
Ed. 415. Frum varp

til laga um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

I. kap.

Um það, hver börn sjeu óskilgetin.

1. gr.
Þau börn teljast óskilgetin, setn hvorki fæðast í hjónabandi nje svo 

skömmuin tíma eftir hjúskaparslit, að þau geti verið getin í hjónabandinu. Geti 
börnin verið getin í hjónabandi, leljast þau þó einnig óskilgetin, cf vefengt er, að 
þau sjeu skilgetin, á þann hátt, sem lög mæla fyrir.

2. gr.
Það skiftir eigi máli að lögum þessum, þótt foreldri óskilgetins barns

sje gift.

II. kap.

Faðerni.

3. gr.
Nu verður kona ljettari að barni, sem ælla má að sje óskilgetið, og skal 

þá læknir sá eða ljósmóðir, er vitjar hennar í sængurlegunni, athuga nákvæm- 
lega öll atriði, er ráða má af, hvort barnið hafi verið fullburða, eða hve mikið 
hafi vantað á, að svo væri, enda sje skýrsla um þetta skrásett þá þegar.

4. gr.
Xú gengst karlmaður sá, sem kona kennir óskilgetið barn silt, frjáls og 

viti sinu vitandi við faðerni þess fyrir presti eða valdsmanni, eða brjeflega og 
vottfast, og telst hann þá faðir barnsins, hvorl sem gengist hefir verið við fað- 
erninu fyrir eða eftir barnsburðinn, enda sje faðernisjátningin fyrir presti eða 
valdsmanni þá þegar bókuð og brjefvollarnir lögráða, valinkunnir menn, og eigi 
ástæða til að vefengja undirskrift þeirra.

5. gr.
Nú kennir kona karlmanui óskilgelið barn silt, en hann gengst eigi við 

faðerninu, og getur hún þá krafist þess, að valdsmaður, þar er hún er heimilis- 
föst eða stödd, hlutist til um höfðun barnsfaðernismáls gegn manninum.



Sama rjelt hefir sá, sem skyldur er að framfæra barnið, að móðurinni 
látinni eða af öðrum lögmæltum áslæðum.

Nú er leitað fátækrastyrks til framfærslu barnsins, og hlutast þá oddviti 
sveitarstjórnar þeirrar, er leitað er, til um höfðun barnsfaðernismáls gegn hinum 
lj’sta barnsföður.

6. gr.
Nú sannar kona, vanfær að óskilgetnu barni, með vottorði þjónandi 

læknis eða Ijósmóður, að liðnir sjeu G mánuðir frá getnaði fósturs, og getur hún 
þá krafist höfðunar barnsfaðernismáls með þeim hætli, sem getur i næstu grein 
á undan, enda sje maðurinn á lífi.

Nú hefir sá, er konan kennir fóstrið, gengist við faðerni þess á þann hátt,
er greinir í 4. gr., eða gengst við þvi í rjeltinum, og er þá skorið úr um fað-
ernið, enda gengur málið þá eigi til dóms.

Gangist hann aftur á móti eigi við faðerniuu, fer um úrslit málsins eftir
því, sem segir í 14. og 15. gr., sbr. 13. gr., þó svo, að eið samkvæmt 15. gr, skal
þá vinna undir rekstri málsins.

7. gr.
Nú er sá maður látinn, sem óskilgetið barn er kent, og má þá höfða 

barnsfaðernismál gegu búi hans. Fari skiftaráðandi með búið, skal stefna honum 
fvrir búsins hönd. Standi skiftaforstjórar eða erfingjar fyrir skiftunum, nægir að 
stefna einum skiftaforstjóra eða erfingja.

Nú er stefndur horfinn eða farinn af landi burt, og má þá höfða mál 
gegn honum hjer á landi, eftir opinberri stefnu.

8. gr.
Barnsfaðernismál skal höfða á varnarþingi þess, er barn (fóstur) er kent,

eða þvi, er hann síðast átti, eða þar sem farið er með bú hans, sje hann látinn.
Málið skal höfðað innan árs frá fæðingu barnsins, sje m óðir þess máls-

höfðandi, ella innan árs frá því, að framfærsluskyldur tók við barninu til fram-
færslu. Standi sjerstaklega á, getur stjórnarráðið lengt frestinn, svo sem hæfa þykir.

