
Ed. 311. iielhdarállt

um frv. til laga um stofnun og slit h júskapar.

F rá  ailsherjarnefnd.

Nefndin hefir a thugað og rælt frv. þetta á alimörgum fundum, en sakír 
annara  mála, er til henna r  hefir verið vísað, hefir hún  ekki getað varið eins 
m iklum  tíma til máls þessa og h ún  hefði óskað. En sú er bót i máli, að frv. 
hefir fengið mjög rækilegan undirbúning, og hefir nefndin hafl mjög lilið við efni 
þess að athuga.

Eins og kunnugt er, lagði stjórnin trv. þetta fyrst fyrir Alþingi 1919, og 
fylgdu þvi þá mjög itarlegar athugasem dir eftir h ö fu rd  þess, L. H. Bjarnason 
hæ starjettardóm ara. Kveður hann  frv. sitt vera að mestu leyti þýðing á dönsku 
frv. um  sam a efni, sem samið var af miliiþinganefnd i málinu, en þó jafnan höfð 
til h liðsjónar og sam anburðar  norskt frv. og sænsk lög frá 12. nóvem ber 1915, 
um stofnun og slit h júskapar.  í a thugasem dunum  er gerð grein fyrir því, hver af 
ákvæðum frv. sjeu nýmæli í löggjöf vorri. Sömuieiðis er þ a r  skýrt frá því, þar 
sem ákvæðin i norska frv. og sænsku lögunum eru önnur en i danska frv., sem 
aðaliega var farið eftir.

Allsherjarnefnd Ed,, sem hafði málið til meðferðar 1919, vanst eigi tími 
tii að ganga frá frv,, og komst það því aldrei út ú r  þeirri deild.

E nn  lagði stjórnin frv. þetta fyrir Alþingi 1920, en þvi frv. fylgdu ekki 
ástæður og athugasemdir, heldur var vísað til þeirra i Alþingistiðindunum frá ár- 
inu  áður. A því stutta þingi vanst allsherjarnefnd Ed., sem aftur fjekk málið til 
meðferðar, enginn timi til að sinna þvi.



Mú er írv. loks lagt fyrir Alþingi i 3. sinri, ög a? sþarriaðarástæðum  eru 
greinar þess eígi einu sinni prentaðar, heldur einnig að því er þær snertir vísað 
til Alþingistíðindanna, og verða háttv. þingm enn því að hafa þau  fyrir sjer við 
meðferð þessa máls.

Eins og tekið hefir verið fram, leggur nefndin til, að að eins fáar efnis- 
breytingar sjeu gerðar á frv., og verður h inna helstu getið hjer. Hins vegar þykir 
ekki ástæða til að fara út i orðabreytingar þær, sem nefndin leggur til að gerðar 
verði á frv. Telur h ú n  þær að sjálfsögðu til bóta, en sitt getur sýnst hverjum, 
og gerir h ú n  það að engu kappsmáli, að þær verði sam þyktar.

Þá þykir heldur ekki þurfa að fara út í að lýsa ástæ ðum  fyrir frv. eða 
að benda á nýmæli þau  i lögum, sem það hefir inni að halda, heldur skal um 
það efni vísað til a thugasem danna við það i Alþ.tíð. 1919, A. bls. 132— 165.

Nefndinni finst óviðfeldið, að lög um stofnun og slit h júskapar  byrji eins 
og frv. þelta gerir, og leggur því til, að fram an við það sje skeytt nýrri grein um 
það, við hvað sje átt með orðinu »festar«, enda hafði það orð í fornu lagamáli 
aðra merkingu en þvi er ætluð i þessu frv. Hin nýja grein er i sam ræm i við
1. gr. sænsku laganna frá 1915.

Nefndin getur ekki aðhyllst, að heimilt sje að veita undanþágu  frá bann- 
inu um  að vigja geðveika menn og hálfvita, og leggur því til (8. brtt.) , að siðari 
málsgr. 70. gr. frv. sje feld niður.

