
Ed. 88. Frumvarp
til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi alþjóðleg 
einkamálaréttarákvæði í samningi milli íslands, Danmerkur, Finnlands, Nor- 
egs og Svíþjóðar, um hjúskap, ættleiðingu og lögráð.

Frá allsherjarnefnd.

1. gr.
Ríkisstjórninni ef lieimilt að ákveða með auglýsingu i Stjórnartíðindun- 

um, að samningur sá, er undirritaður var i Stokkhólmi þann 6. febrúar 1931 
milli íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar og prentaður er sem 
fylgiskjal með lögum þessum, um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjú- 
skap, ættleiðingu og lögráð, skuli öðlast gildi.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



Fylgiskjal.

S A M N I N G U R .

Hans liátign konungur íslands og Danmerkur, forseti lýðveldisins Finn- 
lands, Hans liátign konungur Noregs og Hans hátign konungur Sviþjóðar, sem 
hafa orðið ásáttir um að gera sanming milli Islands, Danmerkur, Finnlands, 
Noregs og Svíþjóðar, er liafi að gevma alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um 
hjúskap, ættleiðingu og lögráð, liafa skipað umboðsmenn sína:

Hans hátign konungur Islands og Danmerkur:
Sendiherra sinn í Stokkhólmi Erik Julius Christian Scavenius;
Forseti lýðveldisins Finnlands:
Sendiherra lýðveldisins i Stokkhólmi Rafael W aldem ar Erich;
Hans hátign konungur Noregs:
Sendiherra sinn í Stokkhólmi Johan Herman W ollebæk;
Hans hátign konungur Svíþjóðar:
Utanríkisráðherra sinn, lians liágöfgi Fredrik Ramel fríherra.
Hafa þeir orðið ásáttir um eftirfarandi greinar, enda haft löglegt umhoð 

til þess.

I. Hjúskapur.

1. gr.
Vilji ríkishorgari einlivers samningsríkjanna ganga í hjúskap fyrir 

vígslumanni einhvers hinna ríkjanna, skal dæma 11111 rétt hans til að ganga í 
hjúskap eftir lögum þess ríkis, enda liafi liann átt heimilisfesti i því ríki í síð- 
astliðin tvö ár og eigi enn, en að öðrum kosti eftir lögum þess ríkis, sem hann 
á ríkisfesti í.

Eigi að beita lögum þess ríkis, sem hlutaðeigandi á ríkisfesti í, má sanna 
rétt Hans til að ganga i hjúskap með vottorði frá yfirvöldum í því ríki.

2. gr.
U111 lýsingu og vígslu gilda lög ríkis vígslumanns þess, er gengið er í 

lijúskapinn fyrir.

3. gr.
U111 réttaráhrif hjúskapar milli þeirra, sem eiga ríkisfesti í einliverju 

samningsríkjanna, eða áttu liana, er þau gengu í hjúskapinn, skal, að því er 
snertir fjármál hjónanna, dæma eftir lögum þess af ríkjunum, er hjónin tóku 
sér lieimilisfesti i, er þau gengu í lijúskapinn. Hafi hvorttveggja hjónanna 
síðar tekið sér heimilisfesti í einhverju liinna ríkjanna, skal beita lögum þess 
ríkis í stað hinna, enda sé eigi 11111 að ræða áhrif löggernings, er fyrr var gerður.

Um heimild annarshvors hjóna til að ráða yfir fasteign eða yfir rétt-



indum, sem sett eru á borð með þeim, skal, ef eignin er í einhverju af ríkj- 
unum, jafnan dæma eftir lögum þess ríkis.

4. gr.
Kaupmálar milli þeirra, sem eiga ríkisfesti í samningsríkjunum, og áttu 

hana, er þau gengu í hjúskapinn, og sem þá tóku sér heimilisfesti í einhverju 
af ríkjunum, skulu metnir gildir, að því er form  þeirra snertir, í sérhverju 
samningsríkjanna, ekki aðeins þegar laga þeirra liefir verið gætt, er sam- 
kvæmt 3. gr. ráða fjármálum hjónanna, heldur einnig er kaupmálinn full- 
nægir fyrirmælum um form  i því ríki, er báðir aðilar eða annar þeirra á 
rikisfesti í.

Sérlivert rikjanna getur gert það að skilvrði fyrir gildi kaupmála gagn- 
vart þriðja manni, að honum hafi verið þinglvst eða hann tilkynntur til dóm- 
stóls sajnkvæmt þeim lögum, er þar gilda.

