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Uttom från trycket
den 9 jnni 1948.
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Nr 273.
Lag
om ändring i giftermålsbalken;

ht

given Stockholms slott den S8 maj 1948.
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V i GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götesoch Vendes
o n u n g, göra v e t e r I i g t: att Vi, med riksdagen^ funnit gott förordna,
2 kap. 1, 5 och 6 §§, 3 kap. 2 § 2, 4 och 5 mom. samt 10 kap. 2 § giftermålsbalken- skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives, samt att i 2
kap. samma balk skall införas en ny paragraf, betecknad 13 §, av nedan
angiven lydelse.
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2 KAP.
illyte

1 §.
Man under tjuguett år eller kvinna under aderton må ej träda i'äktenskap
¬ utan tillstånd av länsstyrelsen i det län, där den underårige har sitt hem
vist.
5 §.
Den, som är sinnessjuk eller sinnesslö, må ej ingå äktenskap, med mindre
medicinalstyrelsen finner skäligt tillåta äktenskapet.
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 medicinalstyrelsen finner skäligt tillåta äktenskapet.
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13 §.
Klagan över beslut av länsstyrelse i fall, som i 1 § avses, eller av medici
nalstyrelsen i fall, som i 5 eller 6 § avses, må föras hos Konungen i justitie
departementet i den ordning, som är bestämd för överklagande av förval
tande myndigheters och ämbetsverks beslut.
3 KAP.
2 §.
2 mom. Innehålla ej kyrkoböckerna eller intyg, varom i 1 mom. är sagt,
upplysning om trolovads ålder, har han att annorledes förebringa utredning
därom. Är trolovad i den ålder, att han enligt 2 kap. 1 § ej äger ingå äkten
skapet utan särskilt tillstånd, skall han styrka, att sådant tillstånd givits.
‘ Riksdagens skrivelse 1948: 218.
® Senaste lydelse av 2 kap. 5 §, 3 kap. 2 § 4 mom. samt 10 kap. 2 § se 1945: 273.
137—48Ö024. Svensk författninossamlino 1948, Nr 272—277.
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4 mom. Är anledning antaga att trolovad är sinnessjuk eller sinnessl
eller har trolovad varit sinnessjuk inom de tre sista åren, skall han m
läkarintyg styrka, att sinnessjukdom eller sinnesslöhet icke kan hos honom'
på^’isas, eller ock Ausa tillstånd jämlikt 2 kap. 5 § att utan hinder av sin
nessjukdomen eller sinnesslöheten ingå äktenskapet.
;
5 mom. Trolovad skall, om------------ med fallandesot.
Trolovad skall ock----------- smittosamt skede.
Vad sålunda
lunda är stadgat äge dock ej tillämpning med avseende å trolovad,
som visar tillstånd jämlikt 2 kap. 6 § att utan hinder av sjukdom, varom
fråga är, ingå äktenskapet.
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10 KAP.
t,'.

2 §.

Var make vid vigseln sinnessjuk eller sinnesslö, gånge äktenskapet på
hans talan åter, så%dda han ej erhållit tillstånd jämlikt 2 kap. 5 § att utan
hinder av sinnessjukdomen eller sinnesslöheten ingå äktenskapet. Har han ;
ej yrkat återgång inom sex månader, från det sjukdomen blev botad, vare
han sin rätt till talan förlustig.
Hade andra----------- blivit botad.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1948.
Det alla som vederhör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.
Stocldiolms slott den 28 maj 1948.

GUSTAF.
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(L. S.)

(Justitiedepartementet.)
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Herman Zetterberg.
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