Þá þykir nefndinni 19. gr. frv. ieiða til of mikillar skriffinsku og óþarfr- 
ar, sjerstaklega þ a r  sem h ún  leggur á móti því, að löggiltir sjeu sjerstakir vígslu- 
m enn, sbr. 11. brtt. hen n a r  við 30. gr. Þykir henni t. a. m. næsta óeðlilegt, að prest- 
u r  megi ekki lýsa með dóttur sinni, nem a hún  hafi lagt fyrir hann  fæðingarvott- 
orð sitt og undirskrifað drengskaparvottorð um atriði þau, sem um  ræðir í 5.—
7. tölulið greinarinnar. Nefndin telur nægja að leggja fyrir vigsiumenn, að við- 
lagðri embættisábyrgð, að fá fullgild skilríki um það, að hið fyrirhugaða h jóna- 
band komi ekki í bága við lögin, og heimta því til tryggingar vottorð og ábyrgð 
áreiðanlegra svaram anna.

Nefndin er og sam m ála  sljórninni um það, að aðgangurinn að þvi að 
leysa hjónavigslubrjef og leyfi til undanþágu frá hjúskaparlýsingu við borgaralega 
hjónabandsstofnun eigi að vera h inn  sami og nú  er. H ann  þykir til mikils hag- 
ræðis, er mikið notaður og þess hefir ekki orðið vart, að neitt varhugavert sje 
að hafa h ann  jafngreiðan og nú er.

Borgaralegar hjónavigslur eru ekki svo tiðar hjer á landi, að ástæða virð- 
ist til að fjölga þeim, sem þær megi fram kvæm a, frekar en gert er með ákvæð- 
inu  um  heimild fyrir sýslumenn og hæjarfógeta til að nota  fulltrúa sína i sinn 
stað á sína ábyrgð. Hefir nefndin því komið fram með brtt. 11 við 30. gr. 
frv. í sam bandi við þá brtt. er brtt. 13 við 35. gr.

Með þessum fáu a thugasem dum  leyfir nefndin sjer að leggja til, að sam - 
þyktar verði eftirfarandi

BREVTINGARTILLÖGl’R.

1. F ram an  við 1. gr. komi ný gr., sem verður 1. gr., svo hljóðandi:
t*að eru festar, þegar kar lm aður og kona hafa heitið hvort öðru 

eiginorði.



O ’  V

Greinatala frv. breytist samkv. þessu og allar tilvísanír.
2. Við 1. gr.

U pphaf gre inarinnar orðist þannig:
Nú slitna festar, og annað hjónaefna á aðallega sök á þvi, og skal 

það þá o. s. frv.
3. Við 2. gr.

Greinin orðist svo:
N á verður festarkona þunguð af völdum festarm anns síns, og festar 

slitna siðan af ástæðum, sem h ann  á aðallega sök á, og skal h an n  þá gjalda 
henni hæfilegar bæ tur fyrir ráðspjöllin.

4. Við 3. gr.
Fyrir  »vanfær« í niðurl. gr. komi:
þunguð.

5. Fyrirsögn II. kafla orðist þannig:
Um bjónavígsluskilyrði.

6. Við 7. gr.
Fyrir  »nægir þá« i niðurl. gre inarinnar komi:
þarf  þá.

7. Við 10. gr.
Síðari málsgr. falli niður.

8. Við 16. gr.
Greinin orðist þannig:
Nú hefir kona verið m anni gefín, og m á þá ekki vigja hana  á næstu 

10 m ánuðum  eftir slit fvrra h jú sk ap ar  eða samvista, nema óþunguð sje af 
völdum bónda sins.

0. Við 17. gr.
Fyrir  »helmingafjelag« komi:
fjárfjelag.

10. Við 19. gr.
Greinin orðist þannig:
Lj'sing m á ekki fara fram nem a því að eins, að vigslumaður hafi 

fengið fullgild skilríki um  það, að hið fyrirhugaða h jónaband  komi ekki í 
bága við fyrirmæli 7 .—18. gr. Til tryggingar skal h an n  krefja hjónaefni um 
vottorð tveggja áreiðanlegra svaram anna, er báðir ábyrgist, að engin h indrun  
sje til fyrir h jónabandinu. Stjórnarráðið getur þó leyft vígslu án svara- 
m anna, standi sjerstaklega á, og kem ur þá undanþága þess í stað vottorðs 
svaram anna. Neiti v igslnmaður lögmæti framlagðra skilrikja, getur hvort 
hjónaefna um sig heimtað brjeflegan úrskurð  hjeraðsdóm ara um  ágreininginn.

