
til laga um lögfvlgjur hjónabands.

(Lagt fyrir Alþingi 1922.)

1. kaili. 

Almenn ákvœði.

1. gr.
Hjón skulu hvort öðru trú vera og stvðja hvort annað og sameigin- 

lega gæta hagsmuna ijölskyldunnar.

-• gr-
Skyll er bæði manni og konu með ijárlramlögum, vinnu á heimilinu 

og á annan hátl, eftir getu sinni, að hjálpast að þvi að framfleyta fjölskyld- 
unni svo sem samir hag þeirra. Til framfærslu teljast úlgjöld lil heimilisþari'a 
og uppeldis barnanna, svo og útgjöld, er snerta sjerþarfir hjónanna, hvors um sig.

T  gr.
Nú fara útgjöld annars hjóna til sjerþarfa þess og til þess, er þvi sam- 

kvæmt venju og ástæðum hjónanna ber að standa straum af til i'ramfærslu 
fjölskyldunnar, fram úr þvi, er því ber fram að leggja samkvæmt 2. gr., og er 
þá hinu skylt að láta þvi nauðsynlegt fje i tje, hæfilega upphæð i hvert skifti. 
Frá þessu skal þó vikja, beri brýna nauðsyn til af því að það hjóna, sem hlut 
á að máli, hefir revnst illa til fjárstjórnar fallið, eða aðrar sjerstakar ástæður 
eru fyrir hendi.

1. gr.
Framlag til sjerþarfa annars hjónanna samkvæml 2. og 3. gr. verður 

eign þess.

•>. gr.
Nú vanrækir annað hjóna framfærsluskyldu sina að mun, og skal þá 

eftir kröfu hins gera þvi að greiða hinu peningafúlgu samkvæmt ákvæðum 3. 
greinar eða þar fram yfir, ef það eftir öllum atvikum þykir sanngjarnt.

2. Fruniiar|)



Xú fara úlgjöld þau, er annað hjóna heiir hafl á almanaksárinu til 
Iramfærslu fjölskyldunnar, bersýnilega fram úr þvi, sem þvi var skvlt að leggja 
fram samkvæmt 2. gr., og skal þá, komi krufa fram um það, skylda hitt hjón- 
anna til að greiða þá upphæð, sem ætla má að svari til þess, sem ofgreitt er, 
nema öðruvisi sje um samið eða tclja verður að gert hafi verið ráð fyrir öðru. 
Krafan verður að koma fram áður ár sje liðið frá lokum almanaksársins.

Bólanna gelur að eins það hjónanna krafist, sem greiðsluna hefir lagt 
fram, og þvi að eins, að þær verði greiddar án tjóns fvrir skuldheimtu- 
menn hins.

6. gi'-

/. gr.
Nú hafa hjón slitið samvistir sökum ósamkomulags, og gilda þá á- 

kvæði 2. greinar á samsvarandi hátt. Framlag það, sem annað hjónanna sam- 
kvæmt þeim á að greiða tii framfærslu hins og barna þeirra, sem hjá þvi eru, 
skal, ef þess er krafist, tiltaka sem ákveðna peningaupphæð. l3að hjóna, sem 
aðallega á sök á þvi, að sambúðinni er slitið, getur þó ekki krafist fjárfram- 
lags sjer til framfæris, nema sjerstakar ástæður mæii m eð þvi.

8. «r-
l ’ egar þannig er ástatl, sem segir i 7. gr., má, ef krafa kemur fram og 

að svo miklu leyti sem svara þykir til iifskjara hjónanna og annara ástæðna, 
skylda annað þeirra til að láta hitt fá tii afnota lausafje það, sem við sam- 
hiiðarslitin var sameiginleg búslóð beggja eða vinnutæki hins.

Nú eru munir, sem eru eign annars hjónanna, samkvæmt þessu fengn- 
ir hinu til afnota, og getur þá eigandinn ekki með samningi við aðra tak- 
nrarkað afnotarjetl þetinan á nokkurn hátt.

Það hjóna, er i hlut á, getur látið afhenda sjer hiutinn til umráða 
með lógetagerð.

'J.
Vaidsmaður ákveður fjárframlag samkvæmt 5. og 7. gr. Nú breytisl 

hagur annars eða beggja að mun, og getur valdsmaður þá, ef annað hjóna 
krefst þess, hve nær sem er breylt úrskurði sínum. Valdsmaður gerir einnig 
fyrirskipanir þær, er getur i G. og 8. gr.

l ’ ni innheimtu úrskurðaðra framlaga skal fara eftir þeim ákvæðum, 
sem um það eru sett i löggjöfinni. Framlög þau, sem úrskurðuð eru sam- 
kvæmt 6. gr., má taka lögtaki.

10. gr.
Nú hala hjón samið um framlög samkvæmt ■')., 0., 7. og 8. gr., en sá samn-



ingui er annaðbvort bersýnilega ósaungjarn eða liagur bjónanna breyttur að 
mun, og er úrskurðarvaldið þá eigi bundið \ið þann samning.

11. gr.
Hjónum er skylt að segja hvort öðru til um efnahag sinn, svo að á- 

kvörðun verði tekin um framfærsluskyldu þeirra.

12. gr. .
Meðan sambúðin varir er hvoru bjónanna uni sig heimilt á ábyrgð 

beggja að gera þá samninga við aðra, sem nauðsynlegir eru vegna heimilis-
þarfa eða barnanna og vanalegt er að gera i þeim tilgangi. Slikt bið sama
gildir um samninga konunDar vegna sjerþarfa hennar. Samningar þeir, er bjer 
um ræðir, teljast gerðir á ábyrgð beggja hjóna, nema alvik segi öðruvisi til.

Nú sá sá, er samdi við annað bjóna, eða álti að sjá, að þvi var eigi
brýn þörf á þvi, er um var samið, og er hitt hjónanna þá eigi bundið við
samninginn.

13. gr.
Xú misbeitir annað hjóna rjetti þeim, sem það helir samkvæmt 12. 

gr., og getur valdsmaður þá eftir kröfu hins svift það rjeltinum. Veita skal 
þvi hann þó aftur, verði bjónin ásátt um það eða kringumstæður breytast.

L'rskurður valdsmanns gildir ekki gagnvarl þeim, sem ókunnugt er um 
hann, nerna úrskurðurinn hafi verið skráður i kaupmálabókina samkvæmt 
reglum i IX. kafla laga þessara.

14. gr.
Xú getur anuað hjóna meðan sambúðin varir, vegna fjarveru eða 

veikinda, eigi gætt hagsmuna sinna, og er hinu þá heimilt, sje það ekki falið 
öðrum, að framkvæma fyrir þess hönd það, sem þolir eigi bið. Það getur 
þannig innheimt tekjur hins og jafnvel sell eða veðselt eignir þess, sje ekki 
hjá þvi hægt að komast til þess að framíleyta heimilinu. Fasteign má þó eigi 
selja eða veðsetja nema samþvkki valdsmanns komi til.

lf). gr.
Xú er lausatje, sem er sjereign annars hjóna, með samþykki þess nol- 

að við atvinnurekslur hins, og eru þá samningar nothafa við þriðjamann 
um muni þessa skuldbindandi fyrir eiganda munanna, nema samningsaðili 
nolhafa sæi eða ætti að sjá, að nothafa var öheimilt að gera samninginn.

II. kafli. 

l'm /oreldravald■

16. gr.
t 'm  foreldravald hjóna, sem eru samvislum eða hafa slitið samvistir,



án þess að hafa fengið leyfi til þess, fer samkvæmt 20. og 21. gr. laga nr. 57,
27. júní 1921, um afstöðu foreldra til skilgetinna barna.

En um foreldravald hjóna, skilinna að borði og sæng og lögskilinna, 
fer eftir 56. sbr. 58. og 76. sbr. 78. gr. laga nr. 39, 27. júni 1921, um stofnun 
og slit hjúskapar.

111. kafli. 

f 'm fjárm ál hjóna.

17. gr.
Hvort hjóna um sig öðlast hjúskaparrjett yflr öllu þvi, sem hitt á við 

giftinguna eða eignast siðar, að svo miklu leyti sem það er ekki sjereign. 
Fjármunir þeir, sem hjúskaparrjettur annars nær til, er hjúskapareign hins.

Nú á annað hjóna rjettindi, sem eigi má afhenda, eða eru að öðru 
leyti persónulegs eðlis, og koma þá reglurnar um hjúskapareign að svo miklu 
leyti til framkvæmda, sem þær fara eigi i bága við sjerreglur þær, sem um 
þau rjettindi gilda.

18. gr.
Hvort hjónanna ræður hjúskapareign sinni með þeim lakmörkunum, 

sem til eru teknar í 19.—22. gr.
Nú er hjúskapnum eða fjárfjelagi hjónanna slitið, eða þau skilin að 

borði og sæng, og getur þá hvort þeirra eða erfingjar þess krafist helmings af 
hreinni hjúskapareign beggja hjóna, þó með þeim undantekningum sem lög- 
in ákveða.

19. gr.
Hvort hjónanna um sig er skylt að fara svo með hjúskapareign sína, 

að hinu verði eigi til tjóns vegna óhæfilegra athafna þess.

20. gr.
Hvoru hjóna um sig er heimilt, án samþykkis hins, að afhenda eða 

veðsetja fasteign úr hjúskapareign sinni, búi fjölskyldan á eigninni eða sje 
eignin notuð við alvinnurekstur beggja hjóna eða hins. Slíka eign má heldur 
eigi leigja eða byggja nema samþvkki hins komi til, ef það leiðir til þess að 
eignin verði eigi framvegis nothæf til bústaðar beggja eða til atvinnurekstrar 
hins. Sje það hjóna, er í hlut á, ólögrált, þarf samþykki lögráðamanns, eða 
sje hitt hjóna lögráðamaður þess, þá samþykki sjerstaks lögráðamanns. Nú er 
eigi hægt að fá umsögn hins hjónanna án verulegra erfiðleika eða mikils 
dráttar, og getur þá lögráðamaður veitt samþykkið, sje hann til, en ella valds- 
maður.

Nú hefir annað hjóna gert slikan samning, án áskilins samþykkis, og 
getur þá hitt fengið samningnum hrundið með dómi, hafi samingsaðilja fyr- 
nefnds hjóna verið eða átl að vera það ljóst, að þvi var samningurinn óheim-
111. Mál verður þó að höfða innan 6 mánaða frá þvi að þvi hjóna, er brotið



var móii, varð kunnugl um samninginn, o «  í siðasta la»i áður ár er liðið f'rá 
þinglestri samningsins.

21. gr.
Hvorugl hjóna má, án samþykkis hins, af'henda eða veðsetja lausat'je 

úr hjúskapareign sinni, teljist fjeð til húsgagna á sameiginlegu heiniili hjónanna, 
til nauðsynlegra vinnutækja hins eða sje notað til þarfa harnanna. Samþykki 
þess hjóna. er í hlut á, er gilt, þótt það sje ófjárrátt eða svift fjárræði, sje það 
eigi geðveikt eða hálfviti. Þegar þannig stendur á eða sje það verulegum erfið- 
leikum hundið eða valdi það löngum tima að ná samþvkki hins bjónanna, 
þarf eigi að leita þess.

Nú hefir annað hjóna gert slíkan samning, án áskilins samþykkis, og 
getur þá hitt fengið honum hrundið með dómi, nema samningsaðili, kaupandi 
eða veðhafi, væri grandalaus. Mál verður þó að höfða innan fi mánaða frá þvi 
liitt hjónanna fjekk vitneskju um samninginn, og i siðasta lagi áður en ár er 
liðið frá þvi að hluturinn var afhentur eða samningurinn um lausafjárveðsetn- 
inguna þinglesinn.

22. gr.
Nú neitar það hjóna, er i hlut á, eða lögráðamaður þess, þegar svo 

stendur á sem segir i 20. og 21. gr., að veita samþykki sitl, og getur valds- 
maður þá, komi krafa fram um það, samþykt samningsgerðina, hati nægar 
ástæður eigi verið lil neitunarinnar.

2;í. gr.
Sjereign er:

1) Alt það, sem gert er að sjereign með kaupmála.
2) Gjafir, sem gefnar eru öðru hjónanna með þvi skilyrði, að þær skuli vera 

sjereign, svo og art'ur, enda þótt skvlduarfur sje, liafi arfleifandi sett slikt 
ákvæði í erfðaskrá.

d) Það, sem kemur í stað hlula þeirra, sem nefndireru i 1 og 2, netna öðru- 
visi sje ákveðið svo gilt sje.

Tekjur af sjereign eru hjúskapareign, nema öðruvísi sje löglega ákveðið.

24. gr.
Hvort hjónanna um sig getur krafist þess, að hitt taki þátt i samningi 

skrár um hjúskapareign og sjereign heggja. Dómstólarnir skera úr þvi, eftir 
öllum atvikum, hvert sönnunargildi skráin hefir.

