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(Rithrlk «cli dntuin ttmK:r 405.
Eiina frin pndltjUiInil
Oiftermålslialk;
Siocl:]whns shU den 11 jun; ld2Q.
Vi GUSTAI’, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocU Yendes Konung,
CTÖra veterligt; att Y^i, med riksdagen, funnit gott förordna, att gifteimålsbalken i
Sveriges rikes lag skall hava följande lydelse.

1 K.YP.

Om trolovning.
Trolovnin- är sluten, clä man och kvinnLed vittnea, tin„™diag eller anBcrWes
överenskommit att ingå äktenskap med ^varandra.

a.
¬

™ .1.. ...Ä. If ‘

yiiyst

sakligen skulden, have han dock cj

®
^

*

.»■••• '"*■

..t här mannen kuvvdsakligea
Avlas barn i trolovning; brytes likväl
° git skadestånd mä sättas att
skulden därtill, givo ban kvinnan skäligt skadestan .
^
utgå på cn gång eller A särskilda tider.
t. trolovniUce^
*^1^, »■■iiininade
Ar Lolormd elj ost huvudsakligen vållande lU aU oto™
g, j.t tiBamnade
ersättning allenåt för förlust till följd av atgard, som
_ Den, sL enligt 2 kap. 3 eller 31 ej

•

5"

äktenskap, vare ej ersättningsskyldig e
, j.f under aderton år,
sådant samtycke till trolovningen.
, . “^3 vid liavdan
Var mannin i fall, som i 3 § första
Wu ej hhnt a*t.
vare han ej ersättningsskyldig i vidare man,
^
ett ar
Vill någon framställa anspråk enligt 2
från trolovningens upplösning. Fors,t e ^

rätt tiU
föräldtare*

Avlas barn i trolovning, eller
'^^heM död.
'(ILmstälp
varandra; upplöses trolovningen g«"°“^„,,der efter dodg' ^^^el av ha“^
iiall, njute hon, såframt hon inom ses
Romaren, st
i^os den som sitter i boet eller lios rat ei
dock ej utöver hälften därav.
,
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2 KAP.

Om liinder mot äktenskap.

■

Man under tjuguett år eller kvinna under aderton år må ej träda i äktenskap utan
Konungens tillstånd.

1 .
f

Den som är under tjuguett år ocli ej förut varit gift, må ej ingå äktenskap utan
föräldrarnas samtycke.
Är den ene av föräldrarna död eller sinnessjuk eller sinnesslö eller utan del i vård
naden, eller kan yttrande från den ene ej _utan märklig omgång eller tidsutdräkt inhämtas,
vare den andres samtycke tillfyllest. Är sådant fall för handen beträffande båda för
äldrarna, tage den trolovade samtycke av förmyndaren eller, där särskild förmjmdare
ei är nämnd, av annan giftoman, som rätten eller domaren på anmälan förordnar.
3 §.
Ej må den, som är omyndig förklarad, ingå äktenskap utan förmyndarens samtycke.
^ §•
Vägras samtycke i fall, som i 2 eller 3 § avses, äge rätten på ansökan tillåta äktenskapet,
om skäl till vägran prövas ej vara fÖr handen.
§•
Ej må den träda i äktenskap, som är sinnessjuk eller sinnesslö.
6 §Den, som är behäftad med fallandesot, vilken härrör av övervägande inre orsaker,
eller med könssjukdom i smittosamt skede, må ej ingå äktenskap, med mindre Konungen
finner skäligt tillåta äktenskapet.
¬

-y

i

7 §.

Äktenskap vare förbjudet mellan dem, som äro i rätt upp- och nedstigande släkt
skap med varandra, samt mellan syskon.

8 l
Mellan ett syskon och det andras avkomling må äktenskap ej utan Konungens till
stånd ingås.
9 §.
Äktenskap må ej slutas mellan dem, av vilka den ene varit gift med den andres släk
ting i rätt upp- eller nedstigande led.
10 §.
Ej må någon träda i nytt gifte, så länge det tidigare äktenskapet består.
•V

Kvinna, som varit gift, må ej inom tio månader från äktenskapets upplösning ingå
nytt gifte, lucd mindre det visas, att hon icke är havande från tiden före upplösningen,
eUer tio manader förflutit, sedan sammanlevnaden med mannen upphörde
be^år

'

8

adoptant och adoptivbarn må ej äktenskap ingås, så länge adoptivförhällandet
1
3 KAP.

Om lysning.

^

f
a

Till äktenskap skall lysas i den svenska församling, där kvinnan är kyrkobokförd.
y
'1.

Ä':.C
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ellet, oro bon vaikcn är elki bör vata kyrkobotfötd i sidat t,•
vistas. ^
, ,
“ “ iorsamlmg, däi hon
Lysning skali av bagge do trolovade sökas hos den nr«t .
,
for iyikoböckeraa.
1 mom. Ar mannen kyrkobokfötd i annan svensk fs,.. ,■ dä lysning sökcs, förete mtyg om vad kyrkoböckcrnaThanf t“ '
han.11,
trSonrlA liaUR llfthoncrllftt n.tt
1 /-7.
. ^
forSamliniT iRnpliJlla
ängåends'bans'bebörigbet
att fnnÅ.
iiigä silrfoavtilr---äktenskapet“(äfeSnii

s
-i'

I

f

.rriT.r.Jr.tbSlSäliÄiÄvsSr'''-

2 mom. Innehälla^ej kyrkoböckerna eller intyg, varom i 1 mom kt st
om trclovads ålder, har ban att annorledes förebrinäratedäinTd5mm^’ä"’’F’-7°‘”?

¬

,
1
I

givits.
3 mom. Ager trolovad enligt 2 kap. 2 eller 3 § ej ingå äktenskapet ntan lörlldrars
eller annans samtycke, skall han visa, att sådant samtvcke givits, e ler att rätten iämlikt 2 kap. 4_§ tillåtit äktenskapet.
'
^
é mom. Är anledning antaga att trolovad är sinnessjuk eller sinnesslo, eller har tro
lovad varit sinnessjuk inom do tre sista åren, skall han med läkarintyg styrka, att sinnes
sjukdom eller sinnesslöhet icke kan hos honom påvisas,
5 mo7n. Trolovad skall, om han ät känd för fallandesot, förete läkarintyg, att iallandesot, som härrör av övervägande inre orsaker, icke kan hos honom påvisas, men
eljest avgiva skriftlig försäkran på heder och samvete, att han, såvitt honom ät vetetligt, icke är behäftad med fallandesot.
Trolovad skall ock avgiva slo^iftlig försäkran på heder och samvete, att han, såvitt
honom är veterligt, icke lider av könssjukdom i smittosamt skede. ^
Vad sålunda är stadgat äge dock ej tillämpning med avseende ä trolovad, som Visar
KonUD'-----® ihinder
• t. av
__ sjukdom,
__ fi*Ö<Tö
5r inu.'i
onungensi tillstånd att utan
varom
frågaäk-ten
är, inga äktenskapet.
6- 7nom. En var av de trolovade skall avgiva skTiftlig försäkran pa heder och ^mvete
att, såvdtt honom är veterligt, de e] äro så besläktade eller ^esvagra e, som i ^ ^ P f
eller 9 § sägs, och, där ej till äktenskapet visas tillstånd jämlila 2 kap. §,
J
sådan släktskap, som där avses, honom veterligen föreliggep
t j.-ochsamX 7 7nom. Eet åligger en var av de trolovmde att i skriftlig forsa
p
vete uppgiva, huruvida han förut ingått äktenskap. _ . . »-Lprna eller intvg, som i
Har trolovad förut ingått äktenskap, och utvisa
,„j,oj]edes upplöst, skall
l mom. sägs, att älctenskapet blivit genom makens dod eller annorledes upp
han styrka att så skett.
.
oiler intyg,som il mom.
S mo7}i. Har kvrinnan varit gift, och utvisa ej kyrko oc
skall*hon sfcjuka, att
sags, att hinder till följd av stadgandet i 2 kap. 11 § ej forebgger.
sadant hinder ej möter.
^
^
3
,
1
ej prästen hinder
Hava de trolovade fullgjort vad enligt 2 § åligger
angivande
äktenskapet möta, utfärde han genast
den genom utfardaren
»vados fullständiga namn jämte yrke och hemvist; och varäe
tsorg kungjord i kyrkan tre söndagar i rad.
..nåUa Ivsring thi
‘^!!iovade
lysning skett, äge ej mannen eller kvinnan
åiindre den andra
f>T^a måSader förflutit från sista lysningsdagen, med nn
4§.
kstyrJ^ehandethosprästen.
^enar någon, att hinder mot äktenskapet möter, anma eoc

t
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5§.
Ir lysning fullbordad, och har ej hinder mofc äktenskapofc blivit jämlikt 4 § hos prästen
anmält och styrkt eller eljest blivit honom kunnigt, give han, när det äskas, de trolovade intyg om lysningen och att hinder för äktenskapets ingående ej möter (lysningsbevis).
g g

:

1;

Är trolovad dödligt sjuk, eller kallas mannen till uppbrott mot fienden, må äkten
skapet ingås, utan att lysning föregått.
7 §Äktenskapsbetyg må ej för trolovad utfärdas, med mindre samtycke därtill givits
av den, med vilken äktenskapet skall ingås.
Den, som utfärdat äktenskapsbetyg, skall ombesörja, att kungörelse därom varder
nästa söndag i k}Tkan uppläst, varvid angives ej mindre bägge de trolovades fullständiga
namn jämte yrke och hemvist än ock varest hinder mot äktenskapet må anmälas.
Har sådan kungörelse skett, må nytt äktenskapsbetyg ej utfärdas, förrän fyra måna
der förflutit från kungörandet eller, om lysning tillkommit, frän sista lysningsdagen,
med mindre den andra trolovade avlidit.
Närmare bestämmelser angående intyg och försäkran, varom i detta kapitel är sagt,
meddelas av Konungen.
4 KAP.

i

Om -vlgseL

?
-i

¬

.
1 §.
Äktenskap ingås med kyrklig eller borgerlig vigsel.
, . .
2 §.
Kyrkhg vigsel må äga rum;
inom svenska kyrkan, om båda de trolovade aro medlemmar av kyrkan eller den ene
är medlem därav ocb den andre tillhör annat kristet trossamfund; och
inom främmande trossamfund, om Konungen förklarat dess prästerskap äga att
förrätta vigsel samt antingen båda de trolovade äro medlemmar av samfundet eller,
där samfundet är kristet, den ene är medlem därav och den andre av annat kristet
trossamfund.
förordna, att medlem av utländskt evangeliskt-luterskt trossamfund
skall hava samma rätt till kyrklig vigsel som medlem av svenska kyrkan.

