
Nd. 304. Lög

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi alþjóðleg einkaniála- 
réttarákvæði í samningi niilli íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Sví- 
þjóðar, uni hjúskap, ættleiðingu og lögráð.

(Afgreidd frá Nd. 14. ágúst).

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða með auglýsingu i Stjórnartíðindun- 

um, að samningur sá, er undirritaður var i Stokkhólmi þann 6. febrúar Í931 
milli íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar og prentaður er sem 
fylgiskjal með lögum þessum, uni 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 hátign konungur íslands og Danmerkur, forseti lýðveldisins Finn- 
lands, Hans Iiátign konungur Xoregs og Hans hátign konungur Svíþjóðar, sem 
liafa orðið ásáttir uni að gera samning milli fslands, Danmerkur, Finnlands, 
Noregs og Svíþjóðar, er hafi að geyma alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um 
hjúskap, ættleiðingu og lögráð, liafa skipað umboðsmenn sína:

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

til þess.

I. Hjúskapur.

1. gr.
Vilji ríkisborgari einhvers samningsríkjanna ganga í hjúskap fyrir 

vígslumanni einhvers hinna ríkjanna, skal dæma um rétt lians til að ganga i 
hjúskap eftir lögum þess ríkis, enda hafi hann 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 vfirvöldum  i því riki. '

2. gr.
Um lýsingu og vigslu gilda lög ríkis vígslumanns þess, er gengið er í 

lijúskapinn fyrir.

3. gr.
Um réttaráhrif lijúskapar milli þeirra, sem eiga ríkisfesti í einliverju 

samningsrikjanna, eða áttu liana, er þau gengu í hjúskapinn, skal, að þvi er 
snertir fjárm ál hjónanna, dæma eftir lögum þess af ríkjunum, er hjónin tóku 
sér heimilisfesti í, er þau gengu í hjúskapinn. Hafi hvorttveggja hjónanna 
síðar tekið sér heimilisfesti í einhverju liinna ríkjanna, skal beita lögum þess 
rikis í stað hinna, enda sé eigi um 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 eiguin 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 lijúskapinn, og sem þá tóku sér heimilisfesti i einhverju 
af ríkjunum, skulu metnir gildir, að því er form  þeirra snertir, í sérhverju 
samningsríkjanna, ekki aðeins þegar laga þeirra hefir verið gætt, er sam- 
kvæmt 3. gr. ráða fjármálum hjónanna, heldur einnig er kaupmálinn full- 
nægir fyrirmælum um form  i þvi ríki, er báðir aðilar eða annar þeirra á 
ríkisfesti í.

Sérhvert ríkjanna getur gert það að skilyrði fvrir gildi kaupmála gagn- 
vart þriðja manni, að honum hafi verið þinglýst eða liann tilkynntur til dóm- 
stóls samkvæmt þeim lögum, er þar gilda.

5. gr.
Beiðni um slit á fjárfélagi hjóna, sem svo er ástatt um sem segir i 4. gr., 

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

6. gr.
Beri samkvæmt lögum einhvers þess ríkis, er liér ræðir um, að dæma 

um réttaráhrif hjúskapar eftir hinni eldri hjúskaparlöggjöf, þá eiga 3.—5. gr. 
ekki við um þau lijónabönd.

7. gr.
Um skilnað hjóna, sem eiga ríkisfesti í samningsríkjunum, að borði 

og sæng eða um lögskilnað þeirra, skal úrskurða i þvi ríki, er hvorttveggja 
þeirra á heimilisfesti í, eða þar, sem þau síðast hæði áttu heimilisfesti sam- 
tímis, enda sé annað þeirra enn heimilisfast þar.

Verði málið eigi úrskurðað, samkvæmt fvrstu málsgrein, í neinu af ríkj- 
ununi, eða verði eigi úrskurðað, samkvæmt fvrstu málsgrein, uni skilnað að 
borði og sæng eða lögskilnað að undangengnum skilnaði að borði og sæng milli 
lijóna, sem ekki eiga ríkisfesti i 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 uni skilnað að horði og sæng eða uni lögskilnað 

getur sama yfirvald eða annað gert ákvarðanir um samhúðarslit uni stundar- 
sakir, uni húskipti, skaðabótagreiðslu, framfærsluskyldu og foreldravald.

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



skurða í ríki því, seni það hjónanna, er kröfunni er heint gegn, á lieimilisfesti í. 
Þetta gildir einnig að því er tekur til brevtinga á ákvörðun, sem gerð liefir 
verið i einhverju af liinum rikjunum. Séu lög þess ríkis, þar sem úrskurður 
gekk um skilnað að borði og sæng eða uin lögskilnað, þvi til fvrirstöðu, að 
síðar sé ákveðið eða hækkað meðlag til maka, sem skilinn er að borði og sæng 
eða lögskilinn, verður eigi heldur tekin ákvörðun um það í hinum ríkjunum.