9. gr.
Um stefnufresl í barnsfaðernismáli og stefnubirtingu fer að lögum, að 

svo miklu leyti sem eigi er öðruvísi um mælt í lögum þessum.

10. gr.
Sækjandi barnsfaðernismáls er undanþeginn öllum rjettargjöldum í hjer- 

aði. Um greiðslu annara gjalda hans fer svo, sem málið væri gjafsóknarmál af 
hans hendi.

Nú telur æðri dómstóll málsstað málshöfðanda eigi ólíklegan, og getur 
dómurinn þá ákveðið, að svo skuli fara þar um greiðslu rjettargjalda og annara 
gjalda, sem mælt er um í hjeraði.

11. gr.
Um barnsfaðernismál i hjeraði fer sem einkalögreglumál, að svo miklu 

leyti, sem eigi er öðruvísi um mælt í lögum þessum.



12. gr.
Dómaranum ber af eigin hvötum að aíla allra fáanlegra sannana fyrir

þeim atriðum, sem bent geta til þess, bver vera muni faðir óskilgetins barns,
meðal annars skjrslu læknis eða Ijósmóður um það, hvort barnið hafi fæðst 
fullburða eða hve mikið hafi vantað á, að svo væri. Hann gelur í því skyni 
kallað bæði barnsmóður og þann, er faðernið er kent, fyrir sig, og krafið þau 
framburðar, en eið má hann eigi af þeim taka, nema svo standi á, sem greinir í 
niðurlagi 6. gr.

Nú neitar annað þeirra að koma í rjeltinn, og má dómarinn þá láta 
sækja það, nema barnsmóðir sje sækjandi málsins og neiti að sækja rjettar- 
haldið; þá frávísar hann málinu.

Nú neitar annað þeirra að svara spurningum dómarans, og getur dóm -
arinn þá gert því þingvíti, nema barnsmóðirin sje sækjandi málsins og neiti að
svara; þá frávísar hann málinu.

Barnsmóðir og sá, er barn er kent, skulu spurð í rjetti fyrir lokuðum 
dyrum, nema bæði sjeu á annað sált.

13. gr.
Nú koma fram líkur fyrir því, að fleiri hafi haft samfarir við barns- 

m óður á þeim tima, er barnið gæti verið getið, og ber þá dómaranum að stefna 
þeim mönnum, til að svara til sakar, með stefndum.

14. gr.
Nú sannast eða er viðurkent, að stefndur hafi haft samfarir við barns- 

m óður um það leyli, sem barnið (fóslrið) 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.

15. gr.
Nú þykja nokkrar líkur fyrir því, að stefndur hafi haft samfarir við 

konuna á þeim tíma, að hann geti verið faðir barnsins (fóstursins), og dæmir 
þá dómari þeim aðilja, er ætla má, að hafi rjeltari málsstað og trúverðari þykir, 
að staðfesta framburð sinn með eiði, konunni með fyllingareiði og karlmanninum 
með synjunareiði.

Nú er stefndur látinn, þegar málið er tekið til dóms, horfinn eða farinn 
af landi burt, og verður konunni þá dæmdur eiðurinn, sje hún eiðgeng og fram- 
burður hennar líklegur.

16. gr.
í eiðstaf þeim, sem stílaður er í barnsfaðernismáli, skal einskorða tínia- 

hil það, er eiðurinn tekur til.
Móðirin vinnur eið að því, að sá, er hún kennir barnið (fóstrið), liafi 

haft samtarir við sig á því tíinabili, sem tiltekið er í eiðstafnum, en hann synjar 
fyrir það með eiði, að svo hafi verið.



III. kap.

Framfcersla barns o. fl.

17. gr.
Móðir er skyld að framfæra og uppala óskilgetið barn sitt sem skilgelið 

væri, enda er framfærsluskylda óskilgetins barns gegn m óður þess söm sem 
framfærsluskjdda skilgetins barns gegn foreldri.

