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Arbejdsark 

Kapitel 9, opgave 4 

Klassen deles i to halvdele, som igen deles ind i par. Derefter løses følgende opgaver: 

1. Sorter paragrafferne fra Napoleons lovgivning efter revolutionen (Kilde 3) i to bunker:

Den ene bunke er de paragraffer, som sikrer kvinders rettigheder,

den anden er de paragraffer, som sikrer mænd rettigheder.

2. Hvilket forhold mellem kønnene er denne lov udtryk for?

3. Sammenlign med det forhold mellem kønnene, som kan spores i kilde 4, skilsmisseloven under den

franske revolution.

4. I skal nu mødes med en makker fra den anden halvdel af klassen. Den ældste af jer skal

argumentere for, at Code Civil er en god og rimelig lov, den yngste skal argumentere imod.

213. Manden skylder sin kone beskyttelse, konen
skylder sin mand lydighed.

276. Det gensidige samtykke kan ikke modtages før
to år efter ægteskabets indgåelse.

229. Ægtemanden kan anmode om skilsmisse
med baggrund i sin kones utroskab.

277. Det kan ikke godtages efter 20 års ægteskab,
eller hvor konen er blevet 45 år gammel.

230. Konen kan anmode om skilsmisse med
baggrund i sin mands utroskab, hvis han har bragt
sin elskerinde ind i deres fælles hjem.

298. I det tilfælde, hvor loven tillader skilsmisse på
grund af utroskab, skal den skyldige part aldrig
tillades at gifte sig med sin medskyldige. Den utro
kone skal dømmes på samme måde og, på
anmodning af anklageren, til indespærring i fængsel
i en periode mellem tre måneder og to år.

231. Ægteskabets parter kan gensidigt forlange
skilsmisse med baggrund i overgreb, mishandling
eller alvorlige skader, udført af den ene af dem
mod den anden.

371. Et barn af hvilken som helst alder skylder sin
fader og moder ære og respekt.

232. Dom over en af ægteskabets parter til en
vanærende straf skal for den anden være en
grund til skilsmisse.

372. Han er under deres kontrol, indtil han bliver
myndig, eller deres forældremyndighed er ophørt.

233. Det gensidige og vedholdende samtykke fra
ægteskabets parter, udtrykt på den måde, loven
foreskriver, under de betingelser og efter de
beviser, den foreskriver, vil være tilstrækkeligt til
at bevise, at deres fælles liv er uudholdeligt for
dem; og at der findes, med henvisning til dem, en
uigendrivelig grund til skilsmisse.

373. Faderen alene udøver denne kontrol under
ægteskabet.

275. Det gensidige samtykke fra gifte personer
skal ikke blive godtaget, hvis manden er under 25
år, eller kvinden er under 21.
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