11. Við 30. gr.
Greinin orðist þannig:
Borgaralega vigslu annas t  sýslumenn og bæjarfógetar, og er þeim 

skylt að vígja jafnt u tanhjeraðsm ann sem innanhjeraðs. Heimilt er þeim að 
nota fulltrúa sína í sinn stað og á sína ábyrgð.

12. Við 34. gr.
Orðin »hvort i sínu lagi« i niðurl. an n a ra r  málsgr. falli niður.



13. Við 35. gr.
Fyrri  m álsliður gr. orðist þannig:
Nú eru hjónaefni gefin sam an af öðrum en lög standa til, og er sú 
athöfn þá ógild.

14. Við 40. gr.
Síðari málsl. 3. málsgr. orðist þanuig:
Þá er málshöfðun og heitnii öðruhvoru  hjóna og þeim, er annað 

þeirra hefir áður verið gift.
15. Við 41. gr.

a. F y rir  »maka« í upphafi an n a ra r  málsgr. komi: 
öðru hjóna.

b. Fyrir  »hann« á tveim stöðum í sömu málsgr. komi: 
það.

1(5. Við 42. gr.
Greinin orðist þannig:
Annað hjóna getur krafist ógildingar h jónabands  síns:
1. Hafi það verið viti sinu fjær, þegar vígslan fór fram, eða aö öðru 

Jeyti svo ástatt um það, að það mátti þá eigi skuldbinda sig til h júskapar  
að lögum.

2. Hafi það af vangá látið vígja sig öðrum  en þeim, sem það hafði 
bundist hjúskaparorði, eða hafi það verið vígt án þess að það ætlaðist til þess.

3. Hafi eiginkona þess eða eiginmaður, þá er vígsla fór fram, verið, 
án þess v itundar, haldið sóttnæm um  kynsjúkdóm i, alltíðum llogaveikisköst- 
um eða holdsveiki, eða verið obætanlega ófært til holdlegra samfara.

4. Hafi eiginkona þess eða eiginmaður komið því til að eiga sig með
því vísvitandi að villa á sjer heimildir eða leyna atvikum  úr lífi sínu, er
m undu  hafa fælt hitt frá h jónabandinu , ef vitað hefði.

5. Hafi það verið neytt til vígslunnar.
Mál til ógildingar hjónabandi verður ekki höfðað eftir að (5 m ánuðir

eru liðnir frá því er ástandi því var lokið, sem lýst er í 1. lið, frá því að
sóknaraðili komst að raun um ógildingarástæðu sam kvæint 2 . - 4 .  lið, eða 
frá því að nauðung ijetti sam kvæm t 5. lið. Og hvernig sem á stendur, verð- 
ur ógildingarmál ekki höfðað eftir að liðin eru 3 ár frá hjónavígslu. Nú er 
mál höfðað til ógildingar h jónabandi út af kynsjúkdómi, en það sannast, að 
sækjandi hefir ekki sýkst af hinu hjónanna og að sjúkdóm urinn  er ekki 
f ram ar sóttnæm ur, og verður h jónabandið  þá ekki ógilt. Slikt hið sam a gildir 
um aðra sjúkdóma, sem ógildingu hjónabands varða, sjeu þeir læknaðir.

17. Við 45. gr.
a. Fyrir  »fyrnefnt« í fyrstu málsgr. k o m i : 

hið fyrnefnda.
b. F y rir  »hæfilegar« k o m i : 

sanngjarnar.
c. Síðari málsl. m álsgreinarinnar falli niður.

18. Við 46. gr.
Fyrir »upp þaðan að framfæra hilt« komi: 

að framfæra hitt frá h júskaparslitum .



19. Við 48. gr.
Greinin orðist þannig:
Nú deyr annað  hjóna áður en b jónaband  er ógilt samkv. 41. gr., og 

getur þá hitt, eða erfingjar hins látna, krafist þess, að fyrirmælum  45. gr. sje 
beitt. Auk þess getur það hjóna, er lifir, krafist bóta sam kv, 46. gr.

