GIFTERMÅL- en ekonomisk och juridisk trygghet.
Att gifta sig är inte bara en fantastisk upplevelse och ett minne för livet
utan det medför även många juridiska och ekonomiska fördelar.
Det är många som tror att det ej är någon större skillnad mellan att vara gift och
sambo men gifta har ett betydligt större ekonomiskt skydd och reglerna för gifta är tydligare.
I äktenskapet äger vardera maken fortfarande sina egna tillgångar och skulder. Däremot har
man giftorätt i den andre makens tillgångar. Giftorätten får endast betydelse vid en skilsmässa
eller dödsfall, det vill säga när äktenskapet upplöses. Då anses tillgångarna (efter det att
skulderna dragits av) tillhöra makarna med ½ var, detta kallas bodelning.
Vill man ha någon annan fördelning om äktenskapet skulle upphöra, kan man skriva ett
äktenskapsförord. Där kan man komma överens om att vissa tillgångar endast skall
tillhöra den ena maken vid en framtida bodelning. Dessa tillgångar kallas då enskild
egendom. En vanlig anledning till att man skriver ett äktenskapsförord är att man vill
behålla viss egendom, t ex aktier, fastigheter eller släktklenoder, för egen del även i
framtiden. Ett äktenskapsförord kan skrivas såväl före som under äktenskapet. För att det skall
gälla krävs att det är skriftligt, undertecknat av båda makarna och registrerats hos en tingsrätt.
Tillgångarna kan också bli enskild egendom genom villkor i gåvobrev eller testamente.
Ofta gör föräldrar detta villkor vid gåva eller arv för att försäkra sig om att viss egendom
stannar hos sina barn även om barnens äktenskap skulle upphöra i framtiden.
Ett giftermål innebär också att makarna ärver varandra även före de gemensamma barnen
och deras ekonomiska trygghet ökar därmed. Om det finns barn som ej är gemensamma har
dessa alltid arvsrätt före sin styvförälder. Vill man ändra detta måste man skriva ett
testamente, det gäller dock ej laglotten (halva deras arv) som de alltid har rätt att få ut.
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