V
?

» ' •.

yipel inom svenska kyrkan äga de trolovade välja den präst inom kyrkan de
är me(hem^^^’
skyldig viga än präst i församling, av vilken endera

■ t-

funde^^ liämmande trossamfund förrättas vigsel av därtill behörig präst inom sam-

J

vi^el^eUer^ej^^^ '^gsel må äktenskap ingås, evad de trolovade kunde erhålla kyrklig
däf madftrat

borgerlig vigsel är; i stad lagfaren ledamot av magistraten eller,
j finnes, stadsstyrelsens ordförande, och på landet landsfiskalen även-

i
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SOB., dät Konungen för visst område det medgiver, den
ievande särskilt förordnar till vigsellöriättarc?””
befallningsBoreerlig vigselförrättares åliggande att viga är ei
;i”
tEolovade har sitfc hemvist inom hans tiänstgöringsområde. ^
Äi landsfiskal bosatt i stad, äge han jämväl inom staden förrätta -a^rrr i
ej pliktig därtill, med mindre någon av de trobvade har
Är ej sådant fall for handen varom i 3 kap. 6 § sägs, må vigsel ej ske, med mindre
lysning ar fnllbordad;^ och varde vigsel anda vagrad, om Hnder mit äktenskapet ä
^dgselfo^rattaren kunnigt. Utan lysningsbevis ma e] annan viga än präst, som för kyrko
böckerna där lysning skett.
Har lysning bli\dt fullbordad, men är vigsel ej förrättad inom fyra månader därefter
eller, om de trolovade eller endera tillhör den nomadiserande lappbefolkmngen, inom ett
år, må vigsel ej vidare pä denna lysning ske.
Vilja de trolovade vigas utan föregående lysning, efter vad i 3 kap. 6 § sägs, ålig.^e
trolovad, som är kyrkobokförd i svensk församling, att, om \1gge fönättaren ej för
denna församlings böcker, förete äkteuskapsbetyg; ock skall i övrigt i fråga om villkor
för erhållande av vigsel vad i 3 kap. 2 och 3 §§ är beträffande lysning stadgat äga mot
svarande tillämpning.
8 §.
Vigsel förrättas i släktingars eller andra vittnens närvaro. ,
^ ^
Vid vigseln skola dc trolovade, samtidigt tillstädes infor vigselforrattaren pa hana
..CXA ja
:___
i. ___
fOi
na av honom förklaras tor
fråga avgiva sitt
och
samtycke
till äktenskapet samt
samt dar
därpå
^*^i*öra“it“mnde till efterrättelse, Tid rigsel
¬

f

handboken, vid vigsel inom främmande trossamfund dess jr
^ =
vigsel de bestämmelser, som varda ay E^oniuigen me e a
_ Präst, som förrättat vdgscl, give
de närmare föreskÄter
lig Ugsel förekommit skall upptagas i särskilt protoko
o
Konungen meddelar.
^
- i
pp^er böhorigiöt ätt vigai
Vigsel vare utan verlran, om den ej förrättats av
; g § andra sveket
eller av borgerlig vigselförrättare, eller om Varvid p
gjjest icke så {odan s,
ar föreskrivet; men ej skall vigsel anses ogill, Pi^^^^.Aehöri-^ket eller vederborli,, Iv
som i 8 § är sagt, eller Ugsclförrättaren överskridi
o
^nnjr
'■ö ej föregått.

5 KAP.
Tiinicars rättsförbabandeii.
Allmänna bestämmelser om maKai
^
1 §.

ålan och hustru äro skyldiga varandra trohet och
lor familjens bästa,
g
ä„ pliktiga .tt, var

d-de hava att i samrad verka
.-it wt av penningar»

ÄiriviérÄ ‘ÄÄ.» «

l

f

lf

f.

¬
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räknas vad som erfordras för den gemensamma hnsiallningen ocli barnens uppfostran ■
samt för tillgodoseende av vardera makens särskilda behov.
^ §•
T ämnar vad ena maken enligt 2 § har att tillskjuta icke tillgång till bestridande av ‘
ntmfterna för hans särsldlda behov och de utgifter, han eljest med hänsyn till makarnas '
ieTOadsförhållanden enligt sed har att ombesörja för familjens underhåll, vare andra
maken pliktig att i lämpliga poster tillhandahålla honom erforderliga penningmedel.
Rätt till sådant bidrag tillkomme dock ej make, som visar oförmåga att handhava
medel eller av annan särskild orsak icke bör äga ombesörja utgifterna.
4 §
Vad med tillämpning av 2 och 3 §§ av ena maken överlämnats till den andre for till■rodoseende av hans särskilda behov vare hans egendom
"
5 §.
Gör make sig skyldig till uppenbar försummelse av sin underhållsplikt, varde han,
om andra maken det yrkar, av rätten förpliktad att till denne utgiva bidrag till de
utgifter för familjens underhåll, vilkas ombesörjande enligt sed ankommer på honom
eller rätten med hänsyn till omständigheterna finner skäligen böra anförtros honom.
6 §.
Har ena maken under ett kalenderår för familjens tillbörliga underhåll haft utgifter,
som uppenbarligen överstiga vad enligt 2 § ålegat honom för underhållet tillskjuta,
äge han, om ej annat avtalats eller med hänsyn till omständigheterna får antagas vara
avsett, av andra maken utfå ersättning för vad av sagda utgifter må anses belöpa på
denne.
Talan om ersättning må ej väckas, sedan ett år förflutit efter kalenderårets utgång.
^ Rätt till ersättning må ej göras gällande av annan än den ersattningsberättigade själv,
ej heller i den ersättningsskyidiges konkurs.
7 §.
Leva makar på grund ay söndring åtskilda, åligge ändock make att enligt de i 2 §
stadgade grunder bidraga till andra makens underhåll; dock må, om ena maken huvud
sakligen bär skulden till sammanlevnadens hävande, andra maken ej förpliktas utgiva
bidrag till hans underhåll, med mindre synnerliga skäl därtill äro.
Om^ bidrag till barnens underhåll i fall, som avses i första stycket, stadgas i lagen om
bam I äktenskap.
>
o
o
8 §.
I fall, som avses 17 §, må, såvitt det med hänsyn till vardera makens levnadsförhålpden och omständigheterna i övrigt finnes skäligt, make förpliktas att till nvttjande
amna andi'a maken losoren, vilka vid sammanlevnadens hävande iimngo i det för mabegagnande avsedda bohaget eller utgjorde andra makens arbets’ •
sSl SVal
tillhörig egendom sålunda lämnats den andre till nyttjande,
^
T"®""
angående egendomen, ej lända till
inskränkning i andra makens nyttjanderätt.
9 §
om bidrag, som i 5 eller 7 § sägs, äge rätten pä
I'
landén pMa det.^ ' ““»tlunda fötoidna därom, när väsentligen ändJade iärhälkat
det.

10 s
avtXt finnes^uonenbart
u’
makens yrkande av rätten iiamuppenbart obilhgt eller vasenthgen ändrade förhållanden pakalla

I

t
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11 §.
hÄXsom erfordras lör '^edoraande’^avvSaSndStoW^^
j.i 3*

s*
En var av makarna äge att för den dådig-a hushållninfrön
t,
fostran med fflrpHktanA_e vfkjn jcr.r
jämväl
andra niatea
maten ingå
i„gd sådana
sadanil rättstandrättsÄ
losu-Hu
ai ftr iiuura
lingar, som ^ sedvanligen företagas for dessa ändamal, EättshandlinAn YtaU
anses vara ingången i syfte ats förplikta jämväl andra maten, såvida ci annat
n.Y omsUlndiglieterna.
nTnstilndljrheterna.
•’
framgår av
Rättshandling, varom i första stycket sägs, vare ej förpliktande för andra
maken, om den, med vilken rättshandlingen slöts, insåg eller bort inse, att det,
.som anskaffades genom rättshandlingen, ej var erforderligt.
som
Yad sålunda är stadgat skall ej äga tillämpning, om makarna på grund av
söndring leva åtskilda.
1^ .§•
Misshrulvar make den honom enligt 12 § tillkommande bebörigket, må han kunna på
yrkande av andra maken av ratten förklaras behörigheten förlustig.
Sådant beslut varde av rätten upphävt, om makarna enas därom eller förändrade
förhållanden visas hava inträtt.
Om rättens beslut, som i denna paragraf avses, skall_ofördrö]ligen genom rattens
försorg anmälan göras till äktenskapsregistret samt kungörelse införas i allmanna
ningarna och tidning inom orten.

t

U §.

¬

_

_. .

Är ena maken för bortovaro eller sjukdom^ur stånd
lägenheter; har han ej nämnt fullmäktig, och ar ej heller
^ ^ppar sig,
honom fömrdnad, äge andra maken företräda honom
S och
som ej utan olägenhet kan uppskjutas,
S'ti tiH famäiens underhåll
annan hans inkomst samt, om det för anskaffande ^
egendom. Fast egendom
oundgängligen tarvas, pantsätta eller avyttra honom
a
inhämtande avyttmå ef i något fall intecLas eller avyttras,
^rande från hans närmaste fränder, som vistas i nk
söndring leva atsblda.
Vad nu är stadgat äge ej tillämpning, om makarna pa grund
WL-må hon båra sitt eget och
Hustrun erhåller med vigseln mannens
f^en ordning Konungen bestammannens namn i förening, om hon gör anmalan darom
mer.

