
20. Frumvarp

til laga um manntalsþing.

(Lagt fyrir Alþingi 1923).

1. gr.
Hreppstjórar halda manntalsþing, hver í sínum hreppi, sama dag og 

vorhreppaskilaþing er haldið. Skal þar gegnt öllum hinum  sömu störfum og 
gegnt heflr verið á m anntalsþingunum  hingað til að undanskildum  dómsstörfum.

í kaupstöðum skal í engu breytt um mannialsþingin, og skulu þau 
haldin i byrjun júlím ánaðar ár hvert.

2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildí numin þessi lagaákvæði. Opið brjef 

10. febr. 1847 um nokkrar ákvarðanir þeim til trausts, er þinggjaldi eiga að 
lúka. Lög 27. júni 1921 um breytingu á þeim tíma, er manntalsþing skulu háð.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  þ e t t a  f r u m v a r p .  .

Að visu er það svo, að manntalsþingin eru nú orðin að sieslu leyti 
óþörf, enda víðast hvar á landinu afarilla sótt. En hinsvegar er hjer um gamla 
stofnun að ræða, sem mörgum hverjum þegar af þeirri ástæðu er sárt um, og 
vilja því ekki missa. þá ber og þess að gæta, að ýms störf eru bnndin við 
þessa stofnun, svo sem þinglestur brjefa, gjaldinnheimta, kosning til sýslu- 
nefnda o. fl.

Afnám m anntalsþinganna m undi því hafa i för með sjer breyting, þó 
ekki væri stórvægileg, á fjölda mörgum lögum, en það hefir verið ein megin- 
regla stjórnarinnar við samning þéss lagabálks um embættabreytingar, er þetta 
frum varp stendur i nánu sam baadi við, að gera hann þannig úr garði, að 
sem minst rask yrði á löggjöfinni. Hins vegar er þetta unnið við breytinguna. 
Sýslum ennirnir losna við þingaferðirnar, en til þeirra ganga 10—20 dagar og 
m unu þessar ferðir nú kosta hvern sýslumann 600—800 kr. Hjer er því bæði 
beint sparaður tími og peningar. Bændum og öðrum , er þingin sækja, er þetta 
líka sparnaður, því samkvæmt frumvarpi þessu falla þingin sam an við vor- 
hreppaskilaþingin. Og enn verður að gæta þess, að ef nýja lögsagnarurndæma-



skipunin kemst á, þá hefði verið miklum erfiðleikum bundið fyrir sýslumann- 
inn að þinga í sum um  sýslunum, eins og t. d. í Árnes-, Rangárvalla- og Vest- 
ur-Skaftafellssýslu. f*á má og færa breytingunni það til gildis, að hún iþyngir 
ekki hreppstjórunum  að m un í þeirra stöðu, og að lokum  skal það tekið fram, 
að hreppstjórarnir gegna miklu erfiðari og vandasam ari störfum, en þeim, sem 
eru samfara manntalsþingunum.

Manntalsþingsstörfin má flokka sem hjer segir:

1. D ó m þ i n g .
Manntalsþingin eru nú þau einu föstu dómþing á landinu utan Reykja- 

víkur. Stjórnin hefir fengið skýrslu þá, sem fer hjer á eftir, frá öllum sýslu- 
m önnum  landsins um hve mörg mál hafi siðustu þrjú árin verið þingfest eða 
tekin fyrir á m anntalsþingunum , og ber skýrslan það með sjer, að í allflestum 
um dæm unum  eru örfá eða engin mál tekin fyrir á þingum. Hjer við bætist 
að í flestum málum er tekinn frestur og verða þau þvi ekki útkljáð á m ann- 
talsþinginu.