18. gr.
Xú hefir maður gengist við faðerni að óskilgetnu barni (fóstri) eða hann 

hefir verið dæmdur faðir þess, honum orðið eiðfall eða eiður hefir fallið á hann, 
og er honum þá, jafnt m óður þess, skvlt að kosta framfærslu barnsins og uppeldi.

Framfærslu og uppeldi óskilgetins barns skal hngað svo, sem hæfa þykir 
högum þess foreldris, sem betur er statt, hafi karlmaðurinn gengist við faðern- 
inu eða verið dæmdur faðir þess, honum orðið  eiðfall um faðernið eða faðernis- 
eiður fallið á hann, en ella eftir högum m óður þess. Þó má hvorugl vera siður 
en alment gerist.

19. gr.
Nú er ástæða til að ætta, að fleiri karlmenn hafi haft samfarir við kon- 

una á þeim tíma, er líklegt er að barnið (fóstrið) sje getið, og verður þá enginn 
dæmdur faðir barnsins.

Híns vegar skal dæma þá alta í sameiningu til að gefa með barninu 
þangað lil það er 10 ára, og til að inna af hendi þær greiðslur, sem m óðir óskil- 
getins harns getur krafist sjer til handa af barnsföður sínum.

Nú eru fieiri dæmdir til meðgjafar með óskilgetnu barni eða til lög- 
mæltra greiðslna til handa m óður barnsins (29. og 30. gr.), og ábyrgjast þeir þær 
greiðslur þá einn fyrir alla og allir fyrir einn.

Nú hefir einn greitt fyrir alla umsamið eða úrskurðað framlag, og getur 
hann þá kraflst hlutfallslegrar endurgreiðslu af hendi hinna.

20. gr.
Heimilt er barnsmóður eða þeim, sem kemur í hennar stað, þar á meðal 

fátækrasljórn, að semjo, jafnvel fyrir barnsburð, við barnsföður eða þann, sem á 
að greiða meðlag með barni, um greiðsln barnsfúlgunnar. En skrifiegur skal sá 
samningur vera og votlfastur, enda staðfestur af valdsmanni þar, er barnsmóðir 
er heimilisföst eða dvelur.

Nú er samningurinn eigi í lögmæltum búningi, og má þá krefjast fram- 
laga frainvegis, svo sem enginn samningur hefði verið gerður.

Nú er barnsfúlga greidd samkvæmt samningi um lengri tíma eða öll í 
einu, og skal þá fara með hana sem fje ófjárráðra.

21. gr.
þröngva niá barnsföður eða manni, sem lögskylt er að gefa með óskil- 

getnu barni (föstri), með úrskurði valdsmanns, þar er hann á heima, til að gefa



með barninu helming meðgjafar eða meira, þó aldrei meira en m eðgjöf þá, sem 
í raun og veru er greidd með barninu.

Nú má ætla, að barnið sje ávöxtur af samförum án vilja m óður eða 
að óvilja hennar, enda hafi faðirinn við rjettarrannsókn orðið  sannur að slíku 
tilræði við móðurina, og er hann þá skyldur að kosta framfærslu og uppeldi 
barnsins að öllu leyti.

í yfirvaldsúrskurði þeim, sem gerir manni að skyldu að greiða meðlag 
með óskilgetnu barni, eða meðlagsskyldan er staðfest með honum, skal vera 
skýrt, svo sem kostur er á, frá aldri mannsins, fæðingarstað og framfærslusveit.

22. gr.
Nú sýkist barn á ómagaaldri eða andast, og getur m óðir þess þá krafist 

þess, að valdsmaður geri föður þess eða þeim, sem dæmdur hefir verið til með- 
gjafar með því, að leggja fram aukastyrk til bjúkrunar og lækningar og greftr- 
unar barninu. . •

Sama rjett hefir sá, sem skyldur er að framfæra barnið, að konunni lát- 
inni eða vegna annara lögmæltra ástæðna, þar á meðal fátækrastjórn.