6 KAP.

Om makars egendom.
1 §■

. En

—...il, om girnoram} aga
endo å rättigheten särskilt gäller.

^

över sitt giftoräfctsgods rade make me
§§ sägs.
säsfS.
I
i

, ■ „ar som fdlja
1 lo jnskrän^^®®^^’

t

f
i
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aim note unDlösninff, så ock vid boskillnad eller hemskillnad tage vardera
mXfn eKans arvin^r hälften av makarnas behållna giftorättsgods, savida ej annori denna balk stadgas.
^
Make vare pliktig så vårda sitt giftorättsgods, att det ej otillbörligen minskas andra
maken till förfång.
^ §•
Make må ej avhända sig eller med inteckning för gäld belasta fast egendom, vari
andra maken har giftorätt, utan att denne skriftligen med två vittnen samtycker därtill.
Ar andra maken omyndig eller bortovarande, anlcorame på förmjmdare eller god man
att giva samtycke, varom nyss är sagt. Särskilt samtycke vare ej erforderligt, om den
make, som \dil företaga åtgärden, är förmyndare eller god man för andra maken.
Har make företagit åtgärd, som i första stycket sägs, utan erforderligt samtycke,
vare den ogill, om andra maken eller dennes förmyndare eller gode man väcker klander
därå; lian instämme dock sin talan inom tre månader, sedan han fick kännedom om
åtgärden, och senast inom ett år, efter det lagfart eller inteckning beviljades.
Vad i denna paragraf är stadgat om fast egendom skall äga motsvarande tillämp
ning i avseende å tomträtt; och skall vad i andra stycket sägs om lagfart gälla om in
skrivning.
.

¬

....

Bj må make utan andra makens samtycke avhända sig eller pantsätta lösören, i
vilka denne har giftorätt, och vilka ingå i det för makarnas gemensamma begagnande
avsedda bohaget elier utgöra andra makens nödiga arbetsredskap eller äro avsedda^ för
barnens personliga bruk. Är andra maken omyndig, ankomme likväl på honona själv
att giva samtycke, som nyss är sagt, såvida han ej är sinnessjuk eller sinnesslö. Är han
sinnessjuk eller sinnesslö, eller kan yttrande från honom ej utan märklig omgång eller
tidsutdräkt inhämtas, vare sådant samtycke ej erforderligt.
Har make företagit rättshandling, som i första stycket sägs, utan erforderligt sam
tycke, och var ej den, med vilken rättshandlingen ingicks, i god tro, vare rättshandlingen
ogill, om andra maken väcker klander därå; han instämme dock sin talan inom tre må•nader, sedan han fick kännedom om rättshandlingen, och senast inom ett år, från det
godset utgavs.
6 §.
Vägras^ samtycke i fall, som i 4 eller 5 § avses, äge rätten på ansökan tillåta åtgärd,
varom fråga är, om skäl till vägran finnes ej vara för handen.
7 §.
Har make genom brottslig gärning uppsåtligen bragt andra maken om livet, eller
har han. nar_annan sålunda dräpt denne, haft sådan del i brottet, som i 3 kap. 1—6 §§
strattiagen sags, vare han förlustig sin giftorätt i den egendom, som tillhört den döde.
Enskild egendom vare:
1. egendom, som genom äktenskapsförord förklarats skola vara enskild;
crhåUit i gåva av annan än andra maken med villkor att
eller som
^
niake bekommit genom testamente med sådant villkor,
sådan föreskrift*
^
vilken arvlåtaren genom testamente meddelat
egendom, som under 1 eUer 2 sägs, såvida ej annorlondo
loreskrmta genom den rattshandling, på grund av vilken egeniomea äi eistdld.

.1.
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"l §•

Hava makar upprättat förteckning över egendom, somtillhör vardp™
.ii
en n-.- <lem och är för eekniDgen ?e<Uera3 nndetskritt bekräfad
samvete
samt försedd med latyg av vittnen om underskriften oca dagen därför sk^U
s.
vid tvist, vilkender a maken esendomen tillhör, förteckningen äga vitsord, säfram
^etej visas eller ma pa grund av sarskilda omständigheter acta.gas, att den är or i ktiSadant vitsord tiiikoinme dock ej torteckmngen, om tvisten uppstår vid utmätnin?
som sker iuom ett ar fran förteckningens upprättande, eller i konkurs, \ilken
följer pa ansökning, som gjorts inom samma tid.
7 K.4P.

Om makars gäld.
1 §■

En var av makarna svarc med sitt giftorättsgods ock sin enskilda egendom iör den
gäld, som han gjort förc äktenskapet eUeymder dess bestånd.
iVr i äktenskapet gäld gjord av bägge makarna, svare de eu för bägge ocb baggefor

därIrmbfen gjort gäld, för vilken enligt 5 kap. 125 jämväl anto
[

¬

IIt

4.
(

\

t

maken svarar.

J
rt

Q

0 §•

Häftar hustrun jämte mannen för gald,
ocb vili borgenären
genom rättshandling av den i 5 kap. ^
inom två år fran for
söka hustrun för gulden, skall
från dess uppbomsh förfaliodagen eller, ora gälden skali betalas u ‘
n
_
.
sittes Jenna tid, vare rätt till talan mot ben
fr dessförinnan gjor
Varder hustrun försatt i konkurs,
^-insvara nied egendom, som
giihl av heskahenhet, som i första stycket av.e., ansvara
under lcouluu..eia eller
eller äkte*p^;£%”,?
Sedan
bodelning verkställts, svare hustrun
eller
söktes,
kommit före hoskillnadsansökniugeu, be ^
hon ägdagomvidbodelallenast intill värdet av den enskilda
, ^cb den ege^' äktenskapets
hem.3killnacleu venns eller
hemekilta»^
flkr atW
aingen tillädes henne. Sknll i
efter heo*U”£,v
aÄning bodelning ej »S"
ty^f4“g™allenf‘Ä^
,, ,
skåpets upplösning for gnid,
eller tktensk^P t J’iotcckmiig eller
dom, hon hade, när hemskillnaden ''“”pjt eiigs. P“ »‘’““i.vtoiula dsl
Häftade egendom, som i första
jest särskilt for annan gäld än dar avse-.
felätt sig vid
domens värde ej medräknad.
0 §• . .
om bnsfi''^^ i
Vad i 3 och 4 §§ är stadgat skall ej äga tillä p
sträcktare betalningsansvar.
242—200074. Si-ensl-/(!r/a(tninffiS'^i'>^‘'’!^
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8 KAP.

Om äktenskapsförord; så ock om andra rättshandlingar mellan rnakai’.

¬

1 §.
Trolovada eller makar äge genom äktenskapsförord bestämma, _att egendom, som
tillhör eller tillfaller en av dem och aom eljest skulle vara hans giftorättsgod^, skall
tillhöra honom ensldlt. Genom äktenskapsförord må ock avtalas, att egendom, som
ehest skulle vara ena makens enskilda, skall vara hans giftorättsgods, såvida ej annat
fö jer av vad i 6 kap. 8 § 2 sägs.
,,
,
■. n
i
^ j
Utöver vad nu är sagt må ej genom avtal mellan trolovade eller makar stadgas av
vikelse från vad denna balk innehåller om makars egendom.
2 §.
ViU trolovad till sin trolovade giva egendom att tillfalla honom vid äktenskapets
inf^ående, eller ^^ll make giva något åt sin make, skall därom upprättas äktenskaps
förord. Sådant förord vare dock ej erforderligt, när fråga är om sedvanliga skänker,
\ilkas värde ej står i missförhållande till givarens villkor.
Utfästelse av trolovad eller make att under äktenskapet till andra maken utgiva
penningar eller annat vare, såvida vederlag ej utgår, icke bindande, även om skriftligt
fordringsbens överlämnas.
3 §.
Make, å vars inkomst under loppet av ett kalenderår uppkommit besparing, äge,
utan upprättande av äktenskapsförord, före utgången av följande året till andra maken
utan vederlag överlåta egendom till belopp motsvarande högst hälften av vad som be
sparats. Sådan överlåtelse vare dock ej gällande mot borgenärer, med mindre därom
upprättats skriftlig, med vittnen styrkt handling, däri jämväl besparingens storlek an
givits, samt överlåtaren hade kvar egendom, som uppenbarligen motsvarade hans gäld.
4 §.
Hava makar utan upprättande av äktenskapsförord träffat avtal sig emellan om
överlåtelse av egendom, äge make mot borgenärer åberopa avtalet, allenast om det
^^sas eller må på grund av omständigheterna antagas, att avtalet icke ar av sådan be
skaffenhet, att för dess giltighet kräves upprättande av äktenskapsförord.
Har gava skett, som i 2 § sägs, och är ej sådant fall för handen, som i första
stycket andra punkten av samma iagimm avses; kan gäld, för vilken givaren häftade,
nä gåvan enligt 12 § blev gällande, ej betalas av honom, svare andra maken för
vad som brister intill värdet av den Överlåtna egendomen, om han ej kan styrka,
a givaren h^de kvar egendom, som uppenbarligen motsvarade hans gäld. Om
de.ss värde avräknas från värdet av den överlåtna egendomen.
förlorad utan mottagarens vållande, njute han
motsvarande befrielse frän ansvar
Har

S3n £'é.;r‘ •'*

.r

~ "Sy-S/fcl-

brister hos givargeni nämnda stycke sag.s, även om det ej är utrett vad som
moteylLs “
koakm-sbo är aahäagig, m4
C. ^ns ansvai enligt denna paragraf icke göras gällande.

'»t
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6§.
Bitrader ena maken den andre i hans foivämverksamliet nfute hm
iskommelse om gottgorelse ej traffats, skälig ersättnin.. för sitt arKpL
enst
,„syn till arbetets art oci omständighetcraa i övrigt ma"åat
hänsyn tiii
gkall utgå.
......

