
Ed, 350. Frumvarp

til laga um  stofnun og slit h júskapar.

(Eftir 2. um r. i Ed.).

I. kap.

Um festar.

1. gr.
Það eru festar, þegar karlm aður  og kona hafa heitið hvort öðru  

eiginorði.
2. gr.

Nú slitna festar, og annað  hjónaefna á aðallega sök á því, og skal það 
þá bæta hinu tjón út af ráðstöfunum , er gerðar hafa verið vegna væntanlegs 
hjúskapar og sennilegar þykja verið hafa.

3. gr.
Xú verður festarkona þunguð af völdum festarm anns sins, og festar 

slitna siðan, af ástæðum, sem hann  á aðídlega sök á, og skal hann  þá gjalda 
henni hæfilegar bæ tu r  fyrir ráðspjöllin.

1. gr.
Nú mátti eigi hjónaefni gifta án samþykkis foreldra eða lögráðamanns 

samkv. 8. og 9. gr., og verður það þá eigi skaðabótaskylt sam kvæ m t 2. gr. 
nema það hafi hatt samþykki þeirra til festanna. .

Karlmanni verður eigi gert að greiða skaðabæ tur sam kvæm t 3. gr., 
nema hann hafi verið 21 árs, er konan varð þunguð.

4  5. gr.
Mál sam kvæm t 2. og 3. gr. skal höfða innan  árs frá festaslitum.

6. gr.
Loforð um  bætur fyrir óorðin festaslit eru ógild.

II. kap.

Um hjónavigsluskilyrði.

gr.
Bannað er að vigja yngri karlm ann  en 21 árs og vngri kvenm ann en 

18 ára, nema levfi s tjórnarráðs komi til.



8. gr.
Nú er annað  hjónaefna yngra en 21 árs, og má þá eigi vigja það án  

sam þykkis foreldra, nem a það hafi verið gift áður.
Nú er annað foreldra Iátið eða svift foreldraráðum , geðveikt eða hálf- 

viti, eða m iklir erfiðleikar á að ná til þess, og nægir þá sam þykki hins. Nú 
er högum  beggja foreldra háttað svo, sem hjer greinir, og þarf  þá samþykki 
lögráðamanns.

9. gr.
Nú er m aður  sviftur lögræði, og m á þá eigi vígja hann  án samþvkkis 

lögráðamanns.

10. gr.
Nú synjar foreldri eða lögráðam aður sam þykkis til hjúskapar, og get- 

u r þá stjórnarráðið leyft vigsluna, nem a gild ástæða sje til neitunar, enda leiti 
stjórnarráðið áður um sagnar hjónaefnis og foreldris (lögráðam anns).

11. gr.
Nú er m aður geðveikur eða hálfviti, og má þá eigi vígja þann  m ann.

12. gr.
Nú er annað  bjónaefna haldið só ttnæ m um  kynsjúkdómi, flogaveiki 

(epilepsi) eða holdsveiki, og má þá eigi vigja það, nem a þvi að eins að hinu 
sje kunnugt um  sjúkdóm inn, enda hafi læknir lýst s júkdóm shættunni 
fyrir báðum .

13. gr.
Bannað er að vigja skvldm enni i beinan legg og svstkin.

14. gr.
Bannað er að vigja m ann  og afkvæmi b róður  eða svstur, nem a levfi 

s tjórnarráðs komi til. •

ló. gr.
Bannað er að vigja m ann  og foreldri eða afkvæmi þess, er hann 

áður átti.
16. gr.

Rannað er að vígja m ann, sem giftur er fyrir.

17. gr.
Nú hefir kona  verið m anni gefin, og m á þá eigií vígja haua á næstu 

10 m ánuðum  eftir slit fyrra h júskapar, nem a óþunguð sje af völdum  bónda 
sins eða 10 m ánuðir  sjeu liðnir frá samvistaslitum,

18. gr.
Nú hefir annað  hjónanna verið gift og fjárfjelag með h jónunum  þá er



bjúskap þeirra sleit, og m á þá eigi vigja það, nem a skiitaráðandi hafi tekið 
búið til skifta eða einkaskiftum sje lokið, þ ó  getur s tjórnarráðið  leyst undan 
þessu skilyrði, standi sjerstaklega á,

III. kap.

Um Igsingu.

19. gr.
Hjónavigsla m á eigi fara fram, nem a lýst sje áður með hjónaefnunum.
Bæði hjónaefnin skulu beiðast lýsingar bjá vigslumanni þar  er b rúður 

á heima. Nú er b rú ð u r  eigi heimilisföst h jer á landi, og skal þá  beiðast lýs- 
ingar hjá vigslumanni þar  er brúðgum i á heima. N ú  er hvorugt hjónaefna 
heiinilisfast hjer á landi, og má þá beiðast lýsingar þar, er annaðhvort  dvelur

20. gr.
Lýsing má ekki fara fram, nem a þvi að eins, að vigslum aður hali 

fengið fullgild skilriki um  það, að hið fyrirhugaða h jónaband  kom i ekki i 
bága við fyrirmæli 7.—18. gr. Til tryggingar skal h ann  krefja hjónaefni um  
vottorð tveggja áreiðanlegra svaram anna , er báðir ábyrgist, að engin h ind run  
sje til fyrir h jónabandinu . Stjórnarráðið getur þó leyft vigslu án  svaram anna, 
standi sjerstaklega á, og kem ur  þá undanþága þess i stað vottorðs svaram anna. 
Neiti v igslumaður lögmæti framlagðra skilrikja, getur hvort hjónaefna um  sig 
heimtað brjeflegan úrskurð  hjeraðsdóm ara um  ágreininginn.

21. gr.
Nú hafa bjónaefni fullnægt skildögum næstu greinar á undan, og fer 

þá lýsing fram sem fyrst.
Geta skal nafna hjónaefna, stöðu þeirra, heimila og fæðingardaga, þá 

er lýst er með þeim.

22. gr.
Lvsing fer fram m eð auglýsingu á alm annaiæri, bæði þar, er b rúðu r  

og brúðgum i á beima. Nú er annað  hjónaefna heimilislaust, ogfer þá lýsing fram 
þar, er það dvelur. Auglýsing skal uppi vera 3 vikur.

Standi prestur fyrir Jýsingu, skal festa auglýsingu á kirkju. Standi 
valdsm aður fyrir lýsingu, fer i kaupstöðum  um birtingu auglýsingar sem þar  
er venja um auglýsingar þær, er alm enning varða. E n  í sveitum lætur sýslu- 
m aður hreppstjóra festa auglýsinguna á þingstað hrepps þess, er b rúðu r  og 
brúðgumi er til heimilis eða dvalar.

