
FAMILJE- OCH KVARLÅTENSKAPSRÄTTENS 
GRUNDER 
 

I. Familje- och arvsrätten som ett delområde av rättsordningen 
• Barnrätten – regleringen av vårdnaden om barn, intressebevakningen för barn, avgöranden om barns 

boende, underhåll för barn och underhållsstöd, faderskapslagstiftningen och verkställigheten av beslut 

som gäller vårdnad av barn och barns rätt till umgänge.  

• Viktigaste författningen, högsta rättskällan -> FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen) 

• Intressebevakningsrätten – frågor som gäller regleringen av sådana personers ställning som på grund av 

sin ålder är omyndiga samt ordnandet av intressebevakning för myndiga personer  

• Namnrätten – bestämmelser om hur enskilda individer får förnamn och släktnamn samt hur namn kan 

ändras 

• Parförhållanderätten 

o Äktenskapslagen tillämpas på heterosexuella parförhållanden 

o Lag om registrerat partnerskap tillämpas på familjer där parterna i parförhållandet är av 

samma kön 

o Lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (sambolagen) tillämpas endast på 

samboförhållanden där samborna har bott i ett gemensamt hushåll i minst fem år eller där 

de har eller har haft ett gemensamt barn eller gemensam vårdnad om ett barn. OBS gäller 

ej gifta. I övriga typer av samboförhållanden -> allmänna civilrättsliga bestämmelser.  

• Arvsrätten – den lagbestämda arvsrätten och testamentsrätten  

• Principen om att en reviderad lag endast tillämpas på rättsförhållanden som uppkommit efter att den 

nya lagen trätt i kraft (retroaktivitetsprincipen) tillämpas allmänt  

II. Faderskap, moderskap och föräldraskap 
1. Barn och rätten  

• Samhällspolitiska målet -> lagstifta om en tryggad barndom 

• 2§ L om förmyndarverksamhet – barndomen upphör när barnet blir myndig, dvs. fyller 18 år  

• Barnets bästa är det grundläggande värdet och en allmän princip  

o GL 6§ 3 mom. 

2. Många olika slags föräldraskap 
• Socialt föräldraskap – ett sådant känslomässigt förhållande mellan en vuxen och ett barn som inte 

beror på huruvida det finns eller inte finns ett släktskapsförhållande mellan dem 

o Kan ej fastställas eller upphävas av domstol 

o Har dock haft betydelse i rättspraxis då man avgjort om en intressebevakare kan utses för 

ett barn för att föra barnets talan om upphävande av faderskap  

o HD 2002:13 

• Biologiskt föräldraskap  

o HD 2002:13 – en huvudprincip är en strävan att det rättsliga faderskapet ska motsvara det 

biologiska faderskapet 

 Barnkonventionen art. 7: barn ska ha rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka 

föräldrarna är och bli omvårdad av dem  



o Behöver inte nödvändigtvis sammanfalla med ett socialt föräldraskap eller ett rättsligt 

föräldraskap 

• Adoptivföräldrar  

o Bygger på principen om stark adoption – en fastställd adoption bryter av det rättsliga 

förhållandet mellan barnet och dess biologiska föräldrar och skapar istället ett rättsligt 

förhållande mellan barnet och adoptivföräldrarna  

3. Faderskap och moderskap 
Pater est-presumtionen 

• Pater est-presumtionen: faderskapet konstateras med stöd av äktenskap 

o När ett barn föds i ett äktenskap antas moderns äkta man vara barnets far – FaderskapsL 

2§  

o Presumtionen tillämpas oberoende av ålder, läng eller hur modern blev gravid  

o Har stor betydelse för barnet, bl.a. bestäms barnets medborgarskap utgående från faderns 

medborgarskap (medborgarskapsL: om barnets far är finsk medborgare och gift med 

barnets mor -> finskt medborgarskap då barnet föds) samt om barnets föräldrar är gifta 

med varandra då barnet föds blir vardera vårdnadshavare för barnet direkt (6§ L angående 

vårdnad om barn och umgängesrätt) 

• Pater est-presumtionen tillämpas inte då ett barn föds efter en äktenskapsskillnad som vunnit laga 

kraft och modern inte har ingått ett nytt äktenskap före barnet föds, FaderskapsL 2§.  

