
Äktenskapskontrakt 

Äktenskap 

1. Äktenskapet är ett förbund mellan make (man) 
och maka (kvinna).

2. Kontraktet konstituerar förbundet makarna 
emellan. Avtalet signeras enskilt av fyra 
vittnen och makarna (och vigselförrättare).

3. Äktenskapet syftar till ett livslångt förbund 
mellan parterna.

4. Förbundet går ut på att dela kärlek och visa 
omsorg, ta hand om varandra när båda eller 
endera genomgår svårigheter i livet.

5. Makarna delar allt med varandra, inte bara 
ekonomi, också intressen och motgångar.

6. Separation innebär inte skilsmässa, utan att 
makarna flyttar isär på grund av svårlösta 
motsättningar. Känslomässig och sexuell 
otrohet förblir otillåtet.

7. Skilsmässa utlöses endast av oövervinnerlig 
separation, sexuell otrohet eller fysisk och 
psykisk grov eller frekvent misshandel.

8. Äktenskapet upphör vid död eller mångårigt 
försvinnande.

9. Skilsmässa fastställs av skiljedomare. 
Upphörande fastslås av två oberoende vittnen.

Vigsel & Bröllop 

1. Bröllopet är den ceremoni och fest genom 
vilket äktenskapet ingås och offentliggörs, 
med eller utan vigselförrättare. 

2. Festen ska hållas för vittnen, gäster (och 
vigselförrättare).

3. Äktenskapet förseglas genom coitus inom en 
vecka från bröllopet.

Barn 

1. Skilsmässa utlöser delad vårdnad om barn.

2. Föräldrar får inte belasta sina barn med bördor.

3. Barnen lyder sina föräldrar och respekterar alla 
syskonen.

Förbund 

1. Förbundet är till för att deklarera en allians 
mellan make och maka.

2. Alliansen omfattar kärleksliv, känsloliv, vilja 
och hälsa.

3. Alliansen är till för att samarbeta och leva 
tillsammans som en enhet.

4. Alliansen behöver upprättas för att inga 
anklagelser om otukt ska ha någon grund.

5. Alliansen omfattar, men är inte begränsad till 
regler mellan makarna hur de bör förhålla sig 
till varandra, behandla varandra, undvika att 
göra varandra illa och samarbeta tillsammans 
mot gemensamma mål.

a. Kvinnans vilja är underordnad mannens.

b. Mannens rätt handlar om hans fru.

c. Mannen är skyldig att skydda, utge sig för 
och försörja sin fru.

6. Kvinnans rätt handlar om kärlek, materiella 
saker och sin mans respekt.

a. Hon ska älska sin man och sina 
gemensamma barn.

b. Hon ska sköta hushållet och planera 
vardagsbestyren med sin mans insyn.

c. Hon ska begära hjälp från sin man när det 
är något som hon inte klarar.

7. Mannen har rätt till sin fru och hennes kärlek.

a. Mannen ska skydda sin fru från faror och 
svårigheter.

b. Mannen ska förse henne med det hon 
behöver och kan tänkas ha nytta av.

8. Förbundet ska gemensamt omfattas av ägor, 
prylar och gemensamma föremål som makarna 
använder och införskaffar. Befintliga 
egendomar delas enligt separat avtal.
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