Nú á annað  hjónaefna heim a erleudis, og fer þá um  lýsingu þar eítir 
nánari fyrirskipun stjórnarráðsins.

23. gr.
Meinbugum skal lýsa fyrir vigslumanni þeim, sem lýst hefir til bjúskapar.



24. gr.
Nú er lýsingarfrestur liðinn og engum  m einbugum  lýst, og fær vígslu- 

m aður  (prestur) þá hjónaefnum vottorð um lj’singuna og um að engum  mein- 
bugum  hafi verið lýst.

25. gr.
Undanþágu frá hjúskaparlýsingu má fá m eð konunglegu leyíisbrjeíi. 

Nú er annað  hjónaefna hættulega veikt, og þarf  þá eigi undanþágu. Rikissjóði 
ber 15 króna gjald fyrir hjónavigsluleyti.

........................................... 20- gr.
Yigslumanni bera 2 k rónur  fyrir Iýsingu og 1 króna fyrir lýsingar- 

votlorð. Þó kem ur eigi gjald fyrir þá aðstoð og þau  vottorð, sem vigslumaður 
læ tur öð rum  vigslumanni i tje. I .andssjóður leggur til tö llur und ir  lýsingar.

Hreppstjóra  ber 1 króna fyrir uppfestingu auglýsingar og ferðakostnað- 
ur að auki, eftir lögum um aukatek jur  hreppstjóra, þurfi hann  að takast ferð 
á hendur i því skyni.

IV7. kap.

Um hjónavigslu.

27. gr.
H jónaband er lögmætt, hvort he ldur stofnað er fyrir presti eða ver- 

aldlegum vigslumanni.
28. gr.

Ivirkjuleg vigsla er heimil,
1. innan þjóðkirkjunnar, heyri annað  hjónaefna henni til,
2. innan  annars  löggilts trutjelags b jer á landi, heyri annað  hjónaefna trúfje- 

laginu til.
Stjórnarráðið getur veitt erlendum  evangelisk-lúterskum m önnum  sam a 

rjett til kirkjulegrar vígslu, sem innlendir  trú b ræ ð u r  þeirra njóta.

29. gr.
Prestar þ jóðkirk junnar annast kirkjulega vigslu innan  kirkju sinnar. 

Slikt hið sama gildir um löggilta presta eða forstöðumenn annara  hjerlendra 
Irúíjelaga.

þjóðkirk juprestur er þvi að eins skyldur að vigja bjónaefni, að bæði 
heyri til þjóðkirkjunni, enda sje annað  sóknarbarn  hans.

Nú þvkist p reslur eigi mega vigja hjónaefni vegna trúarskoðana sinna, 
og ú rskurðar  þá biskup, hvorl p restur skuli vigja þau.

30. gr.
Borgaraleg vigsla er öllum rjettkræt, jafnt þeim, sem eiga heimting á 

.kirkjulegri. vígslu, sem öðrum . :



31. gr.
tíorgaralega vigslu annast sýsluinenn og bæjartógetar, og er þeim skylt 

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

32. gr.
Vigsla m á eigi fara fram fyr en eftir lögmæta lýsingu, nem a svo stándi 

á, sem greinir i 25. gr., enda heimti vjgslumaður vottorð um lýsingu sam- 
kvæm t 24. gr., nem a hann  hafi sjálfur lýst með h jónaefnunum . Nú er vigslu- 
m anni kunnugt um einhverja meinbugi, og má hann þá eigi vígja hjónaefni, 
þó að lýst hafi verið með þeim.

Nú eru liðnar meira en 12 vikur frá því er lýsingarfrestur var á enda 
(1. og 2. málsgr. 22. gr.), og má þá eigi vígja hjónaefnin nem a lýst sje með 
þeim aftur.

Nú heíir stjórnarráðið mælt svo fyrir, að lýsing skuli fara fram er- 
lendis (3. málsgr. 22. gr.), og kveður það þá jafnfram t á um það, innan  hvers 
tima vígja skuli hjónaefnin.

33. gr.
Nú er vigsla heimil án lýsingar, og gætir þá vigslumaður sá, er gefur 

hjónaefni saman, einn allra vigsluskilyrða sam kvæ m t 20. gr.

34. gr.
Borgaraleg vigsla íer fram i skrifstofu vigslumanns, nem a  vigslumaður 

og hjónaefni sjeu á annað  sátt, eða annað eða bæði hættulega sjúk. Þó getur 
stjórnarráðið gert aðra  skipun á þessu, þyki sýslunefnd (bæjarstjórn) annar  
s taður hentugri eða einn vígslustaður eigi nægja.

Kirkjuleg vigsla i þ jóðkirkjunni fer fram í sóknarkirkju , nem a hjóna- 
vigslubrjef sje fengið eða annaðhvort hjónaefna sje hættulega sjúkt.

Nú þarf  vigslumaður að fara til vigslu lengra en 1 k ilóm etra á landi 
og hversu stutt á sjó sem er, og á hann  þá heimtingu á ferðakostnaði og
dagkaupi, eftir þvi, sem lög eða ön n u r  gild ákvæði mæla fyrir um.

35. gr.
Tveir skulu vera vottar við hjónavigslu.
Vígslumaður spyr b rúðhjónin  hvort fyrir sig, hvort þau vilji eigast, og 

lýsir þau  hjón, er þau hafa játað þvi.
Stjórnarráðið setur nánari reglur bæði um borgaralega vigslu og kirkju- 

lega, og leggur sektir við vangæslu þeirra reglna.

30. gr.
Nú eru hjónaefni gefin sam an af öð rum  en lög standa til, og er sú

athöfn þá ógild. Slikt hið sam a gildir, ef brúðhjónin  hafa eigi játast undir að
eigast sam kvæ m t næstu grein á undan.

Aftur á móti ógildir það eigi vígslu, þó að eigi hafi verið gætt annara 
vigslureglna eða lýsingarreglna.



37. gr.
Xú er hjónavigslu lokið, og skal þá vigslum aður þegar í stað geta 

vigslunnar i þar til gerðri embættisbók sinni. Nú hefir an n a r  en prestur brúð- 
ar staðið fyrir vigslu, og skal hann  þá senda presti b rúðar  innan  viku útskrift 
úr  vigslubók sinni, en preslur b rúðar  getur vigslunnar i ministerialbókinni.

38. gr.
Xú mæla lög svo fvrir, að annað  hjóna skuli tryggja hinu framfærslu- 

styrk eftir sinn dag, en skilriki b restur  fyrir því, að lögmæltrar tryggingar sje 
atlað fvrir vigslu, og skal þá vigslumaður tafarlaust skýra stjórnarráðinu frá 
þeim bresli.

