
Ed. 628. Néfndarálit

um frumvarp til laga um heimild fyrir veðdeild Landsbankans til að gefa út 4. 
flokk (Serie) bankavaxtabijefa.

Vjer sem hin háttvirta efri deild hefir kosið til að íhuga nefht frumvarp 
leyfum oss hjer með að skýra frá áliti voru um það á þessa leið:

Þareð nú er eigi eftir að gefa út nema nokkuð á þriðja hundrað þúsund 
krónur af bankavaxtabrjefum 3. flokks, þá er óumflýanlegt að veita heimild i þá 
átt, sem farið er fram á i frumvarpi þessu, ef eigi á að vera tekið fyrir öll veð- 
deildarlán, og þvi er nefndin sammála um að mæla með, að frumvarpið nái fram 
að ganga; en í frumvarpinu, eins og það liggur íyrir, eru ýms nýmæli og þykja 
nefndinni sum þeirra nokkuð athugaverð, og fyrir því leggur hún til, að gjörðar 
sjeu á frumvarpinu nokkrar breytingar.

í 1. greininni er ákveðið, að hinn 4. flokkur bankavaxtabijefanna nemi 
altað 6 miliónum króna; þetta er tvöfalt stærri upphæð en 2. og 3. flokkur banka- 
vaxtabrjefanna nam, og þykír nefndinni það eigi nauðsynlegt, þvi síður sem hjer 
er um tilraun að ræða að þvi er snertir hina sameiginlegu ábyrgð lántakenda. 
Nefndin leggur því til, að upphæðin sje færð úr 6 miliónum niður i 3 milíónir og 
þá um leið, að tillagið úr landsjóði greiðist aðeins i 2 ár.

Oss þykir betur fara að orða 3. gr. nokkuð öðruvísi, án þess þar sje um 
eiginlega efnisbreyting að ræða. Sama er að segja um breytingarnar við 4. og 5. 
gr. Breytingin við 7. gr. er aðeins til að koma i vegfyrir, að lántakendur þurfi 
að óttast, að skoðunargjörð sú, er þar ræðir um, gæti orðið þeim mjög kostnað- 
arsöm. Við 9. gr. vill nefndin gjöra þá breytingu, að heimilað sje að veita lán, 
þótt eigi sje meira en 300 krónur.

Niðurlagið á 10. gr. er nýmæli, sem nefndinni þykir varhugavert; eftir 
því hefir lántakandi ekki rjett til að fá lán sitt útborgað með bankavaxtabrjefun- 
um sjálfum, en svo getur staðið á, að hann eigi kost á að fá meira fyrir þau, en 
þá upphæð, sem bankastjórnin á von á að fá fyrir þau að frádregnum kostnaði. 
Aftur er á það að líta, að með þessu ákvæði væri bankastjórninni gjört mögulegt 
að semja um sölu fyrirfram á bankavaxtabrjefunum í einu lagi og hugsanlegt er, að 
þá kynni að fást meira fyrir þau en ella á sama tíma, en ef vextir kynnu seinna að 
breytast yfirleitt, þá er þó nokkuð á tvísýnu teflt í þessu efni. Niðurstaðan hefir 
þvi i nefndinni orðið sú, að leggja til, að þessu sje slept.

í 11. gr. er svo ákveðið, að við hver eigendaskifti á fasteign, sem veðsett 
er veðdeildinni, skuli greiða 2% af því, sem á eigninni hvilir, til varasjóðs; gjald 
þetta kæmi nokkuð ójafnt niður og gæti orðið tilfinnanlegt, þegar það bættist við 
annan kostnað, sem eigenda skiftunum væri samfara, þinglestrargjald, erfðafjár- 
gjald, ef til vill stimpilgjald o. fl. Nefndin leggur því til að þetta sje felt burt.

Breytingartillagan við 13. gr. er afleiðing af breytingartillögunni við 11. 
gr., og við 14. gr. er að eins lítil orðabreyting. Á eftir 17. gr. þykir oss nauðsyn- 
legt að taka upp 10. gr. úr lögum 9. júlí 1909 um útgáfu 3. flokks bankavaxtabrjefa 
og þar kemur þá niðurlagið á 17. gr. Við 18. og 20. gr. eru aðeins orðabreytingar



Fyrri breytingartillagan við 22. gr. er aíleiðing af fyrri breytingartillögunni 
við 1. gr., en síðari breytingartillagan er til þess, að laun endurskoðendanna standi 
þá á 1000 kr. samtals til hvors.
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