IV. kafii.

I /n (íbyrgd á skuldtim.

25. gr.
Hvort hjónanna um sig her, hæði með hjúskapar- og sjereign sinni,



ábyrgð á skuldbindingum þeim, sem á því hvfla, hvorf sem þær eru stofnaðar á 
undan hjónabandinu eða meðan það stendur.

26. gr.
Kröfur á hendur konunni, þeirrár tegundar, sem getur i 12. gr., fyrn- 

ast á tveimur árum, beri maðurinn jafnframt ábyrgð á þeim.

27. gr.
Nú er fjárfjelagi hjóna slitið, þau skilin að borði og sæng eða hjóna- 

bandinu algerlega slitið, og er þá ekki haegt að krefja konuna um meira til 
greiðslu þess konar skulda, sem getur 1 20. gr„ en sjereign hennar og hjúskap- 
areign námu er skifti fóru fram, að frádregnum öðrum  skuldum, er þá 
hvíldu á henni.

28. gr,
Akvæðin i 26. og 27. gr. koma eigi til greina, hafi konan tekið á sig 

víðtækari ábyrgð.

V. kafli.

Um kaupmála og aðra gerninga hjóna i milli.

29. gr.
Með kaupmála, sem gerður er á undan hjónabandi eða meðan það 

stendur, geta aðiljar ákveðið, að munir, sem annað hjóna á eða eignast kann 
og annars yrði hjúskapareign, skuli vera sjereign þess. Sömuleiðis er hjónum 
heimilt, að svo miklu leyti sem það fer ekki i bága við ákvarðanir arfleifanda 
eða gefanda, að ákveða að sjereign skuli vera hjúskapareign.

30. gr.
Gjafir milli hjónaefna, sem viðtakandi á að fá við giftinguna, og gjafir 

hjóna í milli, eru þvi að eins gildar, að um þær sje gerður kaupmáli.
Þetfa tekur þó eigi til venjulegra gjafa, sjeu þær eigi um hóf fram, 

miðað við efni gefanda, og heldur eigi til slikra gjafa sem lifsábyrgðar, lifeyris 
eða þvilikra framfærslutrygginga af hendi annars bjóna til handa hinu.

Með kaupmála er eigi liægt að ákveða svo gilt sje nje heldur á annan 
hátt, að það, sem annað hjónanna framvegis kann að eignast, skuli endur- 
gjaldslaust verða eign hins.

31. gr.
Nú hefir annað hjóna haft tekjuafgang á umliðnu almanaksári, ogget- 

ur það þá þar til næsta ár er á enda afsalað hinu endurgjaldslaust helming- 
inn af tekjuafganginum án þess að til þess þurfi kaupmála. Afsalið er þó þvi 
að eins gilt gagnvart skuldheimtumönnum afsala, að hann hafi tiltekið í skjali, 
er af honum sje undirritað, upphæð tekjuafgangsins, enda leiki enginn vafi á



um það, að hann hafi haldið eftir nægilegum efnum til greiðslu allra skuld- 
bindinga sinna.

32. gr.
Nu hafa hjón, án kaupmála, kom ið  sjer saman um afbending á eign 

annars lil hins, og er sá samningur þá því að eins gildur gagnvart skuld- 
heimtumönnum þess, er afhenti, að kaupmála þurfi eigi til slíkrar ráðstöfunar.

33. gr.
Nú hefir annað hjóna gefið hinu gjöf, og getur þá sá, er þá átti kröfu 

á hendur gefanda, gengið að hinu hjónanna meðan gjöfin eða verð hennar 
hrekkur til, nema það sannist, að gefandi hafi haldið eftir áreiðanlega nógum 
efnum til greiðslu skuldbindinga sinna. Hafi að einhverju leyti kom ið verð 
fyrir gjöfina, dregst það frá verði hennar. Hitt hjónanna er þó  laust úr allri 
ábyrgð, sanni það, að munir þeir, sem um er að ræða, hafi farið forgörðum 
án þess þvi verði um kent.

Ákvæði greinar þessarar taka ekki til gjafa þeirra, er getur í 2. 
málsgr. 30. gr.

31. gr.
Það hjónanna, sem veitir hinu aðsloð við atvinnurekstur þess, getur, 

þótt eigi sje svo um samið, krafist hæfilegrar borgunar fyrir vinnu sína, þegar 
það, eftir tegund vinnunnar og öðrum  atvikum, virðist sanngjarnt að borgun 
sje greidd. Þó fyrnist sú krafa á 1 ári.

35. gr.
Nú hefir annað hjóna falið hinu stjórn eigna sinna eða nokkurs hluta 

þeirra, og er hinu — nema öðruvisi sje um samið eða annað ráðgert — þá 
heimilt, innan hæfilegra takmarka, að nota tekjurnar til framfærslu Qölskyld- 
unnar, án þess að þurfa að gera sjerstök reikningsskil fyrir. Slíkt um boð er 
afturtækt hvenær sem er.

36. gr.
Að því er tekur til samkomulags hjóna um framfærsluskyldu og samn- 

inga, sem gerðir eru m eð skilnað að borði og sæng eða algerðan skilnað fyrir 
augum, þá gilda þau ákvæði, sem um það eru sjerstaklega sett.

37. gr.
Kaupmálar skulu vera skriflegir og undirritaðir af aðiljum. Nú er ann- 

arhvor aðili ólögráður, og þarf þá einnig undirskrift lögráðamanns.

38. gr.
Til þess að kaupmáli sje gildur, verður að skrá hann i kaupmálabók- 

ina samkvæmt reglum þeim, sem settar eru í IX. kafla.



VI. kafli.

Um slit á fjárfjelagi.

39. gr.
Hvorl hjóna um sig getur krafist að fjárfjelagi sje slitið:

1) Þegar hitt hjónanna með vangæslu á fjármálum sinum, misheiting á ráð- 
um yfir bjúskapareign sinni eða m eð annari óhæfilegri framkomu rýrir 
hjúskapareign sina eða gefur tilefni til ótta um að svo muni fara.

2) Þegar bú hins bjónanna er tekið til gjaldþrotaskifta.

40. gr.
Nú eru hjón sammála um að krefjast slita á Qárfjelagi, og á þá að 

gera skriflega kröfu um það til skiftarjettarins á þeim stað, sem bóndi er bú- 
settur eða dvelur. Skiftarjetturinn tekur slika beiðni til greina með úrskurði 
svo fljótt sem unt er.

41. gr.
Nú krefst annað bjóna slita á fjárfjelagi, og á þá að stíla þá kröfu til 

skiftarjettarins á þeim stað, þar sem bitt býr eða dvelur. Sje ókunnugt um 
bústað þess eða dvalarstað, stilast krafan til skiftarjettarins á þeim stað, þar 
sem það siðast átti heima eða dvaldi svo kunnugt sje.

Umsókninni skulu, að svo miklu leyti sem þvi verður við komið, 
fylgja skrifleg sönnunargögn fyrir ástæðum þeim, sem krafan ura slitin á 
fjárfjelaginu er bygð á. Nú þykir þörf itarlegri sannana, og skal skiftarjetturinn 
þá benda umsækjanda á það og getur skorað á hann að útvega frekari sannanir.

Verði þvi við komið, skal veita hinu hjónanna tækifæri til þess að koma 
fram með álit sitt um fjárslitakröfuna, og getur skiftarjetturinn i þvi skyni 
kallað það fyrir sig. Nú neitar það bjóna að láta álit sitt i ljós, eða sækir 
ekki boðaðan fund án gildra forfalla, og raá þá lita svo á, að það treystist 
eigi til að mótmæla greinargerð beiðandans. Nú á það hjóna eigi beimili eða 
dvalarstað bjer á landi svo að kunnugt sje um, og gelur skiftarjetturinn þá 
skipað valinkunnan mann, sem, ef kostur er á, skal vera ættingi eða vinur 
þess hjóna, til þess að gefa skýrslu fyrir þess hönd, áður en úrskurður 
er upp kveðinn.

42. gr.
Þegar svo stendur á, sem segir i 41. gr., úrskurðar skiftarjetturinn 

eftir skýrslum þeim og sönnunargögnum, sem fyrir liggja, hvort krafan um 
slit á fjárfjelagi skuli til greina tekin eða eigi.

Ákvörðun skiftarjettarins má áfrýja til æðri rjellar samkvæmt reglum 
þeim, sem settar eru um áfrýjun skiftarjettarúrskurða.

Nú úrskurðar skiftarjettur, að slit á fjárfjelagi skuli fram fara, og 
verður framkvæmd þess úrskurðar þá ekki tafin með áfrýjun hans; þó getur 
hvorugt hjónanna krafist greiðslu á hluta sinum úr hjúskapareign hins fyrr 
en málið er endanlega til lykta leitt.



43. gr.
Nú er krafa um slit á fjárfjelagi tekin til greina, og skiftist þá hjúskapar- 

eign beggja hjóna rnilli þeirra samkvæmt 6. kap. skiftalaganna og VII. kafla 
laga þessara. Meðan á skiftum stendur heldur hvort hjónanna yfirráðum yfir 
hjúskapareign sinni, nema 2. liður 63. gr. skiftalaganna komi til framkvæmda, 
en er skvlt að gera skiftarjettinum reikningsskil fyrir stjórn sinni frá þeim 
tíma, er krafan um slit á fjárfjelagi kom fram.

Þegar eftir að krafa um slit á fjárfjelagi hefir verið afhent skif'tarjett- 
inum, er heimilt að beita 2. lið 63. gr. sbr. 57. gr. skiftalaganna.

44. gr.
Það, sem öðru hjóna hlotnast við skiftin eða það eignast eftir að krafa 

um slit á fjárfjelagi er fram komin, verður sjereign þess.

. 45. gr,
Skiftarjettinum ber að sjá um, að hin framkomna krafa um slit á fjár- 

ijelagi sje tilkynt til skrásetningar i kaupmálabókina.

46. gr.
Fyrir meðferð á kröfu um slit á fjárfjelagi og skrásetning hennar i 

kaupmálabókina skal gjalda alls 10 kr. i rikissjóð um leið og krafan er afhent.

V II. kafli,

Um skifti.

47. gr.
Nú eiga skifti fram að fara vegna dauða annars hjóna, og fer þá um 

uppgerð og skifti hjúskapar- og sjereignar hins látna eftir þeim reglum, sem 
settar eru um meðferð venjulegra dánarbúa. Hjúskapareign þess hjónanna, 
sem eftir lifir, skiftist aftur á móti eftir þeim reglum, sem settar eru i 5. kap. 
skiftalaganna, og eigi það sjereign, á að draga hana undir skiftin, að svo miklu 
leyti, sem það er nauðsynlegt til þess að fullnægja reglum þeim, sem settar 
eru i þessum kafla.

Þegar skiftarjetturinn skiftir með hjónum, sem bæði eru á lífi, ber að 
halda hjúskapareign hvors hjónanna aðgreindri og fara eftir reglum i 6. kap. 
skiftalaganna, þannig að hvort hjónanna um sig hefir þá aðstöðu, sem bónda 
er veitt með 63.—68. gr. skiftalaganna. Eigi hjónin einnig sjereign, ber söm u- 
leiðis að draga hana nndir skiftin, að svo miklu leyti sem það er nauðsvnlegt 
til þess að fullnægja reglum þeim, sem settar eru í þessum kafla.

48. gr.
Við skiftin skal hvoru hjónanna úthlutað svo miklu af hjúskapareign 

sinni, að það nægi til greiðslu skuldbindinga þeirra, sem á þvi hvildu þegar



krafan um slit á Ijárfjelagi kom  fram, þegai hjónin skildu að borði og sæng 
eða þegar hjónabandinu var slitið, þar á meðal til greiðslu hluta þess af sam- 
eiginlegum skuldbindingum hjónanna, hafi sjerstakir fjármunir eigi verið tekn- 
ir frá .til greiðslu þeirra samkvæmt 57. gr.

Skuldir, sem annað hjóna hefir bakað sjer með vanhirðu á fjármálum 
sinum eða með annari óhæfilegri aðferð, eða skuldir, sem það hefir stofnað 
til þess að eignast eða bæta sjereign eða rjetlindi þau, sem getur i 2. málsgr.
17. gr. og haldið er utan skiftanna, er því að eins bægt að krefjast greiðslu á 
af hjúskapareign þess hjóna, að önnur efni þess hrökkvi ekki til greiðslu þeirra.

Erfingjar þess bjóna, sem látið er, hafa einnig rjettindi þau, er ræðir 
um i 1. málsgr. greinar þessarar.

49. gr.
Afgangur sá at hjúskapareign hvors hjónanna, sem fram kemur við 

uppgerð þá, er fram fer samkvæmt 48. gr., skiftist jafnt á milli hjónanna, að 
svo miklu leyti sem annað leiðir eigi af ákvæðum 54. gr. laga um stofnun og 
slit hjúskapar eða af reglum þeim, sem settar eru hjer á eftir.