• I fråga om barn som fötts 1.7.1980 eller tidigare tillämpas presumtionen även då barnet fötts efter en 

äktenskapsskillnad  

o -> barnen alltid arvingar  

• Om ett äktenskap upplösts före barnets födelse pga. äkta mannens död, antas han vara far till barnet 

om barnet har fötts inom en sådan tid efter äktenskapets upplösning att barnet kan ha blivit avlat 

under äktenskapet, FaderskapsL 2§  

o Räcker med att barnet på sannolika grunder kan antas ha avlats på en sådan tidpunkt i 

äktenskapet att moderns graviditetstid pågått lika länge eller en kortare tid än en 

genomsnittlig graviditet 

o Om oklarhet råder om den sannolika tidpunkten för när barnet kan ha avlats, kan 

barnatillsyningsmannen inhämta ett medicinskt sakkunnigutlåtande (FaderskapsL 11§ 1 

mom.) 

o Tillämpas presumtionen -> barnet ärver den avlidna äkta maken 

• Pater est-presumtionen tillämpas även när barnets mor efter äkta mannens död har ingått ett nytt 

äktenskap och barnet föds i moderns nya äktenskap, FaderskapsL 2§  

o Barnet betraktas som den nya äkta mannens barn 

o Barnet ärver inte den avlidna äkta maken, även om hen de facto skulle vara biologiskt barn 

till honom 

• Tillämpas också då barnet föds i mångkulturella äktenskap 

o Faderskap bestäms direkt med stöd av finsk lag om barnets mor är bosatt i Finland vid 

barnets födelse eller om barnets mor inte är bosatt i någon stat vid barnets födelse och hon 

vistas i Finland eller är asylsökande i Finland vid barnets födelse, FaderskapsL 47§ 1 mom.  

• Denna presumtion kan alltså ge upphov till ett oriktigt faderskap -> kan upphävas varav det riktiga 

faderskapet kan fastställas  

 

 



Mater est-regeln 

• En kvinna som föder ett barn betraktas alltid som barnets mor  

• Gäller även i s.k. livmoderuthyrningsfall där kvinnan som föder barnet (surrogatmor) för en annan 

kvinnas räkning  

o Inte uttryckligen tillåtet i Finland  

o Barnet kan genom adoption överföras till familjen som beställt barnet, men endast om 

ingen ersättning har utlovats för adoptionen  

• Tillåtet i Ryssland och Indien  

• En man kan i Finland erkänna sitt faderskap till ett barn som fötts av en surrogatmor endast under den 

förutsättningen att barnets födelseattest betraktas som ett faderskapsbeslut 

4. Allmänna principer vid utredning av faderskap  
• Om ett släktskapsförhållande (man – barn) inte kan konstateras med stöd av äktenskap eller om pater 

est – presumtionen leder till uppkomsten av ett oriktigt faderskap -> släktskapsförhållandet mellan 

mannen och barnet kan fastställas eller upphävas 

• Faderskapsutredning – ett förfarande som äger rum innan ett faderskap fastställs där man inhämtar 

alla de upplysningar om den man som eventuellt är barnets far som behövs när faderskapet fastställs 

(FaderskapsL 5§) 

o Ett utrett faderskap har inte samma rättsverkningar som ett fastställt 

• Utredning kan alltid inledas då ett barn fötts utom äktenskap, men även då det är oklart om den äkta 

mannen är far till ett barn som har fötts i mannens äktenskap med barnets mor (t.ex. om en 

främmande man erkänt barnet och modern och äkta mannen har godkänt erkännandet) 

• Ett barn som fyllt 15 år har rätt att självständigt motsätta sig en utredning av faderskapet – FaderskapsL 

43§ 3 mom. 

o Barnets mor behöver heller inte höras i samma utsträckning om barnet är över 15 år som 

om hen är under 15 år 

• Barnatillsyningsmannen ansvarar för faderskapsutredningar – FaderskapsL 6§ 

o Moderns hemkommun avgör vid vilken socialbyrå en faderskapsutredning kan göras 

o Om modern är död eller om hon inte har någon hemkommun i Finland, görs utredningen av 

barnatillsyningsmannen i barnets hemkommun, 6§ 1 mom. 

o Om barnets mor eller far kontaktar en barnatillsyningsman som inte har regional 

behörighet, ska han försöka ta reda på vilken tillsyningsman som är behörig i ärendet. Om 

han lyckas hitta rätt, skall han sända handlingarna till den rätte som kan påbörja 

utredningen. 