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

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

Skilnaður að borði og sæng, sem veittur hefir verið í einhverju ríkjanna, 
veitir sama rétt til lögskilnaðar í hinum ríkjunum eins og liann liefði verið 
veittur þar.

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

þau gengu í hjúskapinn, ríkisfesti í samningsríkjunum, skal beita ákvæðum 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 liöfðað 
gegn livorutveggja lijónanna, þá eftir öðrumhvorum þeim lögum, sem réðu 
rétti þeirra til að ganga í lijúskapinn.

II. Ættleiðing.

11. gr.
Vilji ríkisborgari einhvers samningsríkjanna, sem heimilisfesti á í ein- 

hverju 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 lögum, 

sem þar gilda. Sé ættleiðingur yngri en 18 ára og eigi hann heimilisfesti í því 
ríki, sem liann á ríkisfesti í, má eigi veita leyfi til ættleiðingar hans í öðru riki, 
fvrr en Iilutaðeigandi yfirvöldum, seni eftirlit hafa með börnum í ríki því, sem 
hann á ríkisfesti i, hefir verið gefinn kostur á að láta í ljós álit sitt um málið.

13. gr.
Um slit ættleiðingar milli rikishorgara samningsríkjanna, er stofnað hef- 

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



festi í, eða eigi hann ekki heimilisfesti í neinu saniningsríkjanna, þá í því riki, 
sem ættleiðingur á heimilisfesti í.

Við úrslit þessa máls skal í hverju ríkinu beitt þeim lögum, sem þar gilda.

III. Lögráð.

14. gr.
Lögráð ólögráða ríkisborgara samningsrikjanna, er heimilisfesti eiga í 

einhverju hinna ríkjanna, hevra undir vfirvöldin í hinu síðarnefnda ríkinu, 
nema fæddur lögráðamaður eða skipaður fari þegar með lögráðin í einhverju 
hinna rikjanna.

Sama gildir um sviptingu lögi'æðis og lögráð lögræðissviptra manna.

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

anir í hverju ríkjanna um sig.

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

þeim lögum, sem þar gilda.

....................................  17. gr.
Um áhrif ólögræðis í fjármálum og um heimildir lögráðamanns fer eftir 

lögum þess ríkis, þar sem með lögráðin er farið.
Ákvæði þetta gildir ekki um hæfi manna til að gangast undir víxil- eða 

checkskuldbindingar.

18. gr.
Með samkomulagi lilutaðeigandi ráðuneyta má flytja lögráð til einhvers 

hinna ríkjanna, ef hinn ólögráði maður hefir öðlazt þar heimilisfesti eða það 
telst heppilegt af öðrum ástæðum.

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

samningsríkjanna, skal úrskurða í því ríki, þar sem með lögráðin er farið, ef 
hinn lögráeðissvipti er ríkisl)orgari einlivers af samningsríkjunum.

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

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

hinna ríkjanna, eða verði lögræðissvipting lians afnumin, þá skal tafarlaust til- 
kynna það hlutaðeiganda ráðunevti þess ríkis, sem hann á rikisfesti í.



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

einhvers samningsríkisins, er heimilisfesti á i Danmörku og eigi hefir áður verið 
sviptur lögræði í einhverju ríkjanna, er settur undir tilsjón (Lavværgemaal) i 
Danmörku.

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

IV. Almenn álmæði.

22. gr.
Úrskurðir umboðsstjórnar og aðfararhæfir dómsúrskurðir, er gengið hafa 

í einhverju ríkjanna samkvæmt 5., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 15., 19. eða 21. gr., skulu 
gilda í hinum ríkjunum án sérstakrar staðfestingar og án rannsóknar á því, . 
hvort úrskurðurinn sé réttur eða forsendur hans, þær er taka til heimilisfesti 
eða ríkisfesti i einhverju samningsríkjanna.

23. gr.
Samning 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 samningnum upp við hvert hinna með 6 

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

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

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

Lokaákvæði.

1 sambandi við undirskriftina í dag undir samning þann milli íslands, 
Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, er hefir að geyma alþjóðleg einka- 
málaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðingu og lögráð, hafa umboðsmenn samn- 
ingsríkjanna gefið eftirfarandi vfirlýsingu:

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

þá i hjúskap, er sakir ófrávúkjanlegs ákvæðis í löggjöf hlutaðeigandi ríkis 
mega eigi ganga í hjúskap vegna skyldleika eða mægða;

2) að sá, sem eigi hefir náð 21 árs aldri, en liefir fengið lögræði eftir finnskum 
lögum við það að ganga í lijúskap, eða eftir íslenzkum lögum við skilnað að



borði og sæng eða við hjúskaparslil, skuli eigi talinn ólögráður vegna æsku, 
þótt hann taki sér heimilisfesti í öðru samningsríkjanna en annaðhvort 
Finnlandi eða fslandi.