5. gr.
Beiðni um slit á fjárfélagi lijóna, sem svo er ástatt um sem segir í 4. gr., 

skal úrskurða í því riki, er hvorttveggja hjónanna á heimilisfesti í. E f þau eiga 
heimilisfesti hvort í sínu ríki, skal beiðnina úrskurða í því ríki, er það hjóna 
á heimilisfesti í, sem kröfunni er beint gegn, eða eigi það heimilisfesti i Finn- 
landi, þá í ríki þeirra laga, er samkvæmt 3. gr. ráða fjármálum hjónanna.

6. gr.
Beri samkvæmt Iögum einhvers þess ríkis, er hér ræðir um, að dæma 

um réttaráhrif hjúskapar eftir liinni eldri hjúskaparlöggjöf, þá eiga 3.— 5. gr. 
ekki við iini þau hjónabönd.

7. gr.
Um skilnað lijóna, sem eiga ríkisfesti í sanmingsrikjunum, að borði 

og sæng eða um lögskilnað þeirra, skal úrskurða í því ríki, er hvorttveggja 
þeirra á heimilisfesti í, eða þar, sem þau siðast bæði áttu heimilisfesti sam- 
timis, enda sé annað þeirra enn heimilisfast þar.

Verði málið eigi úrskurðað, samkvæmt fyrstu málsgrein, í neinu af ríkj- 
unum, eða verði eigi úrskurðað, samkvæmt fvrstu málsgrein, um skilnað að 
borði og sæng eða lögskilnað að undangengnum skilnaði að borði og sæng milli 
hjóna, sem ekki eiga rikisfesti í Finnlandi, má úrskurða málið i ríki, sem ann- 
aðhvort hjónanna á ríkisfesti í. .

Lögskilnað að undangengnum skilnaði að horði og sæng má jafnan veita 
í ríki þvi, sem hvorttveggja hjónanna á ríkisfesti í.

8. gr.
í sambandi við kröfu uin skilnað að horði og sæng eða um lögskilnað 

getur sama yfirvald eða annað gert ákvarðanir um sambúðarslit 11111 stundar- 
sakir, um búskipti, skaðabótagreiðslu, framfærsluskvldu og foreldravald.

Agreining, er síðar rís uni framfærsluskyldu og foreldravald, skal úr-



skurða í ríki því, sem það hjónanna, er kröfunni er beint gegn, á lieiniilisfesti i. 
Þetta gildir einnig að því er tekur til breytínga á ákvörðun, sem gerð hefir 
verið í einhverju af hinum ríkjunum. Séu lög þess ríkis, þar sem úrskurður 
gekk um skilnað að borði og sæng eða um lögskilnað, þvi til fyrirstöðu, að 
síðar sé ákveðið eða liækkað meðlag til maka, sem skilinn er að borði og sæng 
eða lögskilinn, verður eigi lieldur tekin ákvörðun 11111 það í liinum ríkjunum.

9. gr.
Við úrskurði þá, sem ræðir 11111 í 7. og 8. gr., skal í hverju ríkjanna 

beita þeim lögum, sem þar gilda. Þó skal úrskurður um búskipti og um skaða- 
bætur jafnan fara eftir lögum þeim, er ráða fjármálum hjónanna samkvæmt
3. gr. Skilnað að borði og sæng má eigi veita finnskum ríkisborgara nema 
liann eigi og hafi í siðastliðin tvö ár átt heimilisfesti í ríki þvi, þar sem skiln- 
aðar er leitað.

Skilnaður að horði og sæng, sem veittur liefir verið í einhverju ríkjanna, 
veitir sama rétt til lögskilnaðar i liinuni rikjunum eins og liann liefði verið 
veittur þar.

10. gr.
U111 úrskurð mála um ógildingu hjúskapar lijóna, sem eiga, eða áttu, er 

þau gengu í hjúskapinn, ríkisfesti í samningsríkjunum, skal beita ákvæðuin 7. 
—9. gr. eftir því, sem við á. Skilvrði ógildingarinnar skal þó meta eftir þeim 
lögum, sem ráða rétti sækjanda til að ganga í hjúskapinn, eða sé mál höfðað 
gegn hvorutveggja lijónanna, þá eftir öðrumhvorum þeim lögum, sem réðu 
rétti þeirra til að ganga í hjúskapinn.

II. Ættleiðing.

11. gr.
Vilji ríkisborgari einhvers samningsrikjanna, sem heimilisfesti á i ein- 

liverju þeirra, ættleiða mann, sem ríkisfesti á í einhverju ríkjanna, skal sækja 
um leyfi til þess í því ríki, er ættleiðandi á lieimilisfesti í.

