
Hd. 19S. F rnm varp

til laga um breyting á lögum  nr. 54, 27. jún í 1921, um sölu á prestsmötu.

Flutningsm.: Hákon J. Kristófersson, Jón A. Jónsson, Pjetur Þórðarson, Jón 
Sigurðsson, Þórarinn Jónsson, B jörn Líndal, Pjetur Ottesen, K l. 
Jónsson og T ryggvi Þórhallsson.

2. gr. laganna skal orða svo:
Sá, er kaups beiðist á prestsmötu, sendir beiðni um það til lands- 

stjórnarinnar. Verð prestsmötu ákveður svo landsstjórnin þannig, að 5° o a f 
verðhæðinni veiti sömu vaxtaupphæð, sem ákvæðisverð prestsmötugjalds nem- 
ur, sbr. 5 . -7 .  gr. laga nr. 46, 16. nóv. 1907, um laun sóknarpresta. Kaup 
skulu síðan gerð áður ár sje lið ið  frá þvi, er kaupbeiðnin kom  til lands- 
stjórnarinnar. ■



G r e i n a r g e r ð .

Eins og kunnugt er, hvilir sú kvöð  á jörðum  einstakra manna, hinum 
svokölluðu bændakirkjueignum, að þeir verða að borga af þeim  árlegan skatt, 
hina svokölluðu prestsmötu. Ekki mun það leika á tveim  tungum, að flestir, 
e f ekki allir, sem fyrir viðburðanna rás hafa orð ið  eigendur að þeim  jörðum , 
hafa verið m jög óánægðir y fir  kvöð þessari, og svo mun vera enn, þó ein- 
staklingar þeir, sem þannig er ástatt fyrir, haíi talið langrjettast, að þeir væru 
undanþegnir kvöð þessari og að prestsmatan ætti að rjettu lagi að falla til 
viðkom andi kirkju, en ekki greiðast til ríkisins eða prestanna, þá hefir margra 
alda venja, og e f til v ill skortur á fu llkom inni rjettsýni, verið því til fyrir- 
stöðu, að þeir væru leystir undan kvöð þessari.

Á  seinni tímum virðist þó sú sanngirnishugsun hafa látið meir og meir 
á sjer bera hjá öllum  óhlutdrægum og rjettsýnum mönnum, er látið hafa 
uppi skoðun sína í þessu efni, að full sanngirni mælti með því, að gefa við- 
komendum  kost á að leysa sig frá kvöð þessari. A ftur á m óti bafa verið dá- 
litið skiftar skoðanir um það, á hvern hátt það skyldi vera. Sumir hafa álitið 
rjettast, að prestsmatan eða andvirði hennar rynni til hlutaðeigandi kirkju 
eða eigenda þeirra, þar sem sú kvöð hvílir á þeim  að halda kirkjunum sóma- 
samlega við, en gjö ld  til þeirra jafnaðarlegast ekki m eiri en svo, að nemur 
allra nauðsynlegasta árlegu viðhaldi, eða freklega það. Ljósasti vottur hvað 
þetta snertir er það, að flestar nýbygðar kirkjur munu skulda eigendum sin- 
um stórQe. Þess munu einnig dæmi, að sumar bændakirkjur eru svo hrörlegar 
orðnar, að Iítt munu vera hæfar til að fram kvæ m a í þeim  guðsþjónustu, en 
efnahag margra hverra eigenda þeirra þannig háttað, að endurbygging hefir 
dregist óhæfilega.

A ftur á móti hefir það verið  álit annara, að sanngirni í þessu tilfelli 
gagnvart prestsmötugreiðendum væri vel í hó f stilt, e f þeir fengju prestsmöt- 
una keypta. En m jög hafa verið  skiftar skoðanir um það, á hvaða grundvelli 
söluverðið ætti að byggjast.

M eð lögum nr. 54, 27. júní 1921, er prestsmötugreiðendum gefinn kost- 
ur á að fá þær keyptar af sjer. Samkvæmt þar settum skilyrðum  fyrir söl- 
unni gat verð á prestsmötu jafnaðarlega orðið svo hátt, að fátækum mönn- 
um væri algerlega ofvaxið að kaupa hana. Með frv. því, sem hjer liggur fyrir, 
er leitast við að bæta nokkuð úr þessu, m eð því að ákveða sanngjarnari sölu- 
grundvöll, þar sem gert er ráð fyrir, að prestsmatan sje seld fyrir þann höf- 
uðstól, er gefi af sjer árlega með 5 ° / o  vöxtum sömu upphæð og hún nemur sam- 
kvæmt ákvæðisverði, sem hluti af heimatekjum til viðkom andi presta upp í 
laun þeirra, þá er sala fer fram.

Það mun óhætt að fullyrða, að tæplega sje með nokkurri sanngirni 
hægt að líta öðruvísi á en svo, að það sje öldungis rjett, að öllum  málavöxt- 
um athuguðum, að prestsmötugreiðendur fái hana keypta við  sem allra væg- 
ustum kjörum, sjerstaklega þegar þess er einnig gætt, að ríkissjóður beri ekki 
neinn rannverulegan halla a f sölunni.



Með lögum nr. 13, 19. júní 1922, var svo ákveðið, að prestsmata á Grund 
i Eyja firði skyldi falla til v iðkom andi kirkju, henni til viðhalds, án þess að 
nokkurt endurgjald kæmi fyrir til ríkissjóðs. M eð þessum lagafyrirmælum, 
sem 1 sjálfu sjer mega teljast fu llkom lega sanngjörn, e f náð hefðu til kirkju- 
eigenda alment, var gengið inn á nýja braut i þessu máli. Var þvi og þá sleg- 
ið föstu a f ýmsum undir umræðunum, án þess að nokkur mælti því í gegn, 
að úr því gengið væri inn á þessa braut, yrð i að stíga það spor til fulls og 
láta alla kirkjueigendur njóta jafnrjettis í þessu efni, og var beinlínis skorað 
á fjárhagsnefnd Nd., sem um m álið fjallaði, að gera tillögur um málið á þeim 
grundvelli.

Þrátt fyrir það, þótt nefndin y rð i ekki v ið  þessum áskorunum, þá lýsti 
framsögumaður nefndarinnar því y fir fy rir hennar hönd, að hún viðurkendi 
rjettmæti þessarar kröfu, en sökum þess, hve þá var orðið áliðið þings, treysti 
nefndin sjer ekki til að gera tillögur um afgreiðslu málsins á þann hátt.

Þrátt fyrir þessa yfirlýsingu framsögumanns fyrir hönd nefndarinnar, 
þótti eftir atvikum ekki rjett að fara fram  á algerða eftirgjöf prestsmötunnar, 
enda tvísýnna um framgang málsins m eð því fyrirkom ulagi en þessa frum- 
varps, er hjer liggur fyrir, sem tæplega mun verða hægt að segja annað um 
en sje bygt á fyllstu sanngirni.