• När uppgifter om ett barn som har fötts utom äktenskap har registrerats i befolkningsdatasystemet 
ska magistraten utan dröjsmål göra en anmälan om saken till barnatillsyningsmannen i moderns 
hemkommun  

• Tillsyningsmannen kallar barnets mot till en överläggning om faderskapsutredningen  
▪ Enligt FaderskapsL 7§ ska modern beredas tillfälla att delta i överläggningen  
▪ Hon har dock ingen skyldighet att delta  
▪ Överläggningen = tillsyningsmannen ska förklara för modern vilka verkningar 

faderskapets fastställande har för barnets rättsliga och ekonomiska ställning  
▪ Om modern levt i ett fast parförhållande och det inte är oklart vem den sannolika 

fadern är, berättar han om barnets rätt till underhåll och rätt att hålla kontakt med 
och träffa vardera föräldern, om vårdnaden av barnet, intressebevakningen och om 
bröstarvingars rätt till arv 

• Tillsyningsmannen ska berätta för modern om förfarandet vid utredning och även fråga henne om 
hon vill att han ska utreda faderskapet, FaderskapsL 7§ 2 mom.  



• Tillsyningsmannen har inte rätt att vid överläggningen utöva påtryckning på modern  
▪ Hindrar dock inte att främja beslut för barnets bästa  

• Modern ska skriftligen meddela om hon motsätter sig utredning, 8§ 2 mom.  
▪ Rättighet både som myndig och omyndig 
▪ Hindrar inte barnet från att senare göra en utredning då hen blivit myndig, hindrar 

inte heller en man som erkänt faderskapet från att kräva att 
faderskapsutredningen ska slutföras och i sista hand att erkännandet ska ges laga 
kraft (sista dock endast om modern inte var gift då barnet föddes) 

• Även andra orsaker kan leda till att utredning inte kan utföras, t.ex. att man inte får tillräckliga 
uppgifter  

▪ Ett beslut om att avbryta utredningen hindrar inte att beslut senare fattas om att 
fortsätta utredningen 

• Om modern inte är gift och är villig att medverka vid en faderskapsutredning, kan hon redan under 
sin graviditet ta kontakt med tillsyningsmannen  

▪ Dock får en man inte erkänna sitt faderskap förrän efter födseln och därför ska en 
man som kan vara barnets far omedelbart efter födseln beredas möjlighet att 
erkänna sitt faderskap, 8§ 4 mom.  

• Modern är skyldig att lämna sanningsenliga uppgifter om alla nödvändiga omständigheter  
• Hon ska uppge vilka män hon haft samlag med vid den tidpunkt barnet kan ha avlats, 10§ 
• Vid hot om straff är hon skyldig att tala sanning  

▪ Kan dömmas för avgivande av osann utsaga till böter om hon lämnat oriktiga 
uppgifter eller utan laga skäl förtigit och detta har bidragit till att faderskap har 
fastställts på oriktiga grunder  

• Merparten av faderskapen som fastställs grundar sig på ett faderskapserkännande som lämnats av 
moderns manliga sambo  

▪ Krävs oftast inte medicinskt sakkunnighetsutlåtande  
• HR - En kvinna som inte är gift har rätt att motsätta sig en faderskapsutredning  

▪ UND - en mor kan inte motsätta sig utredning, om barnet fötts utom äktenskap och 
mannen som anser sig vara barnets far har erkänt faderskapet, 8§ 3 mom.  

• Stämmer inte barnets mors och den presumtiva faderns uppfattningar samman -> 
barnatillsyningsmannen ska vidta åtgärder för att inhämta medicinska utredningar om alla som har 
del i saken  

 
Erkännande av faderskap 

• 1. Förfarandet börjar med att mannen ger en utsaga om att han vill erkänna sitt faderskap, 15§  
• 2. Erkännandet ska godkännas, 16-19§  
• 3. Erkännandet får rättsliga verkningar först då det träder i kraft, 20§ 
• Om ett barn inte fått en far med stöd av pater est-presumtionen -> faderskapet ska fastställas efter 

barnets födelse 
• Förfarandet är viktigt främst i samboförhållanden, förfarandet kan även bli aktuellt då ett 