Rjettur þessi ber því h jóna, sem sókn á samkv. 42. og 43. gr., því 
að eins, að hitt h jónanna hafi látist áðu r  en ógildingardóm ur gekk, enda sje 
sóknarfrestur ekki liðinn.

Nú deyr það hjóna, sem sókn á samkv. 42. og 43. gr., eftir að ógild- 
ingarmál er höfðað, og getur þá hver erfingja þess krafist þess, að fyrirmæl- 
um 45. gr. sje beitt. Sama gildir, hafi svo verið ástatt til dauðadægurs  um 
það hjóna, er látist hefir, sem segir í fyrri málsgr. 42. gr. eða í 1. lið 43.gr.  

F ram angre indar kröfur skal gera innan 6 m ánaða frá láti þess, er deyr. 
Nú deyr það hjóna, sem átt hefir tvær eða fleiri konur, eða menn, 

áður en h jónaband  er ógilt, og ber þá rjettur til bóta, eftirlauna eða annars  
verðmætis, sem þvi hjóna, er lifir, er æ tlaður að lögum, fyrstu eiginkonu eða 
eiginmanni hins látna, nem a annað sje augljóst af k ringum stæðum .

20. Við 51. gr.
Fyrir :  wframfærsluskjddum börnum « í fyrstu málsgr. kom i: 
börnum , sem því er skylt að framfæra.

21. Við 52. gr.
a. Fyrir »maki« í þriðju málgr. k o m i : 

annað  hjóna.
b. Fyrir  »sáttaum leitarm aður« kom i:

sáttasemjari.
22. Við 56. gr.

Síðari málsgr. orðist þannig:
Nú fullnægir annað  foreldra ekki framfærsluskyldu sinni með fram - 

færslu þess eða þeirra barna, sem því fylgir, og m á þá gera því að greiða 
h inu  foreldrinu það, sem vanta þykir á rjett meðlag af þess hendi með öll- 
um  börnunum .

23. Við 57. gr.
a. Orðin  »verður meiri« í upphafi fyrri málsgr. falli niður.
b. Fyrir  »foreldris« í niðurlagi sömu málsgr. komi: 

anna rs  hjóna.
24. Við 58. gr.

a. Fyrir  »það foreldri« í fyrri málsgr. kom i: 
það hjóna.

b. Fyrir »borð- og sængurskilnaði« í niðurlagi sömu málsgr, kom i: 
skilnaði að borði og sæng.

25. Við 59. gr.
a. Fyrri málsgr. orðist þ a n n ig :

Nú er meðlag samkv. 55. eða 56. gr. eigi greitt i tækan tíma, og getur 
þá aðili heim tað meðlagið eftir sömu reglum og gilda um meðlagsbeimtu 
m óður með óskilgetnu barni sínu, að svo miklu  leyti, sem þær eiga við.

b. Fyrir »maka« i niðurlagi 2. málsgr. komi: 
hitt hjóna.



26. Við 60. gr.
a. F y rir  »skildum« komi: 

sem skilið hafa.
b. Orðið »þá« i niðurlagi gre inarinnar falli niður.

27. Við 63. gr.
Greinin orðist þannig:
Nú hafa hjón lifað aðskilin i 2 ár án sam kom ulags um  samvistaslitin 

og lögmætra orsaka, enda haíi sam búð  eigi tekist með þeim aftur, og getur 
þá  það hjóna heimtað skilnað, sem eigi verður aðallega kent um  samvista- 
slitin.

28. Við 65. gr.
Fyrir  »skilnaðarkrefjanda« komi: 
krefjanda.

29. Við 71. gr.
Fyrir »En í þvi falli« í niðurlagi anna ra r  málsgr. komi:
Þegar svo stendur á.

30. Við 74. gr.
a. F y rir  orðin »gert að þiggja styrk« í fyrri málsgr. komi: 

áskilinn styrkur.
b. Síðari málsgr. orðist þannig:

Áskilinn s tyrkur fellur niður, giftist styrkhafi á ný.
31. Við 75. gr.

