SYENSK FÖRFITTNINGSSAMLIKG.
1946
Kr 823—826.
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utkom från trycket
den 9 januari 1947.
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Nr 822.
Lag
om ändring i giftermålsbalken;

'
■

given Stockholms slott den SO december 19-46.
, V i GUSTAF, med Guds uåde, Sveriges, Götes ocli Veudes
onung, göraveterligt; att Vi, med riksdagen^ funnit gott förordna,
els att 8 kap. 12 § och M kap, 3 § samt 15 kap. 5, 7—9, 11, 13—15, 18, 19
och 23—29 §§ giftermålshalken^ skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan
gives och dels att 15 leap, 30—33 §§ nämnda balk skola upphöra att gälla.
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8 KAP.
d •

12 §.
Ar äktenskapsförord slutet mellan trolovade, vare det gällande från äkten
skapets ingående, om det ingives till rätten inom en månad, sedan äktenskapet
ingicks. Eljest vare förord ej gällande, förrän det ingivits till rätten.
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14 KAP.

3- §.
Medlare äger------------förlilta makarna.
Medlare har att iakttaga tystnad om vad han vid medlingen erfarit och han
må ej höras som vittne därom.
15 KAP.
5 §.
, Ar ansökning om hemskillnad gjord av bägge makarna och möter ej hinder
för dess upptagande, äge rätten utan huvudförhandling omedelbart företaga
målet till avgörande. Vad nu sagts skall ock gälla, såvida ansökning om
äktenskapsskillnad gjorts av bägge makarna och parternas inställelse ej fin
es vara behövlig för måletst utredning.
Mål om hemskillnad enli^ 11 kap. 1 § varde ej till prövning upptaget, såramt det ej visas, att medling ägt rum, efter vad i 14 kap, sägs.
o

.

Mål om hemsldllnad enligt 11 kap. 2 § må ej upptagas, med mindre det
visas, att medling ägt rum, eller att svaranden underlåtit att på kallelse ininna sig till medling eller ej kunnat anträffas med kallelse.
9 §.
.Skall mål, som avses i 8 §, upptagas, ehuru medling ej föregått, och finner
åtten, att tillfälle till medling bör beredas, skall lämplig person av rätten
Uiksdagons skrivelse 194G: 535.
Senaste lydelse av 15 kap. 24 ocli 25 §§ se 1944: 267.
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utses till medlare; ocli gälle om sådan medlare vad i 14 kap. 3 § sägs. H
.
sammar make ej kallelse att infinna sig inför medlaren, eller kar av an
,
'
orsak medling ej skett före utsatt tid, äge vidare anstånd för medling ej ruin^jV
med mindre båda makarna det äska.
■ ■ '
■ ..r:
11 §.
'I.
I mål----------- besöka varandra.
irjDiie
Vid förordnande------------5 kap. 8 § sägs.
Förordnande, varom nu är sagt, må meddelas utan huvudförhandling. Innan förordnande meddelas, skall tillfälle att yttra sig över yrkandet beredas ‘
andra maken. Har förordnande meddelats, pröve rätten, när målet avgöres, ’
om åtgärden skall bestå.
Beslut, varom------- -— rätten återkalla/S.
\
13 §.
^
Vid allmän underrätt skall föras förteckning över alla där anhängiggjorda;
'
hemskillnadsmål, utvisande för varje mål alla sådana åtgärder och av rätten!
eljest meddelade beslut, som angå boet.
i bhk.
14 §.
.
När hemskillnad blivit beviljad, skall underrättelse därom insändas till; ; “
^4-—----i :‘®rirtE:
äktenskapsregistret.
15 §.
Boskillnad sökes skriftligen hos den rätt, där mannen bör svara i tvistemål
i allmänhet eller, om mannen ej är skyldig att i mål, som nyss sagts, svara ,
vid svensk domstol, hos den rätt, där hustrun bör svara i sådana mål. Finnes' sågar
ej behörig domstol, enligt vad nu är sagt, varde målet upptaget av Stockholms lisnTi^
rådstuvurätt.
•'
18 §.
'4*1
Är ansökning om boskillnad gjord allenast av endera maken, skall före
läggande meddelas andra maken att inom viss tid inkomma med skriftligt sva
romål. Föreläggandet skall jämte ansökningen delgivas andra maken på sätt
om stämning är stadgat.
Medgiver andra maken ansökningen eller är hans bo avträtt till konkurs,
skall, såvida ej anstånd enligt 20 § skall äga rum, beslut genast meddelas om
boskillnaden. I annat fall skall förberedelsen fortsättas eller, om fortsatt för
beredelse ej erfordras, målet omedelbart utsättas till huvudförhandling.
19 §.
Angående föreläggande för part och parts utevaro i boskillnadsmål äge vad
1 rättegångsbalken är stadgat om mål, vari förlikning ej är tillåten, motsva
rande tillämpning,
Hn
23 §.
^
Vad i 8 och 9 §§ är stadgat om mål angående hemskillnad enligt 11 kap,^
2 § skall äga tillämpning jämväl beträffande mål emellan makar angående 5^^,
underhållsskyldigheten, såvida de ej på grund av söndring leva åtskilda,
ock beträffande mål dem emellan angående fråga, som avses i 8 kap. 6 eller
7 §.
24 §.
. - ’'
Har make----------- skäligt finnes,
■ 1
25 §.
'
Har make----------- dom föreligger,
. 'H,
26 §.
Förordnande, varom i 24 eller 25 § sägs, må meddelas utan huvudförhand-* ^
ling.
_
Innan förordnande----------- över ansölmin n.
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Har förordnande meddelats, prove rätten, när målet avgöres, om åtgärden
f

11 bestå.

27 §.
• Förordnande, varom i 24 eller 25 § sägs, gånge i verkställigbet lika med laga
> kraft ägande dom men kan när som helst av rätten återkallas.
§.
Vill make eller hans arvinge, att egendom skall sättas under särskild vård
2 och förvaltning, efter vad som stadgas i 9 kap. 6 §, 11 kap. 17 eller 23 §
' eller 12 kap. 5 §, söke han hos rätten förordnande därom. Sådant förordnan
de må, om sökanden det äskar, meddelas att gälla till dess ärendet av rätten
avgöres. Det kan även dessförinnan när som helst återkallas.
Innan förordnande, varom nu är sagt, meddelas, skall tillfälle beredas andra
maken att yttra sig över ansölmingen.
Förordnande gånge------------från hovrätten.
ir- ' ■
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29 §.

Mot beslut, som av underrätt meddelats under rättegången i fråga, varom
förmäles i 9 Irap. 6 eller 9 §, 11 kap. 2.0 eller 23 § eller detta kap. 11, 24 eller
25 §, skall talan föras särskilt.
Mot hovrättens beslut i fråga, som nu nämnts, må talan ej föras.

j

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1948; därvid gälle i tillämpliga
urd4, delar vad i lagen om införande av nya rättegångsbalken finnes föreskrivet.
dl
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
’ vVisso hava Vi detta med egen hand underslrrivit och med Vårt kungl. sigill
¬bekräfta låtit.
Stockholms slott den 20 december 1946.
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(L. S.)

(Justitiedepartementet.)
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Hermajst Zetterberg.