äktenskap upplösts innan barnet föddes  
• Om barnets föräldrar inte är med varandra och det i samband med faderskapsutredningen kanske 

har insamlats så mycket bevisning som talar för att mannen är barnets far att man kan anse att 
faderskapet bestyrkts, ska barnatillsyningsmannen ge mannen möjlighet att erkänna faderskapet , 
12§  

▪ Får dock inte övertala med hot om rättegång och aldrig om utredningen är oklar 
• 15§ 4 mom - ett faderskap kan erkännas först efter barnets födelse  

▪ Modern får dock begära att faderskapsutredning ska inledas före barnet föds -> 
mannen ska beredas tillfälle att erkänna faderskapet först efter födseln  

• 15§ 4 mom - en man kan inte erkänna sitt faderskap, om barnet dött 
• 15§ 1 mom - erkännandet är en rättshandling som bara kan utföras personligen 

▪ Ska ges personligen, direkt och frivilligt -> annars utan rättslig verkan 



▪ Direkthetsprincipen - mannen ska lämna en utsaga direkt hos behörig myndighet. 
Kan han inte det pga. t.ex. sjukdom eller annan tvingande orsak -> myndigheten ska 
ta emot utsagan hos mannen  

• En man kan erkänna sitt faderskap först efter att myndigheten har insamlat tillräckligt med info om 
att mannen kan vara barnets far 

• 15§ 2 mom - den som tar emot en utsaga om erkännande ska redogöra för mannen vilken innebörd 
och vilka rättsverkningar erkännandet har  

• Utsaga ska lämnas till en barnatillsyningsman, en mantalsskrivare eller en notarius publicius 
▪ En förlovad man kan dessutom då äktenskapet ingås lämna utsagan till 

vigselmyndigheten, 15§ 1 mom.  
• En man som är myndig kan erkänna faderskapet på ett effektivt sätt endast om han har en 

tillräcklig förmåga att bilda en rättsligt relevant viljeyttring i fråga om erkännandet  
• Om viljeyttring om erkännande lämnats av en man som uppnått myndighetsåldern men 

myndigförklarats, har han rätt att ensam föra talan i en sak som gäller hans person endast om han 
har en förmåga att förstå vad saken innebär  

▪ Annars ska mannens intressebevakare beredas tillfälle att bli hörd, 17§ 1 mom.  
▪ Betyder inte att intressebevakare kan yrka att erkännandet inte skulle godkännas, 

men han kan berätta om mannens hälsotillstånd är sådant att det finns skäl att ta 
huvudmannens erkännande på allvar  

• 17§ 2 mom - en man som inte är 18 år har rätt att fe en utsaga om erkännande 
▪ Vårdnadshavare ska beredas tillfälle att bli hörd  

• Om erkännandet gäller ett barn som fyllt 18 år och barnet inte har en rättslig ställning som barn 
som fötts i äktenskap (antingen pga. att barnet fötts utom äktenskap, ursprunglig faderlöshet, eller 
pga. att det rättsliga faderskapet senare har upphävts, faderlöshet till följd av upphävt faderskap) 
behöver modern enligt lan inte beredas tillfälle att bli hörd  

▪ Dock kan ett erkännande endast ske om faderskapet har utretts, där 
moderns information spelar en viktig roll 

• Om erkännandet gäller ett barn under 18 år, ska barnatillsyningsmannen bereda modern och en 
intressebevakare som förordnats för barnet tillfälle att bli hörda med anledning av erkännandet, 
18§  

▪ Modern inte skyldig att ta del av utsagan, men rättighet 
• Myndigheten är dock inte skyldig att avgöra ärendet i enlighet med den hörda personens åsikt 
• Om pater est-presumtionen leder till oriktigt faderskap ska upphävas och det riktiga fastställas. 
• En man som anser sig vara barnets biologiska far kan erkänna sitt faderskap även när ett faderskap 

som grundar sig på pater est-presumtionen inte upphävts av domstol då även faderskap till ett barn 
som fötts i äktenskap kan upphävas genom erkännande, men bara om barnets mor och hennes 
äkta man har godkänt erkännandet, 5§ och 16 a§  

• En man som inte varit gift med barnets mor då barnet föddes kan erkänna barnet oberoende av 
barnets ålder, dock måste hen vara vid liv 