T

7§.
Är egendom av ena maken överlämnad till den andres förvaltning, ock hava ma
karna avtalat eller kan det med hänsyn till omständigketerna antagas kava varit av dem
avsett, att den, som mottagit egendomen, skulle äga använda avkastningen till familjens
underhåll, skali \id tvist, i vilken mån avkastningen härtill åtgått, vad kan uppgiver
äga vitsord, såframt ej annat visas eller må på grund av omständigketerna antagas.
Har make, som överlämnat egendom till andra makens förvaltning, avstått från rätt
att, när han det vill, återkalla uppdraget, vare det ej bindande.
. .. . 88J.§.
avtal
rörande
makes
underliällsskyldigliet
ock om vissa avtal med avseende å
Om
u
lende hemskillnad
hemskillnad eller
eller upplösning av äktenskap, sä ock om a^iaUöfande bodelförestående
ller
v'ad
därmed
äger
samband stadgas i 5,11 ock 13 kap. denna bau.
ning eller vad därmed
•9 §,
Ttolovad eller .make ma, äncld att hanJir-omTOdig,
förmyndarens samtycke, såvida e] fråga är allenast om orerlateUe
o
,

¬

I

■

laf
överlåtelse, som avses 13 §; ock
vad i sagda
om villkor för överlåtelsens giltighet mot borgenärer tillampas jamvai
förmyndarens samtycke till överlåtelsen.
Äktenskapsförord skall av de trolovade eller
““
styrkas med vittnen. Kräves förmyndarens samtycke, sun
är sant.
„
. , .
®
11 §•
hör svara i tinste'
Äktenskapsförord skall ingivas till rätten
atfc i mål,
inål, aom röra hans person, eller, om månne J
hustrun bör
Ckockkolms
svara vid svensk domstol, till rätten i den ort,
ingivet tdl Stockhoi
Finnes ej behörig domstol enligt vad nu ar sa^ ,
i-pilicre
berådstuvurätt.
^
ofordrojkge
Hättoli
styrkt
■ om dag_
införa l-anvörelse i allmänna oanmgati.»
äskK»** “””’vidlsbet»»- - ,
. Innehåller förordet ej fullständig
till resi®‘“‘°fs“kaSeos bekostnad
■nfotdre rätten sådan uppgift och
léto rättea P* “ba
bestyrkt avskrift av förordet till ratten g
Ombesörja sådan avskrift.
,
13 §*,
iefc
rogående, om det ingives till rätten, i sta

ta

I

!
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som infaller näst efter en månad, sedan äktenskapet ingiclcs. Eljest vare förord ej gäl
lande, förrän det ingivits till rätten.
9 KAP.

Om boskillnad.

¬

1 §.
Make vare berättigad att efter ansökan vinna boskillnad;
1 om andra maken genom vanvård av sina ekonomiska angelägenketer, genom miss
bruk av rätten att råda över sitt giftorättsgods eller genom annat otillbörligt förfarande
vållar väsentlig minskning därav eller fara för sådan minskning; och
2 om andra makens bo är avträtt till konkurs.
2 §.
Makar age ock vinna boskillnad, när de äro ense därom.
3 §•
.
. .
All ef'endom, som make förvärvar efter det boskillnad blivit sÖkt, vare, om boskill
nad beviljas, makens enskilda egendom.
4 §.
Sedan boskillnad beviljats, skall bodelning äga rum, och skall vad därvid tillfaller
make vara hans enskilda egendom.
ö §
Till dess bodelning sker, äge vardera maken, såvitt ej av stadgandet i 6 § annat föranledes, fortfarande råda över det giftorättsgods, som tillhörde honom, då boskillnadsansökningen gjordes; och vare maken pliktig att vid bodelningen avgiva redovisning
för sin förvaltning av godset och den avkastning, som därav fallit.
...
. ö .§•
.
Ar boskillnad sökt, och har, då ansökningen gjorts allenast av ena maken, skälig
anledning därtill masats, skall, såvida endera maken det äskar och det finnes erforderligt
till betryggande av hans rätt, giftorättsgods, varöver andra maken enligt 5 § äger råda,
till värde motsvarande vad av nämnda gods kan antagas vid bodelningen tillkomma
den förre, sättas under särskild vård och förvaltning, till dess boslrillnadsansökningen
prövats och, om den.bifalles, bodelning skett eller ock boskilinadsansökningen förfallit;
dock må sådant avskiljande ej mot andra makens bestridande äga rum, såvida han ställer
säkerhet, e(^ av rätten godkännes, för vad av godset bör \nd bodelningen tillkomma
sökanden. Har boskillnad beviljats, äge en var av makarna, enligt vad nu är sagt, påtcalla att giftorättsgods, varöver andi-a maken.äger råda, sättes under särskild vård
ocn förvaltning, till dess bodelning skett.
“eäielande av förordnande, som i första stycket sägs, må jämväl givas närmare
S™i^töllTö<SgI“Ä^
-^kastning för familjens underhåll
4

sldSd
BärS vKd
..a™maken
y?"*
andra
häftat Xfe

^ § rada. må utan hinder av ansökan om bote
gä d. Ar sådant gods enligt 6 § satt under
foryaltmng,
utmätas för
för håns
hLs gäld,
oSld såvida
.ä.vlda ej
ei jämväl
lämväl
-ul’ ma det dock ei “‘“ätas
®
“teoWng éUer eljest iärslrilt

i atleSg^vrkÄllLil

8 §

'I.

A-

.i

tenkurs, eller har bodelning

g av maltes konkurs återgått, stande det giftorättsgods. varöver makon enligt

rf
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i.

I

5 S äser råda, under konkursboets förvaltning, till desq apnn.rr, u a i
vad som skall tillfalla maken; och vare emellertid konkursbS^r
egendomen, om det finnes erforderligt.
oforhmdrat försälja
'^Förordnande, varom i 6 § sags, vare, då konkurs inträffar, förfallet
9 §.
Har ej under boskillnadsmålet uppteckning skett av vardera
fii •
och skulder sådana dc Yoto när ansökningen om boskillnad fördes, skali sdST
skillnad bevilsats, sadan uppteckning forrattas Bouppteckning skall av mäka“a mS
edsförpliktelse underskrivas och en avskrift darav till rätten eller domaren inmva^
Har avskrift av bouppteckning ej inkommit inom tre månader, från det bosknllnadsdomen gavs, förordne rätten eller domaren magistratsperson; landsfiskal, rättens be
tjänt eller annan lämplig person att verkställa uppteckningen; och åligse det make att
under edsförpliktelse redligen uppgiva sina tillgångar och skulder. Förrättningsmannen
har att till rätten eller domaren översända en avskrift av bouppteckningen.
Är boskillnad sökt och har, då ansökningen gjorts allenast av ena maken, skälig
anledning därtill visats, skall rätten eller domaren, om ena maken det äskar, meddela
förordnande om boupptecknings förrättande, efter vad förut i denna paragraf är sagt;
och åiigge det förrättningsmannen att tillställa vardera maken ett_exemplar av bonppteckningen ävensom att till rätten eller domaren insända en avskrift därav med under
rättelse om dagen, då makarna erhållit bouppteckni.ngen. _
,
.
Riktigheten av upprättad bouppteckning vare make pliktig att med sd mfor
fästa, om det yrkas uv andra maken eller av borgenär, vilkens fordran tillkommit fore
bodelningen.

,
■

7

I
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10 KAP.
i

Om återgång: av äktenskap.

¬

j

1 §■

Har äktenskap slutits, ehuru däremot var hinder, varom sa^s i ^ ' p t
Jiar aktenskap slutits, eliuru
iTflll till återgång dömas.
t-t-\ fl c?
/I
f llIlfTOrft aktenilktéll''
skall
. • j....vnrr oi• rum, om det
tidigare
För
Under,
som
nvses
i
2
leap,
10
§,
äge
dock
«
l^or iuncier,
avses "A kap. iU age
.y
•• upplöst,
1- r. utan
r,
-r.i- talan om
— Aför.-råncr
fnraS
skåpet är
att
återgång bllVlt vaClvt. ^h_ må_ talan därom foras
AllmSn åkiagnro vare pliktig yrka
“t 'ga^fo §, av dec ompftes pate
jämväl av vardera maken samt för hinder, som a
i det tidigare giftet.
,
^
.et på hans talan åter.
Var make vid ^^gseln sinnessjuk ^her sinnessK
vare ^
Sar han ej yrkat återgång inom sex manade , ‘
^.Uine^slöheten,
sm rätt tiirtalan förlustig.
. ,
, ^
sinnessjukdomen
£,än det
„ Hade andra maken vid vigseln ej
^cker talan
talan om’återgång
age jämväl han vinna återgång, satramt han ^
dock ma caia
han fick sådan kunskap, och senast mom
botad,
för sinnessjukdom ej anställas, sedan ^1^^ ^
. t till
■åktenskap gauge ock på makes yrkande å ■ .
®he
'
1. om hai ?id vigseln befann sig i
stånd, som utesluter rättslig handlings o
.. 2-'■ Om han av misstag låtit sig viga

^htenslkap;

