
Nd. 368. Nefndarálit
um frv. til erfðalaga.

F rá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur ræ tt þetta frv. við hæstv. félagsinálaráðherra og sent það til 

umsagnar lagadeildar háskólans. Er álitsgerð deildarinnar prentuð sem fylgiskjal 
með nál. þessu.

Nefndin er samdóma hæstv. félmrh. uin það, að brýna nauðsyn beri til endur- 
skoðunar erfðalaganna. Hún lítu r einnig svo á, að rétt sé stefnt með því að tak- 
m arka erfðarétt vegna skyldleika við nákom nari ættingja en nú er að lögum, jiótt 
skiptar séu skoðanir um það, hvar h in  nýju mörk skuli setja. Þá telur nefndin 
það ákvæði frv. til bóta, að láta fjárm uni, sem enginn á erfðarétt til, renna að mestu 
leyti i ellistyrktarsjóði og sjóði til uppeldis og m enntunar ungmenna i stað ríkis- 
sjóðs, eins og nú er. Hins vegar þurfa ýmis atriði í máli þcssu frekari athugunar 
við, og vill nefndin um það visa til um sagnar lagadeildar.

Að þessu athuguðu telur nefndin rétt, að fram  fari ýtarlegri undirbúningur 
þessa máls með það fyrir augum, að niðurstöður þeirrar athugunar verði sem fyrst 
lagðar fyrir Alþingi. Leggur nefndin því til, að frv. verði afgr. með svofelldri



RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ. 
í trausti þess, að hæstv. rik isstjórn  láti fram  fara gagngera endurskoðun erfða- 

löggjafarinnar og leggi j)ær niðurstöður fyrir Alþingi eins fljótt og unnt er, tekur 
deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 2. nóv. 1943.
Garðar Þorsteinsson, Sigurjón Á. Ólafsson, Gunnar Thoroddsen, 

form. fundaskr. frsm.
Jörundur Brynjólfsson. Þóroddur Guðmundsson.

FylgiskjaL 

HÁSKÓLI ÍSLANDS Reykjavik, 8. okt. 1943. 
A llsherjarnefnd neðri deildar Alþingis hefur með bréfi 16. f. m. sent lagadeild 

háskólans til um sagnar frum varp til erfðalaga.
Meginbreytingar þær, sem frum varpið felur i sér frá gildandi erfðalögum, eru 

þessar:
1. Réttur m anna til arfs vegna skyldleika er takm arkaður við nákom nari ætt- 

ingja en nú hafa erfðarétt.
2. Breytt er reglum þeim, sem gilt hafa um erfðasam band kjörforeldra og kjör-

barns og k jörbarns og holdlegra foreldra þess og ættingja.
3. Horfið er frá þeirri reglu að láta yfirgefinn arf hverfa allan til ríkisins og ný

skipun á því gerð, hversu með hann skuli fara (sbr. 24. gr. frv.).
Að því er varðar fram angreind nýmæli frum varpsins, vill deildin benda á eftir- 

greind atriði:
Um 1. Það verður að teljast eðlilegt og réttmætt, eftir því hvernig ættartengsl- 

um og ættartilfinningum  m anna alm ennt er háttað nú á tímurn, að takm arka lög- 
erfðir við nánari ættingja en nú standa lög til. Það er að sjálfsögðu álitamál, hvar 
setja skuli takm örkin fvrir ættingjaerfðum. Telur deildin það t. d. orka tvímælis, 
bvort rétt sé að útiloka afkom endur systkina frá lögarfi, eins og frum varpið gerir. 
Hins vegar telur deildin það ekki athugavert að fella niður erfðarétt hliðargreina 
eftir afa og ömmur og langafa og langömmur og útiloka langalangafa og -ömmur 
og hliðargreinar þeirra algerlega frá arfi.

Um 2. Það verður að teljast mjög hæpið, að heppilegt sé að ættleiðsla hafi í 
för með sér slit á öllu erfðasam bandi milli k jörbarns og holdlegra foreldra þess og 
ættingja, svo sem ákveðið er í 3. gr. frum varpsins. Áður en ættleiðsla með slikum 
verkunum færi fram, virðist eðlilegt, að reynt vrði að meta, hvort ættleiðslan yrði 
kjörbarni til fjárhagslegs hagræðis eða óhagræðis, en oftast m undi ómögulegt að 
s>já slíkt fyrir. Þá er jiað álitamál, hvort erfðasam bandi kjörforeldra og kjörbarns 
er haganlegast fy rir komið með ])eim hætti, sem frum varpið ákveður.

Um 3. Nýmæli jjetta mun vera til bóta.
Önnur ákvæði frum varpsins en þau, sem að um ræddum  nýmælum lúta, eru 

að efni og orðfæri næstum óbreytt frá eldri ákvæðum. Er orðalag sum ra þessara 
ákvæða vart í samræmi við nútím a málvenjur. Má í því sambandi meðal annars 
benda á 12. gr. frv. Virðist æskilegt, að slikt orðalag sé lagfært til samræmis við 
málfar nú, Jió að efni ákvæðanna væri ekki raskað. Annars cr það athugandi, hvort 
ekki sé rétt, í sainbandi við breytingar þær á erfðalöggjöfinni, sem fyrirhugaðar 
eru i frum varpinu, að endurskoða efni suinra þeirra ákvæða, er frum varpið hefur 
látið haldast óbreytt. Það er t. d. álitamál, hvort ekki sé rétt að takm arka skyldu- 
arf frekar en gert hefur verið og enn er gert (19. gr. frv.), hvort ekki sé ástæða til



að breyta að einhverju leyti reglunum  um form arfleiðsluskrár (20. gr. frv.) og 
hvort ekki vœri tím abært að heimila að leggja frekari höm lur á umráð skylduarfs 
en nú er gert í 24. gr. laga nr. 57 frá 1921, svo að nokkur ati'iði séu nefnd.

Að því athuguðu, sem hér að fram an er sagt, te lur deildin æskilegt, að nefnd 
lögfræðinga verði falið að endurskoða erfðalöggjöfina ýtarlega og gera siðan til- 
lögur um breytingar á henni eins fljó tt og unn t er.

F. h. laga- og hagfræðisdeildar Háskóla íslands.
Gunnar Thoroddsen.

Til allsherjarnefndar neðri deildar Alþingis.