12. gr.
Við úrskurð slíkrar umsóknar skal í hverju ríkjanna beitt þeim löguni, 

sem þar gilda. Sé ættleiðingur vngri en 18 ára og eigi liann heimilisfesti i því 
ríki, sem liann á ríkisfesti í, má eigi veita leyfi til ættleiðingar hans í öðru ríki, 
fvrr en hlutaðeigandi yfirvöldum, sem eftirlit liafa með börnum í ríki því, sem 
liann á ríkisfesti í, liefir verið gefinn kostur á að láta í ljós álit sitt um málið.

13. gr.
U111 slit ættleiðingar milli ríkisborgara samningsrikjanna, er stofnað hef- 

ir verið til í einhverju þeirra, skal útkljáð í því ríki, sem ættleiðandi á heimilis-



festi í, eða eigi hann ekki heimilisfesti í neinu saniningsrikjanna, þá í þvi ríki, 
sem ættleiðingur á heimilisfesti í.

Við úrslit þessa máls skal í liverju rikinu heitt þeim lögum, sem þar gilda.

III. Lögráð.

14. gr.
Lögráð ólögráða rikishorgara samningsríkjanna, er heimilisfesti eiga í 

einhverju liinna ríkjanna, lieyra undir vfirvöldin í liinu síðarnefnda ríkinu, 
nema fæddur lögráðamaður eða skipaður fari þegar með lögráðin í einhverju 
hinna ríkjanna.

Sama gildir um sviptingu lögræðis og lögráð lögræðissviptra manna.

15. gr.
Skipa má lögráðamann til liráðahirgða og gera aðrar hráðahirgðaráðstaf- 

anir í hverju ríkjanna um sig.

16. gr.
Crskurða skal málefni þau, sem ræðir uni í 14. og 15. gr., í hverju ríki eftir 

þeim lögum, sem þar gilda.

17' ■ . . . .Um álirif ólögræðis í fjármálum og um heimildir lögráðamanns fer eftir
lögurn þess ríkis, þar sem með lögráðin er farið.

Ákvæði þetta gildir ekki um hæfi manna til að gangast undir víxil- eða 
checkskuldbindingar.

18- . .Með samkomulagi lilutaðeigandi ráðunevta má flytja lögráð til eiuhvers
liinna ríkjanna, ef hinn ólögráði maður hefir öðlazt þar heimilisfesti eða það 
telst heppilegt af öðrum ástæðum.

19. gr.
Um afnám lögræðissviptingar, sem ákveðin Iiefir verið í einhverju 

sanmingsríkjanna, skal úrskurða í því ríki, þar sem með lögráðin er farið, ef 
liinn lögræðissvipti er ríkishorgari einhvers af samningsríkjunum.

Við úrskurðinn skal í hverju ríki beita lögum þeim, er þar gilda.

20. gr.
Verði ríkisborgari einhvers samningsrikisins sviptur lögræði í einhverju 

liinna ríkjanna, eða verði lögræðissvipting lians afnumin, þá skal tafarlaust til- 
kynna það hlutaðeiganda ráðuneyti þess ríkis, sem hann á ríkisfesti í.

21. gr.
Ákvæðum 17., 19. og 20. gr. skal beitt eftir því sem við á, er ríkisborgari 

einhvers sanmingsríkisins, er heimilisfesti á i Danmörku og eigi hefir áður verið



sviptur lögræði í einhverju rikjanna, er settur undir tilsjón (Lavværgemaal) í 
Danmörku.

Tilsjón þessi er því eigi til fvrirstöðu, að lögræðissvipting fari fram í ein- 
liverju hinna ríkjanna, er hlutaðeigandi tekur sér heimilisfesti í.

IV. Almenn ákvæði.

22. gr.
Crskurðir umhoðsstjórnar og aðfararhæfir dómsúrskurðir, er gengið hafa 

í einhverju ríkjanna samkvæmt 5., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 4ó., 19. eða 21. gr., skulu 
gilda í hinum ríkjunum án sérstakrar staðfestingar og án rannsóknar á því, 
livort úrskurðurinn sé réttur eða forsendur hans, þær er taka til heimilisfesti 
eða ríkisfesti í einhverju samningsríkjanna.

