
Wd. 50. Frumvarp

til laga um sölu á prestsmötu.

F lutningsm enn: Bjarni Jónsson frá Vogi, Pjetur Ottesen, Hákon J. Kristófersson, 

Eiríkur Einarsson, Þorl. Guðm undsson og Pjetur Þórðarson.

1. gr.
Heimilt skal þeim , er prestsmötur eiga að greiða, að fá þær kevptar af 

sjer, svo sem fyrir er mælt í lögum  þessum.



2. gr.
Sá, er kaups beiðist á prestsmötu, sendir beiðni um það til Iandsstjórn-

arinnar. Verð prestsmötu ákveður svo landsstjórnin, þannig að 5 ° / o  af verðhæ ð-
inni veiti söm u vaxtaupphæð, sem hið árlega prestsmötugjald hefir num ið að 
meðaltali eftir verðlagsskrárverði á sm jöri síðastliðin 12 ár í sýslu þeirri, er 
kaupbeiðandi á beima í. Kaup skulu svo gerð áður ár sje lið ið  frá því er kaup- 
beiðnin kom  til landsstjórnarinnar.

3. gr. .
Kaupandi greiðir að minsta kosti ’ / i o  hluta kaupverðsins um leið og

kaup eru gerð.
Fyrir eftirstöðvum kaupverðsins skal gera skuldabrjef, m eð veði í fast- 

eign, eða annari tryggingu, er landsstjórnin tekur gilda, og greiðast þær síðan á 
10 árum m eð jöfnum  afborgunum  ásamt 5°/o vöxtum . Greiða má kaupverðið í 
einu lagi.

4. gr.
Andvirði prestsmötu renni í prestlaunasjóð, er greiðir síðan viðkom andi 

presti vexti þá, er fást a f andvirði prestsmötu.

5. gr.
Nú sannar eigandi prestsm ötujarðar, að hún bafi spilst verulega og til 

langframa af náttúrunnar völdum , eða kúgildi, sem prestsmata er goldin af, sjeu 
fyrir löngu fallin, án þess að eiganda sje um að kenna, og er þá ráðherra heim - 
ilt að veita ívilnun, er svari til verðrýrnunar jarðarinnar, eða á prestsmötunni, 
sem svarar til kúgildafallsins, en bæta skal hlutaðeigandi presti upp þann tekju- 
missi, er af þessu leiðir.

6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.

Á s t æ ð u r .

Sjá greinargerð fyrir frv. á jþsk j. 140 árið 1919 (A -deild  Alþt. s. á., bls. 
57Ö— 572), sbr. og nefndarálit um frv. s. á. frá allsherjarnefnd Nd., á þskj. 467 
(bls. 1047— 1049 í skjalaparti), en frv. er nú óbreytt eins og það var afgreitt frá 
Nd. á þinginu 1919.