39. gr.
l 'yrir  borgaralega vigslu og útskrift úr vígslubók skal gjalda 8 krónur, 

og rennu r  það gjald i landssjóð.
Um borgun fyrir kirkjulega vigslu fer að lögum. I5ó ber sóknarpresti

b rúðar  að eins borgun l'yrir þær hjónavigslur, er hann  fram kvæ m ir eða læ tur '
framkvæma.

Saina gjald skal greiða fyrir útskrift úr  h jónaskrá sem lögmælt er 
fvrir útskrift úr  kirkjubók.

Rikissjóður leggur til vigslubækur og bæ kur  undir  hjónaskrár.

■10. gr.
Xú vígir löggiltur prestur (forstöðum aður) annars  trúfjelags en þjóð- 

k irk junnar  hjónaefni, og gilda þá reglur þess fjelags um  atriði þau, er ræðir 
um  i 34. gr., i 2. mgr. 35. gr. og i 39. gr., svo og reglur 3. mgr. 29. gr., að
svo miklu leyti, sem þeim verður við komið.

V. kap.

l 'm  ógildiiuj hjónabands.

11. gr.
Xú riður hjónaband i bága við fvrirmæli 13., 15. eða 1G. gi\, og skal 

þá ógilda það með dómi.
Xú er annað hjóna eða bæði gift fyrir, og skal þá eigi ógilda hjóna- 

bandið, ef fyrra h jónabandi er slitið áður en mál er höfðað.
Mál til ógildingar h jónabandi skal höfða af hendi ákæruvalds. Pó er 

m álshöfðun og heimil öðruhvoru  hjóna og þeim, er annað  þeirra hefir áður 
verið gift.

12. gr.
Xú var annað hjóna geðveikt eða hálfviti, þá er vigsla fór fram, og



getur það þá heimtað h jónaband sitt ógiit með dómi. þó  verður mál eigi 
höfðað, sjeu 6 m ánuðir  liðnir frá því að geðveikin batnaði.

Nú var öðru hjóna eigi kunnugt um geðveiki eða vitskort hins þá er
vigsla fór fram, og getur það þá einnig heimtað hjónabandið  ógilt, nema
liðnir sjeu (> m ánuðir  frá því að það komst að rau n  um  þetta eða hinu
batnaði. Þó verður, hvernig sem á stendur, að höfða mál innan  3 ára frá vígslu.

43. gr.
Annað hjóna getur krafist ógildingar h jónabands sins:

1. Hafi það verið viti sínu fjær, þegar vigslan fór fram, eða að öðru leytisvo 
ástatt um  það, að það mátti þá eigi skuldbinda sig til h júskapar  að lögum.

2. Hafi það af vangá látið vigja sig öðrum  en þeim, sem það hafði bundist 
h júskaparorði, eða hafi það yerið vígt án þess að það ætlaðist til þess.

3. Hafi eiginkona þess eða eiginmaður, þá er vígsla fór fram, verið, án þess 
vitundar, haldið só ttnæ m um  kynsjúkdómi, alltiðum fiogaveikisköstum eða 
holdsveiki, eða verið óbætanlega ófært til holdlegra samfara.

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

ö. Hafi það verið nevtt til vigslunnar.
Mál til ógildingar h jónabandi verður ekki höfðað eftir að (5 m ánuðir  

eru liðnir frá þvi er ástandi því var lokið, sem lýst er í 1. lið, frá þvi að 
sóknaraðili kom st að raun  um  ógildingarástæðu sam kvæ m t 2 . - 4 .  lið, eða frá 
því að nauðung ljetti sam kvæ m t ó. lið. Og hvernig sem á stendur, verður 
ógildingarmál ekki höfðað eftir að liðin eru 3 ár frá hjónavigslu. Xú er mál 
höfðað til ógildingar hjónabandi út al kynsjúkdómi, en það sannast, að sækj- 
andi hefir ekki sýkst af liinu hjónanna og að s júkdóm urinn  er ekki fram ar 
sóltnæm ur, og verður hjónabandið  þá ekki ógilt. Slíkt hið sam a gildir um 
aðra sjúkdóm a, sem ógildingu hjónaliands varða, sjeu þeir læknaðir.

44. gr.
Um lögfylgjur hjónabandsógildingar fer sem um lögfylgjur hjónaskiln- 

aðar, nem a á annan  veg sje um mælt i lögum þessum.

45. gr.
Xú er sameignarbúi skift vegna hjónabandsógildingar, og tekur þá 

hvort hjóna um  sig af óskiftu svo mikið, sem það lagði i búið frá h júskapar- 
byrjun til hjúskaparslita, og hvort heldur um  gjöf, arf  eða um  flutning ú r  
sjereign til sameignar var að ræða. Nú h rekkur  sameignin eigi til rjettra skila, 
og lækkar þá h lu tu r  beggja hlutfallslega. Xú hefir annað hjóna gefið hinu 
eitthvað til sjereignar, og er þá sú gjöf afturtæk.

46. gr.
Xú er h jónaband ógilt sam kvæm t tl.  gr., enda hafi annað  hjóna verið 

óvitandi um ógildingarástæður, þá er vígsla fór fram, en hilt eigi, og getur þá 
hið fyrnefnda heimtað hæfilegar bæ lur  af hinu. B æ tu rnar  l>er að miða við 
kjör beggja.



Slíkt hið sama gildir, ef h jónaband  er ógilt sam kvæ m t fyrri málsgr.
12. gr. eða sam kvæ m t 13. gr., hafi stefndum verið k u n n  ógildingarástæðan.

Bæturnar má ákveða hvort he ldur í eitt skifti fyrir öll eða á tiltekn- 
um gjalddögum, enda sje þeirra krafist í ógildingarmálinu.

47. gr.
Xú er h jónaband ógilt, og ber þá hvorugu hjóna að framfæra hitt frá 

hjúskaparslitum .

48. gr.
Nú er hjónaband ógilt af ástæðu, sem konunni var kunnugt um, þá 

er vigsla fór fram, og gelur þá m aðurinn  krafist þess, að at henni verði 
dæ m dur rjettur lil að kenna sig við nafn hans.

49. gr.
Xú deyr annað  hjóna áður en h jónaband er ógilt samkv. 41. gr., og 

getur þá hitt, eða erfingjar hins látna, krafist þess, að fvrirm ælum  45. gr. sje 
beitt. Auk þess getur það hjóna, er lifir, krafist bóta samkv. 46. gr.

