
Ed. 577. Nefndarálit [39. mál]
um frv. til laga um stofnun og slit hjúskapar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. þetta og rætt. Umsagnir hafa borizt frá þessum
aðilum: Dómarafélagi íslands, biskupi íslands, Lögfræðingafélagi íslands og Kven-
réttindafélagi Íslands. Allar þessar umsagnir hafa að geyma ýmsar ábendingar, en
umsagnaraðilar um meginefni samþykkir framgangi frv. Á fund nefndarinnar kom
Baldur Möller ráðuneytisstjóri. Skýrði hann ýmis nýmæli frv. og svaraði fyrir-
spurnum nefndarmanna.

íslenzk hjúskaparlöggjöf á, svo sem kunnugt er, rót sína að rekja til norrænnar
lagasamvinnu, þ. á m. lög um stofnun og slit hjúskapar frá 1921, sem nú gilda
að mestu óbreytt. Um langa hríð hefur núin samvinna verið af okkar hálfu við
aðrar Norðurlandaþjóðir um þessi mál og meginmark verið að færa eldri löggjöf
til samræmis við breytta þjóðfélagshætti og nútímahugsunarhátt.

Eins og háttar má segja, að hjúskaparlöggjöfin sé svipuð hvarvetna á Norður-
löndum. Er það að sjálfsögðu hagkvæmt vegna mikilla samskipta með þessum
þjóðum. Þeirri stefnu ber að halda af okkar hálfu. Fyrir röskum áratug var Íslenzk
sifjalaganefnd skipuð, og hefur hún haft það hlutverk á hendi að starfa með öðrum
slíkum Norðurlandanefndum. Frá þessari nefnd er þetta frv. komið ásamt tilheyrandi
greinargerð. Er reynt að aðlaga þessa 50 ára gömlu löggjöf okkar annarri norrænni
löggjöf um ýmis atriði. Má segja, að ráðgerðar breytingar séu svipaðar dönsku
lögunum og gangi sizt skemmra þeim norsku. En mál þessi eru enn öll á umræðu-
og mótunarstigi og ýmissa breytinga annarra von, þegar fram líða stundir. Vissu-
lega hlýtur löggjöf sem þessi eigi sízt að taka í tímans rás eðlilegum breytingum.
Þetta löggjafarefni stendur ekki á stöðugu í framtíðinni fremur en annað, og er
svo um flest mannanna verk.

Þykir því ekki neins að bíða um vissar breytingar og í líka átt, sem í frv. er að
stefnt, og skal getið nokkurra:

1. Ákvæði laga um festar eru niður felld.
2. Hjónavígsluskilyrði eru mjög rýmkuð. Má nefna t. d., að hjónavígslualdur

karla er færður niður í 18 ár og fortakslaust bann við hjónavígslu vegna vissra
sjúkdóma afnumið.

3. Lýsing með hjónaefnum felld úr lögum.
4. Þjóðkirkjuprestum, sem látið hafa af embætti, óheimilt að framkvæma hjóna-

vígslu.
5. Skilyrði til hjónaskilnaðar rýmkuð og færð til samræmis við fengna reynslu

af meðferð slíkra mála. Þá er gert ráð fyrir, að settar verði reglur um um-
gengnisrétt þess foreldris, sem ekki fær við skilnað forræði barns. Enn fremur
rýmri kostur að úrskurða maka framfærslueyri eftir lögskilnað. Einnig að
skilnaðarsök geti eigi ráðið neinu um forræði barns.

Ýmis önnur ákvæði frv. horfa til nýmæla, þó að eigi sé þeirra getið hér.
Allsherjarnefnd hefur þótt rétt að mæla með samþykkt frv., en einstakir

nefndarmenn áskilja sér rétt að flytja eða fylgja brtt., sem fram kunna að koma.

Alþingi, 16. apríl 1972.
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