23. gr.
Nú er barnið kom ið úr ómegð, en ófært, vegna andlegra eða líkamlegra 

bresta eða annara ósjálfráðra orsaka, til þess að hafa sjálft ofan af fyrir sjer, og 
getur þá sá, sem að lögum er skyldur að annast barnið, krafist þess, að valds- 
maður úrskurði föður þess skylt að framfæra barnið af sinni hálfu, að svo miklu 
leyti, sem hann er aflögufær að dóm i sveitarsljórnar í dvalarsveit hans.

Óskilgetnu barni er skylt að framfæra föður sinn með sama skilorði.

24. gr.
Meðlag með óskilgetnu barni skal gjalda fyrirfram, fyrir hálft ár í senn.
Úrskurðað meðlag má hækka eða lækka, ef hagur aðilja breytist.
Nú hefir manni verið gert að greiða meðlag með barni, áður en barnið 

fæðist, en það fæðist andvana, og fellur þá meðlagsskyldan niður.

25. gr.
Nú deyr karlmaður og lætur eftir sig óskilgetið barn, er honum ber að 

gefa með, og skal þá greiða af fjármunum dánarbúsins sem skuld, er komin sje 
í gjalddaga, barnsfúlgu þá, er hinn dáni skyldi greiða, hvort sem hún er ákveðin 
með meðlagsúrskurði eða samningi, svo framarlega sem beiðni kemur um það 
til skiftaráðanda, áður en skuldalýsingafrestur er liðinn, eða 12 mánuðum frá láti 
mannsins, hafi skuldalýsingafrestur eigi verið auglýstur, enda er skiftaráðanda 
skylt að lýsa slíkri kröfu í búinu, viti hann, að hinn látni hafi látið eftir sig 
óskilgetið barn, er honum bar að framfæra.

Sje barnsfúlga sú, er hinn látni skyldi lúka, hvorki ákveðin með samn- 
ingi nje yfirvaldsúrskurði, skal greiða svo mikið, sem meðalmeðgjöf með barninu 
nemur frá dánardægri hans þangað til það er lf> ára.

Ef ekkja barnsföður er á lífi eða skilgelin börn, þá skal þess gætt, að 
meðgjöf sú, er greidd er óskilgetnu barni til framfærslu, nemi eigi meira fje en 
því, er barnið skyldi í arf taka, ef skilgetið væri.



Nú situr ekkja barnsföður í óskiftu búi, og heldur hún þá áfram að greiða 
barnsfúlgu þá, er á barnsföður hvíldi, nema valdsmaður ákveði með rökstuddum 
úrskurði, að hún skuli greiða minna, eða jafnvel ekkert, um lengri eða skemri 
tírna vegna breyttra ástæðna. Skjóta má þeim úrskurði til stjórnarráðsins.

Nú er barnsfúlga greidd af hendi í einu eftir lát föður (meðlagsskylds), 
og fer þá um hana svo sem segir í 3. mgr. 20. gr., enda skal tiltaka, á hverjum 
tíma og hverjum greiða skuli meðlögin.

Falli barnsfúlga niður að nokkru eða öllu fyrir þá sök, að barnið deyr 
áður en það er orðið  16 ára, þá skal fje það, sem óeytt er, koma til skifta meðal 
erfingja greiðanda. Verði afgangur af fúlgunni af öðrum ástæðum, nýtur barnið 
hans.

26. gr.
Sje barnsfúlga sú, er barnsföður (meðlagsskyldum) er skylt að borga með 

óskilgetnu barni samkvæmt úrskurði valdsmanns eða samningi, staðfestum af 
valdsmanni, eigi greidd á rjettum gjalddaga, og eigi m óðir  þess rjett til fram- 
lærslu hjer á landi, þá er henni heimilt að krefjast þess, að fúlgan verði greidd 
henni af sveitarfje í dvalarsveit hennar, þó eigi nema fyrir eitt ár og eigi meira 
en meðalm eðgjöf í þeirri sveit, er barnið dvelur í. En upphæð meðalmeðgjafa með 
óskilgetnum börnum ákveða sýslunefndir og bæjarstjórnir fyrir hvert sveitarfjelag 
um 3 ár í senn, og skal miða m eðalm eðgjöf við aldur barna.