Rjettur þessi ber því hjóna, sem sókn á samkv. 42. og 43. gi\, því 
að eins, að hitt h jónanna hafi lálist áður en ógildingardóm ur gekk, enda sje 
sóknarfrestur ekki liðinn.

Xú 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 i fyrri málsgr. 42. gr. eða í 1. lið 43. gr.

F ram angreindar  kröfur skal gera innan 6 m ánaða frá láli þess, er deyr.
Xú deyr það hjóna, sem átt hefir tvær eða fleiri kon u r  eða m enn, 

áður en hjónaband er ógilt, og ber þá rjettur til bóta, eftirlauna eða annars 
verðmætis, sem því hjóna, er lifir, er ætlaður að lögum, fyrslu eiginkonu eða 
eiginmanni hins látna, nema annað  sje augljóst a( kringum stæðum .

30. gr.
Xú er ákvæðum 1. eða 2. mgr. næstu greinar á undan  beitt, sam kvæ m t 

kröfu þess hjóna, er eftir lifir, og fellur þá n iður lögmæltur erfðarjettur þess 
eftir hið látna.

VI. kap.

Um skilnað að borði og sœng.

51. gr.
Xú eru hjón sam m ála  um  að slíla samvistir, um  framfærslu hvors 

annars  og barna  og um  það, hversu fara skuli um  ráð  fyrir b ö rn u n u m  (55.,
56. og 57. gr.), og getur þá sýslum aður eða bæjarfógeti veitt þeim leyfi til 
skilnaðar að borði og sæng. Leyfið má þó eigi veita fyr en leitað hefir verið 
um sættir með h jónunum  samkvæmt 53. gr.



52. gr.
Nú sýnir annað hjóna af sjer mikla vanrækslu um greiðslu meðlags 

með hinu eða hö rnum , sem þvi er skvlt að framfæra, eða b rý tu r  mjög í bága 
við skyldur sinar gagnvart þeim, eða er mjög hneigt til d rykkjuskapar  eða 
annara  lasta, og getur þá hitt krafist skilnaðar að borði og sæng, enda skylt 
að veita skilnaðinn, nem a sjerstaklega standi á.

Nú má ætla, að ósamlyndi milli hjóna sje orðið svo magnað, að eigi 
megi una frekari samvistum , og skal þá og veita skilnað, nem a ósamlyndið 
sje aðallega að kenna leyfisbeiðanda.

Stjórnarráðið veitir skilnaðarleyfi sam kvæ m t grein þessari, enda sanni 
skilnaðarbeiðandi, að sátta hafi verið leitað sam kvæ m l 53. gr. og að yfirvald 
hafi reynt að kom a á samkom ulagi m eð h jónunum  um  atriði þau, er 5 5 .-5 7 .  
gr. ræða um.

53. gr.
Sáttanefnd leitar um  sættir með h jónum , sem skilja vilja að borði og 

sæng, ef bæði fara fram á það eða hvort heyrir til sínu trúfjelagi. Ella skal 
preslur leita uin sættir með þeim eða löggiltur forstöðum aður trúfjelags.

Skvlt er h jónum  að sækja sjálf sáttafund, dvelji þau hjer á landi og 
eigi hvorugt 30 kilóm etrum  lengra til fundarstaðar. Nú er leið lengri, og skal 
þá revna sátt með hvoru í sínu lagi. Nú er annað  bjóna erlendis, og þarf  þá 
eigi að revna sátt með því.

Nú sækir annað hjóna eigi löglega boðaðan sáttafund, og gerir sýslu- 
m aður þess eða bæjarfógeti því þá 5—20 kr. sekt til sveitarsjóðs, ef sáttasemj- 
ari krefst ábvrgðar á hendur þvi.

54. gr.
Nú sldlja hjón að borði og sæng, og fellur þá sameign þeirra niður, 

enda skulu búskifti þá fara fram, og fer um þau svo sem lög standa til.
Nú hafa hjón skilið sam kvæ m t 1. málsgr. 52. gi\, enda sje búið lítið, 

og getur þá leyfisbeiðandi krafist þess, að fá innanstokksm uni, vinnuáhöld  og 
aðra lausafjármuni, jafnvel þó að verð þeirra fari fram ú r  lögmæltum bús- 
hluta hans, en þó þvi að eins, að ætla verði, að hann  megi eigi án þeirra vera 
til heimilishalds.

55. gr.
Það skal ákveðið í skilnaðarleyfinu, hvort og að hve rniklu levti annað 

hjóna skuli framfæra hitt rneðan skilnaðurinn stendur. Framfærsluevri skal 
miða annars vegar við það, hvað ætla megi að framfæi-sluþegi geti aflað sjer 
sjálfur, og hins vegar við það, hvað ætla megi hitt hjóna aflögufært um.

Nú verður að gefa öðru  hjóna aðalsök á skilnaðinum , og verðnr því 
þá eigi ætlaður fram færslustyrkur af hinu, nem a sjerstaklega standi á.

. ' 5(1. gr.
Kveða skal og á um  það í skilnaðarleyfinu, hvort h jónanna skuli ráða 

fyrir sameiginlegum börnum  þeirra, eða hversn hö rnunum  skuli skilta rnilli



þeirra, verði Öðruhvoru eigi falin öll börnin. Nú eru íoreldrar á eitl sátt uiu 
þetta, og fer þá um  börn in  eftir þvi, nem a hagsm unir ba rnanna  heimti ann- 
að. Beri foreldrunutn aftur á nióti á milli, skal það ráð upp taka, sem ælla 
m á að bö rnunum  sje fvrir bestu. Nú er það sýnt, að annað foreldra átli að- 
allega sök á skilnaðinum , og skal þá tá hinu forráð barnanna, enda sje það 
eigi ólíklegra til að uppala  börn in  vel. Forráð  hvers barns skulu vera óskift 
hjá sam a foreldri.

Leita skal álits næsta venslam anns, þar sem því verður við komið, 
áður en ákvörðun er tekin um forráð barna.

57. gr.
Ivveða skal á um  það i skilnaðarlevfinu, hversu skifta skuli framfærslu 

ba rna  með foreldrunum . Þó m á gevma úrskurð  um  það síðari ákvörðun 
vfirvalda.

Skiftin skal gera eítir öllum kjörum  foreldra. Nú fullnægir annað  for- 
eldra ekki framfærslusk\ddu sinni með framfærslu þess eða þeirra barna, sem 
þvi fylgir, og má þá gera því að greiða hinu íoreldrinu það, sem vanta þvkir 
á rjett meðlag af þess hendi með öllum börnunum .

58. gr.
Nú breytast kjör foreldris eða þörf barna, og má þá vfirvald breyta 

ákvörðun um framfærslu af hendi annars  foreldiis með hinu eða með börn- 
unum . 1>Ó má, ef sjerstaklega stendur á, einskorða meðlag annars  hjóna með 
hinu, og verður því þá eigi breytt siðar.

