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um frumvarp til laga um lögfylgjur hjónabands.

Frá allsherjamefnd.

Um tilorðning og tilgang frumvarps þessa nægir að visa til athuga- 
semda frumvarps þess, er lagt var fyrir þessa háttvirtu deild 1922.

Það má að vísu segja, að ekki vanti mikið á, að konur hafi hjer á 
landi hinn sama rjett sem karlmenn og' sömu skyldur, bæði einstaklingur 
gegn eiustaklingi og einstaklingur gegn almannavaldinu. Það er þó ekki 
fullur jöfnuður í hjónabandinu milli manns og konu. Að visu er giit kona 
sjálfráða og fjárráða eftir sömu regluni, sem bóndi hennar, en þó getur hún 
cigi ávalt neytt þessa rjettar síns til fulls í sambúð eða viðskiftum sinum vi’ 
hann, eflir þeim lögum og venjum, sem nú eru i gildi. Talið t r  að maðurir. 
eigi rjett á að ráða heimilisfangi beggja bjóna. En það er þó einkum vegn<v 
venjulegrar sameignar hjónanna og umráðarjettar mannsins yfir búshluta kon- 
unnar í sameigninni, að fjárráða konunnar gælir einatt lítt. Það þykir þvi eigi 
ófallið, að ráðin sje nú bót á þeim ójöfnuði, sem enn er eftir. Aðalefni og til-



gnngur þessa lagafrumvarps er að gera með öllu jafnan rjett hjónanna i hjú-
skapnum, að þvi leyti sem jafnt er á komið með þeim.

Nefndin fellst á meginstefnu frumvai psins og hefir ekkert að athuga 
við einstök ákvæði þess. Að eins eru gerðar nokkrar orðabreytingar við frum- 
varpið, og eru sum ar þeirra leiðrjettingar á prentvillum.

Nefndin leggur þvi til, að frumvarpið verði samþykt með eftirgreindum

BREYTINGUM:

1. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Skylt er hjónunum, hvoru eftir getu sinni og svo sem samir hag

þeirra, að hjálpast að þvi að framfæra ijölskylduna, með fjárframlögum,
vinnu á heimilinu og á annan hátt. Til framfærslu teljast útgjöld til heim- 
ilisþarfa og uppeldis barnanna, og enn útgjöld til sjerþarfa hvors hjóna.

2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Ef útgjöld til sjerþarfa annars hjóna og til framfærslu þeirrar og 

fyrirsjár, sem þvi að öðru leyti eftir venjunni og hag þeirra ber að hafa 
lyrir Ijölskyldunni, nema meiru en því er skylt af hendi að inna samkvæmt 
2. gr., þá skal hitt hjönanna gjalda þvi peningafúlgu, sem með þarf, hæfi- 
lega upphæð i hvert skifti. Frá þessu skal þó vikja, ef öðruvisi þarf með
að fara, af þvi að það hjóna, er í hlut á, hefir reynst ófallið til að fara
með peninga, eða aðrar sjerstakar ástæður eru fyrir hendi,

3. Við 7. gr. í stað »sem ákveðna peningaupphæð« komi: i peningum.

4. Við 12. gr.
a. Upphaf 2. málsgr. orðist svo:

Ef sá, er samdi við annað hjóna, vissi eða átti að sjá.
b. I stað »og er« i sömu málsgr. komi: þá er.

5. Við 15. gr. I stað »skuldbindandi fyrir« komi: gildir gagnvart.

6. Við 20. gr. í stað »Hvoru« i upphafi greinarinnar k 'm i :  Hvorugu.

7. Við 21. gr. í stað »tíma« komi: drætti.

8. Við 33. gr. í stað »komið verð« komi: komið endurgjald.

9. Við 36. gr. í stað »Að þvi er tekur til samkomulags« komi: um samkomulag. 
Orðið »þá« talli burt.

10. Við 43. gr. Á eftir »skiftalaganna« í 2. línu koroi: frá 12. april 1878.

11. Yið 52. gr. Orðin f siðustu linu »þarf til þess og« falli burt.



12. Við 56. gr. Grginín orðist svo:
Nú eru fallnar i gjalddaga bætur, sem dæmdar hafa verið öðru hjóna sam- 

kvæmt 74.gr. laga um stofnunogslit hjúskapar.og má þá krefja greiðslu o.s.frv.

13. Við 64. gr. Greinin orðist svo:
Rað hjóna, sem situr í óskiftu búi, skal afhenda valdsmanni skýrslu 

um eignir og skuldir búsins, áður en misseri er liðið frá láti hins. Skýrslu 
þessa skal gefa að viðlögðum drengskap. Sýna skal hana áður börnunum 
eða lögráðamanni þeirra.

14. Við 65. gr. Orðin »við líði« falli burt.

15. Við 80. gr. í slað »Lögfylgjur skrásetningarinnar teljastcc komi:
Gildi skrásetningar telst.

16. Við 83. gr. í stað askrifstofu þeirri« komi: viðkomandi skrifstofu.

17. í stað »Qárráður, ófjárráður, lögráður, ólögráður® komi: fjárráða, ófjár- 
ráða, lögráða, ólögráða o. s. frv.

18. í stað »Frumvarp til taga um lögfylgjur hjónabands« komi:
Frumvarp til laga um rjettindi og skyldur hjóna.

Alþingi, 28. mars 1923.
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