
Nd. 329. Frumvarp til laga
um sérstaka heimild til að afmá veðskuldbindingar ú r veðmálabókum.

Frá allsherjarnefnd.

1. gr.
Sýslumenn og bæjarfógetar, og í Reykjavík lögmaður, skulu þegar eftir að lög 

þessi öðlast gildi gera skrá, hver fyrir sitt umdæmi, um þau þinglýst veðbréf í fast- 
eignum, sem dagsett eru fyrir 1. janúar 1920 og ekki hafa verið afmáð úr veðmála- 
bókunum.

1 skrár þær, sem um er getið í 1. málsgr., skal þó ekki taka jiau fasteignaveðs- 
bréf, er standa skulu um aldur og ævi eða alla lífstíð eins eða fleiri eða tiltekinn tima 
svo langan, að þan hafi ekki átt að vera greidd að fullu fyrir 1. janúar 1940.

2. gr.
Þegar skrár þær, sem í 1. gr. getur, eru íullgerðar, skal hlutaðeigandi dómari 

senda eigendum þeirra fasteigna, sem veðsettar eru, og eigendum veðbréfanna fyrir- 
spurn um, hvort veðskuldin muni vera greidd eða ekki.



Nu bera afsals- og veðmálabækur ekki með sér, hver er eigandi fasteignar, og er 
dómara þá ekki skylt að senda honum fyrirspurn eftir 1. málsgr. þessarar greinar, 
nema hann á annan hátt viti um eigandann. Hið sama er, ef veðbréf sýnir ekki, hver 
er eigandi þess, eða hann er látinn eða óvíst er um bústað hans eða hann er fluttur af 
landi burt, eða stofnun á í hlut, sean liðin er undir lok.

3. gr.
Nú berst dómaru svar eða svör við fyrirspurn, sem hann hefur sent samkvæmt 2. 

gr., og skal hann þá, ef það eða þau að áliti lians sýna, að veðbréf það, sein við er átt, 
sé ekki greitt að fullu, gera athugasemd um þetta í veðmálabókina, þar sem veðbréfið 
cr skráð, og í fasteignaskrána. Jafnfram t gerir hann athugasemd um þetta í skrá þá, 
sem í 1. gr. getur.

4. gr.
Nú eru liðnir 4 mánuðir frá því er fyrirspurnir þær, sem um er ræ tt í 2. gr., voru 

sendar, og skal þá dómari gefa út opinbera stefnu í samræmi við reglurnar um ógild- 
ingu viðskiptabréfa með dómi, til ógildingar þeirra veðbréfa, sem í skrá eru tekin 
samkvæmt 1. gr. og ekki falla burt eftir reglum 2. og 3. gr. Stefna skal í einni stefnu í 
lögsagnarumdæmi hverju, og birtir dómari stefnuna þrisvar í Lögbirtingablaði. Fyrir 
birtinguna greiðist ekkert gjald.

Stefnur samkvæmt þessari grein skal birta fyrir 1. apríl 1943.

5- gr.
Þau mál, sein 4. gr. ræðir um, skulu rekin fyrir aukarétti, þar sein dómari er bú- 

settur. Réttargjöld greiðast ekki í þeim málum. Kostnaður við framkvæmd laganua 
greiðist úr ríkissjóði.

6. gr.
Nú gefur einhver sig fram á þeim degi, sem til er tekinn í stefnunni, eða áður, og 

færir þær líkur eða sannanir, er dómari tekur gildar, fyrir því, að það veðskuldabréf, 
sem um ræðir, sé ekki að fullu greitt, og fellur þá málið niður, að því leyti sem það 
bréf snertir, en dómari gerir athugasemd i veðmálabók um þetta eftir reglum 3. gr.

7. gr.
Nú gefur einhver sig fraiu og skýrir frá, að umstefnt veðskuldabréf sé enn í gildi, 

en að það hafi glatazt fyrir honum, og skal honum þá veittur frestur, ekki styttri en 
1 m ánuður og ekki lengri en 6 mánuðir, til þess að færa sönnur á það, að eigandi hinn- 
ar veðsettu eignar kannist við veðskuldbindinguna eða að veðhafi hafi undirbúið 
málssókn til ógildingar bréfinu. Ef veðhafi gerir hvorugt, fer um bréfið eins og segir 
í 8. gr., en kannist eigandi fasteignarinnar við wðskuldbindinguna, fer um það eftir 
ö. gr., ella skal bíða dóms í hinu nýja máli, og fer þá um bréfið eftir úrslitum  hans.

8. gr.
Um þau veðskuldabréf, sem enginn gefur sig fram sem eigandi að í síðasta lagi á 

þeim degi, er stefna tilgreinir, skal með dómi ákveða, að þau megi afmá ú r veðmála- 
bókum, og skal það síðan gert ókeypis og vísað til heim ildar í dóminum.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta er flutt samkvæmt ósk dómsmálaráðuneytisins, en félag héraðsdómara 

hefur samið það. Með löguin nr. 20 frá 19. júní 1933 var ákveðið að afmá veðskuld- 
bindingar úr veðmálabókuin, ef veðbréfin voru dagsett fyrir 1. janúar 1905, og hefur 
það verið gert. Nú hefur það komið i ljós við ýmis bæjarfógeta- og sýslumannsem- 
bætti, að fyrrnefnd heimild nægir eigi lengur, og er því ráðgert með frv. þessu að lög- 
festa sams konar reglur um að afmá veðskuldbindingar samkvæmt veðbréfum, sem 
dagsett eru fyrir 1. janúar 1920, eins og lögfestar voru með fyrrgreindum  lögum, nr. 
20 1933. Af framkvæmd þessari leiðir, að veðmálabækurnar verða ólíkt aðgengilegri 
og áreiðanlegri heimildir um veðbönd fasteigna en þær hafa áður verið.