Brevta má einnig ákvörðun um  forráð barna  (56. gr.), ef annað for- 
eldri fer fram á það, enda standi öðruvísi á nú en þá, og líklegt að breyt- 
ingin verði b ö rnunum  til bóta.

59. gr.
Nú hafa hjón, vegna væntanlegs skilnaðar að borði og sæng, komið 

sjer sam an um  skiftingu eigna sinna, um framfærslu annars  á hinu eða um 
framfærslu á bö rnunum , og getur þá það hjóna, er þykir hallað á sig, stefnt 
hinu fyrir dóm  og dóm urinn  hrund ið  sam ningnum , enda sje mál höfðað inn- 
an 6 m ánaða frá skilnaði að borði og sæng.

Nú hafa foreldrar gert samning um  breytingu á framfærslu barna 
sinna, og getur þá yfirvaldið breytt þeim samningi, ef hagur foreldranna hefir 
breyst, eða ef sam ningurinn  er óhagstæður bö rnunum .

60. gr.
Nú er meðlag samkv. 55. eða Ó7. gr. eigi greitt í tækan tíma, og getur 

þá aðili heimtað meðlagið eftir söm u reglum og gilda um meðlagsheimtu 
m óður með óskilgetnu barni sinu, að svo miklu leyti, sem þær eiga við.

Ákvæði 55. og 57. gr. brevta i engu skvldu fram fæ rslum anns sam- 
kvæm t fátækralögunum gagnvart sveitarfjelagi til að framfæra börn eða 
hitt hjóna. ’ .



61. gi'.
Nú takast aftur samvistir með h jónum , sem skilið hafa að borði og 

sæng, og falla þá allar lögfylgjur skilnaðarins þegar niður.

VII. kap.

I ’m  lögskilnað.

62. gr.
Nú hafa hjón verið skilin að borði og sæng í eitt á r  og eigi tekið 

sam an aftur, enda sjeu þau  á eilt sátt um lögskilnað og skipun þeirra mál- 
efna, er ræðir um í 55., 56. og 57. gr., og geta hjónin þá kraíist skilnaðar. 
Hafi hjónin verið skilin að borði og sæng í 2 ár, getur hvort þeirra um sig 
krafist skilnaðar.

S tjórnarráðið veitir skilnað sam kvæ m t grein þessari, enda fylgi skiln- 
aðarbeiðninni sönnun um, að sátt hafi verið reynd af nýju sam kvæ m t 53. gr.

Akveða m á með konunglegri tilskipun, að sýslum enn og bæjarfógetar 
veiti lögskilnaðarleyfi, er hjón eru sam m ála  um  skilnaðarkjör.

63. gr.
Nú hafa hjón lifað hvort i sínu lagi i 3 ár án leyfis til skilnaðar að 

borði og sæng, og getur þá hvort h jónanna um sig krafist skilnaðar. Þó getur 
sá, er her verður að þvi að hafa aðallega valdið samvistaslitum, eigi vænst 
skilnaðar, nem a sjerstaklega standi á.

64. gr.
Nú hafa hjón lifað aðskilin í 2 ár, án sam kom ulags um  samvístaslitin 

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

65. gr.
Nú hefir annað hjóna horfið, enda 3 á r  liðin frá því að spurst hefir

til þess, og gelur þá hitt krafist skilnaðar.

66. gr.
Nú hefir annað  hjóna gifst gegn fyrirm ælum  16. gr., og getur þá hitt

krafist skilnaðar. Skilnaðar skal krefjast innan  6 m ánaða  trá þvi er kreljanda
varð kunnugt um  stofnun nýja hjónabandsins.

67. gr.
Nú hefir annað  hjóna orðið bert að hór, eða saurlifnaðarverknaði, er 

jafna má til hórs, og getur þá hitt krafist skilnaðar, nem a það hafi lagt sam- 
þykki á verknaðinn, eða sjálfviljugt stutt að framgangi hans.



Kröfu skal gera innan  f> m ánaða  frá því að krefjanda varð kunnugt
um  verknaðinn, og þó eigi siðar en innan  3 ára frá því að verknaðurinn
var framinn,

68. gr.
N ú veit eða ætlar annað  hjóna sig haldið só ttnæ m um  kynsjúkdóm i og 

hefir þó holdlegar samfarir við hitt, þann  veg að afsýking geti af hlotist, og
gelur þá það hjóna, er lagt var í hættu, krafist skilnaðar, nem a það liafi þekt
sýkingarhættuna og jafnframt verið sjálfviljugt til samfaranna.

Kröfu skal gera innan  6 m ánaða frá þvi að annað hjóna vissi sig lagt 
i hættu. Nú hefir afsýking eigi hlotist af sam förunum , enda sjúkdóm urinn  orð- 
inn ósóltnæm ur, og fellur þá skilnaðarkrafa niður.

69. gr.
Nú hefir annað  hjóna sókst eflir lífi hins eða orðið uppvist að mis-

þvrm ingu á þvi eða bö rnunum , og getur þá hilt krafist skilnaðar, enda bafi
það eigi lagt samþykki á verknaðiun eða sjálfviljugt slutt að framgangi hans

Ivröfu skal gera áður en 6 m áuuðir  eru liðnir frá því að krefjanda
varð kunnugt um  verknaðinn, og þó eigi siðar en innan  3 ára frá f ram -
kvæ m d hans.

70. gr.
Nú er annað  hjóna dæm t til fangavistar í 2 á r  eða lengur, og getur 

þá hilt krafist skilnaðar, nem a það hafi Iagt samþykki sitt á brotið eða sjálf- 
viljugt stutt að þvi.

Kröfu skal gera innan  6 m ánaða frá þvi að krefjanda varð kunnugt 
um dóm inn, og eigi síðar en innan  3 ára frá dómsuppsögn.

71. gr.
Nú hefir annað  hjóna verið haldið megnri geðveiki 3 ár eða lengur, 

enda bati ólíklegur, og getur þá hitt kiafist skilnaðar.

72. gr.
Lögskilnaðar sam kvæ m t 63.—71. gr. m á leita hvort heldur i stjórnar- 

ráðinu eða fyrir dómi. Nú er skilnaðar leitað i s tjórnarráðinu, og skal þá 
fylgja skilnaðarbeiðninni sönnun  þess, að sált hafi verið reynd á ný með 
h jónunum , svo sem segir i 53. gr., og þess, að yfirvald hafi reynt að kom a á 
samkom ulagi með þeim um  atriði þau, sem 76. og 77. gr. ræða um.