^tan att vilja mg^
trolova

1

I

t
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3 om honom ovetande andra maken vid vigseln led av fallandesot som häraör av
övervägande inre orsaker, könssjukdom i smittosamt skede eller spetalska eller var
obotliat vanför till äktenskap,
^
i
ri- ‘j.
a
^
4 om ban bedragits till äktenskapet, därjgenom att ban blivit av andra maken genom
falsir uppgift eller svildigt förtigande vilseledd angående vem denne är eller angående
sådana omständigheter rörande hans tidigare liv, som skäligen bort avhalla den bedragne
från äktenskapets ingående; eller
ö. om han blivit tvungen till äktenskapet.
Återgång äge ej rum, såvida ej maken instämt sin talan inom sex månader, sedan
tillstånd, som i 1 sägs, upphörde eller han fick kunskap om återgångsskäl, varom i 2,
3 eller 4 förmäles, eller blev fri från tvång, som i 5 avses; och må talan om återgång ej
i något fall väckas, sedan tre år förflutit från vigseln.
Talan om återgång må ej heller anställas fÖr könssjukdom, oni maken ej blivit smittad
och sjukdomen ej längre är i smittosamt skede, eller för annan sjukdom, sedan den blivit
botad.
4 §.
I fråga om verkan av återgång skall, såvida ej nedan är annorlunda stadgat, vad om
äktenskapsskillnad är föreskrivet äga motsvarande tillämpning.
Vad i 11 kap. 20 § är för där avsedda fall stadgat ora uppteckning av vardera makens
tillgångar och skulder och om edfästande av sådan uppteckning skall äga motsvarande
tillämpning, när mål om återgång är anhängigt eller till återgång blivit dömt.
Då äktenskap återgår, skall vid bodelningen så anses, som om den egendom, en var
av makarna vid vigseln hade eller efteråt förvärvat genom arv, gåva eller testamente,
varit hans enskilda.
Sker återgång jämlikt 1 §, ocli var ena maken vid vigseln i god tro men den andre ej,
äge den förre rätt till skadestånd, efter vad som med avseende å makarnas förmögenhets
förhållanden och övriga omständigheter prövas skäligt.
Vinner make återgång jämlikt 2 § första stycket eller 3 §, och var den omständighec,
som föranledde återgången, vid vigseln känd för andra maken, njute ock den make, på
vars talan äktenskapet går åter, skadestånd, som nyss är sagt.
Skadestånd må sättas att utgå på en gång eller å särskilda tider.
Anspråk på skadestånd skall, därest fråga ej är allenast om jämkning av avtal, som
makarna med hänsyn till återgången träffat, vid talans förlust framställas i målet om
återgång.
7 §.
Efter återgång vare makarna ej pliktiga försörja varandra.

¬

8 §.

aterjamlikt 1 §. och var maunen vid vigseln i god tro men hustrun ej,
S Mm föS ?
84og jamhkt 2 § första stycket eller S §, och var den omständig;
mtiet omäte?om mannen i
malet om återgång det askar, forbud henne meddelat att vidare bära håns namn.
yrSeläromTö™ »f
Lde återgång sSt

doden'pVisferoch

^ § >>”4 gä äter, skall, såframt
todelnmgen. makarnas Wättsgeds sä delas, som

“““
^
dSmas att återgä, genom
upplöses och tdlampning av nyss sagda regler äskis av den efterlevande maken,

f
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9(9
rtm han agde vinna återgång, eller av annan bodeläeare, om den avliVIno i • j
och han förde talan om återgäna eller intill Bin död Uiaon sig i sada„töls£d 1“ m
eller 3 § 1 sags,

I

r

^

Efterlevande make, sotn vid andra makenadöd ägde vinna återgång av äktenskapet,
njute, såframt kan senast vid bodelningen det yrkar, skadestånd elter de i 6 § gii-iia
reglerna.
^
Hade äktenskap bort gå åter för liiader, som sägs i 2 kap. 10 % och dör den ommfte,
skall rätt till ersättning, pension eller annan ekonomisk iörmån, som är tiUagd efter
levande make, såvida ej annat av omständigheterna framgår, anses tillkomma maken
i första giftet.

i

l
i

11 KAP.

Om iiemskillnad. OGb äktenskapsskillnad.

•,
s

!§■

Makar, som finna sig på grund av djup och varaktig söndnng ej kmnna
manlevnaden, äge, när de äro ense därom, vmna rattens dom a sammanlevBadens
hävande (IieinskiUnad).

¬

Gör ena maken sig skyldig till grov försummelse av
eller barnen, eller åsidosätter han eljest i märklig man
P ,
hv, äge andia
hemfallen åt missbruk av rusgivande
{öj-pällaude eller andra
maken vinna hemskillnad, såvida ej med hansyn t
^ fortsätter sammanlevsärskilda omständigheter ändock skäligen kan fordras, att han tortsat
J^äden.
,
, ....
Qv annan orsak uppstått djup
Har på grund av stridighet i limne och
j
erhålla hemskiiba^d, yare han
och varaktig söndring mellan makarna,
^ fT ^lande eller andra särsbida omdärtill berättigad, såvida ej med hänsyn ^^1 ^
fortsätter ganimanlevnaden.
ständigheter åndook skälivcn kan fordras, Ptt
^
j, sammaplevnadea
JSava makar efter vnnnen hemskillnad

l

i

till äkteasWpssldlksdf

f

i

dem vinna äktensKap.ö j Känsrn till haus
„ fninn uppksas.
dömas, om endast ena maken vill
bora pa ha
särskilda omständigheter äktenskapet finn ^
®
. gjjjnnianlevnaden

H„...

.....ii,,.,

“"‘t

sista Men varit vid Uv, a»
tvåä år och ej sedermera upptagit den,
•off han boDi de tre
Är ena maken borta, och vet loa^

waken vinna äktenskapsskillnad, aafra . |
'tän det han fick kunslap om den nya vi„sei

i
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8 §.
Bryter ena maken äktenskapet med lior, eller övar han annan straffbar otukt, have
andra maken rätt till äktenskapsskillnad, såvida han ej varit delaktig i gärningen eller
samtyckt därtill; han instämme dock sin talan inom sex månader efter erhållen kunskan
om gärningen och senast inom tre är, sedan den begicks, eller vare förlustig sin rätt.
9 §•
Har make, som lider av könssjukdom i smittosamt skede, med vetskap eller misstanke
därom genom könsumgänge utsatt andra maken för fara att bliva smittad, ä<re denne
^dnna skillnad i äktenska let, såvida han ej med vetskap om faran låtit utsätta si" därför
Dock må ej dömas till s dllnad, med mindre talan därom anstalles inom sex månader*
från det maken fick veta, att han blivit utsatt för smittofara, ej heller om maken ei
blivit smittad och sjukdomen, när talan anställes, ej längre är i smittosamt skede
Stämplar ena maken rnot den andres liv, efler förövar han grov misshandel mot andra
maken, äge-------denne ^1
rätt till skillnad i crn.Giioivapuu,
äktenskapet; liciu
han iiitiLummc
instämme uucK
dock vid
talans lorlust
förlust
vm caians
laken mom
inom sex månader efter erhållen kunskap
kunskan om gärningen
närninaen och senast
senaRt inom
n’rmn. tre år
maken
sedan den begicks.
’
...
§•
barder ena malmn domd till straffarbete i tre år eller svårare straff, äge andra maken
vinna skillnad 1 äktenskapet.
Domes ena maken till straffarbete på viss tid understigande tre år, dock minst sex
manader, el er till fängelse eller tvångsarbete i minst ett år, och yrkar andra maken
S tilflaTo^h
till vad denSimde låtit komma
1 till last och ovriga omständigheter sbllnad må ske. Samma lag vare om ena maken

^ --t ett år^oeh IXrak^f

¬

eller samtyckwStil^^^ skillnad ej aga rum, om andra maken varit delaktig i brottet
månader efter^ erhållen k^’sHn°nrn^f
have förloJat sb telan
^

andra maken inom sex
^^dan den föll, eller

maken dömas^ tilf^äktenskapssSunad^^
anleda.
^

^‘usgivande medel, må på talan av andra
ratten finner synnerliga skäl därtill för-

andra maken rätt till^äktenskapsskillnad.^

^
fortfarit
tte år. och
varaktiga
återställande
till hälsan,
have

All egendom, som make förvärvar, efte\^det hemskillnad
^
vunnits, vare hans enskilda.
faUer make
Siid^“genlim.
skall vad därvid tiUnadml^bevir^?^?'^^^®
over^det^ltOTätSor^^^^
sin förvalmaken pliktig att
förvalta,„g av godaet oob dan aCstling

av stadgandet i 17 § annat
tillhörde honom, då bemskiH"
för

'
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.11 §•
tät°°skaU giftorättsgods, vaiöver andra m“£ enHgt 16f äger“7
svarande vad av nämnda gods kan antagas vid bodelningen iii’dM
nf'
Lrdet särskild vård och förvaltning. till dess bodelning skitt; dS Stt “ffle
ej mot andra makens bestridande aga mm savida han ställer säkerhet, som avÅttea
godkännes, for vad av godset bor vid bodelningen tiUkomma sökanden
Vid meddelande av förordnande, som i första stycket sägs, roa jämväl givas närmare
bestämmelser om användande av godset eller dess avkastning för familjens underhåh
eller eljest till nödiga utgifter.
18 §.
Giftorättsgods, varöver make enligt 16 § äger råda, må utan binder av dom å hem
skillnad utmätas för hans gäld. Är sådant gods enligt 17 § satt under särskild vård och
förvaltning, må det dock ej utmätas för hans gald, så^da ej jämväl andra maken svarat
för gälden eller godset på grund av inteckning eller eljest särskilt häftar därför.
19 §•
.
Avträdes, innan bodelning ägt rum, makes egendom till konkurs, eller har bodelning
i aulednin^ av makes konkuis återgått, stånde det giftorättsgods, varöver maken ei^gt
^ under
der konkursboets förvaltning,
till dess genom bodelning blmt b^tämt
16 § äger råda,
förvaltnin^,-------vad som skall tillfalla maken; ocb vare emellertid konkursboet oforhmdrat toraalja
egendomen, om det finnes erforderligt.
Förordnande, varom i 17 § sägs, vare, då konkurs mtraffar, forfallet.

e
r

P
e
e
?

¬

Har ej under heniskiUnadsmålet uppteckning skett a\
Srr^ttL!^£ppemskdlnad bexiljats, saaau
ocb skulder, skall, sedan hemskillnad
, en avskrift därav
dä till
med edsföroiiktelse undersknvas ocb en av.knft darav
teckning skall av makarna
rätten eller domaren ingivas. _
Har avskrift av bouppteckning cj
landsfiskal, raueni
domen gavs, förordue rätten eller domaren magistra
i
^itt under
FStättaingsniao
eller aiman lämphV person att

{

lri
r.

r

'

f
i’

I
\ ■

;

l

“iss&r:.':;

maken

’

^

maken det
tnrut i deuna

ran.eu ciiv- —;

äskar,r, meddela förordnande om
paragraf är sagt; och åligge det förrättningsu.
en avskrift av bouppteckningen.