1920 1921 1922

1. V estm annaeyjar..................................................................... » » »
2. Arnessýsla ..................................................................... » 1 »
3. Rangárvallasýsla..................................................................... » » »
4. Skaftafellssýsla ............................................................. 1 » »
5. Norður-Múlasýsla ............................................................ » » 32
6. Suður-Múlasýsla ............................................................ » » 14
7. Þingeyjarsýsla ..................................................................... » » »
8. Eyjafjarðarsýsla ............................................................ » » 5
9. Siglufjörður............................................................................. » » »

10. Skagafjarðarsýsla.............................................................. » 17 »
11. H únavatnssýsla..................................................................... 5 4 54
12. Strandasýsla ..........................  .................................... » » 1
13. Isafjarðarsýsla ..................................................................... 3 » 2
14. Barðastrandarsýsla............................................................ 1 2 2
15. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla.................................... » » 12
16. D alasýsla............................................................................. » » »
17. Mýra- og B orgarfjarðarsýsla............................................ » 1 2
18. Gullbringu- og Kjósarsýsla............................................ 2 4 4

Par sem  tala aðein s stendur i aftasta dálki, vantar u pp lýsingar um sun d u rliðu n  
fyrir h vert ár.

Það þótti þvi rjett að upphefja manntalsþingín utan kaupstaðanna, sem 
dómsþing, og er það einnig bein afleiðing af þvi, að hreppstjórunum  er falið 
að halda þau, því þeir eru ólöglærðir menn og því ekki unt að veita þeim 
yfirleitt dómsvald.

2. Þ i n g l ý s i n g a r þ i n g .
Með tilskipun 24. april 1833 var svo ákveðið að brjef skyldu lesin á 

manntalsþingum.
Lengi vel fram an af voru hin þinglesnu brjef örfá, og gátu m enn því



auðveldlega tylgst með öllum þinglýsingum á þingunum . En þetta er alt breytt, 
nú eru þinglesin á hverju vori fjöldi brjefa i öllum hinum  stærri þinghám, og 
þinglesturinn fer þannig fram, að sýslum aður les að eins upp nafn aðilja, dag- 
setning brjefsins og upphæð þess, og þá er einnig getið innihalds þess, hvort 
það er t. d. afsal, kaupsam ningur, o. s. frv.

Það gefur nú að skilja, að þótt ekki sjeu lesin á þennan hátt nem a 
20—30 brjef, þá getur enginn áttað sig á innihaldi brjefanna, því síður, þegar 
þau eru orðin 50 — 70, og þar yfir, eins og á sjer stað í hinum  stærri þinghám. 
Enda er það svo, að þinglýsingunum er enginn gaum ur gefinn á manntals- 
þingunum af þeim fáu m önnutn, er sækja þau. Hjer er að eins orðið um 
formatriði að ræða. Æ tlast er til þess, að hjer eftir sendi sýslum ennirnir hrepp- 
stjórunum  fyrir manntalsþingið skjöl þau, er lesa á í hreppnum , og láti fylgja 
skrá yfir, svo hreppstjóri þurfi ekki annað að gera en innfæra skrána orðrjett 
í þingbókina og lesa síðan fyrir þingheimi. Að loknu þinginu endursendir 
hreppstjóri sýslumanni öll brjefin, sem svo veitir þeim venjulega áteiknun. 
Að sjálfsögðu verður hreppstjóri, eins og hingað til hefir átt sjer stað; að taka 
á móti brjefum til þinglýsingar á sjálfu manntalsþinginu. Innfærir hann slík 
brjef i þingbókina, og getur þess í brjefi til sýslumanns að þau hafi verið les- 
in á þinginu.

Samkvæmt þessu verða manntalsþingin framvegis þinglýsingarþing.

3. Gj a 1 d h  ei m t u þ i  n g .
Það má svo heita, að engin breyting verði á gjaldheim tunni, þótt 

hreppstjórunum  verði falið að halda manntalsþingin. Því  eins og nú er, þá 
eru þeir í raun og veru aðalgjaldheim tum ennirnir, þótt sýslumaður beri á- 
byrgð á innheim tunni sem hann og gerir framvegis eftir þessu frumvarpi.