Nú er stjórnarráðið beðið um  skilnað, en því þykja málavexlir eigi 
nægilega skýrir, og getur það þá heimtað, að skilnaðarbeiðandi sanni með 
rjettarskýrslu þau atvik, er það telur máli skifta. Nú fæst slik rjettarskýrsla 
annaðhvort  eigi eða hún  þykir eigi skera úr, og fæst þá eigi sk ilnaður i 
stjórnarráðinu. Þegar svo stendur á, getur hvort h jónanna  um  sig leitað dóm - 
stólanna, þó að lögmæltur m álshöfðunarfrestur sje þá liðinn.



73. gr.
Nú skilja hjón, og fellur þá n iður lögmælt sameign með þeim, enda 

fer um  skifti fjelagsbúsins svo sem lög standa til.

74. gr.
Nú krefst annað  hjóna skilnaðar af því að hitt hefir misboðið því 

freklega, og getur það þá einnig krafist bóta. B æ turnar  skal meta eftir fjárhag 
og öðrum  kjörum  beggja, og má kveða svo á, að þær skuli greiða hvort 
heldur allar i einu eða á tilteknum gjalddögum.

Sje skilnaðar krafist fvrir dómi, skal jafnframt krefjast bótanna. En sje 
skilnaðar krafist í s tjórnarráðinu, skal höfða bótamálið áður en lögmæltur 
m álshöfðunarfrestur til dóm sskilnaðar er úti.

75. gr.
Nú hafa hjón skilið, og verður annað  þá eigi skyldað til að framfæra 

hilt, nem a alveg sjerstaklega standi á, og aldrei verður því hjóna, sem skiln- 
aðurinn  er aðallega að kenna, áskilinn s tvrkur af hendi hins. ,Það fer eftir 
ákvæðum  55. gr., hve mikið öðru hjóna verður gert að leggja til fram- 
færslu hins.

Framfærsluskvlda fellur niður, giftist framfæringur á ný.

76. gr.
N ú skilja hjón, og skal þá i skilnaðarbrjefinu eða dóm iuum  kveða á 

um  það, hversu fara skal um  forræði fyrir bö rnunum . Sjeu foreldrin sam- 
mála, skal ákvörðun  ger eftir þvi, nem a i bága komi við þörf eða hag barn- 
anna. Sjeu foreldrin eigi á eitt sált, skal ákvörðun ger eftir því, sem best 
þykir henta bö rnunum . Nú verður að kenna öðru  hjóna aðallega um  skiln- 
aðinn, en bæði þykja jafnhæf til að ráða bö rnunum , og skal þá að jafnaði 
fá hinu foreldrinu forræði barnanna. Forræði barns skal vera óskift hjá öðru- 
hvoru foreldrinu.

Aður en hjer um  ræ dd  ákvörðun er ger, skal leita um sagnar nánustu 
venslam anna barnanna.

77. gr. .
Kveða skal á um það i skilnaðarbrjeíi eða dómi, hversu skifta skuli 

frarnfærslu barna  með foreldrunum . Þó má geyma úrskurð  um  það siðari 
ákvörðun yfirvalds. L'm skiftinguna fer þá sem segir í 57. gr. annari málsgr.

78. gr.
Nú breytast kjör foreldra eða þörf barna, og má þá stjórnarráðið, 

krefjist annað  foreldra þess, breyta ákvörðun um  framfærslu l'oreldris á hinu 
eða bö rnunum . Þó má, ef sjerstaklega stendur á, einskorða meðlag annars 
foreldris með hinu, og verður þvi þá eigi breytt.

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 bö rn u u u m  til bóta. Breytingin heyrir undir  sam a dómstól eða 
stjórnarvald, sem gerði bina npprunalegu ákvörðun.

79. gr.
Xú hafa bjón, vegna væntanlegs lögskilnaðar, komið sjer sam an  um 

skiftingu eigna sinna, um  bæ lur sam kvæ m t 74. gr. eða um  framfærslu annars 
á h inu eða bö rnunum , og getur þá það hjónanna, er þykir hallað á sig, stefnt 
h inu fyrir dóm  og dóm arinn  hrundið  sam uingnum , ef hann  er bersvnilega 
ósanngjarn, enda sje mál höfðað innan  (i m ánaða frá skilnaði.

Xú hafa hjón gert samning um  framfærslu harna  sinna, og getur þá 
einnig stjórnarráðið hrevtt þeim samningi, ef hagur forcldranna hefir hreyst, 
eða et ætla má að brcvting verði h ö rn u n u m  til hóta.

80. gr.
Xú er meðlag sam kvæ m t 75. og 77. gr. eigi greilt í tækan tima, og 

getur þá meðlagsþegi heimtað meðlagið eftir söm u reglum  og gilda um  með- 
lagsheimtu m æðra með óskilgetnum h ö rnum  s ínum , að svo miklu leyti sem 
])ær rcglur eiga við.

Ákvæði 75. og 77. gr. hreyta í engu lögmæltri skyldu íoreldris til að 
framfæra ba rn  silt, nje rjelti sveitarfjelags gagnvart fram íærslum anni, út af lög- 
mætri framfærslusk^ddu hans á m anni s inum  eða konu.

81. gr.
Xú er skilnaður gerður með h jónum  að kröfu hónda, af ástæðum, sem 

kenna verður aðallega húsfrevju, og getur hóndi þá krafist dóm s fyrir þvi, að 
hún  megi ekki kenna sig við hann.

VIII. kap.

l 'm  vjeltar.jar í h júskajtannáhun o. j l

82. gr.
H júskaparm ál oru hjer nefnd þau mál, sem höfðuð eru til ógildingar 

hjónabandi, eða til h jónaskilnaðar, eða til sönnunar  þvi að hjónaband sje 
gilt eða ógilt.

83. gr.
Sá oinn gelur, að sleptri heimild 11. gr., höfðað hjúskaparm ál, sem 

öðlast vill dóm  til v iðurkenningar þvi, að hann  sje eða sje ekki i hjónabandi, 
eða sá, sem krefst ógildingar h jónabands eða hjónaskilnaðar.

84. gr.
Xú hölðar annar  m aðu r  en annaðhvort  h jóna mál til ógildingar því 

b jónabandi, og verður þá að stefna báðum  h jónunum . Málið má höfða þar, 
sem lögsækja m á annað hjóna sam kvæ m t 88. gr.



Xú þvkist s tjó rnarráð ið  þurfa að gæta a lm anna hagsm una í hjúskap- 
armáli, og getur það þá látið málið til sín taka, hvort heldur í hjeraði eða 
æðri dómi, svo og stefnt mali fyrir æðri dóm , þó að það hafi eigi komið við 
málið í óæðri dómi.