..Ä-£

att till rätten eller doma
^^ake pliktig

.'SV- >•. —

■

tiOkommit före

...=>i:

Bestämmelserna i 15—20 §§ äge ej
boskillnad ingendera maken har giftorat ^ •
Hd bodelning®^
'
1 f ocb är den honom ^ua
^Vinner mako hemskillnad enligt 3 § ®frrkanJ^tom
tillkommande egendomen ringa, äge nii
nöäigk
de ningen må a? makarnas gf^^tättand* av 1»»^
och andra lösören, som erfordras till torts ^
243—200074. Spörwi/Jr/a.W/y/Jöf^t^J 1920,

även em

1
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den andres lott sknlle lida inskränkning. Vad nu är stadgat skall ej lända till minskning i den rätt, som enligt 13 kap. 4 § tillkommer vardera maken.
23 §.
Vad i 15—20 §§ är stadgat för det fall, att makar vunnit hemskillnad, eller att mål
anhängig^ort,
skall w-gct»
äga L^\jw3
motsvarande
när vui
till tillUiiiiaiiapSäktenskaps0n3 hemskillnad är <vuucirugi55jv/^.
vj uii.a.11
V oL'La,u\x^ tillämpning, iiojx
ör
pllftr
mn.l
HpTnm
p.r
pnhp.ncnVo-inrf:
fiåfrflTnf:
pi
f-.ill
qtt
skillnad är dömt eller mål därom är anhangiggjort, såframt ej till följd av äktenskaps
förord, boskillnad eller hemskillnad ingendera maken har giftorättsgods.
Vinner make äktenskapsskillnad på grund av förhållande, som innefattar grov kränk
ning från andra makens sida, eller på grund av dennes missbruk av rusgivande medel
eka 1 vad i 22 § är stadgat äga motsvarande tillämpning.
24 §.
Sker äktenskapsskillnad på grund av ena makens förhållande, varigenom han grovt
kränkt den andre, eller efter hemsMilnad, som vunnits på grund därav att ena maken
grovt åsidosatt sina plikter mot den andre, njute denne skadestånd, efter vad med
avseende å makarnas förmögenhetsförhållanden och Övriga omständigheter prövas
skäligt..
^
Skadestånd må sättas att utgå på en gång eller å särskilda tider.
Anspråk på skadestånd skall, där fråga ej är allenast om jämkning av avtal, som
makarna med hänsyn till skillnaden träffat, vid talans förlust framställas i skiUnadsmålet.
25 §.

bidrag, med mindre synnerliga skäl därtill äro.
26 §
¬

.»5.

‘r;

som Än
r ‘
ir bifaari
—-“i
sM Äg efXe ^

loranieaa. bestämmas tUl visst belopp,
till den underhällsberättigaal
berättigade i nytt lifte,

iramstälfas I sÄZäuf

““S förlust

av makama^sSu erbaja'var^rfen'om^b'^"^*^
'‘btenstapsskillnad förotdna, xnlken
i dessa fall stadgas i kgen om b^'n iTktenXp "
28 §.

talan därom blivi?o«1l»d »lirn-™ frånskild make ei ni
yad i denna Miam är’
ute«r förut bestämt belopp.
aMld makes undetLll utgiva^ Vsst®be?opp en ^ga“| f°6? aUr"

1920. N:t 405. 29 §,
ÅT avtal, som makar med avseende å förestående
.5 n
klllnad träffat om bodelning eller vad därmed äger samband^m
•n___

-molroc iTnrtnrl-i«11

nn-nonVirrpf

i. f-

m

S^SdeStånd eUfif ftm

i

Flytta makar, som vunnit bemskillnad, åter saromatf^ förfalle verkan av hemskillnaden utom beträffande frågor, om vilka i 14—20 §§ är stadgat
31 §.
^
Hustrun äge efter äktenskapsskillnad behålla det namn hon genom äktenskapet
erhållit eller återtaga det namn hon hade såsom ogift.

f:

12 KAP.

Vissa bestämiaelser med avseende å äktenskaps upplösning genom makes
död
1 §.
Dä make dött, skall bodelning ske, såvida ej till följd av äktenakapsförord, hosMlb
nad eller hemskillnad ingendera maken vid dödsfallet hade giftorattsgods.

t.

1

g

Innan all veterlig öld, för vilken den döde
betalning av gälden%Xtt=-a-särd-ild
......o --------------- v*d ma «
^^
efterlevande maken och den dödes ar^^nga^ aro ense aro
hJi\dt avträdd till konkurs.

ÄS

¬

Till dess bodelning sker, tillkomme
arvingar ocb efterlevande maken i förening, med .aLttasande
valtningen är särskilt stadgat.
? n S annat föranledes, fortfarande
Efterlevande make äge, såvitt
vid dödsfallet; och vare maken p råda över det giftorattsgods, som
fQ-j-^altning av godset och den av
tig att vid boddningen Ivfflva redovisning fot sm torvaim .
^ing, som därav fallit.
. .
• -ii Ti t ve<Jande av

i

>
I

Om den avlidnes arvingar det
I.

sättas under särskild vård och
“"“gJ Ldf äga ram,
psldljande ej mot efterlevande makens b'^STerbo? vid bodelningen tiUt
het, som av rätten godkännes, för vaa
&
• ,*5mväl eivas när^aie
'Ringarna.
.
stycket sägs, ma j r, jg^gude makaas
^ id meddelande av förordnande,
ii j. dess’ avkastniDg e
bestämmelser om användande a v 8.^, ® v- ^t^ifter.
. .
och barnens underhäll eller eljest till nod^,^ e
mä utan
uder
Giftorattsgods. varöver efterlevande mal«„eobg|X|j^,
enbgt o öJ^dra makens död utmätas för den

t
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i

särskild vård och förvaltning, må det dock ej utmätas för efterlevande makens gäld,
såvida ej jämväl den döde svarade för gälden eller godset på grund av mteckning eller
eljest särskilt häftar därför.
7
Avträdes, innan bodelning ägt rum, endera makens egendom till konkurs, eller har
bodelning i anledning av sådan konkurs återgått, stånde det giftorättsgods, som vid
tiden för^dödsfallet tillhörde gäldenären, under konkursboets förvaltning, till dess genom
bodelning blivit bestämt vad som skall tillfalla konkursboet; och vare emellertid kon
kursboet oförhindrat försälja -egendomen, om det finnes erforderligt.
Förordnande, varom i 5 § sägs, vare, då konkurs inträffar, förfallet.
13 KAP.

Om bodelning.

¬

Bodelning, som skall äga rum i anledning av boskillnad, äktenskaps återgång, hem
skillnad, äktenskapsskillnad eller ena makens död, skall företagas i den ordning, som i
ärvdabalken är stadcad om arvskifte, och med iakttagande därjämte av bestämmelserna
i detta kapitel.
Vad i detta kapitel sägs om make skall, när make ar död, tillämpas beträffande hans
arvingar, så\uda ej annorlunda stadgas.
.
. 2 §.
Häftar make för gäid, som tillkommit, innan ansökning om boskillnad blivit gjord
eller äktenskapets återgång, hemskillnad eller äktenskajisskillnad vunnits, eller, om
bodelningen äger mm till följd av ena makens död, före dödsfallet, skall av den gäldbundne makens giftorättsgods tilläggas honom egendom till täckning av gälden eller,
om bägge makarna häfta för denna, av den del av gälden, som makarna emellan belöper
på ^bonom.
gälden gjord före äktenskapets ingående, och häftade, då äktenskapet ingicks,
enskild egendom eller egendom, som i 6 kap. 1 § andra stycket avses, och som ej skail
mga 1 bodelningen, på grund av inteckning eller eljest särskilt för gälden, eller har
maken under äktenskapet ådragit sig gälden genom vanvård av sina ekonomiska
angelagenheter eller genom annat otillbörhst förfarande eller till förvärv eller förkovran
av egendom, som nyss är sagd, skall tilldelning, varom i första stycket stadgas, äga rum
a enas for den del av gälden, för vilken betalning ej kan erhållas ur sådan egendom.
eiftoärtSfS'?® ^r?
i 2 § sägs, skaU återstoden av makarnas
fdtorattsgo^ delas hka mellan dem sanda 03 annat Jötanledes av vad i 6 kap, 7 §,
4_j2
gäga
§ eller .3 § andra stycket eller ock av vad här nedan i
1

Cnom fm'
n“a
efterlevande äge frän delningen
P-o^hga bruk, doek 03'!^^ högreVähVÄ“ hTn^^^l'S Sw“r\i“

ateX eSa rdeX^déi‘t^aCnaf
• ^

I
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6 §.
Har malce genom Tanväid av sina ekonomiska arnTplSfr/iTiT.
ar -ätten att råda över aitt giftorättegods ellei geaom^aS Sbirt°föl“'’'?
«ilat, att detta väsentligen minskats, 5ge andia maken erhålla
„akam^s
pftorattsgods. Käclier
Räcker det e]
W
^ vederlaesskvldia^ ^
rnas giftorättsgods.
till, och har den
dom,

