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Efni: Umsögn um frumvarp til jarðalaga, 783. mál, heildarlög, og frumvarp til 
ábúðarlaga, 782. mál.

Auk þess að hafa sjálfur fengið frumvörpin til umsagnar með bréfi dags. 1. þ.m. hefur stjóm 
Sýslumannafélags íslands falið mér að veita umsögn um þau. Sýslumannsembættum er ætlað 
nokkuð hlutverk við þá opinberu stjómun sem jarðalögin kveða á um. Það skiptir þau miklu máli 
að vandað sé til þeirra reglna sem þau eiga að vinna eftir í þessum efnum.

A. Frumvarp til jarðalaga.

I. Þinglýsing.

Þinglýsingar eru viðfangsefni sýslumanna og ber þeim að gæta gildandi lagareglna þar að lútandi. 
Þær eru fyrst og fremst almennar reglur þinglýsingalaga en ennfremur eru í öðrum lögum ákvæði 
um það efni þar á meðal í jarðalögum.

Þinglýsing ákvarðana landbúnaðarrádherra,

í 18., 20., 27. og 28. gr. frumvarpsins eru ákvæði sem virðast miða að því að ákvarðanir 
landbúnaðarráðherra varðandi tilteknar jarðir verði skráðar í þinglýsingabækur (þinglýsingahluta 
Landskrár fasteigna) til þess að þær öðlist gildi. Ekki eru gerðar athugasemdir við þetta.

Um 70. gr. Jrumvarpsins.

70. gr. frumvarpsins er þannig orðuð: “Þinglýsing. Óheimilt er að þinglýsa skjölum um aðilaskipti 
að fasteignum sem lög þessi gilda um, nema fyrir liggi að ákvæða laganna hafi verið gætt.” Þá segir 
í greinargerð með frumvarpinu: “Um 70. gr. Ákvæðið er að nokkru leyti efnislega samhljóða 9. gr. 
jarðalaga nr. 65/1976, með síðari breytingum. Þarfnast ekki skýringa.”

Eigi að hafna þinglýsingu verður að nota sömu aðferð og gert er í 2. mgr. 6. gr. þinglýsingalaga nr. 
39/1978, sbr. 1. gr. 1. 45/2000, og telja nákvæmlega upp hvaða atriði það eru sem varða frávísun. 
Orðalag frumvarpsgreinarinnar er allt of almennt. Hafa þarf og í huga að megin tilgangur 
þinglýsinga er trygging réttinda gagnvart þriðja manni og að samningur milli aðila er óháður því 
hvort honum er þinglýst eða ekki. (sjá t.d. rit prófessors Þorgeirs Örlygssonar: Mistök í
þinglýsingum. Réttarreglur. Útg. 1993. Bls. 16) Það er því grundvallaratriði að hið opinbera komi 
ekki í veg fyrir að menn tryggi réttindi sín nema samkvæmt skýrum og afdráttarlausum 
lagafyrirmælum.

Lagt er til að 70. gr. frumvarpsins verði felld niður eða endurskoðuð. Ef þurfa þykir kemur til 
greina að fella skýrt afmarkaða frávísunarheimild inn í 2. mgr. 6. gr. þinglýsingalaga.



Um 14. gr. frumvarpsins.

í þessu ákvæði er að finna fyrirmæli til landeigenda sem eiga jörð saman um að mynda með sér 
félag um eignarhald, fyrirsvar og rekstur jarðarinnar. Þeim er í sjálfsvald sett hvaða félagsform þeir 
velja sér. Þinglýsa skal ákvörðun félagsins um hver skuli vera fyrirsvarsmaður félagsins. I 
greinargerð með þessari frumvarpsgrein er því lýst að hér sé um að ræða umboð sem heimili 
tilteknar ráðstafanir svipaðar þeim ráðstöfunum sem húsfélag íjöleignarhúss megi taka með 
samþykki einfalds meirihluta sameigenda en ekki þeirra sem samþykki allra þarf til að koma 
samkvæmt meginreglum um sérstaka sameign.

