.

Þetta tilkynni st hinni háttvirtu allsherjarnefnd hér með.

Virðingarfyllst,

Steingr. Steinþórsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavík.

Fylgiskjal III.

LANDBCNAÐARRÁÐUNEYTIÐ
Reykjavík, 8. janúar 1959.

Með bréfi, dags. 5. des., óskar háttvirt allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis um-
sagnar jarðeignadeildar ríkisins um þingsályktunartillögu um endurskoðun ábúð-
arlaga. .

Rétt er það, sem segir í greinargerð með tilllögunni, að oft skapast vandamál
milli jarðareiganda og leiguliða og ágreiningur um réttarstöðu þeirra, sem ekki
verður til lykta ráðið af ábúðarlögum.

Áberandi er, að ábúðarlögin eru samin með hagsmuni leiguliða fyrir augum,
því að mun minna tillit er tekið til hagsmuna landsdrottins.

Þrenn ábúðarlög, um margt ólík, eru i gildi, og er að þvi óhagræði og hefur
leitt til málaferla.

Auk þess eru ýmis óraunhæf ákvæði í ábúðarlögum.
Ráðuneytið mælir því með því, að ábúðarlög verði endurskoðuð, en vill benda á,

að rík ástæða er til að endurskoða samtímis lög nr. 116/1943, um ættaróðal og
erfðaábúð.

F. h. r.
Sveinbjörn Dagfinnsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.


