
Nd. 129. F r u m v a r p

til Iaga um breytingu á lögum nr. 35, 2. nóvem ber 1914, um mælingu og skrá- 
setningu lóða og landa í lögsagnarum dæm i Reykjavíkur.

F lu tn .m .: Jón Þorláksson, Jakob Möller, Jón  Baldvinsson og Magnús Jónsson.

1. gr.
1. málsgrein 6. gr. laganna orðist svo:
Nú verður ágreiningur um  lóðam örk, kvaðir á húseignum eða lóðum, 

þakrennur, ræsi, stjettir eða þesskonar, og sendir þá m æ lingam aður form anni 
m erkjadóm s uppdrátt  af þ ræ tu lóðunum  og skýrslu um það, í hverju ágrein- 
ingurinn sje fólginn. Fo rm aður  m erkjadóm s kveður málsaðilja siðan til þess að 
sækja m erkjadóm þing með hæfilegum fyrirvara, er venjulega sje eigi lengri en 
3 sólarhringar; skal einn löggiltur stefnuvoltur birta fyrirkallið. A m erkjadóm - 
þingi leggja málsaðiljar fram gögn sin og leiða vitni, ef með þarf. D óm endur



ganga á merki, ef þeim þykir það nauðsynlegt, áður eða eftir að vitnaleiðsla 
hefir farið fram.

2. gr.
1. og 2. málsgrein 7. gr. laganna orðist svo:
D óm ur í m erkjamáli skal upp kveðinn innan  viku frá dóm töku, nema 

mál sje óvenjulega umfangsmikið, enda má dóm suppsögn aldrei dragast lengur 
en 3 vikur. .

í m erkjadóm i skulu lóðamerki ákveðin. Mælingamaður afm arkar siðan 
lóðina á uppdræ ttinum , eins og m erk jadóm ur hefir ákveðið þau, og innfærir 
í lóðam erkjabók. Dómsúrslit um annan  ágreining sam kvæm t 6. gr. skal einnig 
innrita  i lóðam erkjabók.

3. gr.
9. gr. laganna orðist svo:
þegar lokið er merkjasetningu og mælingu allra lóða og landa á kaup- 

staðarlóðinni, skal bæjarstjórnin láta skrásetja allar lóðir og lönd með fram- 
baldandi núm erum  i bók, sem þar til er löggilt af atvinnu- og samgöngu- 
málaráðuneytinu.

4. gr.
10. gr. laganna orðist svo:
1 lóðaskrána og á aðaluppdrá ttum  skal jafnóðum rita breytingar þær, 

er verða á lóðum og húsum , og skipar bæjarstjórnin lóðaskrárritara til þess 
starfs.

Bæjarstjórnin sem ur reglugerð, er atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið 
staðfestir, um skyldur og störf Ióðaskrárritara.

5. gr.
1„ málsgrein 11. gr. laganna orðist svo:
t*á er merkjastefnu er lokið, má eigi þinglýsa skjali eða skjölum um 

eigendaskifti að lóð eða parti ú r  lóð, nem a m ælingam aður eða lóðaskrárritari 
hafi ritað vottorð sitt á skjalið eða skjölin um það, að eigendaskiftanna sje 
getið í lóðam erkjabók eða lóðaskrá.

6. gr.
12. gr. laganna orðist svo:
Lóðaskrárritari læ tur þeim, er þess óska, í tje staðfest eftirrit ú r  skránni 

og einnig af uppdrætti lóðarinnar. Fyrir slik eftirrit og fyrir vottorð sam kvæm t
11. gr., svo og fyrir ön n u r  störf, er lóðaskrárritari v innur fyrir einstaka menn, 
skal greiða gjald i bæjarsjóð Reykjavikur sam kvæ m t gjaldskrá, er bæjarstjórn- 
in sem ur og atvinnu- og samgöngum álaráðuneytið  staðfestir.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.



Gr e i n a r g e r ð .

Mæling kaupstaðarlóðar Reykjavikur og merkjastefnum sam kvæ m t lög- 
unum  2. nóv. 1914 er nú að mestu lokið og byrjað á skrásetningu lóða. Við 
framkvæmd þessa verks hafa komið fram nokkrir  smágallar á lögunum, sem 
óskað er leiðrjettingar á með þessu frv. F rum varp ið  er samið af nefnd, sem 
bæjarstjórn Reykjavikur fól það, og eftir tillögum frá m erk jadóm num  og mæl- 
ingamanni.

1. gr.
M erkjadómurinn hefir i starfi sinu rekið sig á það, að það mundi 

hentugt, að lögin tækju einnig til ágreinings um  kvaðir á lóð eða húseign. En 
orð laganna eru svo þröng, að þau taka einungis til m erkja milli lóða. Þykir 
því rjett að taka orðrjett upp ú r  h inum  alm ennu  landam erkjalögum  ákvæði 
16. greinar þeirra, sem við geta átt hjer.

2. gr.
Dóm tökufresturinn er lengdur hjer litið eitt, og þykir ekki mega skem ri 

vera en hjer er ákveðið, þar sem i m álunum  yfirleitt eru lögð fram fleiri eða 
færri skjöl, og þau verða að ganga milli allra dóm enda, sem ekki hafa færi á 
að helga máli hverju alla starfskrafta sína á degi hverjum.

Tilkynningarnar til m ælingam anns og aðilja eru óþarfar, enda engin 
torkvæði á, að aðiljar geti sjálfir spurst fyrir um, hve næ r dóm ur  verð iuppkveð inn .

Dómsúrslit um  ágreining út at kvöðum  er sjálfsagt að innrita  i lóða- 
merkjabók.

3. og 4. gr.
Það þykir óþarft, að landsstjórnin setji reglur um, hvernig skrásetningu  

sje hagað, en hinsvegar þykir sjálfsagt, að sett verði reglugerð um skyldur og 
störf lóðaskrárritara.

5. gr.
Það er afaróhentugt og veldur m ikilli tím atöf og óvissu við skrásetn- 

ingu lóða, ef þeim  er skift eða eigendaskifti verða eftir að m erkjasetning fór 
fram, en án þess að m ælingam anni sje kunnugt. Þessvegna ákveður írv., að 
tilkynna skuli m æ lingam anni breytingar á ö llum  lóðum , þar sem  merkjastefna 
hefir verið háð.

6. gr.
Þau störf, sem  lóðaskrárritara verður ætlað að vinna fyrir einstaka  

m enn, verða margvisleg, og þykir rjett, að borgun fyrir þau verði ákveðin m eð  
gjaldskrá.

7. gr.
Með þvl að skrásetning lóða stendur yfir, þurfa breytingarnar á eldri 

lögum að kom ast sem fyrst i gildi. .