Tekið skal undir þau sjónarmið sem mæla með því að félagsformið verði í auknum mæli notað 
varðandi eignaumsýslu jarða. Bæði út á við að því er lýtur að hagræði fyrir þá sem eiga lögskipti 
við jarðareigendur, eins og ákvæðið stefnir að, en einnig mætti gjaman hugleiða hvort ekki sé 
heppilegt að nota viðeigandi félagsform til að takmarka Qárhagslega áhættu jarðareigenda 
(jarðareiganda) við tiltekna rekstrarþætti. Jafnframt mætti opna leiðir fyrir landeigendur að 
fjármagna hugmyndir og viðfangsefni með hlutafé eða annarri slíkri fjárhagslegri þátttöku 
utanaðkomandi fjárfesta. í kjölfar þess fylgir að skapa almennt hagstætt rekstrarumhverfi að því er 
varðar íjárhagsábyrgð, fjármögnun og rekstargrundvöll og ýmislegt fleira sem afkoma landeigenda 
hvílir á. Það leiðir aftur til hugleiðinga um skiptingu jarða upp í fleiri fasteignir eftir 
viðfangsefnum.

Ákvœði tíl bráðabirgða. I.

Engin athugasemd.

II. Ættaróðul -  Óðalsjarðir. VIII. kafli frumvarpsins.

Ákvæði um óðalsjarðir eru úrelt eins og fram kemur í greinargerð fyrir 48. gr. frumvarpsins og því 
ákvæði ætlað að vera “nokkurs konar sólarlagsákvæði” fyrir þær. Tekið skal undir að því fyrr sem 
lagaákvæði um óðalsjarðir hverfa úr löggjöfmni því betra. í 55., 58. og 64. gr. eru ákvæði um 
hlutverk sýslumanna varðandi ráðstöfun og umsýslu óðalsjarða. Þau munu vera leifar frá gamalli 
tíð og vonandi reynir ekki á þau því sýnilegt er að þar er um neyðarráðstafanir að ræða þegar 
málefni tiltekinnar óðalsjarðar eru komin í óefni. Ef til vill eru þessi lagaákvæði dæmigerð um það 
hvað óðalsjarðir falla illa að almennum reglum um ráðstafanir eignarréttinda nú á dögum.

III. Nauðungarsala. 34. gr. frumvarpsins.

Engin athugasemd.

IV. Annað.

Jarðalögum er ætlað að vera lagagrundvöllur undir stjóm hins opinbera, ríkis og sveitarfélaga, á 
notkun lands til landbúnaðar. Með hinu nýja frumvarpi eru gefin fyrirheit um að losa að einhverju 
leyti um þau opinberu tök sem gildandi löggjöf mælir fyrir um. Meðal annars er lagt til að 
jarðanefndir verði lagðar niður. Þá er í greinargerð sagt frá áformum um að draga úr einhliða 
áherslu á notkun lands, sem tilheyrir jörðum, til landbúnaðamota og miða fremur við breytta 
atvinnuhætti. Þrátt fyrir þessar hugleiðingar er í 1. gr. frumvarpsins orðuð stefnuyfirlýsing um 
“tryggja svo sem kostur er að land sem vel er fallið til búvöruframleiðslu verði varðveitt til slíkra 
nota.” Sambærilegt orðalag er ekki í eldri jarðalögum. Þetta virðist mótsagnakenndara en skýrist af 
hugleiðingum í greinargerð með frumvarpinu.

Land og mannvirki jarða eru oft margþætt og geta gefið margvíslega möguleika og ástæðulaust



virðist að setja landeigendum skorður við að nota hugmyndaflug sitt við nýtingu þeirra. Vandséðar 
eru röksemdir um að um þá séu settar þrengri reglur en kveðið er á um í almennum reglum, einkum 
reglum skipulagslaga. Þess má og geta að það hefur vakið athygli að íbúðalánasjóður virðist ekki 
vilja veð í jörðum til tryggingar lánveitingum til íbúðabygginga heldur aðeins í viðkomandi 
íbúðarhúsi sem oft hefur valdið töfum og heilabrotum við þinglýsingu. Með sömu undirstöðurökum 
má benda á að ekki sé ástæða til leggja íbúðarhúsnæði undir áhætturekstur í atvinnuskyni. Þá er 
einnig ástæðulaust að blanda saman áhættu af fleiri en einni rekstrareiningu ef svo stendur á hjá 
landeiganda. Það er að sönnu víðfeðmt álitamál hvers vegna, í hvaða mæli og með hvaða hætti hið 
opinbera á að grípa inn í viðleitni landeigenda til að bjarga sér.

B. Frumvarp til ábúðarlaga.

Efni frumvarpsins varðar lítið viðfangsefni sýslumanna. Þar virðist fyrst og fremst verið að draga úr 
þeim ívilnunum sem núgildandi löggjöf færði ábúendum í hendur á kostnað jarðareigenda. Þar með 
má ætla að almennar og stjómarskrárbundnar reglur eignarréttarins verði betur virtar eftir 
lögfestingu frumvarpsins en hingað til.

Engar athugasemdir eru gerðar við frumvarpið.
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