
Ed. 397. Aiefnriarálit

um frv. til laga um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna.

Frá allsherjarnefnd.

Það má segja hið sama um þetta frv. og tekið er fram í nefndarálitinu 
um frv. um stofnun og slit hjúskapar, að nefndin hefir eigi getað varið eins 
miklum tíma til athugunar þess og hún hefði óskað, en bótin er sú hin sama, 
að frv. hefir fengið mjög rækilegan undirbúning og nefndin haft mjög lítið við 
efni þess að athuga.

Frv. þetta hefir fengið sama undirbúninginn og áðurnefnt frv., og höfund- 
ur þess er hinn sami og hins. Þegar stjórnin lagði það fyrst fyrir þingið, árið 
1919, fylgdu þvi mjög ítarlegar athugasemdir eftir höfundinn, og eru þær prent- 
aðar i Alþingistíðindunum s. á., A. I, bls. 242— 260. Er þar gerð grein fyrir ný- 
mælum þeim í löggjöf vorri, er það hefir inni að halda, og skal það ekki endur- 
tekið hjer, þess að eins getið, að frv. miðar að því einu að bæta kjör mæðra 
óskilgetinna barna, en þó einkum barnanna sjálfra, og að munur sá, e rgerðu rer  
nú á svonefndum hórbörnum og öðrum óskilgetnum börnum, hverfur, er frv. 
þetta gengur í gildi sem lög.

Stjómin hefir lagt frv. L. H. Bjarnasonar hæstarjettardómara óbreytt fyrir 
Alþingi, að öðru leyti en þvi, að hún hefir eigi viljað ganga eins langt í því og 
hann aö veita óskilgeinum börnum  erfðarjett eftir föður og föðurfrændur, og 
einskorðað þann rjett við það, að faðirinn hafi gengist við faðerninu eða beint 
verið dæmdur faðir þess (36. gr.), þar sem hæstarjettardómarinn vildi láta hið 
sama gilda um þann, er móðirin hefði svarið föður að barninu og þann, er orðið 
hefði eiðfall um faðernið. Verður netndin að vera stjórninni samdóma um það, 
að nægilega langt sje gengið í frv, i þessu efni, og slingur þvi ekki upp á breyt- 
ingu í þá átt að ganga lengra.

Nokkrum orðabreytingum á frv. stingur nefndin upp á, og skal hjer ekki 
farið út í þær, því hún gerir þær að engu kappsmáli, en hjer skal sluttlega minst 
á helslu efnisbreytingar þær, er hún leggur til, að gerðar sjeu.

þar sem óvist er, að stj.frv. það um afstöðu foreldra til skilgetinna barna, 
sem nefndin hefir einnig til meðferðar, geti orðið  þessu frv. samferða eða kom ið 
jafnsnemma í lög, telur hún nauðsynlegt að skilgreina jákvætt í 1. gr., hver 
börn sjeu óskilgetin, og stingur upp á breytingu í þá átt. Er skilgreiningin í sam- 
ræmi við skilgreininguna á því, hver börn sjeu skilgetin í hinu frv.

Nefndinni þykir 14. gr. frv. o f  ónákvæmlega orðuð, og stingur því upp á, 
að hún sje orðuð öðruvísi, en þykist þar þó vera i samræmi við höfund frv., 
sbr. athugasemdir hans við hina tilvitnuðu grein.

I»á þykir nefndinni ekki rjett að einskorða vald stjórnarráðsins til að 
heimila fósturforeldri að halda þinglýstu fósturbarni áfram meðgjafarlaust, þótt



faðirinn vilji fá umráð yfir þvi, við það, að fósturforeldri sje móðurforeldri eða 
móðursystkini barnsins, því vel geta aðrir fósturforeldrar hafa tekið ekki minna 
ástfóstri við barnið og barnið við þá en þessir móðurfrændur þess, og barninu 
verið jafnmikill hagur að því að vera áfram hjá þeim sem hinum. Leggur nefnd- 
in því til, að orðin »m eð móðurforeldri eða móðursystkini« í 2. málsgr. 33. gr. 
verði feld niður.

