
Nd. 877. Frumvarp til laga
um breyting á lögum um ítölu, nr. 85 lll. des. 1943.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. mgr. 2. gr. laganna skal orða svo:
Nú berst hreppsnefnd krafa frá a. m. k. ~4búenda innan sveitarfélags um, að

ítölumat verði framkvæmt á jörðum í sveitinni eða á afréttarlöndum hreppsins, og
skal þá boða til fundar búenda um málið, en búendur teljast allir þeir, er jörð hafa
eða tiltekinn jarðarhluta til ábúðar eða fullra nytja. Skal þess geta í fundarboði, hvert
mál verði þar til umræðu. Fundur telst lögmætur, ef meira en helmingur búenda
hreppsins sækir fundinn og greiðir þar atkvæði. Enginn einn maður hefur meira en
eitt atkvæði, þótt hann nytji eða búi á tveim eða fleiri jörðum. Þess skal geta í fund-
argerð, hve margir búendur séu í sveitarfélaginu og hve margir hafi mætt á fundinum
og tekið þátt í atkvæðagreiðslu um fundarefnið.

Greinargerð.
Lög um ítölu, nr. 85 frá 1943, eru algert nýsmíði í íslenzkri löggjöf á svo viðu

sviði sem þar er gert ráð fyrir. Það er því ekki að undra, þótt einhverjir smíðagallar
gætu leynzt í þeim, enda hefur svo reynzt, er til átti að taka um framkvæmd þeirra.

t upphafi 2. gr. segir, að ef % búenda og jarðeigenda innan sveitar beri fram
kröfu um ítölumat, skuli boða til fundar um málið. Þeir, sem boða á, eru ábúendur
og jarðeigendur. Ábúendur eru væntanlega alltaf innan sveitar, en eigendur jarða
sveitarinnar geta verið innan sveitar, utan sveitar, en innan héraðs, utan héraðs, en
innan lands og loks erlendis, hvar sem er á hnettinum. Þetta þarf að takmarka nánar.
Orða mætti að boða aðeins á fundinn [arðeigendur, búsetta innan sveitarinnar. En
slíkt væri hið mesta handahóf, ef á annað borð er verið að miða við eignarrétt ti
jörðunum. Og jafnvel innan sveitar geta verið fjölmargir eigendur að einni og sömu
jörð. Nýlega var þinglýst hér eignarrétti tveggja manna á rúmum 80 álnum í 11 hundr-
aða jörð, m. Ö. o. hvor þessara manna á sem næst %4 jarðarinnar. En jarðeigendur
eru þeir engu að síður, ef haldið er við það hugtak. Hætt er og við, að menn muni
ekki eftir slíkum smápðrtum, og gæti það valdið ógildingu fundar, að boðun slíkra
manna á fundinn hefði farizt fyrir vegna ókunnugleika fundarboðanda. Þessir ann-
markar kalla fram þá spurningu, hvort ekki sé unnt að ganga alveg fram hjá eignar-
hugtakinu og láta ábúendur eina um að krefjast ítölu, ef þeir óska, og bera það mál
fram sem hvert annað nauðsynjamál, er varði sveitarfélagið í heild, en með þeim af-
brigðum frá venju, að þeir einir eigi um það atkvæði, hvort gera skuli ítölu í lönd
hreppsins. Hver ábúandi greiðir þá atkvæði um heildarupptöku málsins, en ekki um
afstöðu eða þátttöku einnar jarðar frekar en annarrar í því máli. Og sérafstaða jarð-
eigandans kemur ekki til greina, svo að teljandi sé.

Sé hins vegar haldið fast við atkvæðisrétt eigendanna, samhliða ábúendunum,
er rétt að gera sér ljósa aðstöðu þeirra nokkru nánar.

Sé miðað við eignarréttinn á annað borð, væri samkvæmt eðli málsins réttast
að miða við hann eingöngu. Fyllst samræmi næðist með því að telja saman jarðar-
hundruð þeirra, er atkvæði greiddu með og móti, og láta hundraðatöluna skera úr.
Næst mætti hugsa sér, að hver jörð réði einu atkvæði, án tillits til stærðar, og loks,
að hver jarðarpartseigandi ætti rétt á því að greiða atkvæði. Gæti þá svo farið, að
fjöldi manns væri í fyrirsvari fyrir eitt kot, en einn fyrir höfuðbólið á næsta leiti.
Gæti þetta lent út í hreinar öfgar. Og ekki bætir það úr skák, þótt ábúendur á kotinu
bætist við hópinn. Það gerir rétt einbýlingsins á eignarjörðinni enn þá minni. Þegar
þetta er athugað, finnst mér ekki, að jarðeigandinn þurfi að harma það, þótt áhúend-
unum einum væri eftirlátinn atkvæðisrétturinn um ítölumatið, en sú leið virðist leysa
vandann að fullu.


