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Kr 316.
Lag
angåeinle fuKlring i 12 och
kap. giftcrniillshalkeD;
given Siockholms $lali den 9 juni 2933.
V i GUSTAF, mod Guds n å d o. Sveriges. Götes och \ c o d c s
K 0 nw E g, g ö ra ve te rl i g t: alt Vi, med riksdagen\ funnit gott farordua-'
att 12 kap. 2, 3 och 5
sistnämnda iagruin i nedan, angivna dol, samt
kap1 ^ giftern-irxishalken skola hava följande ändrade lydedse;
^ I{ik?.(3agcns skrivelse 1Ö.j3; 2‘3S.
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12 KAP.
•'

2 §.
Emot dSåsbodelagrates bestridande må bodelnincr ei
•
.Kg^i för vilken den döde svarade, blivit gnfdS eller
^e^rar föt ^Iden eUer medel tiU dess^etaMnff satts Sd °t säÄklld
S
rtid. Har den dodes egendoin blivit avträdd till konturs, m4 bodelSnnSdse
sra null ^tan binder av delagaies bestridande.
utiimng staase
.
3 §.
^4
TiU dess bodelning sker, tage efterlevande maken del i förvaltningen av
f den dodes egendom efter vad i lagen om boutredning ock arvskifte sägs

^

,

Om det finnes erforderligt tiU betryggande av arvingars ocb universella
testamentstagares ratt, skall giftorättsgods, vaiöver efterlevande maken enligt
4 § äger råda, till värde motsvarande vad av nämnda gods kan antagas vid
bodel^gen tillkomma dem, sättas under särskUd vård ocb förvaltning, till dess
bodelning skett; dock må sådant avskiljande ej mot efterlevande makens bestridande äga rum, såvida ban ställer säkerhet, som av rätten godkännes.
Vid — — — utgifter.
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13 KAP.
1 §■

Bodelning i anledning av boskillnad, äktenskaps återgång, bemsHUnad,
ing l'
äktenskapsskillnad eller ena makens död skall förrättas med iakttagande av
bestämmelserna i detta kapitel; ocb skall T,rid bodelniapn vad som finnes
r, s;i
:cib ¬ etadgat om arvskiftes form, förordnande av särskild skiftesman samt dennes
eller bontredningsmans befattning med skifte äga motsvarande tillampmng.
Vad i detta kapitel sägs om make skall, när make ar dod, rillampas be
ari'
träffande hans arvingar ocb universella testamentstagare, savida ej annor
lunda stadgas.
Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1934. , ^ hlirit uoplöst,
Hut bosMUnad eUer hemskilkad jlgt rum
till eftoräb
binan nya lagen trätt i kraft, sfell aldre lag fo
makes död ocb lagen
teke, där ej fråga är om
beträffande dödsboet,
om bontredning ocb arvsHfte skall vunna
äldre giftermålsÄro makars förmögenbetsforhallanden ^
i denna lag sägs
balketi, skall med avseende å skifte x
förorLnde av särskild sHfom tillämpning av reglerna om
sHfte.
tesman samt dennes eller boutrednmgkma
yttermera
Det alla Bom vedeiböt hava sig MSllbÅdt ocb S Värt kungl. sigiH
VISSO kava Vi detta med egen. band nnde
bekräfta låtit.
Stockbolms slott den 9 jnni 1933.

GUSTAF.
(L. S.)

j(;_ ScHLTXSR.

(Justitiedepartementet.)
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