50. gr.
Hvoru hjónanna um sig er heimilt, og sje annað dáið, þá þvi, sem eftir 

lifir, að taka af óskiftu muni, sem að eins eru ætlaðir þvi til notkunar, enda 
sje verð þeirra eigi óhæfilega hátt borið saman við efnahag hjónanna.

51. gr.
Nú hefir öðru hjóna verið lagt fje af hjúskapareign þess til greiðslu 

skulda þeirra, er getur i 2. málsgr. 48. gr., og getur þá hitt hjónanna eða erf- 
ingjar þess krafist endurgjalds fyrir það af hjúskapareign beggja hjónanna, 
eins og hún verður þegar allar skuldir eru frá dregnar.

52. gr.
Xú hefir annað hjóna að verulegum mun rýrt hjúskapareign sina með 

vanhirðu á fjármálum sinum, misbeiting á ráðum sinum yfir hjúskapareign- 
inni eða annari óhæfilegri aðferð, og getur þá hitt hjónanna eða erfingjar 
þess krafist endurgjalds af hjúskapareign beggja, þegar skifti fara fram, eins 
og hún verður að frádregnum skuldum. — Hrökkvi hún eigi, má heimta 
helminginn af þvi, sem eftir verður, greiddan af þeim efnum þess brotlega, sem 
eru i sjereign þess og þarf til þess og ekki þarf til greiðslu annara skulda þess.

53. gr.
Sama rjett til endurgjalds og þann, er felst i 52. gr., hefir og hvort 

hjóna um sig, svo og erfingjar þess, ef hitt hjónanna hefir varið fje af bjú- 
skapareign sinni til þess að öðlast eða bæta sjereign eða rjettindi þau, sem 
getur í 2. málsgr. t7. gr. og eigi koma undir skiftin.

54. gr.
Nú hefir annað hjóna notað fjármuni af sjereign sinni i þarfir hjú- 

skapareignar sinnar, og getur það eða erfingjar þess, þegar skifti fara fram,



þá krafist endurgjalds fvrir það af hjúskapareigninrii, eins og hún verður að 
frádregnum skuldura.

55. gr.
Nú hefir við skiftin eigi fengist full greiðsla á endurgjaldskröfum sam- 

kvæmt 51.— 54. gr., og er þá eigi siðar hægt að krefjast þess, sem eftir stendur.

56. gr.
Á bótum þeim, sem dæmdar eru öðru hjóna samkvæmt 74. gr. laga 

um stofnun og slit hjúskapar, má, sjeu þær fallnar í gjalddaga, kreQa greiðslu 
þegar skifti fara fram, af því, sem hinu seka hlotnast við skiftin og eigi geng-
ur til greiðslu annara skulda, sem á þvi hvila.

57. gr.
Nú koma fram skuldir, sem bæði hjónin bera ábyrgð á, og getur þá 

hvort þeirra sem er krafist, að hitt greiði þann hluta skuldanna, sem að lok-
um á að lenda á þvi, eða að það setji tryggingu fyrir borguninni eða að fjár-
munir sjeu teknir frá til greiðslu þeirra.

58. gr.
Nú er annað hjóna dáið og íjármunir búsins lítils virði, og getur þá 

það þeirra, sem eftir lifir, tekið af hjúskapareign beggja nauðsynleg búsgögn, 
verkfæri og aðra lausa muni, að svo miklu leyti sem það verður talið nauð- 
synlegt til þess að það geti haldið áfram atvinnu sinni. Þetta gildir, þó verð 
greindra muna fari fram úr lögmæltum hluta þess i hjúskapareignunum.

59. gr.
Auk heimildar þeirrar, sem hjónum er veitt i 2. málsgr. 59. gr. og 64. 

gr. skiftalaganna til þess að kretjast ákveðinna muna við skiftin, getur hvort 
hjónanna sem er, eða, þegar annað er dáið, þá það sem eftir lifir, krafist að 
fá hlut sinn i hjúskapareignunum greiddan ettir virðingu i lausafje þvi, sem 
þvi er nauðsynlegt til þess að geta haldið áfram atvinnu sinni.

60. gr.
Nú hefir annað hjóna við skiftin gefið eftir nokkuð af sinum hlut i 

hjúskapareign sinni eða hins, og geta skuldheimtumenn þess — sje það eigi 
alveg vafalaust að það hafi haft nægilega Ijármuni þegar úthlutunin fór fram 
til þess að fullnægja þáverandi skuldheimtumönnum sinum — þá gengið að 
hinu hjónanna að sama skapi sem það hefir fengið fje fram yfir búshluta sinn.

VIII. kafli.

Vm óskifl bú.

61. gr.
tl'tir dauða annars hjónanna er hinu heimilt, án þess að skifti fari



fram milli þess og sameiginlegra ófjárráðra arfgengra niðja beggja, að taka við 
ráðum yílr hjúskapareign beggja, nema hið látna hafi m eð erfðaskrá meinað 
þvi setu í óskiftu búi.

Nú lætur hið látna eftir sig ófjárráð börn, sem eru eigi börn hins, og 
getur valdsmaður þá veitt því hjónanna, sem eftir lifir, rjett til setu i óskiftu 
búi. Það skal þó yfirleitt því að eins gert, að telja megi það börnunum  í hag, 
að búið haldist óskift.

62. gr.
Nú er hið eftirlifandi hjóna gjaldþrota, eða það kemur i Ijós að eignir 

þess hrökkva eigi fyrir skuldum, eða að það m eð vanhirðu á fjármálum sín* 
um, misbeiling á valdi sínu yfir hjúskapareigninni eða m eð annari óhæfilegri 
aðferð hefir rýrt hjúskapareignina að verulegum mun, eða á sök á því að 
hætt er við slikri rýrnun, og verður því þá eigi heimiluð seta í óskiftu búi.

63. gr.
Sá, sem óskar að sitja i óskiftu búi, skal sem fyrst eftir látið tilkynna 

valdsmanni það, og skal tilkynningu þeirri fylgja lauslegt yfirlit yfir eignir 
þess og skuldir og skýrsla um nöfn barnanna, aldur og dvalarstað.

Nú eru erfingjarnir ófjárráðir eða fjarverandi, og skipar vaidsmaður 
þeim þá lögráðamann til þess að gæta hagsmuna þeirra út af kröfunni um 
setu í óskiftu búi. Lögráðamann þarf eigi að skipa, fari eignirnar að áliti valds- 
manns eigi fram úr því, sem með þarf til framfærslu belðanda og barna.

Nú kemst valdsmaður að þeirri niðurstöðu, að skilyrði fyrir setu í 
óskillu búi sjeu fyrir hendi, og lætur hann beiðanda þá i tje skilriki fyrir þvi.

64. gr.
Það hjóna, sem situr i óskiftu búi, skal áður missiri er liðið frá láti

hins afhenda valdsmanni skýrslu um eignir og skuldir búsins, er gefin sje
upp á æru og samvisku. Skýrslu þessa skal áður sýna börnunum eða lög- 
ráðamanni þeirra.

65. gr.
Hinu'óskifta búi hlotnast, auk hjúskapareignar þeirrar, er bæði hjónin 

áður áttu, alt það, sem hið eftirlifandi bjóna siðar eignast, svo framarlega sem 
það hefði orðið hjúskapareign þess, el það hefði eignast það meðan hjóna- 
bandið var við líði.

Arfur eða gjöf, sem hinu eftirlifanda hlotnast, rennur þó eigi inn i hið 
óskifta bú, svo framarlega sem það krefst skifta áður 2 mánuðir eru liðnir
frá þvi það fjekk vitneskju um arfinn eða gjöfina.

66. gr.
Hið eftirlifandi hjóna hefir eignarráð yfir Qármunum búsins.
Nú gefur það g jöf úr búinu, sem er óhæfilega há, miðað við efnahag 

búsins, og getur þá hver erfingjanna innan árs frá því gefið var höfðað mál 
til ógildingar gjöfinni, ef viðtakandi sá eða átti að sjá, að getandanum var



gerningurinn óheimill. Akvæði þetta gildir þó því að eins, að húið sje lekið 
til skiftameðferðar.

67. gr.
Það hjónanna, sem eftir lifir, ber ábyrgð bæði á eigin skuldum sinum 

og skuldum þeirn, sem hvildu á hinu látna.
Hinu eftirlifandi hjóna er heimilt að innkalla skuldheimtumenn hins 

látna, samkvæmt ákvæðum þeim, sem sett eru i opnu brjefi 4. janúar 1861.

68. gr.
Hið eftirlifandi hjóna getur með erfðaskrá að eins ráðið yfir sinum 

hluta úr búinu,

69. gr.
Nú situr annað hjóna i óskiftu búi, og fer þá um erfðarjett þess eftir 

það hjónanna, sem dáið er, eftir almennum reglum, nema skifti fari fram að 
báðum hjónunum látnum, því að þá fellur niður lögmæltur erfðarjettur eftir 
það þeirra, sem fyr ljetst.

70. gr.
Það hjónanna, sem eftir lifir, getur hvenær sem er krafist skifta.
Nú gengur hið eftirlifandi hjóna i nýtt hjónaband, og fellur þá niður 

rjettur þess til setu i óskiftu búi.

71. gr.
Nú situr hið eftirlifandi hjóna i óskiftu búi m eð ófjárráðum börnum 

samkvæmt heimild þeirri, sem veitt er i 61. gr., og er þvi þá skylt að skifta 
með þeim og sjer, er eitt barnanna eða fleiri verða fjárráð og kreljast skifta.

72. gr.
Nú vanrækir það hjóna, sem eftir lifir, framfærsluskyldu sina eða rýrir 

efni búsins að verulegum mun með vanhirðu á fjármálum sínum, misbeiting 
á ráðum sinum yfir búinu eða með annari óhæfilegri aðferð, eða það gefur 
tilefni til að óttast megi slíka rýrnun, og getur þá hver fjárráður erfingi eða 
lögráðamaður ófjárráðs erfingja, er skipa skal samkvæmt 63. gr., krafist búskifla.

73. gr.
Erfingjar látins erfingja geta krafist skifta á búinu með sörau skilvrð- 

um og hinn látni erfingi.
Skuldheimtumenn erfingja geta eigi krafist búskitta.

74. gr.
Erfingi má eigi afsala, veðsetja eða á annan hátt afhenda hluta sinn i 

óskiftu búi, og eigi gela heldur skuldheimtumenn hans leitað fullnustu í honum.



Við skifti milli þess bjónanna, er lengur lifir, og erfingja bins látna 
koma hinar venjulegu skiftareglur til framkvæmda á samsvarandi hátt.

75. gr.

76. gr.
Ákvörðunum, sem valdsmaður tekur samkvæmt þessum kafla, má 

skjóta til stjórnarráðs. Slíkt málsskot bindrar eigi framkvæmd á skiftameðferð, 
sem ákveðin er af skiftarjettinum með úrskurði.

77. gr.
Það hjóna, sem eftir lifir, getur, auk heimildar 61. gr., setið i óskiflu 

búi samkvæmt reglum þeim, sem settar eru hjer að framan, ef niðjar eða 
stjúpbörn samþykkja.

IX. katli.

Um skrásetning kaupmála.

78. gr.
Valdsmaður heldur:

1) Dagbók yfir tilkynningar á kaupmálum til skrásetningar, og skal, jafnskjótt 
og kaupmáli er afhentur til skrásetningar, skrá kaupmálann i þá bók i 
rjettri töluröð. Valdsmaður undirskrifar í hvert skifti það, sem bókað er.

2) Kaupmálabók með nafnaskrá, og skal skrá i hana alla kaupmála, sem af- 
hentir eru til skráningar, orði til orðs og eftir aldri.

Nánari reglur um fyrirkomulag og hald bóka þessara setur dóms- 
málaráðherra.

79. gr.
Þegar kaupmálinn hefir verið skráður i kaupmálahókina, er rituð á 

hann athugasemd um innritunina og tilkynningardag.

80. gr.
Lögfylgjur skrásctningarinnar teljast frá tilkynningardegi þeim, er 

dagbókin greinir. •

81. gr.
Gjöld þau, er nú skal greiða við þinglestur á kaupmálum, skal fram- 

vegis greiða um leið og krafa er gerð um innritun skjalsins.

82. gr.
Skrásetning kaupmálans, sem hvort hjónanna um sig gelur krafist, á 

fram að fara við varnarþing bóndans. Nú á hann ekkert varnarþing hjer á 
landi, og kemur þá hæjarþing Reykjavíkur i þess stað. Ekki þarf að skrá 
kaupmála af nýju, þótt hjónin flytji i annað lögsagnarumdæmi.