Fyrirkomulagið er nú þetta, að því er manntalsbókagjöldin snertir. 
Sýslumaður reiknar út m anntalsbókina og skrifar svo út úr henni reikning 
fyrir hvern gjaldanda, þinggjaldsseðil, sem hann svo afhendir á þingunum 
híutaðeiganda. En oftast m un það svo, að megnið af seðlunum lendir hjá 
hreppstjóranum , sökum þess hve fáir mæta á þingunum. Og aðalgreiðslan á 
þinggjöldunum fer í gegnum hendur hreppstjóranna og verslananna í sýslunni.

Svo lítið innheimtist nú á m anntalsþingunum , að sýslumenn verða að 
hafa með sjer að heiman peninga til þess að geta greitt hreppstjörum  og yfir- 
setukonum  laun þeirra.

Eftir nýja fyrirkomulaginu er ætlast til þess, að sýslumaður sendi 
hreppstjórunum  þinggjaldsseðlana, sem svo afhenda þá á þingunum  og taka 
á móti peningunum af þeim, er greiða vilja. H reppstjórunum  verður ekki að 
neinu leyti iþyngt með þessari gjaldheim tu frá því sem nú er. Þvi nú er full 
heimild til þess að gefa þegar út að afstöðnu manntalsþingi, lögtak á hendur 
gjaldendum  þeim, er ekki greiða á þinginu, og afhenda síðan hreppstjóra lög- 
takslistann. Á þennan hátt er innheim tan í raun og veru kom in í hendur 
hreppstjóranna. Stjórnarráðinu er kunnugt um að einstöku sýslum aður hefir 
haft þessa aðferð, en látið þess þó getið við hreppstjóra, um leið og lögtaks- 
listinn var afhentur, að þeir gætu, ef þeim svo sýndist, veitt gjaldfrest fram 
eftir haustinu, Gjaldendum er þetta fyrirkomulag hentugra, því það er venju- 
lega fyrirhafnarm inna fyrir þá að kom a þinggjaldinu til hreppstjóra síns en



sýslumanns. Og fyrir sýslum ann er þetta mikill tim asparnaður, að fá þing- 
gjöldin úr hverjum hreppi beint frá hreppstjóra, í stað þess að hafa alt sum - 
arið sífeldan straum  af mönnum, sem flestir hverjir eiga ekkert annað erindi 
en greiða þinggjald sitt. Yitanlegt er það, að þessi innheim ta bakar hrepp- 
stjórunum  mjög mikla vinnu og fyrirhöfn, en það hefir hún ávalt gert.

4. Ý m i s l e g  s t ö r f .
Sýslumaður friðlýsir eggveri og sellátrum, og spyr um lausamenn, en 

slík störf m unu þýðingarJítil. Þá er og kosið til sýslunefndar á manntalsþing- 
um. Nú er sýslum aður form aður kjörstjórnar þeirrar er stendur fyrir kosning- 
unni, en samkvæm t frumvarpi þessu er ætlast til þess að hreppstjórinn stýri 
kosningunni, þvi hann á framvegis að gæta allra þeirra starfa á manntalsþing- 
um, sem sýslumaður hefir hingað til gegnt, nem a dómsstörfum.

Að lokum skal þess getið, að m anntalsþingunum  hefir verið fært það 
til gildis, að á þingaferðum kyntist sýslum aður sýslubúum, og að þeir gætu 
hinsvegar þá borið mál sín upp fyrir honum. En þetta er gerbreytt. Það er 
nu alltítt að sýslumenn þinga á tveim stöðum sama daginn, og i sum um  sýsl- 
um halda þeir þrjú þing á dag, og má þvi nærri geta hve mikinn tima sýslu- 
m aður hefir til þess að kynnast almenningi og skera úr eða greiða ú r málum 
þeirra. Enda m un það nú vart eiga sjer stað, að nokkur af þingheimi leggi 
spurningar fyrir sýslumann, hvorki í þessa átt eða til skýringar lagaboða.