23. gr.
Sanming þennan skal fullgilda og skal skipzt á fullgildingarskjölunum í 

Stokkhólmi eins fljótt og auðið er.
Samningurinn gengur í gildi 1. janúar eða 1. júlí næstan á eftir afhend- 

ingu fullgildingarskjalanna.
Sérhvert ríkjanna getur sagt sanmingnum upp við livert liinna með 6 

mánaða fresti, þannig að liann gangi úr gildi 1. janúar eða 1. júlí.
Þessu til staðfestingar liafa umboðsmennirnir undirritað samning þenn- 

an og sett undir liann innsigli sín.
Gert í einu eintaki á islenzku, dönsku, finnsku, norsku og sænsku, og að 

því er sænskuna snertir í tveimur textum, öðrum fvrir Finnland en öðrum fyrir 
Svíþjóð, í Stokkhólmi liinn 6. febrúar 1931.

Lokaákvæði.

I sambandi við undirskriftina í dag undir samning þann milli Islands, 
Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, er hefir að geyma alþjóðleg einka- 
málaréttarákvæði um lijúskap, ættleiðingu og lögráð, liafa umboðsmenn samn- 
ingsrikjanna gefið eftirfarandi yfirlýsingu:

Milli sanmingsríkjanna er samkomulag um:
1) að sanmingurinn skvldar eigi vfirvöld neins samningsríkjanna til að gefa 

þá í hjúskap, er sakir ófrávíkjanlegs ákvæðis í löggjöf lilutaðeigandi ríkis 
mega eigi ganga í hjúskap vegna skvldleika eða mægða;

2) að sá, sem eigi hefir náð 21 árs aldri, en hefir fengið lögræði eftir finnskum 
lögum við það að ganga í hjúskap, eða eftir íslenzkum lögum við skilnað að 
horði og sæng eða við hjúskaparslit, skuli eigi talinn ólögráður vegna æsku, 
þótt liann taki sér heimilisfesti í öðru samningsríkjanna en annaðhvort 
Finnlandi eða íslandi.



G r e i n a r g e r ð .

Allsherjarnefnd flvtur frumvarp þetta að heiðni ríkisstjórnarinnar. — 
Fvlgdu þvi svo hljóðandi athugasemdir:

„1 nokkur undanfarandi ár hafa sérfræðingar Norðurlanda á sviði sifja- 
réttarins undirbúið norræna sanmingsgerð um ýms atriði þessa réttar. Samn- 
ingsgerðin er beint áframhald af starfsemi norrænu sifjamálanefndarinnar, er 
hafði, eins og kunnugt er, gert frumvarp að lögum þeim, er nú gilda á Norður- 
löndum um aðalþætti sifjaréttarins (sbr. hérgildandi lög nr. 39, 27. júní 1921, 
um stofnun og slit hjúskapar; lög nr. 46, 27. júní 1921, um afstöðu foreldra til 
óskilgetinna barna; lög nr. 57 frá sama degi, um afstöðu foreldra til skilgetinna 
barna; lög nr. 20, 20. júní 1923, um réttindi og skyldur h jóna), en tilgangur 
samningsgerðarinnar er að setja í kerfi ákvæðin, er þessi samhljóða löggjöf 
Norðurlanda felur í sér að því er snertir innbyrðis viðskipti hinna sömu rikja.

íslandi var þegar á frumstigi samningsgerðarinnar boðið að taka þátt í 
umræðum um samninginn, en boði þessu var þá hafnað. Hinsvegar hefir ríkis- 
stjórnin jafnan haft fregnir af starfsemi sérfræðinganefndarinnar, og þegar þar 
að kom, að sanmingsfrumvarpið var tilbúið til undirskriftar, lét ríkisstjórnin 
útbúa íslenzkan texta að samningsgerðinni, er var felldur inn i frumvarpið, og 
það siðan undirritað, einnig af Islands hálfu, þann 6. febrúar þ. á.

Jafnframt því að vísa til ákvæða samningsins, sem prentaður er hér á und- 
an, skal það tekið fram, að samningur þessi er að því leyti frábrugðinn flestum 
öðrum samningum, sem Island hefir í seinni tíð gert við erlend ríki, að telja má, 
að hann feli i sér viðauka við hérgildandi lög. Þetta á einkum við um 22. grein, 
þar sem svo er ákveðið, að úrskurðir og dómar, er gengið hafa í einliverju samn- 
ingsríkjanna um tilgreind efni samningsins, skuli gilda i hinum rikjunum án 
sérstakrar staðfestingar.

Vegna þessa eðlis samningsins er hann hér með lagður fvrir Alþingi til 
samþykktar, um leið og þess skal getið, að ríkisstjórnin hefir, í samráði við ut- 
anríkismálanefnd, leitað umsagnar lagadeildar háskólans um samningsuppkast- 
ið, og að lagadeildin hefir fjr ir  sitt levti lagt til, að Island taki þátt i samnings- 
gérðinni.