í 2. málsgr. 36. gr. frv. er tími sá, er sambúð ósamvigðs karls og 
konu á að hafa verið óslitinn, til þess að jafngilda faðernisjátningu, er um erfða- 
rjett barns eftir föður og föðurfrændur ræðir, m iðaður bæði við getnað barnsins 
og fæðingu þess. Þykir nefndinni rjettara að miða hann eingöngu við fæðinguna, 
sem jafnan er vis, og kemur þvi fram með brtt. þess efnis.

Með þessum örfáu athugasemdum levfir nefndin sjer að leggja ti!, að frv. 
verði samþykt með ettirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við fvrirsögn I. kap.
Hún orðist svo:
Um það, hver börn sjeu óskilgetin.

2. V ið  1. gr.
Greinin orðist þannig:
Pau börn teljast óskilgetin, sem hvorki fæðast í hjónabandi nje svo 

sköm m um  tíma eftir hjúskaparslit, að þau geti verið getin i hjónabandinu. 
Geti börnin verið getin í hjónabandi, teljast þau þó einnig óskilgetin, ef ve- 
fengt er, að þau sjeu skilgetin, á þann hátf, sem lög mæla fyrir.

3. Við 3. gr. '
Fyrir orðin nóskilgetnu barni« komi: 
barni, sem ætla má, að sje óskilgetið.

4. Við 4. gr.
a. Fyrir orðin »faðerni barnsins« komi: 

faðerni þess.
b. Fyrir orðið »lögráðir« koini: 

lögráða.
5. Við 5. gr.

Fyrir orðið  »m anninum « í niðurl. 3. málsgr. kom i:
hinum l’vsta barnsföður.

•  ^  v
6. Við 6. gr. Orðin »síðustu málsgrein« i 3. málsgr. falli niður.
7. Við 7. gr.

Fyrir orðin »Nú er sá maður, sem óskilgetið barn er kent, Iátinn« í 
upphafi 1. málsgr. komi:
Nú er sá maður látinn, sem óskilgetið barn er kent.

8. í stað »m. m.« í fyrirsögn III. kap. kom i: 
o . fl.



9. Við 14. gr.
Greinin orðisl svo:
Nú sannast, eða er viðurkent, að stefndur hafi haft samfarir við barns- 

m óður um það leyti, sem barnið (tóstrið) hefir getið verið, og eigi er ástæða 
til að ætla, að aðrir hafi haft samfarir við hana um þær mundir, og skal 
þá dæma hann föður þess.

10. Við 17. gr.
Fyrir orðin »skilfengið foreldri skilgetið barn« komi: 
skilgetið væri.

11. Við 19. gr.
a. Fyrir orðin »Nú má ætla« í uppbafi 1. málsgr. komi:

Nú er ástæða til að ætla.
b. Fyrir orðin wóskilfengin m óðir« í 2. máisgr. kom i: 

móðir óskilgetins barns.
12. Við 21. gr.

Fyrir orðin »að óvilja eða án vilja m óður« i 2. málsgr. kom i: 
án vilja m óður eða að óvilja hennar.

13. Við 25. gr.
Fyrir orðið  »ákvarði« í 1. málsl. 4. málsgr. komi: 
ákveði.

14. Við 28. gr.
Fyrir orðin »lögtak fyrir gjaldkræfum greiðslum« í 3. málsgr. komi: 
lögtak á gjaldkræfum greiðslum.

15. Við 29. gr.
a. Fyrir orðin »ber honum þá að kosta að ölJu leyti bæði« i 2. málsgr. 

k o m i :
ber hann þá allan kostnað, bæði við.

b. Fyrir orðin »út af meðgöngunni« í sömu málsgr. kom i: 
er leiðir af meðgöngunni.

c. Orðið »hjernefnd« í 2. málsl. 4. málsgr. falli niður.
16. Við 30. gr.