Xú er h júskaparm ál þannig vaxið, að komið virðist geta við a lm anna 
hagsmuni, og ber dóm ara  þá að skýra stjórnarráðinu frá málavöxtum.

 ̂ 86. gr.
Hjón eiga aðild h júskaparm áls, nema svift sjeu lögræði vegna geðveiki 

eða vitskorts.
Xú er annað hjóna eða bæði svift lögræði vegna geðveiki eða vit- 

skorts, og kem ur þá lögráðam aður í stað þess, er sviftur er lögræði, enda hafi 
hann  samþykki yfirfjárráðam anns til sóknar máls.

87. gr.
H júskaparm ál má höfða hjer á Iandi, ef stefndur á hjer heima þá er 

mál er höfðað, eða eigi bæði hjónin þá islenskan fæðingjarjett, eða hafi síðasti 
sameiginlegur læðingjarjettur beggja verið islenskur, enda eigi þau nú eigi 
bæði fæðingjarjett í öðru og sama landi.

Hjúskaparm ál niá og höfða hjer á Iandi, hali siðasta heimilisfang 
beggja hjóna verið hjer og hafi stefndur annaðhvort yfirgefið sækjanda án 
lögmætra ástæðna, eða skift um heimilisfang eltir að ógildingar- eða skiln- 
aðarástæða varð til.

(iera má aðra skipun á hjer ncfndum reglum, ef svo um semst við 
annað riki.

88. gr.
Mál skal höfða í þeirri þinghá, sem stefndur á heima.
Xú hefir stefndur farið af landi brott eða ókunnugt er um dvalarstað 

hans, og skal þá mál höfða í þeirri þinghá, sem hjónin áltu bæði síðast heima 
i, eða þar sem sækjandi á heima.

Xú á mál eigi undir tiltekið varnarþing lögum sam kvæm t, og ákveður 
þá sljórnarráðið, hvar mál skuli höfða.

89. gr.
Xú er mál höfðað að tilhlutun s tjórnarráðs sam kvæ m t 41. gr., og fer 

þá um rekstur þess sem um  sakamál, hvort sem refsingar er krafist eða eigi.
S tjórnarráðið getur látið fresta m álssókn til ógildiugar h jónabandi 

sam kvæm t 16. gr., sjerstaklega ef ætla má að fyrra h jónabandi verði bráð- 
lega slitið.

Um hjúskaparmál, sem sótt eru af hendi einstaklings, fer sem um 
venjuleg einkamál í hjeraði, að svo miklu levti sem eigi er öðruvisi um mælt 
í lögum þessum.

85.



90. gr.
Iljeraðsdómari leitar um sættir með lijónum i h júskaparm alum . Pó 

getur sáttaumleitun af hendi prests beggja eða annars  kom ið i stað sáttaum - 
leitunar fvrir dómi, ef um  hjónaskilnaðarsök er að ræða og báðir aðilar 
eru á eitt sáttir um  að leita prests. Xú hefir p restur eigi reynt sátt áður en 
málið kem ur fvrir dóm, og skal þá fresta málinu, ef aðilar krefjast, svo að 
sátt megi revna fyrir presti.

Nú leitar dóm ari eigi um  sæltir sam kvæ m t íyrri málsgrein, og skal 
hann  þá samt revna að ná samkomulagi hjóna um  atriði þau, sem ræðir um 
i 7ö.—77. gr., áður en mál er dómtekið.

91. gr.
Xú þykir dóm ara  ástæða til að skipa öðrum  aðila eða báðum  mál- 

svara, og skal þá greiða m álsvaralaun af almannafje, að svo raiklu leyti sem 
þau verða eigi lögð á sækjanda.

92. gr.
Dómari getur kvatt sækjanda í dóm , án tilefnis af hendi stefnds, til að 

sk \ra  málavexti og vinna eið að skýrslu sinni. Xú kem ur sækjandi eigi í dóm, 
og er þó óhindraður, eða færist, án gildra ástæðna, undan  að bera um mála- 
vexti eða vinna eið, og skal þá frávísa málinu.

Dómari getur og kvalt stefndan i dóm , eigi hann  heima eða dvelji 
hann innan  dóm shjeraðs eða i nágrannahjeraði, og þó eigi fjær en fjærst gæti 
verið innan hjeraðs, til þess að bera um málavexti eða vinna eið að sk jrs lu  
sinni. Xú kem ur stefndur eigi i dóm, og er þó óhindraður, eða færist, án gildra 
ástæðna, undan  að bera eða vinna eið, og m etur  þá dóm ari sam kvæm t 93. 
gr., hverju það varði.

93. gr.
Xú játar stefndur atriði, sem máli skiftir, og kem ur játr.ingin þá að 

cins til álita sem sönnunargagn.
Slíkt hið sama gildir um útivist stefnds, þögn og óákveðnar vfirK’singar.

91. gr.
Hvortveggja aðili getur gert nýjar dóm kröfur  og flutt fram nýjar máls- 

ástæður og nýjar neitanir, þangað til mál er dómtekið, enda þarf  eigi að leita 
sátta af nýju vegna nýrra  dómkrafa.

Xú hefir hjúskaparm ál verið dæ m t að efni til, og má þá eigi nota 
þær ástæður, er hrevft hefir verið eða lirevfa hefði mátt i því máli, til mála- 
tilhúnings af nýju.

95. gr.
Aðildareiður er eigi heimill í hjúskaparmáli nem a svo standi á, sem 

lýst er i 92. gr.



96. gr.
Nú þarf  í h juskaparm áli að sanna geðveiki annars  hjóna, og skal þá 

leita brjeflegrar yfirlýsingar sjerfróðs embættislæknis eða annars  löggilts læknis, 
sje eigi kostur sjeríræðings.

97. gr.
H júskaparm ál skulu sótt og varin og vitni spurð  fyrir lokuðum  djrr- 

um , nem a báðir aðilar sjeu á eitt sáttir um  annað.
Eigi má heldur, án leyfis beggja aðila, birta almenningi á nokkurn  

hátt annað af þvi, er gerst hefir i slíkum m álum , en dóm inn. Brot gegn 
ákvæði þessu sætir 100—1000 króiia sekt til rikissjóðs.

98. gr.
Nú hefir öðrum  aðila eða báðum  verið sk ipaður málsvari, og skal þá 

einnig kveðja hann  til að hlýða á dómsuppsögn, enda nægir að kveðja mál- 
svara einan lil, sje aðili s taddur u tanlands eða sje ókunnugt um dvalarstað 
hans, eða sje aðili sviftur lögræði vegna geðveiki.