;tÄ S S2 AVJIr

l

■s

•' ••-ÄÄS

• S-

Eätt till vederlag, som i 6 § sägs, tilkomme ock
giftorättsgods till förvärv eller
*
Eom i 6 kap. 1 § andra stycket
^____ ^________
ning av sådan före äktenskapets ingående gjord gäld, som i 2 § andra stvcket omfonnäles.
Make, som använt sin enskilda egendom till förkovran av sitt giftorättsgods, njnte
vederlag av detta.
Har make tillkommande vederlag ej kunnat till fnllo utga, äge han ej för hristen
fordran hos andra maken.
10
Skadestånd, som enligt 10 kap, 6 eller 10 § eller 11 kap.-24 j ffliommer “teoch är
till betalning förfaUet, skall vid bodelningen »tgå »v vadSamd
ntöver egendom till täckning av denne avilande ga d &mm
betalnini förfallet underhållsbidrag, som make jamlikt 11 kap. 26 § hat
gang
alla utgiva till andra maken.
11 8'

i

1

i

f
■7

¬

dom till täckning av namnda del
J Vning annan gåW; och vare den orr
kommer andra maken utöver egendom till
, . f jjjo
makarna emellan ensam ansvarig för galdens betalnm,.
matarna emellan ensam ansvarig luk
därvid tiUkommer
Sker bodelning i anledning av
efterlevande
till fortsat
e^l^nde maken,
-ken, ringa, äge han av ™ ^
ävensom arbetsredskap och
ijda inskränkningäven om därigenom ar\-ingarnas lott
^ jöd, den efterlevande
Vid
utlSgcmiug äge vardera
^ ^ lotternas
- - ------------------^
no- arbetsredskap och »to ‘
pa .sm lott bekomma

Dge vederlaget nt i egendom, su
i^ätt, varom i första stycket si-ta p

gägs

j

y

I

{

t
I

l
f P“ =^5, en» makens
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arvingar än bröstarvingar; ocb njnte de sådan rätt allenast beträffande fastighet, som
maken förvärvat från släkting i rätt uppsägande led eller sådan släktings dödsbo.
14 §.
Har vid bodelningen make eftergivit vad enligt bestämmelserna i detta kap.
tillkoimner honom, och kan gäld, som uppstått före bodelningen, ej betalas av
honom, svare andra maken för vad som brister intill värdet av vad han för mycket
bekommit, såvida han ej kan visa, att hans make efter bodelningen hade kvar
egendom, som uppenbarligen motsvarade honom dä åvilande gäld. Har den make,
som, gjort eftergiften, blivit försatt i konkurs eller vid utmätning funnits sakna
tillgång att betala sin gäld eller, om han är köpman, inställt sina betalningar,
eller finnes han eljest vara på sådant obestånd, att det måste antagas, att gäldi
som i första punkten avses, ej varder rätteligen gulden, svare andra maken för
gälden intill det värde, som i nämnda punkt sägs, även om det ej är utrett vad
som brister hos den förre.
Är bodelning fön'ättad mellan ena maken och den andres arvingar, och hava
apingarna_bekommit för mycket, svare de, eu för alla och alla för en, för betalni^sskyldighet, som i första stycket sägs.
Vad i denna paragraf är stadgat skall, när bodelning äger rum i anledning av
ena makens dödf, ej tillämpas i fråga om gäld, för vilken den döde häftade.
15
Då bodelning skett, äge make ingiva den däröver upprättade handlingen till
rätten, och skall anmälan om ingivandet ocb dagen därför ofördröiligen göras till
äktenskapsregistret samt kungörelse införas i allmänna tidningarna och tidnin»inom orten. Har make vid bodelningen i märklig mån eftergivit sin rätt, ochavträdes hans egendom till konkurs på grund av ansökning, som gjorts inom ett år
mgivande til] rätten, gånge bodelningen, efter vad i
kon k ^slagen sägs, pa borgenärernas talan åter.
lämnninv
stadgas äge, när make är död, ej tiUiämpning, om eftergiften gjorts av hans arvingar.
14 KAP.

Om medling mellan makar.
1 §
mellan
^
^ ^ första stycket, eller uppstår eljest söndring
angående fråg^ som avsesT^S^n ^eberTs^
'/.'^^^^^^alisskyldigheten eller
församling där makarna pll^r <F'a
make pakalia medling av präst i svensk
samling a®; feänTande
kyrkoboldörd, eller av präst inom sådan försom makarna eller endera tillbör^^pl^fS freligionsövning, och
rättens ordförande i den stad dn> m
iiagon, som häradshövdingen i den ort eller
utsett att företaga medlineen ftbpr
eller endera har sitt hemvist, på begäran
där makarna eulr ?ndem har tft
i 2 § sägs, i den kommun,
makar.
hemvist, utsetts att vara medlarl i tvister mellan
kar, eUer vi^Big^l^etKehov^av ^
medlare i tvdster mellan ma1 Stockholm överståthållarämbetet och^?
landet kommunalnämnden,
ej finnes, stadsstyrelsen till medlare utsA
magistraten eller, där magistrat
en rui medlare utse minst en man och eu kvinna. Medlare utses
A
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för fcvåa kalenderår. Avgår medlare, innan den tid utlunif fsr
^
varde annan
annan utsedd £ör den återstående tiden.

987
l

utaedd,

ilare äger kalla makarna att sammankomma infnr
tr„„ .....................
3ätt gto'kig’Ld'errilttod
öm anlednhptfenTriögÖö'clS ÄeÖoch
SkUsSl
makarna.
I

15 KåP.
Yissa bestämmelser om rättegången,
Äktenskapsmål.

I

Äktenskapsmål äro mål, däri tvisten är, huruvida man och kTinna äro i ak'tenskap
förenade med varandra, så ock mål om återgång av äkdenskap, hemskillnad och äkten
skapsskillnad.
^ ^

■t'

i
r%,
a,

Fråga, huruvida man och kvinna äro i äktenskap förenade med varandra, må ej bUva
töremål för särskild rättegång annorledes än s^om tvist dem emellan men må eljest
komma under prövning, när helst någons^ra^tt är av frågan beroende.

i

För sinnessjuk eller sinnesslö föres i äktenskapsmål talan av förmyndaren.

I

¬
I

J

i

Äktenskapsmål instämmes till rätten i den
han ej hemvist inom riket, höre målet till
där kärandena hemvist äc.
haft gemensamt hemvist eller, om de ej har ha
>
behörig, där håda eller
Skall talan föras mot såväl mannen som kvinnan,
^
gemensamt
eadeta tar sitt hemvist eller, om ingendera
Äav Swkhota
hemvist. Finnes ej behörig domstol, efter vad ml ar sagt, appw„
rådstuvurätt.
,... , t- r. n kan 1 5 eller äktenakaps^^
Vilja båda makarna erhålla iemshUnadenh^r 11
stycket
enligt 11 kap. 3 eller 4 §, göte de ansökan a
är laga domstol i mål mot dem bagge.
ansvar yrka ,
Fråga om återgång eller äktenskapskil
väckas vid den rätt, där brottmålet ar anhangi^ .
ei kunnat vinnas,
var
rättegångsbalken sägs, även om fall ej ar o
bestämmeisern^ ^
Har
slaranden
g]
ort
anmälan
_i
ej6] tiUäuipmng.
Har svaranden gjort anmman i
styckena av sagda paragraf, äge dock
r,
ål akall handläggaa moui
Rätten mä, om part det begär, Ktordna, att aktfn

s

iärnpning.

•• “
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8§.
Mål om hemskillnad enligt 11-kap. 1 § varde ej till prövning upptaget, såframt det ej
^^sas, att medling ägt mm, efter vad i 14 kap sägs.
Mål om hemskillnad enligt 11 kap. 2 § ma icke upptagas, med mindre det visas, att
medling ägt rum, eller att svaranden underlåtit att på kallelse infinna sig till medling
eller ej kunnat anträffas med kallelse. Skall målet upptagas, ehuru medling ej föregått,
och finner rätten, att tillfälle till medling bör beredas, skall målet uppskjutas och lämplig
person av rätten utses till medlare; och gälle om sådan medlare vad i 14 kap, 3 § sägs.
Hörsammar make ej kallelse att infinna sig inför medlaren, eller har av annan orsak
medling ej skett fÖre den dag, till vilken målet blivit uppskjutet, äge vidare uppskov
för medling ej mm, med mindre båda makarna det äska.
0 §■

¬

Rätt-en bar att sörja för fullständig utredning och äger för sådant ändamål införskaffa
erforderlig bevisning. Ej vare parts erkännande av viss omständighet gällande, såvida
det ej styxkes av annan bevisning. Ed må ej bjudas.
Vad sålunda är stadgat skall ej äga tillämpning beträffande särskilda, i sammanhang
med huvudsaken förekommande frågor, om vilka parterna kunna träffa avtal.
Har rätten förordnat, att part skall personligen inställa sig, och kommer han ej, varde
han, om så finnes lämpligt, till rätten hämtad.
Varder någon enligt rättens förordnande inkallad såsom vittne eller för att upplys
ningsvis höras, skall beträffande ersättning av allmänna medel för inställelsen och sådan
ersättnings återgäldande i tillämpliga delar gälla vad i avseende å brottmål är stadgat.
10 §.
Ej må på grund av makes sinnessjukdom eller sinnesslöhet dömas till återgång av
äktenskap eller till äktenskapsskillnad, med mindre läkarintyg angående sjukdomen
blivit företett. Närmare bestämmelser om sådant intvg meddelas av Konungen.
11 §.
I mål om återgång av äktenskap, hemsMIlnad eller äktenskapsskillnad äge rätten,
på yrkande av endera maken, att för tiden intill dess laga kraft ägande dom föreligger
förordna, efter vad som skäligt finnes, om sammanlevnadens hävande och om bidrag
andres underhåll, så ock förbjuda makarna vid vite av fängelse
eller böter att besöka varandra.
"Vid förordnande om sammanlevnadens hävande äge rätten bestämma, vilken av ma^ hemmet; och äge denne make innehava och nyttja de andra maken
tiLlhonga lösören, som ingå i bohaget, såvida ej rätten beträffande viss egendom annoriw a lororcmar. Sådan bestämmelse skall, om till återgång, hemskillnad eller äkten^apssMna,d_ domes, gälla, till dess bodelning sker. Om den nyttjanderätt till ena
1 5
8
tillkomma^den andre, gälle vad
stämning uttagen, men har målet ej förevarit vid rätten, äge domaren
medÄ VoU
förordnande, varom nu är sagt. Innan förordnande
nande mpilöplof
beredas svaranden att yttra sig över ansökningen. Har förordbmavida
‘
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13 §.
^dsutdxäkt, äge rätten,
till slutligt avgörande.
14 §.
Vid allmän nndenätt skall föras förteckaiDg över alla däi aahän^pcnorda hemskill
nadsmål, utvnsande for varje mal alla sadaua åtgärder ock av rätten el est meddelade
keslut, som anga boet._
Ä hemskillnad blivdt be\nliad, skall underrättelse därom insändas till äktenskaps
registret.

i

i
j

Bosliillnadsmål.
15 §.
ort
mannen
eller domaren, där hustrun Dor svara i saaana maj. rinnes e] ueou*i«
vad nu är sagt, varde målet upptaget av Stockholms rådstuvurätt.
Är i stad ej rättegångsdag, och finnes ej någon satt att å rättens vägnar mottaga mlaizor, må ansökningen ingivas till rättens ordförande.
It) 5!.

i;

. ,

1

;
1
1'

. j

Finner rätten eller domaren, att ansökming om boskilhad -1
grund att den är ställd till orätt domstol eller av annan orsak, .arde besint darom
I

¬

nat å ansökningen.