Beiðni barnsmóður til dvalarsveitar skal fylgja meðlagsúrskurður valds- 
manns, löglega birtur, eða samningur, staðfestur af honum og löglega birtur, og 
lífsvottorð barnsins, enda láti móðirin uppi þá skýrslu um framfærslusveit barns- 
föður (meðlagsskylds), sem hún er fær um.

Meðlagið skal talið sveitarstyrkur til handa barnsföður (meðlagsskyldum) 
frá dvalarsveit móður, og fer um endurgjald á honum sem öðrum  sveitarstyrk.

27. gr.
Sama rjett, sem m óðir óskilgetins barns hefir samkvæmt framansögðu, hafa 

og þeir, er annast eiga tramfærslu og uppeldi barnsius, að móðurinni látinni eða 
af öðrum lögmæltum ástæðum, þar með talin framfærslusveit barnsins, hafi hún 
tekist framfærslu þess á hendur.

28. gr.
Nú er karlmaður skyldur að lögum til að gefa með óskilgetun barni, en 

ókunnugt er um verustað hans, og getur þá sá, er framfærslu- og uppeldisskyldan 
hvílir á, krafist fulltingis lögreglustjórnar til þess að leita uppi verustað hans.

Þá getur framfærsluskyldur og, þótt annar sje en framfærslusveit, neytt 
60. gr. fátækralaganna, þegar svo stendur á sem þar er lýst.

Nú fer maður af landi burt og hefir eigi sett slíka tryggingu, sem getur í 
nefndri fátækralagagrein, og getur framfærsluskjddur þá heimtað lögtak á gjald- 
kræfum greiðslum og löghald fyrir ógjaldkræfum, hvorttveggja samkvæmt lög- 
mæltum reglum.

29. gr.
Faðir óskilgetins barns (meðlagsskyldur) er skyldur að greiða móður barns-



ins að minsta kosti helming kostnaðar þess, er leitt hefir af barnsförunum, og styrk 
til framfærslu hennar næstu 6 vikur fyrir og eftir barnsburðinn.

Nú hefir barnsfaðir við rjettarrannsókn orðið  sannur að slíku tilræði við 
m óður barnsins, sem getur í 2. mgr. 21. gr., og ber hann þá allan kostnað, bæði 
við barnsfarirnar og framfærslu og hjúkrun hennar, er leiðir af meðgöngunni og 
barnsförunum.

Nú er skorið úr um faðerni barns (meðlagsskyldu) fyrir fæðingu þess, og 
getur konan þá heimtað framfærslustyrkinn fyrir fyrri 6 vikurnar úrskurðaðan 
sjer þegar í stað.

Valdsmaður, þar er konan dvelur, ákveður framlög þessi, framfærslustyrk- 
inn, eftir högum beggja. Fyrirfram gerður samningur um framlög er ógildur. Fram- 
Iögin eru gjaldkræf, þegar er úrskurður hefir gengið um þau.

Nú greiðir barnsfaðir (meðlagsskyldur) eigi framlög þessi á gjalddaga, og 
getur þá m óðir barnsins heimtað þau greidd af dvalarsveit sinni, hvort sem 
barnsfaðir er lífs eða liðinn. Um endurgreiðslu framfærslusveitar barnsföður á 
framlögum dvalarsveitar fer að lögum.

30. gr.
Nú sýkist kona, sem svo er ástatt um, sem segir í 6. gr., vegna m eð- 

göngunnar og er lengur frá verki en 2 vikur, og getur hún þá heimtað, að valds- 
maður, þar sem hún dvelur, úrskurði, að maður sá, er eigna má faðernið (m eð -  
lagsskyldur), greiði styrk til hjúkrunar hennar mánaðarlega fyrirfram, þangað til 
hún verður ljettari, og framfærslustyrk jafnlengi, þó að frádregnum tíma þeim, er 
henni áður kynni að hafa verið úrskurðaður framfærslustyrkur fyrir.

Nú hefir móðir óskilgetins barns sýkst af barnsförunum og er lengur frá 
verki en venjulegt er um sængurkonur, eða hún sýkist svo eftir sængurleguna af 
meðgöngunni eða barnsburðinum, að hún er lengur frá verki en 2 vikur, og hefir 
hún þá sama rjett gegn barnsföður sinum (meðlagsskyldum), sem getur í næstu 
málsgrein á undan, meðan hún er sjúk, þó eigi lengur en 6 mánuði eftir barns- 
burð og að frádregnum þeim framfærslukostnaði, er henni kynni að hafa verið 
úrskurðaður áður.