83. gr.
Dómsmálaráðuneytið sjer um, að haldin sje i einu lagi skrá yfir alla 

innritaða kaupmála. Valdsmanni ber þvi, þegar kaupmáli er innritaður, að 
senda skrifstofu þeirri tilkynningu um, að kaupmáli sje gerður og tilgreini 
stöðu, nafn og heimiii aðilja og innritunardag kaupmálans.

Hver sem er, getur, komi hann iram með skriflega beiðni um það, er 
tilgreini nöfn aðilja og ef unt er stöðu þeirra, gegn 1 kr. gjaldi fengið upp- 
lýsingar úr skrá þessari um hvort kaupmáli sje gerður og, ef svo er, hvar og 
hvenær liann sje innritaður.

Nánari ákvæði um fyrirkomulag og innihald skrár þessarar setur dóm s- 
málaráðherra. í lok hvers mánaðar skal auglýsa í Lögbirtingablaðinu það, 
sem i þeim mánuði hefir verið tekið í skrána. Til að standa straum af þeim 
úlgöldum greiðist 1 kr. við skráning kaupmalans.

84. gr.
Samsvarandi ákvæði þeim, sem sett eru i 7 8 . -  83. gr., gilda um til- 

kynningar, skráðar samkvæmt 13. og 16. gr.

X. kafli.

Ýms ákvœði.

85. gr.
Nú er annað hjóna svift fjárræði, og hefir þá hitt hjónanna, ef það er 

fjárrátt, ásamt lögráðamanni forræði fyrir hjúskapareign hins fjárræðissvifla.

86. gr.
Nú getur annað hjóna, sakir fjarveru eða veikinda, eigi gætt hagsmuna 

sinna, og má þá skipa þvi lögráðamann til þess til bráðabirgða að annast 
hagsmuni þess, og koma þá ákvæðin í 11. gr. eigi til greina.

87. gr.
Nú átti það hjóna, er látið er, arfgengt afkvæmi á lifi, og erfir þá það 

hjónanna, sem eftir lifir, xj\ af eignum þeim, sem hið látna ljet eftir sig.
Erfðarjelt þennan er eigi hægt að takmarka með erfðaskrárákvæðum 

fram vfir það, sem leiðir af 22. gr. tilskipunar 25. sept. 1850.

88. gr.
Nú átti hið látna eigi arfgengt afkvæmi á lífi, og erfir það hjónanna, 

sem eftir lifir, þá helminginn af eignum þess, ef faðir hins látna, móðir, svst- 
kin eða afkomendur þeirra eru á lifi, ella erfir það allar eigur hins látna.

Hvort hjónanna um sig getur með erfðaskrá lækkað erfðarjett hins 
eftir sig ofan i V* af eignum sínum.



Erfðarjettur hjóna fellur burtu við skilnað að borði og sæng og al- 
gerðan bjónaskilnað.

89. gr.

XI. kafli.

• Ákvœði lil bráðabirgða.

90. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 19 . . Þó taka 12. og 13. gr. og önnur 

efnisákvæði laganna, um fjárhagslega afstöðu hjóna hvors til annars og gagn- 
vart þriðja manni, eigi til þeirra hjóna, sem gengið hafa i hjónaband fyrir þann 
tima og búa við venjulegt helmingafjelag, nema hjónin hafi gert slíka skipun 
um fjármál sfn með kaupmála og látið birta hann lögum samkvæmt.

91. gr.
Nú gera lög ráð fyrir helmingafjelagi hjóna, og skulu þau þá koma lil 

framkvæmda á samsvarandi hátt, sje hjúskapareign með hjónunum.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m  v a r p  þ e t t a .

Meðal annara frumvarpa um sifjamá), sem norrænu samvinnunefnd- 
irnar frá 1909 og siðari árum hafa haft til meðferðar, hafa nefndir þessar 
samið frumvarp til laga um lögfylgjur hjónabands. Eru öll þau frumvörp 
hvert öðru lik, en eigi orðin að lögum nema sænska frumvarpið i Sviþjóð. 
Þar er kominn út nýr svo kallaður »Giftermáls balk 11. júni 1920«. Er i þeim 
bálki feld saman i eitt »Lag 12. nóv. 1915 om  áktenskaps ingáande och upp- 
lösning« og lögfylgnafrumvarp sænsku nefndarinnar.

Hjer á landi hafa þegar verið lögleidd þrjú frumvörp lik sifjafrum- 
vörpum norrænu nefndanna. Þar á meðal frumvarp um stofnun og slit hjú- 
skapar og frumvarp um afstöðu foreldra til skilgetinna harna, sbr. lög nr. 39 
og 57 frá 27. júni 1921. Þykir þvi þegar af þeirri ástæðu rjelt að gefa Alþingi 
kost á að kynnast þvi frumvarpinu, sem mörgum mun þykja kveða eigi minst 
að og stendur i nánu sambandi við nýnefnd lög, frumvarpinu um lögfylgjur 
hjónabands. Hefir hinn sami maður, Lárus H. Bjarnason hæstarjettardómari, 
sem samdi frumvörpin til þeirra laga um siQamál, og búið út þetla frumvarp. 
. Frumvarp þetta er að mestu leyti þýðing á danska frumvarpinu, sem
er 110 gr. alls. Þetla frumvarp er þó eigi nema 91 gr. Veldur þvi aðallega það,



að i lögum nr. 59, 1921, eru þegar lögleidd helstu ákvæði norrænu frumvarp- 
anna um svokallað foreldravald eða um afstöðu foreldra til skilgetinna barna 
og svo hitt, að sum ákvæði norrænu frumvarpanna (sjerstaklega i X. kafia 
danska frumvarpsins um »vms ákvæði«) þykir ekki eiga hjer við og sum 
öþörf. Danska frumvarpinu er viðast fylgt, þar sem þvi og hinum frumvörp- 
unum ber á milli, af þvi að hjónabandslöggjöf vor og Dana hefir um langt 
skeið haldist mjög i hendur og samhengi i hjer að lútandi löggjöf þvi best 
borgið með þeim hætti.

l£kki hefir þótt ástæða til að fella saman i eitt ákvæði laga nr. 39, 
1921 og lögfyignafrumvarpið, svo sem gert hefir verið i Sviþjóð. Efni laganna 
og frumvarpsins eru svo ólik, lögin aðallega búningsreglur, en frumvarpið 
efnisreglur, að vel þvkir fara á að halda þeim 'aðgreindum .

Pó að frumvarpið nefni sig frv. til laga um lögfylgjur hjónabands, þá má 
eigi búast við, að það lýsi þeim öllum. Jafnnáið samband og hjónaband tekur 
að heita má til allra greina lögfræðinnar, jafnvel til svokallaðs almannarjettar 
tjus publicum ) svo sem til refsilaga, rjettarfars- og stjórnlaga. Þó að hægt væri 
að lýsa lögfylgjum hjónabaudsins á þessum sviðum i frumv. þessu, þá ætti 
slik lýsing eigi heima þar.

Frumv. lysir þess vegna að eins svokölluðum almennum lögfylgjum 
bjónabandsins. ()g gætir þar mest áhrifa hjónabandsins á fjárhag bjónanna.

(íift kona er að vísu sjálfráð og fjárráð eftir sömu reglum og bóndi 
hennar, sbr. lög nr. (>0, 1917, um lögræði, en þó er nokkur brestur á, að hún 
geti neytl þess til jafns við mann sinn. Þannig er álitið, að bóndi ráði heim- 
ilisfangi beggja. En sjerstaklega leiðir það at venjulegri sameign beggja og um - 
ráðarjetti bónda yfir búshluta konunnar i sameigninni, að fjárræðis konunnar 
gætir venjulega ekki.

Xú má heita að konur hafi sönni rjettindi og skyldur sem karlmenn, 
bæði einstaklingur gegu einstaklingi og einstaklingur gegn almannavaldi. Hjer 
á landi er auk þess þegar kominn meiri jö fnuður á afstöðu giftra kvenna og 
karla heldur en viðasl hvar annarstaðar og jafnvel nokkurstaðar utan Svi- 
þjóðar. Nægir i þvi efni að benda á, að framfærsluskylda hvilir að minsta 
kosti gagnvart fátækrastjórn jafnt á báðum, siðan fátækralögin frá 1905 komu 
i gildi, og að bæði ráða jafnt fyrir börnunum samkvæmt lögum nr. 57, 1921. 
Lætur þvi að likindum, þó að hjer sje orðaður, eigi siður en annarstaðar á 
Norðurlöndum, jöfnuður á þeim fáu sviðum, þar sem enn gætir nokkurs 
ójafnaðar. Enda er það meginstefna frumvarps þessa, að gera að lögum jafnt 
til beggja, konu og bónda, að svo miklu leyti sem jafnt er á kom ið með þeim.

Um I. kafia.
Katli þessi á aðallega við framfærsluskyldu bjóna sín á milli. Að nú 

gildum Iögum er hvort hjóna um sig talið skylt að framfæra hitt og börnin. 
Þetta er beint orðað í 2.— 1. gr. fálækralaganna að þvi er snertir framtærslu- 
skyldu hjóna gagnvart fátækrastjórn. Og sú skylda er jafnrik, hversu sem 
fjármálum hjónanna er skipað, hvort sem sameign er með þeim eða sjereign.



Hjer er farið fram á beina lögfestingu samskonar skyldu hvors hjóna gagnvart 
hinu, en jafnframt aukið við ýmsum nýmælum.

Það er ætlast til, að ákvæði þessa kafla taki jafnt til eldri hjónabanda 
sem yngri, þó að undanskildri 12. og 13. gr., sem, eins og öðrum  efnisákvæð- 
um um fjármál hjóna, er að eins ætlað gildi um hjónabönd, er stofnuð verða 
siðar, sbr. aths. um 90. gr.

l 'm  1. gr.
Hjer er með almennum orðum  lýst meginreglum frumv.: skyldu hjón- 

anna til þess að hegða sjer i öllum efnum samkvæmt tilgangi hjónabandsins 
og fullkomnu jafnræði beggja á öllum sviðum, þar sem öðruvisi er eigi sjer- 
staklega um mælt. Með seinni grundvallarreglunni, sbr. sjerstaklega orðin: 
whvort öðru«, er ætlast til, að feld sjeu niður öll forrjettindi annars án sjer- 
stakrar umgetningar, svo sem áminstur rjettur bónda til að ráða heimilisfangi 
beggja.

l ’ m 2. gr.
Hán fer með aðalákvæðið um framfærsluskyldu hvors hjóna um sig 

gagnvart hinu. Enda þó að frumregla frvgr. sje sú, að framfærsluskylda beggja 
sje söm, þá er engan veginn ætlast til þess, að skifta megi framfærslunni eftir 
stærðfræðilegum reglum. Þvert á móti verður geta hvors um sig, aðrar ástæður 
hjónanna og venja i samsljettarhjónaböndum að ráða miklu um hversu fram- 
færsluskyldu hjóna er skift i hverju falli. Það er nýmæli, að mela skuli vinnu 
bjóna á heimilinu þá er skifta skal framfærslu milli þeirra, og er það, eftir 
því sem á stendur, konunni i hag. Sama máli gegnir um sjerþarfir hjónanna. 
Hverjar þær eru, fer aðallega eftir venju undir likum lifskjörum og hag hjónanna.

Um 3. gr.
Eins og nú er ástatt hefir maðurinn að öllum jafnaði fjárötlun á hendi, 

en konan heimilisstjórn, og viðast svo að maðurinn ákveður bæði hversu 
mikið og hvað lagt er til heimilisins, sem og hvenær framlög þau eiga sjer 
stað. Með aukinni jafnræðislilfinningu og vaxandi viðurkenningu almennings 
á gildi beimilisstjórnar og heimilisverka rnun mörgum, og þá sjerstaklega giftum 
konum, þykja núverandi fyrirkomulag orðið allúrelt, ekki sist það að konan 
þurfi að leita fjárframlaga hjá manni sinum jafnoft og hún þykist þurfa ein- 
hvers við, sjálf eða til heimilisins. Fyrir þessa agnúa er greininni ætlað að 
girða. Fyrst er það ákveðið, að hafi iramlag það, hvort heldur i heimilisvinnu 
eða öðru, er öðru hjóna bar fram að leggja, eigi hrokkið, vegna vangetu þess 
eða af öðrum ástæðum, til þess að fullnægt væri skyldum þess samkvæmt 2. 
gr., þá skuli hitt hjóna leggja það fram, sem á brestur. Þar næst er ákveðið, 
að aukaframlag þetta skuli yfirleitt int af hendi i reiðufje, en þó engan veginn 
girt fyrir, að láta megi það úti i öðru, svo sem malvælum o. s. frv. Loks skulu 
fjárframlög, þar sem þvi verður við komið, svo sem meðal launamanna, látin 
af hendi jafnóðum  og tekjur framleggjanda falla i gjalddaga, mánaðarlauna- 
manna t. d. á mánaðarfresli. Þessum reglum skal þó vitanlega ekki beita, ef 
þvi, sem við framlögunum skyldi taka, er ekki trúandi til þess að fara skyn- 
samlega með þau. Það fje, sem lagt er fram til heimilisþarfa samkvæmt 3. gr.,



heldur áfram að vera eign þess, er framlagði, og gela þvi skuldheimtumenn 
þess gengið að fjenu, þó að það sje kom ið i vörslu hins hjóna.