a. Fyrir orðin »þar er hún dvelur, geri manni þeim, er eigna má fað- 
ernið (m eðlagsskyldum )« í 1. málsgr. k o m i :
þar sem hún dvelur, úrskurði, að maður sá, sem eigna má faðernið 
(meðlagsskyldur), greiði.

b. Fyrir orðin »Nú hefir óskilfengin móðir sýkst út« í upphafi 2. 
málsgr. k o m i :
Nú hefn m óðir óskilgetins barns sýkst.

c. Fyrir orðin »út af meðgöngunni« í sömu málsgr. kom i: 
af meðgöngunni.

d. Fyrir orðin »hjer um ræddra framlaga« í 3. málsgr. komi: 
framlaga þessara.

17. Fyrirsögn IV. kap. verði:
Um forráð barna o. fl.

18. Við 32. gr.
Fyrir »ósjálfráðs barns« í 1. málsgr. komi: 
ósjálfráða barns.



19. Við 33. gr.
a. Fyrir orðin »ósjálfráðu barni sínu« í upphafi 1. málsgr. komi: 

ósjálfráða barni sínu.
b. Orðin »m eð móðurforeldri eða rnóðursystkini« i 2. málsgr. íalli 

niður. .
20. Fyrirsögn V. kap. verði:

Um erfðarjett barns og hverjir það erfi.
21. Við 36. gr.

a. Upphaf 2. málsgr. orðist þannig:
Nú er sambúð karls og konu, sem óvigð eru, óslitin frá því 10 

mánuðum fyrir fæðingu barns og þangað til 3 árum eftir hana, og 
jafngildir hún þá faðernisjátningu o. s. frv.

b. Orðið »skilfengið« i 3. málsgr. falli niður.
22. f stað »m. m.« í fyrirsögn VI. kap. kom i: 

o. fl.
23. Við 37. gr.

Orðið »þá« í niðurl. gr, falli niðui.
24. Við 38. gr.

Fyrir orðið »ósjálfrátt« í niðurl. gr. komi.
ósjálfráða.

25. Fyrirsögn VII. kap. verði: .
Ýmisleg ákvæði.

26. Við 41. gr.
Fyrir oröið »rakni« i 2. málsgr. kom i:
slitni.

27. Við 42. gr.
a. í stað orðanna »er konan tilheyrði« í 1. málsgr, komi. 

er kouan átti rikisborgararjett i.
b. Síðari málsgr. orðist þannig:

Frekari kröfur en lögmæltav eru hjer á landi verða þó ekki 
teknar til greina.

28. Við 43. gr.
a. Fyrir orðið  »skilgerðarmaður« á tveim stöðum i gr. komi: 

skilgerandi.
b. Fyrir orðið  »ósjálfrátt« i síðari málsgr. komi: 

ósjálfráða.
29. Við 44. gr.

a. í stað orðanna »frá gildistoku laganna« í niðurl. 1. málsgr. konii: 
frá þeim tima.

b. Fyrir orðið »(m eðlagsskylda)« i annari málsgr. komi: 
(meðlagsskylds).

c. Fyrir orðið »áðurgildunr« i sömu málsgr. kom i: 
áður gildandi.

d. Fyrir orðin »gildistöku laganna« i niðurl. 3. málsgr. komi: 
að lögin gangi i gildi.



30. Við 46. gr.
Fyrir »1921« korni:
1922.

þessar preotvillur eru í frumv., sern þarf að leiðrjetta við endurprentun:
a. í 20. gr . : »staði« fyrir slað.
b. - 21. gr . : »valdsmanna« fyrir valdsmanns.
c. - 27. g r . : »m óðirinni« fyrir móðurinni.
d. - 25. gr . : »skuldalýsingar« fyrir skuldalýsinga.
e. - 33. gr .: »alfarinn« fyrir alfarin.

Alþingi, 25. apríl 1921.

Sigurjón Friðjónsson, Sig. Eggerz, Jóh. Jóhannesson,
form. fundaskrifari. ritari.