Um ákvörðun og greiðslu framlaga þessara gilda sömu reglur og um 
framlög samkvæmt 29. grein.

31. gr.
Nú líða meira en 6 mánuðir frá því, að konan varð heil, þangað til hún 

leitar dvalarsveitar út af gjaldkræfu framlagi samkvæmt 29. og 30. gr., og er 
dvalarsveit þá eigi skylt að inna það af hendi.

IV. kap.

Um forráð barna o. fl.

32. gr.
Móðir óskilgetins, ósjálfráða barns hefir jafnan rjett og foreldri skilgetins 

barns til þess að hafa barn sitt hjá sjer og ráða því að öðru leyti.



Nú giftist barnsmóðir öðrum en föður barnsins, og ráða þá hjónin barn- 
inu bæði saman, enda fylgi barnið m óður sinni.

Nú andast móðirin frá manni sínum, og ræður þá stjúpinn barninu, sje
það á framfæri hans, enda hafi barnið eigi verið skilgert.

33. gr.
Nú andast ógift kona frá óskilgetnu, ósjálfráða barni sínu, eða fer alfarin 

af landi burt, eða telst óhæf, að dómi valdsmanns með ráði sóknarprests og hjer- 
aðslæknis, til að ala barnið upp, og á þá faðir þess rjett til að fá umráð yfir 
barninu, ef hann skilgerir það á þann hátt, er segir í 38. gr., eða þinglýsir því 
samkvæmt 39. grein.

Nú hefir barn, sem þinglýst hefir verið samkvæmt 39. gr., verið á fóstri
um lengri tíma og vel farið um það, og getur þá stjórnarráðið heimilað slíku
fósturforeldri að halda barninu áfram, enda kalli fósturforeldri eigi eftir meðgjöf 
með því af hendi barnsföður.

34. gr.
Skólanefndir og fræðslunefndir skulu hafa eftirlit með þvi, að óskilgetin 

börn innan umdæma þeirra sjeu vel upp alin.
Nú verður nefnd þess vör, að m óður óskilgetins barns eða þeim, sem 

barnið er hjá, fari uppeldi barnsins eigi svo vel úr hendi sem skyldi, og skal 
nefndin þá áminna þann, sem i hlut á. Nú skipast hann eigi við áminning nefndar- 
innar, og skal hún þá skýra valdsmanni frá málavöxtum, en hann leitar álits 
læknis og prests og gerir siðan þær ráðstafanir, er með þarf; getur meðal annars 
kom ið barninu fyrir á öðrum stað.

35. gr.
Um rjett og skyldu óskilgelins barns til annars nafns en eiginnafns fer að 

lögum, enda jafngildi faðernisdómur, eiðfall barnsföður eða eiður barnsmóður 
faðernisjátningu.

Um sveitfesti og sóknfesti barnsins fer að lögum.

V. kap.

Um er/ðarjett barns og hverjir pað erfi,

36. gr.
Óskilgetið barn erfir m óður og móðurfrændur sem skilgetið barn, svo og 

föður sinn og föðurfrændur, hafi hann gengist við faðerni þess (4. gr.) eða verið 
dæmdur faðir þess (14. gr.).

Nú er sambúð karls og konu, sem óvígð eru, óslitin frá því 10 mánuðum ■
fyrir fæðingu barns og þangað til 3 árum eftir hana, og jafngildir hún þá fað-
ernisjátningu, þá er um erfðarjett barns eftir föður og föðurfrændur ræðir, eða
þeirra eftir það.

Móðir og móðurfrændur erfa óskilgetið barn, svo sem foreldri og foreldra-



frændur erfa skilgetið barn. Slikt hið sama gildir um föður og föðurfrændur 
óskilgetins barns, hafi barnið haft erfðarjelt eftir þá.

VI. kap.

Um skilgerð barna o. fl.