Um 4. gr.
Það fje aftur á móti, sem lagt er fram samkvæml 2. og 3. gr. til sjer- 

þarfa hins, verður sjereign þess, er viðtekur, enda þó að það sje lálið úli með 
fje til heimilisþarfa og er þvi undanþegið eftirsókn skuldheimlumanna þess, 
er lagði það fram, enda mundi það að jafnaði vera nokkurskonar borgun 
fvrir starf i þágu framleggjanda ( heimilissljórn og verk konunnar).

Um .'). gr.
Það verður kom ið undir álitum i hverju einstöku falli, bæði hvort 

vanræksla eigi að varða fjárframlögum og sjerstaklega hve miklum.

Um 0. gr.
Undurgjaldskrafa er þvi að eins heimil, að lagt hafi verið ofmikið fram 

i öðru en vinnu, sbr. orðið »útgjöld«. Framleggjandi einn gelur gert kröfuna, 
en hvorki erfingjar hans nje skuldheimtumenn. Krafa fyrnist á 1 ári og vikur 
alt af fyrir kröfum skuldheimtumanna. Valdsmaður úrskurðar kröfuna sem 
aðrar framfærslukröfur.

Um 7. gr.
Greinin á þvi að eins við, að skilnaðarleyfis að borði og sæng hafi 

eigi verið atlað. Sjeu hjónin skilin að borði og sæng, ákveður skilnaðarleyfið
afstöðu þeirra. Eftir 2. gr. er ráðgert að framfærsluskyldu hjóna sje fullnægt
að nokkru leyti með vinnu á heimilinu. Hjer er heimilið eigi sameiginlegt og 
framfærsluskyldunni verður þvi að eins fullnægl með fjárframlögum. Niður- 
lag greinarinnar svarar til 2. mgr. 55. gr. hjúskaparlaganna.

U m 8. gr,
Hjer er farið fram á lögleiðingu liks ákvæðis og lögfest er i 2. mgr.

54. gr. laga 39/1921 um skilnað að borði og sæng. Virðist þess enn meiri þörf 
hjer en þar, sem bráðabirgðahjálpar, þangað til atstöðu hjónanna] verður 
endanlega skipað, enda hjer að eins um afnotarjett að ræða.

Um 10. gr.
Hjer er farið fram á lögleiðingu liks ákvæðis og i fyrri hluta 59. og

79. gr. hjúskl.

Um 11. gr.
Með þvi að framfærsluskylda hvors hjóna fer eftir getu, er talið nauð- 

svnlegt, að hvort hjóna viti nokkurnveginn um lekjuhæð hins, til þess að 
hvorugt sje eitt til frásagnar, þá er til úrskurðar valdsmanns kynni að koma

Um 12. og 13. gr.
Samkvæml 13. gr. laga nr. 3/1900 er bónda þvi að eins skylt að greiða 

þær skuldir, er kona hans hefir slofnað með samuingi, að hún hafi gert það



annaðhvort með »samþykki« hans eða »til sameiginlegs gagns og sakir óhjá- 
kvæmilegra nauðsynja«. Hefir þetta verið skilið svo sem konan gæti á eigin 
spýtur annast útvegun á venjulegum heimilisþörfum og gert aðrar ráðstafanir, 
sem fylgja venjulegri innanhússtjórn. Öðrum samningsskuldum konu sinnar 
getur maðurinn vísað á bug.

Eftir 12. gr. er ætlast til, að bæði hjónin verði jafngeng til að gera 
slika samninga á ábyrgð beggja. Og enn fremur er konunni áskilinn rjettur til 
slikra samninga, jafnvel um aðrar sjerþarfir sinar en til venjulegra heimilis- 
þarfa teljast. Slikir samningar teljast á ábyrgð beggja, nenia sjerstaklega standi á.

Þetta er ein af afleiðingum jafnræðishugsjónar frumvarpsins. Hvort 
hjónanna um sig verður einskonar löggildur um boðsm aður hjónafjelagsskap- 
arins meðan sambúðin helst, til venjulegra ráðstafana í þarfir heimilisins, svo 
sem til matvæla, fatnaðarkaupa, hjúaráðningar o. s. frv. Hinsvegar getur eigi 
annað lekið peningalán á ábvrgð beggja, enda þó að verja skuli lánsfjenu til 
heimilisþarfa. Og það er skilyrði fyrir þvi, að það hjóna, sem ekki tekur þátt 
i samningsgerðinni, verði að sínu leyti bundið, að samningurinn hafi bundið 
hitt hjónanna. ófjárráð kona gæti þvi eigi bundið mann sinn við slika samn- 
inga samkvæmt greininni. Aftur á móti kvnni hann að vera bundinn við þá 
samkvæmt algengum umboðsreglum.

A f þvi að misbrúka má rjett þann, sem 12. gr. fer með, er valdsmanni 
i 13. gr. fengið vald til þess að svifta það hjóna rjettinum, er illa hefir farið 
með hann. Er það nokkurskonar lögræðissvifting á parti, og gildir þvi eigi 
gagnvart grandalausum þriðjamanni, nema kostur hafi verið gefinn á að kynn- 
ast úrskurðinum.

Um 14. gr.
Hjer er eigi um lögráðamensku að ræða, heldur um lögfesting nokkurs- 

konar erindisrekstrar (negotiorum gestio) fvrir það hjóna, sem er vant við látið.

Um 15. gr.
Með þvi að annað hjóna getur i sjeratvinnu sinni notað muni hins, er 

þriðjamanni ekki ætlandi að vita deili á hvað samningsaðili hans á og hvað 
maki hans kann að eiga. Er þvi svo ákveðið, að eigandi hlutarins geti eigi 
rift þeim rjetti, er þriðjimaður kann að hafa fengið yfir hlutnum með samn- 
ingi við nothafa. Hinsvegar á eigandi rjett sinn óskertan gagnvart þeim skuld- 
heimtumönnum nothafa, er kvnnu að hafa leitað fullnustu i hlutnum með 
rjettargerð.

Um II. katla.

Um 10. gr.
í III. kafla laga nr. 57, 1921, eru ákvæði um foreldravald hjóna yfir 

börnum þeirra, sem eins og hjer að lútandi ákvæði i sænsku lögunum og 
danska frumvarpinu veita báðum lijónunum jafnræði i þvi efni. Og i lögum 
nr. 39, 1921, eru ákvæði um foreldravald borð -  og sængurskilinna og lögskit- 
inna. 1 Noregi eru ákvæði um foreldravald hjóna í lögum um foreldri og skil-



getin börn frá 10. apríl 1915 og foreldravaldsins eigi getið nð neinu i frumv. 
um lögfylgjur lijónabands. Þetta virðist fulllangt larið, þar sem foreldravaldið 
er ein at aðallögfylgjum hjónabandsins. Þykir þvi verða að geta þess að ein- 
hverju leyti i sliku heildarfrumvarpi sem þessu. Er þvi hjer farin sú millileið, 
að visa um það bæði til nefndra barnalaga og hjúskaparlaga.

Um III. kaila.
Að núgildum lögum (3. gr. lilsk. 25. sept. 1850 og 1. gr. laga nr. 3, 

1900, sbr. dönsk og norsk lög 5. bók, 2. kap. og kbrj. 17. febr. 1764 og 2. 
gr. fyrnefndrar tilsk.) er hið lögmælta fyrirkomulag á Qármálum hjóna það, 
að bæði eiga jafnan hiut i fjelagsbúinu, sinn helminginn hvort, en bóndinn 
liefir einn umráð yfir þvi, að sleplu sjálfsallafje konunnar, sem konan ræður 
ein. Af þessum einkaumráðarjetli bóndans leiðir það, að eignarrjettar kon- 
unnar yfir búshelming hennar gætir litt, fyr en búinu er skift.

Frumvarpið gerir ekki beinlínis breylingu á lögmæltum eignarrjetti 
hjóna til fjelagsbúsins. Að visu eignast hvort hjónanna ura sig »hjúskaparrjetl« 
vtir öllu, er hitt átti við giftinguna og síðar eignast, en það orð merkir engan 
veginn sama og eignarrjett. Eigi konan 1000 kr. og maðurinn 2000 kr., eignast 
konan þó i rauninni að eins 1000 kr. af hjúskapareign mannsins og hann ekki 
nema 500 kr. af hjúskapareign konunnar, svo sem Ijósast kemur fram við bú- 
skiftin. Hvort hjóna um sig á þvi nákvæmlega sama hlut i búinu og nú, 
hvort sinn helming.

Breytingin frá núverandi fyrirkomulagi kemur hins vegar mjög fram i 
umráðarjettinum. í stað einræðis bóndans jafnt yfir búshelmingi konunnar 
sem sínum, á hvort í sinu Iagi framvegis að ráða hjúskapareign sinni eða því, 
sem það átti við giftinguna og siðar eignast, þó með nokkrum takmörkunum, 
sem vikið verður að síðar. Þó að hjer sje þannig beinlinis að eins breytt um- 
ráðarjetti hjónanna yfir sameigninni, en ekki sameignarrjettinum sjálfum, þá er 
hjer þó um gagngerða breytingu að ræða .á afstöðu hjónanna i fjármálum, 
ekki að eins sin á milli, heldur og út á við, gagnvart þriðjamanni, samnings- 
aðiljum og skuldheimtumönnum. Þvi að það er svo um eignarrjeltinn sem 
hvern annan rjett, að hann lýsir sjer áþreifanlegast i framkvæmdinni. Þessarar 
gagngerðu breytingar mun þó i framkvæmdinni þvi að eins gæta að nokkru 
ráði, að konan hafi lagt fje i búið að mun og trygt sjer sönnun þess.

Um 17. gr.
Hjer er skipað sameign hjónanna á þá leið, sem nýgetið er. Helminga- 

fjelaginu er eigi raskað, sbr. 2. mgr. 18. gr. Verði fjártjelaginu slitið eða hjóna- 
sambúðinni með borð- og sængurskilnaði, eða deyi annað hjónanna eða bæði 
eða skilji að lögum, þá kemur sameignin, sem gætti litið meðan hjónin bjuggu 
við venjulega sambúð, að fullu i ljós.

»Hjúskaparrjettur« og »hjúskapareign« er eigi annað en þýðing á nor- 
rænu heitunum (Giftoret, giftoretsgods, Gifterel, Gifteeje). Það er ætiast til, að 
hjúskapareignin verði venjulega skipulagið á fjármálum hjóna, i þeim skiln- 
ingi að hún renni vfir hjónin með vigslunni, sje ekkert aðgert, likt og helm-



ingaQelagið nú. Hins vegar er engan veginn ætlast til, að hún verði einka- 
fyrirkomulagið. Sjereign vegna ákvæða þriðjamanns er fyrst og fremst óm ögu- 
legt að útiloka fremur en nú. Taki annað hjóna t. d. við gjöf, sem sett er upp 
að sje sjereign, getur sú gjöf hvorki runnið inn i fjelagsbúið nú nje orðið 
hjúskapareign eftir frumvarpinu. 1 annan stað er ætlast til, að hjónin geti 
stofnað sjereign m eð kaupmála eins og nú, enda þó að búast megi við, að 
kaupmáli verði minna notaður framvegis en hingað til. En í þriðja lagi þykir 
eigi rjett, eins og drepið verður nánar á um 29. gr., að varna aðitjum að 
semja um annað fyrirkomulag en sjereign.

2. mgr. 17. gr. svarar að efni yfirleilt til 17. gr. laga nr. 3, 1900.

Um 18. gr.
Fyrri málsgreinin lýsir aðalreglunni um umráðarjett hvors ytir hjú- 

skapareign sinni, sem, eins og þegar er getið, er sú, að hvort ræður yfirleitt 
að öllu leyti yfir henni eins og hver annar eigandi ræður eign sinni.

Um 19. gr.
Enda þótt greinin sje aðallega nokkurskonar áminning til hjónanna 

um að hjúskapareignin sje i rauninni sameign beggja, sem þvi verði að fara 
varlegar m eð en einkaeign, þá mundi brot gegn greininni þó geta leitt til 
fjárslita með hjónunum og jafnvel til skaðabóta, sbr. 39. og 53. gr.

Um 2 0 .-2 2 .  gr.
Hjer getur lakmarkana þeirra, sem lagðar eru á einræði hvors hjóna 

yfir hjúskapareign þess, og þær koma eigi að eins fram í afstöðu hjónanna 
sín á milli, svo sem ákvæði 19. gr., heldur einnig og jafnvel aðallega gagnvart 
samningsaðilja þeirra, en þar á móti eigi gegn venjulegum skuldheimtumönnum.

