
Ed. 503. Frumvarp
til laga um  fjárráð gip tra kvenna og fleira. (E ptir 3. um r. í Nd.).

1. gr. R jett er að giptar konur sjeu hálfráðar og fullráðar fjár s í d s  á sama aldri
og karlm enn.

2. gr. Með hjúskaparm ála má skipa fjármálum milli hjóna: skal hjúskaparmó.li 
rera  skriflegur og gjörður í tveggja votta viðurvist; og ná að öðru le jti  hin alm ennu 
ákvæði laganna um gildi sam ninga til slíkra hjúskaparmála.

3. gr. Nú gjöra hjónaefni hjúskaparinála; skal hann áður brullaup fer fran» 
þinglesinn eða fyrir fram skráður í veðmálabók pess lögsagnarumdæmis, par sem brull- 
aup fer fram.

Flytji hjónin búferlum  í annað lögsagnarumdæmi skulu pau á fyrsta m anntals-
pingi í peirri pinghá, er pau setjast að í, lýsa hjúskaparm ála sínum . N ú hljóðar h jú-
skaparmáli um fasteignir og skal hann, áður brullaup fer fram, fyriríram  skráður { veð- 
málabók pess lögsagnarumdæmis, er fasteignirnar liggja í.

4. gr. Gjöri hjón hjúskaparm ála, skal hann pinglesinn á vam arpingi rje ttu , og 
fer að öðru leyti um  pinglestur hans svo sem fyrir er m ælt í 2. og 3. málsgrein 3. 
greinar.

5. gr. H júskaparm áli er pá fyrst gildur gagnvart skuldheim tum önnum , er bann 
hefur verið pinglesinn eða fyrirfram skráður til pinglesturs.

6. gr. N ú er sjereign ákveðin í hjúskaparm ála peim, er hjón gjöra, og skal pá 
skýrt ákveðið, hverjar eignir skuli sjereign vera, setn og um pað, hvor ábyrgð skuli 
bera skulda; enda skerðir slíkur hjúskaparm áli pótt pinglesinn sje í engu rje tt peirra, er



á ttu  til gknldð að telja, þá er hjáskaparm áli var gjör, nema að sannað verði að þeimi 
er ökuld sfeyldi ábyrgjast, hafl verið ú tlag t næ?iles;t fje til skuldalúkningar.

Ákvæði petta  næ r pó eigi til þeirra ákvæða í hjúskaparmála, er mæla svo fyrir
að það skuli sjereign vera, er öSruhvoru hjóna hlotnast við a rf  eða gjöf, pví að pau á-
kvæði öðlast fullt gildi frá þinglestursdegi.

7. gr. Bóndi hefur umráð yfir fjelagsbúinu nema öðru vísi sje umsamið i hjú-
skaparmála. Eigi má hann þó selja, veðbinda nje leigja þær fasteignir, sem konan
flu tti í búið, nem a samþykki heunar komi til.

N ú hefur bóndi gjört slíkan sam ning að konunni fornspurðri, og er henni þá
rje tt að rip ta  gjörningnum , en málsókn skal þá hafln innan árs og dags frá þinglesturs-
degi eða frá því að hún fjekk vitneskju um gjörninginn.

8. g r. Með sam ningum  sínum  skuldbindur konan að eins sjálfa sig og sjereign 
sína, nema hún  samkvæmt hjúskaparm ála hafl umráð fjelagsbúsins.

9. gr. N ú á annaðhvort hjóna óskilgetið barn, og skal þá barnsfúlgan borguð af
Qelagsbúinu; en heim ilt er hvoru hjóna eða erflngjum þess að krefjast endurgjalds á
fúlgunni af fjelagsbúinu, þegar fjárskipti fram fara.

10. gr. N ú rekur konan sjálfstæða atvinnu og hefur hún þá ein rje tt til að ráða 
yfir hvernig afrakstri atvinnu þeirrar skuli varið í þarfir fjelagsbúsins, enda sje ekki á- 
kveðið í hjúskaparm ála, að hann skuli sjereign vera. Meðan konan er á lífi má ekki 
taka atvinnuarð þenna til lúkningar þeim skuldum, sem bóndinn hefur stofnað án þess 
að samþykki konunnar hafl komið til.

11. gr. E je tt er hvoru hjóna um sig að heim ta að sýslumaður eða bæjarfógeti 
gjöri fjárskipti með þeim, og skal gjörningur sá þinglesinn á varnarþingi rjettu .

N ú á tti maðor til skuldar að telja í búi því, er skipt var, og er honum þá rje tt
að ganga að hvoru hjóna er vill, nema sannað verði að því hjóna, er skuld skyldi á-
byrgjast, hafi verið ú tlag t nægilegt fje til lúkningar skuldinni.

12. gr. Til þess að gjafir milli hjóna sjeu gildar gagnvart skuldheim tum önnom , 
skal um þær gjörður brjeflegur og vottfastur sam ningur. f>ó er gjöf ógild nema sannað 
rurði að það hjóna, er gjöf gaf, hafi á t t  að m innsta kosti andvirði gjafarinnar umfram 
skuldir, þegar gjöf var gefin. |>essi ákvæði ná þó ekki til smágjafa þeirra, sem hjón 
gefa hvort öðru, og sem ætluð er því hjóna, er gjöf þáði, til eigin afnota.

13. gr. Sje gipt kona svipt fjárráðum eða fyrir aldurs sakir eigi fullráð fjár síns, 
gilda hin alm ennu ákvæði laganna um skipun fjárhalds- eða tilsjónarm anns.

14. gr. E ldri ákvarðanir, sem koma í bága við lög þessi, eru hjermeð ú r lögum
num in.