_ „

Är ansökning gjord av bägge makarna,
ej anstånd d^
meddele rätten eller domaren genast beslut om oo.»,
enligt 20 ? skall äcra rum.
Ib %•
,
V _ teckne rattea eller co
Är ansökning om boskillnad gjord
ratten, i stad sen^tinom
maten ä ansökningen kallelse å makarna a.t I”?;'';„ist infallande lartma tmg
åtta dagar och på landet å viss dag unde».
^
Är denne ej till;
eller ock å urtima tin c, om sådant äsuas.
TT-ii

^

1

'*■

_vi_____

skriftligt medgivande till
skall äga rum, genast meddela bes
'^d rätten inställd.
^44^200074, Srentk fOr/cttnin^omling ^920,

’nm bosldlksdec, o
. jos-^3^-

f

t
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20 §.
Har make, som sökt boskillnad, innan ansökningen beviljats, påkallat upprättande
av bouppteckning, efter vad i 9 kap. 9 § sägs, och har sökanden tillika begärt anstånd
med boskillnadens beviljande, till dess han fått taga del av bouppteckningen, må boskillnadsansökningen ej bifallas, förrän en månad förflutit från det bouppteckningen
tillställts makarna, såvida ej sökanden dessförinnan fullföljer ansökningen.
21 §.
När ansökning om boskillnad inkommit, så ock då boskillnad blivit beviljad, skall
genom rättens eller domarens försorg kungörelse därom införas i allmänna tidningarna
och i tidning inom orten ävensom underrättelse insändas till äktenskapsregistret
22 §.
Vid allmän underrätt skall föras förteckning över alla där anhängiggjorda boskillnadsärenden, utvisande för varje ärende dagen, då ansökning däri gjordes, så ock alla i
ärendet vidtagna åtgärder och av rätten eller domaren eljest meddelade beslut.

'vi

t

Särskilda bestämmelser rörande vissa andra mål.

¬

23 §.
^
stycket är stadgat om mål angående hemskillnad enligt 11 kap. 2 §
ska l ap tillämpning jämväl beträffande mål emellan makar angående underhållspvldigheten, savida de ej på grund av söndring leva åtskilda, så ock beträffande mål
dem emellan angaende fråga, som avses i 8 kap. 6 eller 7 S
24 §.
maken att utgiva underhållsbidrag enligt 5
makp vrkflf *1” ®
det till hemskillnad eller äktenskapsskillnad blivit dömt,
?6 S ä^
pderhåilsbidrag enligt 11 kap. 25 eller
bidxL lör
av karanden förordna, att svaranden skall utgiva skäligt
bK^ag for tiden mtill dess laga kraft agande dom föreligger.
Sadant förordnande kan när som helst av rätten återkallas
TT

1

-

.

25 §.

lösören

^

^

andra maken till nyttjande erhålla nödiga
‘-»'Anande därom Kr tiden intUl
Förordnande, varom nu är sagt, kan när som helst av rätten återkallas.

va* rid"ä?ten“Ämarl“ni^»“?l^^
nämnda
säes
för tidpn
Innan paragrafer
?örorTande
Seddelas
sökningen.

‘

25 §, men har målet ej fore^
meddela förordnande,
^^religger. varom i

meaueias, skali tillfälle beredas svaranden att yttra sig över an-

omprövning, h^uruviTa^förm^a^ndet^^l^tr
första rättegångstillfället i målet under
som helst IterkaUaf
skall aga bestånd. Det San jämväl därefter när
agande^'^m.*^®’

gånge i verkställighet lika med laga kraft

valtnin?,\£tef“<i’‘““

egeadom skaU sättas under särskild vård och föt*

leap, b

11 kap. 17 eller 23 § eller 12 kap. 5 §, soke

i
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han hos rätten förordnande därom. Har å landet såHan
• •
jge han, om sökanden det äakar, meddela förordntde åtÄ'Ä*®
ä?endet ti handläggning forekomtner, tagit frågan undet cSv^L
.
Innan förordnande, varom nu ar aagt, meddelL skaU oeS
försorg tillfälle beredas andra maken att yttra sig över aÄineen'”' “
anforktmm ffän^LaStem'"
‘ verkståliigher, sådda e) föröad då
lar(

^
¬

Gamensamma bestämmelger.
29 §.
Ätgärd, som enligt 9 kap. 9 §, 11 kap. 20 eiler 23 § eller detta kap. 16,17,18 eller 19 3
for 28
OS §S andra
ntiflra stycket
stvcket ankommer
eller
ankommer nå
på domaren
domaren åå knrlpr
landet, iiao
äge han
han ddtaga, även .a,v,
om 1,,..
han
är jävig; anmäle dock, om förordnande för särskild domare tarvas, jävet utan dröjsmål
i hovrätten.
30 §.
Klagan över rättens slutliga utslag i mål. som i detta kap. äro nämnda, skall, även
om målet är av beskaffenhet att böra anhängiggöras genom stämning, föras genom
besvär.
31 §.
Är part missnöjd med rättens under rättegång meddelade bwlut i fråga, varomn tdrmäles i 9 kap. 6 eller S §, 11 kap. 20 eller 23 § eller detta kap. 11, U, -d
eller 2G 5, mä däröver föras särskild klagan.
32 §.
Har domaren d landet meddelat beslut, som enligt denna ^ ^ ^, räknad från det
må klagan föras bos hovrätten; och vare tiden for be=vars an
klaganden erhöll del av beslutet.
1 31 eller 32 §, må klagan ej föras.
över hovrättens beslut i fråga, som avses i

Allmänna bestämmelser,
■
den dag för slutdag
Då enligt denna bajk tid skall räknas
från vilken
ansedd, som genom sitt tal i månaden mo s , ^ njiaadens siats »
Finnes ej motsvarande dag i slutmånaden, ^nrcle
2 §.
göras i krrkoböckecna
Anteckningar om äktenskaps ingående och npi
enligt de föreskrifter Konungen giver. ^
äktenskapsregister
Hos
ros

Ha samling av vad i äkteuskapsregist^^^^^^ register for
efter band befordras till trycket och foci&=

t

t.

.*

i.'

l

1 §■

eu för 1.hela riket
för inskrivning av de uppgifter,
*^“J‘Ä^gj.
'irf5reskri'^et.
foreskri'^^t.
___ ; -nQrrkhrp.fc
eliest
varder‘ ^
eller‘r vilkas intagande
i registret
eljest

•y

f

16 KAP.

-i
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^ „ii,yir.Tiiias
allmännas forsorp5
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lde»™nsamlingeBtryekes,skaUde.ö™9änte®^eaomstaloci8vere=:etoto^ i
och skall samlingCT där hällas tjllgangllg ior allmänheten.
Närmare föreskrifter om äktenskapsregietrets förande och om den i 4 § omförmälda
samlingen meddelas av Konungen.
^ ^
Om vissa mternationella rättsförhållanden rörande äktenskap är särskilt stadgat.
Det alla som vederbör, hava sig hörsamligen att efterrpta. Till yttermera visso
hava Vi detta med egen hand underskrivit och med ^art knngl. sigill bekrafta latit.
Ptockholms slott den "Il juni 1920.

GUSTAF.
(L. S.)

..

^

(Justitiedepartementet.) '
TwT « /t
i\:r 4tUO.

¬

'Rtibrik ccli öntmn toag-jfraii friin prodikrtolea.)

Lag
om införande av nya giftermålsbalken;
given SiochhoJms dolt den 11 juni 29SO.
Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung,
göra veterligt: att Vi, med riksdagen, fnnnit gott förordna som följer;
1 §.
Den nu antagna giftermålsbalken skall jämte vad här nedan stadgas landa till efter
rättelse från och med den 1 januari 1921.

i
r
I

Genom nya lagen upphävas med den begränsning bär nedan stadgas;
giftermålsbalken i 1734 års lag;
ö kap. 3 § ärvdabalken;
lagen den 1 juli 1898 om boskillnad;
lagen den 12 november 1915 om äktenskaps ingående och upplösning;
S § 2 i lagen den 12 november 1915 om vad iakttagas skall i avseende å införande
av lagen om äktenskaps ingående och upplösning;
tillika med alla de särskilda stadganden, vilka innefatta ändring eller förklaring av
vad sålunda upphävda lagrum innehålla eller tillägg därtill;
så ock vad i övrigt finnes i lag eller särskild författning stridande mot nya lagens
bestämmelser.
S §.
Dar i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts
genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i stället tillämpas.

!

Vad i 9 kap. 1 § äldre giftermålsbalken stadgats därom, att hustrun följer mannens
stand, skall fortfarande äga tillämpning.
5 §.
makar, som ingått äktenskap, innan nya lagen trätt i kraft,
skall 1 stallet for bestämmelserna i 5—9 kap., 10 kap. 4—11 §§, 11 kap. 14—22 §§, 23 §

i.