Með þvi að sameiginlegt heimili er grundvöllur sambúðar hjónanna
og þar með hjónabandsins, er svo áskilið í 20. gr., að hjúskapareign, sem 
heimili beggja eða atvinna jafnvel annars er bundið við, megi eigi, án sam- 
þykkis hins eða þeirra, er koma i hans stað (lögráðamanns eða eftir atvikum 
valdsmanns), afhenda, veðsetja eða leigja þannig, að i bága brjóti við heimil- 
ishald þar eða atvinnurekstur. Gagnstæður samningur er riftanlegur fvrir dómi, 
þó að eins innan tiltekins timatakmarks.

í 21. gr. er likt áskilið um búsgögn, atvinnutæki og þarfamuni barna.
I 22. gr. er valdsnianni fengið vald til að ónýla áslæðulausa sam-

þykkissynjun.

Uni 23. gr.
Auk svokallaðra persónuiegra rjettinda samkvæmt 2. mgr. 17. gr., sem 

gildandi sjerreglur að miklu Ieyti gilda framvegis um, þá verður samkvæmt
23. gr. frumvarpsins, svo sem nú eftir 18. og 19. gr. laga nr. 3, 1900, að sjer-
eign bæði það, sem þriðji maður gefur öðru hjóna eða artleiðir það að með
sliku skilorði, og það, sem svo er ákveðið um i kaupmála, sem og það, er 
kemur i þess stað. Aftur á móti er ætlast til, að arður af sjereign verði hjú- 
skapareign, nema öðruvisi sje ákveðið, og er það á annan veg en nú gildir 
samkvæmt 21. gr. laga 1900 um arð af kaupmálasjereign.



Eigi umráðarjethir hvors hjóna yfir hjúskapareigninni að geta notið 
sin, verður hvort um sig, og þó sjerslaklega konan, að tryggja sjer nokkra 
sönnun þess, hvað tilheyri hvoru. 1 þvi skyni lögfestir greinin skyldu beggja 
til sameiginlegrar skrásetningar. Og getur sennilega orðið nokkur stvrkur að 
þvi, enda þótt liæði vanti viðurlög við brotum og dómstólarnir sje óbundnir 
um það, hvað leggja skuli bæði upp úr slikri skrá og vöntun hennar.

Uni 24. gr.

Um IV. kafla.
Að núgildum lögum (nr. 3, 1900) fer nm ábyrgð hvors hjóna á skuld- 

um hins á þessa leið: Maðurinn her, ásamt konu sinni, ábvrgð á þeim skuld- 
um hennar, sem eldri eru en hjónaband þeirra, bæði samningsskuldum og 
öðrum, nema öðruvisi sje um samið i l.aupmála. Þetta gildir þó tæplega, liafi 
fullkomin sjereign átt sjer stað með hjónunum þegar frá upphafi. Hinsvegar 
ber konan ekki ábyrgð á slikum skuldum manns síns, umfram það, að hún 
verður að sætta sig við, að leitað sje fullnustu þeirra i fjelagsbúinu. Sje skuld- 
in stofnuð e/tir hjónabandið, er aðalreglan sú, að hvorugt ber ábyrgð á skuld- 
um hins. Stafi skuldin at samningi, cr þó sa munur á, að samningsskuldir 
konunnar eru yfirleitt eigi að eins óviðkomandi manninum persónulega, heldur 
og fjelagsbúinu, en samningsskuldir mannsins bitna á fjelagsbúinu, svo sem 
er um þær skuldir beggja hjóna, er stnfa af skaðabólaskyldu eða refsiverðu 
verki. Þó ber þess að geta, að þær skuldir, sem konan stofnar til sameiginlegs 
gagns og óhjákvæmilegra nauðsynja, skuldbinda bæði manninn sjálfan og fje- 
lagsbúið, og tekur sá tlokkur vitanlega til allra lifsþarfa. Reglur þessar eru 
skýrar og meðfærilegar bæði inn á við, milli hjónanna og út á við gegn 
þriðjamanni, ekki sist gagnvart skuldheimtumönnum.

Frumvarpið gerbrevtir þessum reglum. Aðalregian samkvæmt þvi 
verður sú, að hvort hjónanna um sig ber að eins ábvrgð á sinum skuldum 
en ábyrgist þær hinsvegar með öllum eignum sinum, bæði i nútið og framtið. 
Þvi verður ekki neitað, að skipulag þetta eykur lánstraust konunnar, þar sem 
bún hefir lagt fje i búið að mun og trygt sjer sönnun þess, en rýrir þá senni- 
lega að sama skapi lánstraust mannsins, sem sennilega um ófyrirsjáanlega fram- 
tið verður aðal-»afiaklóin« til heimilisins, hverju skipulagi sem komið er á 
fjármál hjóna. Þar sem efnin altur á móti eru litil og heimilið lifir aðallega 
á atvinnutekjum annars (mannsins), og svo er ástatt um langllest heimili hjer 
á landi, þar mundi þessara nýmæla frumvarpsins og yfirleitt umráðanýmæla 
þess eða III. og IV. kafia gæta lítt i framkvæmdinni.

Um 25. gr.
Hjer er lýst aðalreglu frumvarpsins um skuldaábyrgðina. Af henni 

leiðir, að draga verður frá hjúskapareign hvors hjóna, áður en sameigninni er 
skift, skuldir hvors um sig. Til jafnra skifta kemur þvi að eins samanlögð 
hreineign beggja.



Samkvæmt 12. gr. hvilir sama ábyrgð á báðum hjónunum fvrir skuld- 
um til heimilisþarfa, þarfa barnanna og jafnvel tit sjerþarfa konunnar, meðan 
sambúð hjónanna helst. Samkvæmt 26. gr. á skuldheimlumaður þó eigi að 
geta gengið að konunni til greiðslu skulda þessara, sem eru aðalskuldir ílestra 
fjölskyldna, lengur en i 2 ár. Og samkvæmt 27. gr. er ennfremur bætt við 
þennan forrjett konunnar þvi ákvæði, að ábyrgð hennar á skuldum þessum 
skuli falla niður með öllu, þegar bú hjónanna er gert upp af þar greindum 
ástæðum, ef eignir hennar þá, að frádregnum öðrum skuldum hennar, hrökkva 
eigi til greiðslu skulda þessara. Hún getur með öðrum orðum aldrei orðið 
meir en eignalaus út af skuldum þessum, en maðurinn bæði eignalaus og 
skuldugur.

l.'m V. kafla.
Að núgildum lögum (nr. 3, 1900) geta hjónaefni og hjón með kaup- 

mála víirleitt gert þau afbrigði frá lögmæltu fjárfjelagi, sem þeim sýnist. Sjer- 
staklega er kaupmáli nolaður til stofnunar sjereignar að meira eða minna 
leyti fyrir annað hjóna eða bæði. Og verður þá, sje kaupmálinn Iöglega þing- 
lesinn, það, sem i sjereign annars lendir, jafnframt undanþegið umráðarjetli 
hins og eftirsókn skuldheimtumanna hans.

Af þvi skipulagi, sem frumvarpið stofnar til á úmráðarjetti bónda yfir 
sameigninni og á skuldaábyrgð hvors um sig, leiðir það, að eigi þarf kaup- 
mála til að tryggja hjúskapareigandanum umráð yfir hjúskapareign hans, og 
verður kaupmála að þvi levli siður þörf hjer eftir en hingað til. En þar sem 
hjónin, samkvæml frumvarpinu, geta samið um nálega hvað sem er, eigi að 
eins við þriðjamann, heldur einnig sin á milli, og hagsmunir hjónanna gagn- 
vart þriðjamanni fara mjög saman, þá verður eigi siður hjer eftir en hingað 
til að áskilja kaupmála, vegna hagsmuna þriðjamanns, ti) nokkurra samskifla 
hjóna. Auk þess verður kaupmála altaf þörf, vilji bjón, vegna sin eða erfingja 
sinna, gera breytingu á helmingaeign hvors i samanlagðri hreineign hjúskap- 
areigna beggja.

Um 29. gr.
Bæði i danska og norska frumvarpinu og i sænsku lögunum endar 

titsvarandi grein svo: »Að öðru teyti geta aðiljar ekki með samkomulagi s n 
á milli vikið frá reglum laga þessara um fjármál hjóna« og er ætlast til, að 
með þvi sje girt fyrir núgildandi skipulag á fjármálum hjóna. Þelta ákvæði er 
felt hjer niður, með þvi að cigi þykir ástæða til að nieina hjónum að búa við 
gamalreynt fyrirkomulag, kjósi þau það, sbr. aths. um 90. gr.

l ’ m 30. gr.
Greinin er að efni til lik 24. gr. laga nr. 3, 1900, þó með þeim við- 

aukum, að sama gildir um þær gjafir festarfólks, er afhendast eiga eftir bjóna- 
vigslu, sem um gjafir milli hjóna, að til þeirra þarf kaupmála, og að hins-

Um 2ö.—28. gr.



vegar á framvegis eigi að þurfa kaupmála fremur til framfærslutrygginga konu 
handa manni en manns handa konu.

Samkvæmt 2. málsgrein verður framtiðarafli annars hjópa ekki endur- 
gjaldslaust gerður sjereign hins með kaupmála, og er það nokkuð á annan 
veg en hjer að lúlandi ákvæði i 1. gr. nefndra laga.

Um 31. gr.
Hjer er n\',mæli á ferðinni, undanþága undan kaupmálaskilorðinu til 

hjónagjala i næstu grein á undan, en sennilega eigi áhættumikið, þar sem 
heimildin verður eigi notuð nema árlangt og ekki nema fyrir síðastliðið ár, 
enda áskilið að skuldgreiðslugeta gefanda sje ugglaus. IJó kvnni ágreiningur 
ósjaldan að risa um, hvað telja bæri til tekna.

Um 3 2 . -3 3 .  gr.
Verði það fyrirkomulag lögleitt, að hvort hjóna hafi umráð yfir hjú- 

skapareign sinni, og geti þvf meðal annars gert alla venjulega samninga hvort 
við annað, má búast við, að það hjóna, sem vill koma hjúskapareign sinni 
undan eftirsókn skuldheimtumanna sinna, reyni það meðal annars með þvi 
að gera hina eða þessa vfirskotssamninga við hitt, sem bónda myndi eigi 
stoða að gera nú við konu sína, nema verðmætið, sem um væri að ræða, 
væri jafnframt gert sjereign hennar. Undir þennan leka er reynt að setja i 32. 
gr., með þvi að leggja á hjónin sönnunarbyrðina fyrir þvi, að ráðstöfun milli 
þeirra, sem skuldheimtumenn vefengja, þurfi eigi kaupmálaform, þvi að eftir 
frumvarpinu þarf yfirleitt ekki kaupmála til annara skifta hjóna en gjafa, og 
þó eigi til allra, sbr. 30. og 31. gr. Með þvi móti og ákvæðum 33. gr., sem 
yfirleitt likjast hjer að lúlandi ákvæðum 5. gr. laga nr. 3, 1900, er hjónum 
gert erfiðara um að leika á skuldheimtumenn sína. Niðurlag 1. mgr. 33. gr. 
mun að visu vera nýmæli, en þó samkvæmt almennum reglum. — 2. mgr.
33. gr. lýtur að þvi, að hjer um ræddar reglur gildi eigi um smágjafir og
framfærslutrvggingar samkvæml 2. mgr. 30. gr.

Um 34. gr.
(ireinin er nýmæli, bvgð á sanngirni, sem varla þarf útskýringa.

Um 35. gr.
Kyrst um sinn mundi mega búasl við, að kona feli manni sinum

stjórn hjúskapareignar sinnar, án þess að samningur væri um það gerður.
Og er þvi hjer kveðið á um, bæði hversu með megi fara um boð konunnar
og að það sje afturtækt.

Um 36. gr.
Sjerákvæði þau, sem hjer er átl við, eru i 59. og 79. gr. laga nr. 39, 1921.

Um 37. gr.
Samhljóða núgildum formkröfum að ööru leyti en þvi, að framvegis á 

eigi að þurfa konungsstaðfesting til kaupmála, sent gerðir eru eftir hjónavigslu.

f



Að núgildum lögum (3. gr. laga nr. 3, 1900) skuldbindur kaupmáli 
hjónin og erfingja þeirra, þá er hann er löglega gerður. En til þess að hann 
gildi gagnvart öðrum  (samningsaðiljum hjóna og skuldheimtumönnum) verð- 
ur hann yfirleitl auk þess að vera þinglesinn. Eins og vikið verður að i aths. 
um IX. kafla, er ætlast til að þinglvsing kaupmála falli niður og i stað henn- 
ar komi skrásetning. Þvkir meðal annars þess vegna mega fella niður mun á 
gildistöku kaupmála fyrir hjón og erfingja annars vegar og þriðjamann hins 
vegar. Skrásetningunni verður strax komið við, við hvern sem kaupmálinn að- 
allega kemur, enda skifla kaupmálar framvegis siður máli gagnvart þriðjamanni 
en hingað til, þar sem hvorl hjónanna ræður kaupmálalaust hjuskapareign 
sinni og hún jafnframt undanþegin eflirsókn skuldheimtumanna hins.

