
13. F ru m varp

til laga um hreppskilaþing.

(Lagt fyrir Alþingi 1921.)

1. gr.
1 hverjum  hreppi og kaupstað skulu m enn eiga með sjer tvö hrepp- 

skilaþing ár hvert, vorþing 1. til 20. júnidag og haustþing 1. til 20. október- 
dag. Skyldur er hver búandi og aðrir, sem lögskil eiga að gera á hreppskila- 
þingi að sækja það, eða setja gildan m ann  i sinn stað, nem a forföll banni. Hver 
sem ekki sækir nje lætur sækja hreppskilaþing og hefur eigi lögmæt forföll, 
verður sekur um  2 kr.



2. gr.
Hreppstjóri eða bæjarfógeti skal kveðja til hreppskilaþings með hæfi- 

legum fyrirvara með þingboði, sein berist boðleið um allan hreppinn. Hver 
sem tefur þingboð um  skör fram eða glatar því, er sekur um  5 kr, nema 
þyngri refsing liggi við eptir öðrum  lögum, eða gildar afsakanir sjeu fyrir hendi.

3. gr.
Sektir eftir lögum þessum renna í sveitarsjóð eða bæjarsjóð. Mál út af 

bro tum  gegn þeim skulu rekin sem alm enn lögreglumál.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan ú a r  1922.

A t h u g a s e m d i r .

Hin gildandi ákvæði um hreppskilaþing eru í lögum um  lausafjártíund 
12. júlí 1878. Nú er gert ráð fyrir að fella þessi lög ú r  gildi, en þott svo verði. 
er eigi hægt að komast hjá hreppskilaþingum, því að þar eru bæði vor og 
haust fram kvæm d ym s lögboðin störf svo sem framtal til hagfræðiskýrslna, 
kosning hreppnefndarm anna  og ým sra annara  s tarfsm anna í þarfir þjóðfjelagsins, 
birting laga og stjórnar ráðstafana m. m. Knnfrem ur eru þar venjulega tekin 
til um ræ ðu  og meðferðar ýmisleg mál, er sveitina varða sjerstaklega.

1 frv. þetta eru því tekin i nðalatriðunum  hin gildandi ákvæði um 
hreppskilaþing og aðeins breytt í óverulegum atriðum  svo sem upphæð sekta 
t ím atakm ark vorhreppskila o. s. frv.

Að öðru leyti gefur frv. ekki tilefni til a thugasemda.