99. gr.
Áfrýja skal hjeraðsdómi í hjúskaparm áli til æðri rjettar innan  12 vikna 

frá dómsuppsögn.
Uppreisn verður eigi veitt nem a til gagnáfrýjunar dómi í aðalmáli, sem 

áfrýjað er innan  lögmælts áfrýjunarfrests.
Hvorugur málsaðili m á ganga í nýtt h jónaband innan loka áfrýjunar- 

frests, nem a því að eins að gagnaðili og s tjó rnarráð  hafi brjeflega fallið 
frá áfrýjun.

100. gr.
Hjúskaparm ál verður eigi höfðað eftir dauða annars  hjóna.
N ú deyr annað hjóna áður en d óm ur  gengur í hjúskaparmáli, og 

fellur þá málið niður.

101. gr.
Nú er svo ákveðið í lögum þessuni, að m ál skuli höfða innan lög- 

mælts tíma, og skal þá telja mál höfðað, er dómstefna er tekin hjá hjeraðs- 
dóm ara  eða utanrjettarstefna er birt s tefndum  innan  lögmælts tíma.

Nú er máli visað frá dómi eða það felt n iður án  kröfu sækjanda, og
getur sækjandi þá höfðað m ál af nýju innan  6 vikna, þó að lögmæltur máls-
höfðunarfrestur sje þá liðinn.

102. gr.
Nú er beiðst hjónaskilnaðarbrjefs eða m ál höfðað til ógildingar hjóna-

bandi eða til hjónaskilnaðar, og getur þá stjórnarráðið, ef ástæ ður þykja til
og húsfreyja krefst, boðið bónda að raska eigi fjelagsbúinu, þangað til kveðið 
er á um skilnaðiun.



Xú sinnir bóndi eigi boði stjórnarráðs, og getur konan  þá þegar kraí'- 
ist fjárskilnaðar að lögum.

Og enn getur stjórnarráðið, ef sjerstakiega stendur á og húsfreyja krefst, 
leyft henni að slíta um  stund samvistir við bónda sinn, og jafnfram t gert 
bónda að greiða meðlag með konu  hans og þeim börnum , sem hjá henni 
eru og honum  ber að framfæra. Fer þá um  meðlagið eftir því sem segir i
55. og 57. gr. •

IX. kap.

Ýmisleg ákvæði.

103. gr.
I.ög þessi raska eigi sjerreglum þeim, er gilda um hjónavigslu l'yrir 

fulltrúa annars  rikis hjer á landi, nje he ldur á 3. og 1. kap. þeirra við hjóna- 
vígslu fyrir löglegum fulltrúa landsins i öðru  riki, en um það atriði skal skip- 
að fyrir með kcnunglegri tiiskipun.

104. gr.
I.ögin öðlast gildi 1. janúar 1922.

105. gr.
Nú vill lögskilinn m aður  eða kona giftast aftur, og skai þá meta vigslu- 

gengi hans eða hennar  eftir lögum þessum.
Nú hefir kona skilið við bónda sinn og fengið levfi til að giftast af 

nýju, áður en lög þessi ganga i gildi, og skal henni þá vera heimil vigsla, þótt 
eigi sjeu liðnir frestir þeir, er áskildir eru í 17. gr.

106. gr.
Nú hafa hjónaefni látið lýsa með sjer áður en lög þessi öðlast gildi eða 

fengið undanþágu frá lýsingu, og skal h jónaefnunum  þá heimil vigsla á næstu 
3 m ánuðum  frá lýsingar- eða undanþágudegi, enda sje vígsluskilyrða 20. gr. 
gætt, áður en vígsla fer fram.

107. gr.
Nú hafa lijón verið vigð áður en lög þessi gengu í gildi, og verður

það h jónaband þá eigi ógilt, nem a ógilding varði hæði að þessum og þá gild-
andi lögum.

Nú er slíkt h jónahand ógilt, og skulu lögfvlgjur h jónahandsius þá m etnar 
eftir þessum lögum.

108. gr.
Nú hafa hjón skilið að borði og sæng áður  en lög þessi gengu í gildi,

skal þeim þá heimill h jónaskilnaður sam kvæ m t 62. gr. laga þessara.



109. gr.
Xú hefir verið höfðað mál til ógildingar h jónabandi eða hjónaskiln- 

aðar, áður en lög þessi gengu i gildi, eða beiðst leyfis til hjónaskilnaðar eða 
til skilnaðar að borði og sæng, og skal þá fara um  skilnaðinn að öllu leyti 
eftir þá gildandi lögum.

110. gr.
Xú hefir verið beiðst skilnaðar að borði og sæng eða til hjónaskilnað- 

ar eftir gildistöku laga þessara, eða dómstefnt hefir verið til hjónaskilnaðar, 
og fer þá um skilnað eftir lögunum, enda þó að skilnaðarástæða sje eldri.

111. gr.
Eftirfarandi ákvæði falla úr gildi frá og með þeim degi, er lög þessi 

öðlast gildi. H jónabandsartikular 2. júni 1587 (10. kap. III. bókar  Dönsku laga, 
að svo miklu leyti sem fylgt hefir verið), 2. gr. XIII. kap. VI. bókar  D. L., 
konungsbrjef 14. júni 1740 (tilskipun 5. m ars 1734), tilsk. 29. m aí og tilsk. 18. 
desbr. 1750, konungsbr. 28. m ars  1776, tilsk. 1. desbr. 1797 (dóm sm álastjórnar- 
brjef 15. júní 1799), 1. gr. I. kafla tilsk. 23. maf 1800, konungsúrskurður 28. 
janúar  1818, sbr. kansellíbrjef 10. febrúar s. á. (filsk. 18. október 1811), opið 
brjef 10. febrúar 1818, 1. liður konungsbr. 7. desem ber 1827 (tilsk. 30. april 
1824: 1.—2. gr., nr. 1, nr. 3 —9 og nr. 11, 3. gr., 4.—12. gr. og 14.—19. gr.), 
164. gr. a lm ennra  hegningarlaga 25. júní 1869, lög 22. septem ber 1899, nr. 19, 
lög 26. október 1917, nr. 30 (1.—9. gr. laga 19. febrúar 1886, nr. 4, nr. 2, 3. 
gr. og 13. gr. tilsk. 30. april 1824), lög 26. október 1917, nr. 31, (nr. 10, 3. gr. 
tilsk. 30. apríl 1824 og 62. gr. laga 10. nóvem ber 1905, nr. 44).

Og enn eru ógild frá sam a degi öll ön n u r  ákvæði, er kom a i bágavið  
lög þessi.