Fyrir »barna« í niðurlagi fyrri málsgr. komi: 
barns.

32. Við 76. gr.
a. Á eftir fyrri málsgr. komi:

Um skiftinguna fer þá sem segir í 57. gr. annari  málsgr.
b. Siðari málsgrein falli niður.

33. Víð 77. gr.
a. Orðin averður meiri« í 1. málsgr. falli niður.
b. Síðari málsgr. orðist þannig:

Breyta m á  ákvörðun um  forráð barna, ef annað  foreldra fer þess á 
leit og ástæður eru breyttar, svo að líklegt er, að breyting sú, sem farið 
er fram á, verði b ö rnunum  til bóta. Breytingin heyrir undir  sam a dóm- 
stól eða stjórnarvald, sem gerði h ina  upprunalegu ákvörðun.

34. Við 78. gr.
Fyrir  »eftir atvikum  hrund ið  sam ningnum « i niðurlagi fyrri málsgr. komi: 
hrundið  sam ningnum , ef h an n  er bersýnilega ósanngjarn.

35. Við 79. gr.
a. F y rir  »óskilfenginna mæðra með óskilgelnum börnum « i fyrri málsgr., 

komi: ■
m æ ðra með óskilgetnum bö rn u m  sinum.

b. Fvrir  »maka« í niðurlagi an n a ra r  málsgr. k o m i : 
m anni sinum  eða konu.

36. Við 80. gr.
Fyrir  »til hans« í niðurlagi gre inarinnar komi: 
við hann.



37. Við 82. gr.
Greinin orðist þannig:

Sá einn getur, að sleptri heimild 41. gr., höfðað hjúskaparm ál,  sem 
öðlast vill dóm til viðurkenningar því, að hann  sje eða sje ekki í hjóna- 
bandi, eða sá, sem krefst ógildingar b jónabands  eða hjónaskiluaðar.

38. Við 85. gr.
a. Fyrsta málsgrein orðist svo:

Hjón eiga aðild h júskaparm áls ,  nem a svift sjeu lögræði o. s. frv.
b. Fyrir  »lögræðissvifts« í síðari málsgrein kom i: 

þess, er sviftur er lögræði.
39. Við 86. gr.

Fyrir »í öðru landi og sama« i niðurlagi fyrstu málsgr. komi: 
öðru og sam a landi.

40. Við 91. gr.
Fyrir  »hvað upp úr því skuli leggja« í niðurl. gr. komi: 
hverju það varði.

41. Við 93. gr.
Fyrir »Hvor aðili í sínu lagi« í upphati gre inarinnar komi: 
Hvortveggja aðili.

42. Við 94. gr.
Fyrir  »aðiljaeiður« komi: 
aðildareiður.

43. Við 96. gr.
Fyrir  »landssjóðs« í niðurl. gre inarinnar k o m i : 
ríkissjóðs.

44. Við 100. gr.
Fyrir  »úti« í niðurlagi g re inarinnar komi: 
liðinn.

45. Við 101. gr.
a. Orðið »renna« í fyrstu málsgr. falli niður.
b. Fyrir  »sam kvæm t 29. gr. laga 12. jan. 1900, nr. 3« í annari málsgr. komi: 

að lögum.
46. Fyrirsögn IX. kap. v e rð i :

Ymisleg ákvæði.
•17. Við 103. gr.

Fyrir  »1921« komi:
1922.

48. Við 105. gr.
í slað orðanna »fyrir gildistöku laga þessara« komi: 
áður en lög þessi öðlast gildi.

49. Við 106. gr.
Fyrir  »að þágilduin og þessum lögum« í fyrri málsgr. komi: 
að þ íssum  og þá gildandi lögum.

50. Við 108. gr.
Fyrir  »þágildum« í niðurl. gr. kom i: 
þá gildandi.



51. Við 110. gr.
Fyrir  »gildistökudegi laga þessara« í upphati  g re inarinnar kom i:.  
þeim degi, er lög þessi öðlast gildi.

Alþingi, 31. m ars  1921.

Sigurjón Friðjónsson, 
formaður.

Sig. Eggerz, 
fundaskrifari.

Jób. Jóhannesson, 
ritari.