37. gr.
Nú giftast karl og kona, er átt hafa saman óskilgetið barn, í lifanda lífi 

barnsins, og er barnið þá skilgert, enda hafi maðurinn annaðhvort gengist við 
faðerni barnsins eða verið dæmdur faðir þess, honum orðið  eiðfall eða eiður 
fallið á hann.

38. gr.
Nú má telja faðerni óskilgetins barns vist, þólt eigi sje sannað á lög- 

mæltan hátt, og getur stjórnarráðið þá úrskurðað, eflir beiðni barnsföður, að 
barnið skuli hafa skilgetinna barna rjettindi gagnvart föður og föðurfrændum, og 
þeir gagnvart því, enda komi samþykki lögráðamanns barnsins til, sje það ósjálf- 
ráða, en ella samþykki þess sjálfs.

39. gr.
Nú lj’sir maður, er kona hefir kent óskilgetið barn silt, því á varnarþingi 

sínu, manntalsþingi eða bæjarþingi, og lætur bóka, að hann eigi barnið, og öð l -  
ast barnið þá öll rjettindi feðraðs óskilgetins barns gagnvart föður og föður- 
frændum, og þeir gagnvart því.

40. gr.
Nú er óskilgetið barn skilgert samkvæmt 37. og 38. gr., og verður þá 

afstaða þess til föður og föðurfrænda sem skilgetins barns. Þó getur faðir eigi 
heimtað sjer fengin forráð barns, er skilgert hefir verið samkvæmt 38. gr., meðan 
m óður þess nj’ tur.

VII. Kap.

Ymisleg ákvæði.

41. gr.
Afstaða óskilgetins barns fer að íslenskum lögum, hafi móðirin ísienskan 

rikisborgararjett.
Slíkt hið sama gildir, þó að ríkisfesti m óður slitni, haldist ríkisfesti 

barnsins óbreytt.

42. gr.
Framfærsluskylda föður gagnvart óskilgetnu barni og greiðsluskylda hans



gagnvail m óður þess fer að lögum lands þess, er konan álti ríkisborgararjett i, 
þá er hún varð ljeltari eða vanfær, sje krafist barnsmeðlags eða framfærslustyrks 
til konu fyrir fæðing barnsins.

Frekari kröfur en lögmæltar eru hjer í landi verða þó ekki teknar til greina.

43. gr.
Skilgerð óskilgetins barns fer að íslenskum lögum, hafi skilgerandi verið 

ríkisfastur hjer, þá er skilgerðin fór fram.
Nú er skilgerandi útlendur, en barnið ríkisfast bjer, og er þá skilgerð

ógild, nema til komi samþykki lögráðamanns, sje barnið ósjálfráða, en ella sam-
þykki þess sjálfs. .

44. gr.
Nú er óskilgetið barn fætt áður en lög þessi gengu í gildi, og fer þá um 

barnið samkvæmt þeim, frá þeim tíma.
Þó fer framfærsluskylda föður (meðlagsskylda) gagnvart barninu, nema 

um hana sje samið, og skylda hans gagnvart m óður þess eftir áður gildandi 
lögum.

Enn fremur gilda erfðanýmæli 36. gr. eigi um önnur börn en þau, sem 
fædd eru 10 mánuðum þritugnættum eftir að lögin ganga i gildi.

45. gr.
Með lögum þessum eru eftirfarandi ákvæði úr gildi numin: N. L. 5. 2. 

33 og 71— 74, sbr. konungsbrjef 17. febr. 1769, og D. L. 5. 2. 33 og 70— 73, sbr.
2. gr. tilsk. 25. sept. 1850, N. L. 6. 13. 5, sbr. kbr. 2. mai 1732, 9. gr. í tilsk.
25. sept. 1850, niðurlag 3. gr. fátækralaganna 10. nóv. 1905, 6 . - 8 .  gr., 1. og 2. 
mgr. 9. gr., 10.— 13. gr. og siðari setning 1. mgr. 15. gr. sömu laga.

Þá ógildast og önnur ákvæði, er koma kunna í bága við lög þessi.

46. gr.
Lögin öðlast gildi 1. janúar 1922.