Það er segin saga, að jafnfiamt skrásetningu kaupmálans verður að 
gæta þeirra sjerreglna, er settar eru um öflun rjettinda vfir fasteign, skipuni 
og viðskiftabrjefum.

l'm  38. gr.

l ’ m VI. kafla.
Eitt meðal nýmæia laga nr. 3, 1900, var heimild hjóna til þess að fá 

fjárfjelagi slitið án nokkurrar röskunar á hjónabandinu að öðrn leyti, og eru 
gildandi reglur um þetta i 27.—31. gr. nefndra laga. Heimild þessi mun aðal- 
lega hafa verið lögfest til þess að konan gæti gerl sjer von um að bjarga ein- 
hverju af eignum sinum undau illri stjórn bónda sins. En hún hefir verið 
sáralítið notuð eða jafnvel alls ekki. Og er það sennilega að nokkru levti þvi 
að kenna, að sumpart var skyldu valdsstjórnarinnar (il að taka fjárslitakröfu 
til greina markaður of þröngur bás (gjaldþrot eða samvistaslit) og sumpart 
settar fullrikar skorður við þvi, að konan mætti jafnvel hreyfa fjárslitakröfu 
með rökstuddri von um árangur.

Það er ljóst, að nú, er ætlast er til að hvorl hjóna hafi umráð hjú- 
skapareignar sinnar, verður ijárslita framvegis eigi þörf til að bjarga efnum 
annars undan illri stjórn hins. En með umráðarjettinum er, eins og áður 
segir, ekki hnekt sameign hjónanna. Og vilji hjónin slíta henni, en hvorki 
samvistunum nje hjónabandinu að öðru leyti, þá getur heimildin til fjárfje- 
lagsslita komið i góðar þarfir til þess, undir hinni breyltu skipun á fjármál- 
um hjóna. Þvi er heimildinni haldið, jafnvel þó að litlar líkur sjeu lil að hún 
verði notuð að nokkru ráði.

I m 39. gr.
Hjer er lýst ástæðum til þess að annað hjóna geti jalnvel gegn mót- 

mælum hins krafist fjárfjelagsslita, og eru þær ástæður, að samvistaslitum 
sleptum, hinar sömu og samkvæmt 27. og 29. gr. laga nr. 3, 1900, en báðum 
hjónum gert jafnhátt undir höfði. Samvistaslitum er slept, af þvi að upp úr 
þeim gela hjónin venjulega fengið skilnað að borði og sæng eða lögskilnað, og 
þú um leið búskifti með lögmæltum hætti. Sem dæmi liklegs hátternis til rýrn- 
unar hjúskapareignar má nefna hrot gegn 20. og 21. gr. frumvarpsins, óhæfi-



legar gjafir, ábyrgðir, tryggingar sjáll'um sjer til handa t>. s. frv. Gjaldþrota- 
ástæðunni er haldið, aðallega til þess að skuldheimtumenn gjaldþrota nái 
siður til framtiðarfjárafla maka h'ans.

l ’ m 4 0 . -4 2 .  gr,
Samkvæmt 40. gr. skal slila tjárfjelagi hjóna, sjeu bæði ásált um það. 

Fjárslitabeiðni hæði samkvæmt 30. og 40. gr. skal skrásetja þriðjamanni til 
viðvörunar. Að öðru levti lýsa greinar þessar rjellarfarsreglum þeim, seni gilda 
eiga um fjárslitin, og er þar gerð sú aðulbrevting, að Ijárslilin eign að leggjast 
undir úrskurð dómstólanna i stað valdssljórnar nú.

l 'm  13,— 10. gr.
Eftir ljárslitaúrskurðinn verður að skifta hjúskapareign (sameign) beggja 

hjóna. 43. gr. segir fyrir um eftir hverjum reglum búskiftin skuli fram fara. 
í 44. gr. er framkoma fjárslitakröfu gerð að merkjalínu um skuldaábyrgð hvors 
hjóna, þannig að skuldakröfur, sem fram koma eftir þann tima, lenda yfir- 
leitt á hjúskapareign þess hjóna, er i hlut á. Að sinu leyti eins verður það, 
sem hvoru hjóna áskotnast eftir þann tima, vfirleilt sjereign þess.

l 'œ  VII. kafia.
Hjer getur reglna þeirra, er gilda um skifti á búum þeirra hjóna, er 

búið hafa við hið nýja fyrirkomulag um fjármál hjóna. Fins og áður greinir, 
breytist sameign slikra hjóna i rauninni ekki frá þvi, sem nú gildir um lielm- 
ingafjelag hjóna, og halda aðalreglur skiftalaganna nr. 3, 1878, því gildi sinu 
einnig um skifti búa undir hinu nýja fyrirkomulagi. En af nýju reglunum um 
umráðarjett hvors hjóna yfir hjúskapnreign sinni leiðir, að afstaða hjónanna 
breylist eigi alllitið bæði gagnvart þriðjamanni og milli þeirra sjálfra. Verður 
þvi þörf ýmsra viðaukareglna og brevtingarreglna við almennu skiftalagaá- 
kvæðin. Og þeirra reglna getur aðallega í þessum kalla.

. Um 47. gr.
Greinin ræðir bæði um skifli að öðru hjóna látnu og að báðum lif-

andi. 1 fyrra fallinu fara skifti eigi að eins fram á eigum hins látna, og vitan-
lega að þvi leyli eftir venjulegum reglum skiftalaganna, helilur verður, vegna 
sameignar hins látna og lifanda um hjúskapareigu beggja, einnig að draga 
hjúskapareign siðarnefnds undir skiftin og eftir atvikum einnig sjereign hans, 
vegna þess að nokkrar kröfur annars hjóna gagnvart hinu, svo sem eftir 48. 
gr., taka þvi að eins til hjúskapareignar skuldunauts, að þær verði eigi 
greiddar af annari eign (sjereign) hans. Skifti fara að þvi er ekkil eða ekkju 
snertir eftir 5. kap. skptl.

Fari skiftin fram i lifanda lifi beggja, fara þau eftir 0. kap. skptl.

Um 48. gr.
Við búskiftin, hvort heldur að báðum eða öðru litandi, er tilgangurinn

að eins sá, að gera búið upp vegna bjónanna, en ekki vegna skuldheimtu-



mannanna, sem halda rjetti sínnm óskcrlum þrátt fvrir skiftin. Og er aðal- 
reglan um skiftin sú, að áður en hreineign hvorrar hjúskapareignar er skift í 
tvo jafna hluti eru skuldir hvorrar hjúskapareignar dregnar frá. Þó gildir 
þetta ekki fortakslaust um allar skuldir hvorrar hjúskapareignar.

Sumar þeirra hafa ef til vill valdið hinu hjóna skaða, t. d. út af verkn- 
aði, sem heimilar kröfu um fjárslit samkvæmt 39. gr., og sumar aftur verið
stofnaðar skuldara einum i hag, t. d. til bóta á sjereign hans. í þessum föll-
um ætlast önnur málsgr. til þess, að frádráttur frá brúttóhæð hjúskapareignar
megi þvi að eins eiga sjer stað, að slikar skuldir verði eigi greiddar af sjer-
eign skuldara.

l 'm  49. gr.
Tilvitnunin í .14. gr. laga nr. 39/1921 merkir, að hafi hið eftirlifandi

hjóna eða annað, að báðum lifandi, fengið skilnað að borði og sæng vegna
þeirra bresta á ráði hins, sem getur í nefndri lagagrein, þá getur skilnaðarhafi 
heimtað ýmsa muni kauplaust úr húinu sjer til handa, sbr. og .18. grein 
frumvarpsins.

Um 10. gr.
l ’arf eigi aths.

Um 51.— 54. gr.
Greinar þessar ræða um hólagreiðslur milli hjóna, svipaðar reglum 11., 

13., 10., 22. og 24. gr. laga nr. 3/1900.
Af þvi að hjúskapareign hvors um sig er sameign beggja, en þær

skuldir, er á hvorri eigninni hvíla, þurfa eigi að vera háðum eigendum i hag,
sbr. aths. um 48. gr., og af því að ill meðferð á hjúskapareigninni að öðru 
leyti kemur lika við hitt hjóna, sjerstaklega er skifti á hjúskapareigninni fara 
fram, þá eru i 51. og 52. gr. settar reglur um, hversu hitt hjóna skuli fá hættan 
skaða þann, er það bíður við slika stjórn maka sins. Bæturnar greiðast af 
hjúskapareign þess, er i hlut á, af hluta þess i hinni hjúskapareigninni (51. 
gr.) eða eftir atvikum af sjereign þess (52. sbr. 53. gr.), en þó aldrei nema af 
hreineign þess, með þvi að aðrir skuldheimtumenn þess ganga fyrir kröf- 
um maka.

A hinn bóginn getur það hjóna, er notað hefir sjereign sína að meira 
eða minni leyti í hag hjúskapareigninni, krafist endurgreiðslu fyrir þau fram- 
lög af nettóhjúskapareigninni.

Um 55. gr.
Xefndar kröfur eru einskorðaðar við búskiftin. Verði þær eigi greiddar 

þá, eru þær úr sögunni, og þannig einnig að þessu levti gert lægra undir höfði 
en kröfum þriðjamanns.

Um 56. gr.
Uað gildir einnig um bætur, dæmdar öðru hjóna hjá hinu samkvæmt

74. gr. laga nr. 39, 1921, að þeirra verður að eins krafist við skifti og af 
hreineign hins seka.



Pað leiðir af afstöðu hjónanna hvors til annars, að þau geta eftir hinu 
nýja fyrirkomulagi, gagnstætl þvi sem nú á sjer stað samkvæmt 15. gr. laga 
nr. 3, 1900, sameiginlega samið á sig skuldir eftir vild. Auk þess bera bæði 
sameiginlega ábyrgð á sumum skuldum, sbr. 12. gr. frv. Nú getur staðið svo 
á, að ábvrgð skulda sje öðruvisi háttað með hjónunum þeirra á milli en gagn- 
vart skuldheimtumönnum, annaðhvort að lögum (26. og 27. gr. frv.) eða sam- 
kvæmt samningi, og getur sjerstaklega þá hvoru hjóna staðið það á miklu, að 
skuldaábyrgð þeirra sje endanlega skift við búskiftin. Greinin leggur hjónununi 
og sjerstaklega konunni mikið lið í þessu efni.

Um 58. gr.
Hjer er farið fram á sömu linkind handa ekli og ekkju, sem veitt er 

í 54. gr. laga nr. 39, 1921, sbr. 49. gr. frumvarps þessa.

Um 59. gr.
Eðlilegar viðaukareglur við 59. og 64. gr. skiftalaganria.

Um 60. gr.
Af því að hjónin geta samið hvort við annað eftir vild og skiftin eftir 

þessum kafla taka ekki til skuldheimtumanna, verður að gera ráð fyrir þvi, 
að annað hjóna gefi hinu við skiftin svo mikið af hlut sinum, að það verði 
annaðhvort ekki borgunarfært eða ekki jafngjaldfært og áður gagnvart skuld- 
heimtumönnum sinum. Undir þennan leka ersett með þvi að gefa skuldheimtu- 
mönnum rjett til að halda sjer að gjaiþega um það, sem hann hefir fengið 
umfram lögmæltan búshluta, sbr. 33. gr. frv. Skuldheimtumenn verða að 
sanna, að annað hjóna hafi fengið o f  mikið og hitt o f  lítið, þ. e. að rangt sje 
skift, en hjónin, að hið siðarnefnda hafi samt sem áður verið gjaldfært.

Um 57. gr.

Um VIII. kafla.
Gildandi reglur um setu í óskiftu búi eru i 18. gr. erfðatilsk. 25. sept. 

1850, sbr. 99. gr. skiftalaganna. Samkvæmt þeim reglum er sá aðalmunur á
ekli og ekkju, að ekkillinn þarl yfirleitl ekki leyfi yfirvalds eða látinnar konu
til að sitja i óskiflu búi með ófjárráðum sameiginlegum börnum, en ekkjan 
þarf alt af leyfi til þess, annaðhvort leyfi skiftaráðanda eða látins manns 
sins i erfðaskrá.

Lögíesting setu i óskittu búi hefir vafalaust átt sjer stað af þvi að oft- 
ast nær er það eigi að eins i hag hinu eftirlifandi heldur og börnunum, að 
búið, sjerstaklega smábú, og þau eru langflesl, haldist óskift. Þessi ástæða á 
enn við rök að styðjast. Hinsvegar er ástæðan til misjafnrar meðferðar á ekli 
og ekkju eigi jafnrik nú og áður, er konan er eigi að eins orðin jafnfjárráð 
manni sínum og hefir jafnt vald yfir börnunum og hann, heldur á nú el'
til vill einnig að fá sama umráðarjelt vfir eignum sinum i hjónabandinu
sem maðurinn.



Um 61. gr.
Aðaibreytingin er orðuð i 1. mgr. Eftir henni verður ekkju jafn-

heimil seta i óskiftu búi sem ekli. í niðurlagi 2. mgr. er rjettur valdsmanns
til leyfisveitingar með ófjárráðum stjúpbörnum nokkuð þrengdur, og virðist 
það viðurhlutalaust.

Um 6 2 . -6 3 .  gr.
18. gr. erfðatilsk. mun víða hafa verið skilin svo, sem ekkill þyrfti eigi

að segja skiftaráðanda til um það, að hann ætlaði að sitja i óskiftu búi með
ófjárráðum börnum sínum, heldur gæti hann þegjandi sest i búið, jafnvel 
hversu sem fjárhag hans væri varið, að minsta kosti meðan skuldheimtumenn 
þegðu. Á þessu verður sú breyting, að hið eftirlifandi verður að segja til vilja
sins og jafnvel fá viðurkenningu valdsmanns (63. gr.) fvrir þvi, að skilyrði
þau, sem sett eru i 62. gr. og öll eru eðlileg, sjeu fyrir hendi. Enn er það 
eðlilega nýmæli i 63. gr., að skipa skuli ófjárráðum og fjarstödduui erfingjum 
lögráðamann út af framkominni kröfu um óskift hú.

Um 64. gr.
Enda þó að hjer um ræddrar skýrslu sje eigi bein þörf, þá getur hún 

þó orðið að liði, meðal annars ef til kæmi að nota heimild 66. gr. Er grein- 
inni því haldið.

Um 65. gr.
Samskonar ákvæði og til er i 18. gr. erfðatilsk.

Um 66. gr.
1. mgr. samræm núgildandi lögum.
2. mgr. er aftur á móti nýmæli, en eðlilegt, að erfingjum sje heimiluð

einhver varnargögn gegn óþarfri og þeim skaðlegri sólundun á efnum búsins, 
enda eigi skertur venjulegur umráðarjettur leyfishafa, þótt rifta megi óhæfi- 
legum gjöfum hans. Hætlulikindi mundi helst v e r a a fg jö fu m  til handa manns- 
eða konuefni. Riftingarrjetturinn er bundinn þvi skilyrði, að búskifta verði 
krafist, annars tilgangslitið að heimila hann. Ákvæði greinarinnar mundu og 
nothæf um óhæfilegar ráðstafanir hlutaðeiganda, sjálfum honum til handa, t. 
d. slik lifrentukaup.

Um 67. gr.
Samræm gildandi ákvæðum, enda þótt orðuð heimild muni eigi vera 

fyrir ákvæðum 2. mgr.

Um 68. gr.
Sömuleiðis.

l ’ m 69. gr.
Sömuleiðis, nema niðurlagsákvæði greinarinnar, sem vitanlega á 'a ð



eins að taka til lögarfs, en ekki til brjefarfs, og er eðlilegt ákvæði að báðum 
hjónum látnum.

Um 70. gr.
Samræm núgildandi ákvæðum.

Um 71. gr.
Sömuleiðis.

Um 72. gr.
Er nýmæli, en eðlilegt, shr. aths. um 2. nigr. 6fi. gr.

Um 73. gr.
Samræm núráðandi skoðun lögfróðra manna.

. Um 74. gr.
Er nýmæli, Arfurinn er »fallinn« við lát arfláta, enda þótt hann standi 

inni hjá þeim, er situr i óskiftu húi. En söm u ástæður virðast vera gegn af- 
hendingu hjer umrædds arfs sem gegn afhendingu fallins arfs.

Um 76. gr.
Að núgildum lögum veitir skiflaráðandi búseluleyfi utanrjettar undir 

áfrýjun til stjórnarráðs (99. gr. skptl.). Þessu er varla ástæða til að breyta hjer 
á landi, enda mundi áfrýjun til Hæstarjettar i mörgum föllum verða hlutfalls- 
lega alt o f  útdráttarsöm.

Um 77. gr.
Samræm núrikjandi skoðun.

Um IX. kafla.
A ð núgildum lögum (5. - 7 .  gr. laga nr. 3, 1900) miðast gildi kaup- 

mála gagnvart þriðjamanni (samningsaðilja hjóna og skuldheimtumanni) yfir- 
leitt við þinglýsingu málans. Innfærsla kaupmálans i þinglýsingabækur heima 
i hjeruðum og skrásetning hans samkvæmt 9. gr. nefndra laga i kaupmála- 
skránni i Reykjavik nægir ekki.

Frumvarpið ætlast til að inntærsla kaupmálanna i hjeraði og skrá- 
setning i Reykjavik haldist, sbr. 78. og 83. gr. frv. Aftur á móti er ætlast til, 
að þinglj’singin falli niður. Og þykir hún mega missa sig. Fyrst og fremst eru 
dómþing þau, sem þinglestur fer fram á, svo illa sótt, að með birtingu þar er 
sáralitið unnið. En að þvi sleptu er þinglýsingaþing utan Reykjavikur að eins 
háð einu sinni á ári. Og þvi kemur það sjer illa bæði fvrir einstakling og al- 
menning, að gildi merkilegra gerninga út á við skuli þurfa að biða mánuðum 
saman. Það virðist þvi fremur mega afnema þinglýsingu, að minsta kosti i



þessu falli, og láta skrásetningu eina duga, sem innfærsla ýmsra atriða i 
verslunarskrá og skipaskrá er nú einhlit. Og telst þá gildi kaupmála frá 
innritunardegi.

Að öðru Ieyti þykir ekki þurfa sjeraths. um greinar þessa kafla.

Um X. kafla.

Um 85. gr.
Svarar til 14. gr. laga nr. 3, 1900, og er nokkurskonar útfyllingarregla 

við 11. gr. lögræðislaganna nr. 60, 1917.

Um 86. gr.
Enda þó að heimild muni vera til þess að skipa Iögráðamann í hjer 

um ræddu falli samkvæmt 11. gr. lögræðisl., þá er frumvarpsgr. þó haldið, 
nánast til að benda á, að þörf getur verið lögráðamannsskipunar þrátt fyrir
14. gr. frv.

Um 8 7 . -  89. gr.
Hjer er farið fram á nokkrar breytingar á erfðarjetti hjóna.
Nú fer upphæð lögarfs eftirlifandi maka oft eftir barnafjölda hjónanna. 

Sjeu börnin 3 eða fleiri, fær maki jafnt hverju barni, en sjeu börnin færri en 3, 
getur arfur hans ekki orðið hærri en V*. Þessurn mun vill 87. gr. eyða. Eftir 
henni verður arfurinn i þar um ræddu falli alt af fjórðuDgur úr breineign 
hins látna.

Hafi hið látna hjóna ekki látið arfgengt afkvæmi effir sig, erfir eftirlif- 
andi maki nú að lögum J/s eigna þess, en aldrei meira, nema svo sjerstaklega 
standi á, að hið látna hafi engan arfgengan ættingja eftir sig látið, þá erfir 
eftirlifandi maki allar eigur þess. Þessu vill 88. gr. breyta hinu eftirlifanda 
hjóna i hag, þannig, að arfsupphæðin bæði hækkar og þeim föllum Qölgar, er 
eftiriifandi maki erfir alt. Þó á maki að geta lækkað lögarf maka sins eftir sig 
ofan i þriðjung, Nú getur hann hækkað þann arf efiir vild upp úr þriðjungi,

89. gr. er naumast þörf, en þó haldið vegna orðalags siðari hluta 17. 
gr. erfðatilskipunarinnar.

Um XI. kafla.

Um 90. gr.
óbrotnast og samkvæmast almennri islenskri lagavenju væri að láta 

öll ákvæði frumvarpsins að eins taka til þeirra hjóna, er gifst hefðu eftir að 
frumvarpið hefði tekið gildi sem lög. Enda þótt hjer á landi sje eigi sett blátt 
bann við þvi, að lög taki aftur fyrir sig, svo sem t. d. i Noregi. þá munu að 
eins vera örfá dæmi slikra laga. Slik takmörkun mætti virðast því viðurlita- 
minni sem aðalbrevtingaákvæðum frumvarpsins, ákvæðunum um fjárhagslega



afstöðu hjónanna hvors til annars, og sjerstaklega til þriðjamanns, yrði ekki 
með sanngirni beitt gegn hjónum, er hefðu gifst áður, og allra sist út af gern- 
ingum, er gengnir væru um garð áður en lögin tækju gildi. Enda mun ákvæð- 
anna um umráðarjett hvors hjóna yfir hjúskapareign sinni og afleiðingarákvæða 
þeirrar höfuðbreytingar lengi gæta litt i framkvæmdinni hjer á landi, svo sem 
lauslega er drepið á hjer að framan, þar sem langflest hjón byrja hjer hjúskap 
m eð litlu öðru verðmæti en starfskröftum sinum. Og enn má minna á það, 
að önnur aðalbreyting norrænu frumvarpanna á hjónabandslöggjöfinni, jafn- 
ræði beggja foreldra um ráðin yfir börnunum, verður komin hjer til fram- 
kvæmda ineð lögunum um afstöðu foreldra til skilgetinna barna, nr. 37, 1921, 
áður en frumvarp þetta getur orðið að lögum.

t*ó er ekki vikið að þessu ráði hjer. Heldur er frumvarpinu ætlað að 
taka yfirleitt jafnt til »eldri« sem »yngri« hjónabanda. Kemur þetta til af þvi, 
að ylirleitt virðast ákvæði frumvarpsins stofna til bóta og langtlest þannig 
löguð, að ekki þykir isjárvert að láta þau taka jafnt til allra bjóna. Þó eru i 
frumvarpinu ákvæði, sem myndu breyta fengnum rjettindum annars bjóna 
gegn hinu og sjerstaklega rjettindum þriðjamanns gagnvart hjónunum, öðru 
eða báðum, ef þau væru látin taka jafnt til »eldri« sem »yngri« hjóna. Þetta 
gildir um 12. og 13. gr. og um III. og IV. kafla, hafi hjónin búið við venju- 
legt helmingafjelag fram að gildistöku nyju ákvæðanna. Hafi aftur á móti verið 
sjereign m eð hjónunum, mundu nýju ákvæðin eigi hafa neinn rjettindamissi 
i för með sjer, þar sem umráðarjettur sjereiganda, og þá um leið ábyrgð hans 
á gerðum sínum, er viðtækari en bjúskapareiganda verður. Fyrir því er ný- 
nefndum ákvæðum eigi ætlað að taka til þeirra hjóna, er gifst hafa fyrir daga 
nýju laganna. Að visu gæti kom ið til mála að láta þau taka til þeirra lög- 
skifta slikra hjóna, er átt hefðu sjer stað effir gildistöku nýju laganna. En að- 
allega af praktiskum ástæðum, sjerstaklega sannanahægð, er vígsludagur hjón- 
anna látinn skera úr fremur en hinn eða þessi samningsdagur. A f því að 
hugsanlegt er, að utan 12. og 13. gr. finnist, viðar en i III. og IV. kafla, sjer- 
staklega er frumvarpið kemur til framkvæmda, lik ákvæði, er eigi ætti heldur 
að taka til eldri hjónabanda, þá einskorðar hjer að lútandi ákvæði 90. gr. sig 
eigi við nefnda kafla.

Að visu leiðir af þessum greinarmun, að lagaframkvæmdarvaldið, sjer- 
staklega skiftarjettir og Hæstirjettur, verða um alllangt skeið að beita tvenns- 
konar reglum nm fjármál hjóna, bæði eldri reglunum, sjerstaklega lögum nr. 
3, 1900, og svo nýju lögunum. En þeir erfiðleikar fylgja flestum lagabreyting- 
um um lengri eða skemra skeið, og verða að minsta kosti að lúta i lægra 
haldi fyrir kröfum rjettar og sanngirni.

1 sænsku lögunum er jafnvel farið lengra i þessu efni en hjer. Og i 
norska frumvarpinu er það lagt á vald hvors hjóna um sig, að halda áður- 
gildum reglum um venjulegt helmingafjelag hjóna.

Um 91. gr.
Af þvi að ýms lög, er byggja á venjulegu helmingafjelagi hjóna, hljóta 

að koma til greina jafnframt nýju ákvæðunum, er hjer sett almenn leiðbein- 
ingarregla um hvernig rima skuli eldri og yngri ákvæðin saman.