• Äkta man = män som lever i äktenskap med barnets mot då barnet föds (oberoende av om de bor 
tillsammans eller om en äktenskapsskillnad varit anhängig då barnet föddes), om barnets mot 
ingått ett nytt äktenskap innan barnet föddes betraktas hennes nya man som äkta man (krävs dock 
samtycke av honom om t.ex. moderns ex i strid med pater est anser sig vara far). Begreppet 
omfattar även män som när barnet föddes var äkta män, men som senare skilt sig från modern  

• För att ett faderskap ska kunna upphävas och ett nytt fastställas genom erkännande krävs det att 
var och en av de som har del i saken personligen godkänner erkännandet  

• Lagen ställer inga hinder för en man att erkänna en myndig person som sitt barn -> barnets egna 
godkännande krävs 

▪ Endast möjligt om det myndiga barnet har rättshandlingsförmåga 
• Möjligt att erkännandet inte kan fastställas, t.ex. om barnet med stöd av pater est redan har en far 

som inte godkänner erkännandet, även modern har en sådan rätt. Om barnet inte är fött i 
äktenskap kan modern dock inte effektivt hindra att barnet erkänns, om faderskapet har utretts 



• Om barnet som mannen har erkänt ar fyllt 15 -> ska alltid godkänna ett erkännande för att det ska 
fastställas  

• Erkännandet är en formbunten rättshandling 
▪ Skriftligen till behörig myndighet 
▪ Ska dateras och undertecknas av mannen och av den behöriga myndigheten som 

tar emot utsagan, 19§  
▪ Vid erkännande av ett barn som fötts i äktenskap krävs att alla de som har del i 

saken och vars godkännande är nödvändigt för att erkännandet ska kunna 
godkännas, personligen undertecknar och godkänner utsagan, 19§  

▪ Äkta mannen vars faderskap upphävs, mannen som erkänner sitt 
faderskap, modern och barnet om hen fyllt 15  

• En myndighet som tagit emot erkännandet ska sända handlingarna till den behöriga magistrat som 
har i uppgift att godkänna erkännanden 

• Magistraten ska avslå ett erkännande, om ett form- eller förfarandefel belastar erkännadet.  
▪ Ska motiveras 
▪ Barnatillsyningsmannen ska uppmanas till att rätta felen och bristfälligheterna 

• För att erkännande ska träda i kraft krävs: 
▪ 1. Formföreskrifterna iakttagits 
▪ 2. Att man kan utgå från att det inte finns skäl att anta att mannen som erkänt 

faderskapet inte är barnets far (magistraten ska utreda sannolikheten utgående 
från det material som inhämtats under faderskapsutredningen) 

• 45§ - ändring får inte sökas för beslut i ett ärende gällande godkännande av erkännande  
• Ett faderskap har fastställts genom erkännande först när mannen personligen erkänt barnet och 

magistraten har godkänt erkännandet  
• Om barnets föräldrar inte är gifta vid födseln -> modern är vårdnadshavare  

▪ Även om en far har erkänt faderskapet blir han inte automatiskt vårdnadshavare, 
krävs separat avtal mellan föräldrarna eller att en domstol gett beslut om 
vårdnaden  

 
•  

6. Fastställande av faderskap genom rättegång  
• Talan om fastställande av faderskap kan endast väckas vid en domstol som enligt 

forumbestämmelserna i 10 kap rättegångsbalken är behörig att behandla målet 

• FaderskapsL 22§ - det är antingen ett barn eller en man som uppträder som kärande i en rättegång som 

gäller fastställande av faderskap  

o Lagen ger modern ingen direkt rätt att föra talan men en mor har dock rätt att föra ett 

minderårigt barns talan och har således ett indirekt skydd i saken 

• Mannen kan endast föra talan om han har erkänt ett barn som fötts utom äktenskap och där 

magistraten inte har godkänt erkännandet  

o Ska göras inom ett år från det att han fick kännedom om magistratens beslut, 22§ 2 mom.  

• Om en man har erkänt faderskapet och erkännandet har trätt i kraft eller om ett faderskap har 

fastställts i en rättegång upphör andra mäns rätt att föra talan  

• En man kan inte heller föra talan om fastställande om barnet dött 

o Om barnet dör efter att en rättegång om fastställande av faderskap har anhängiggjorts, 

men innan domstolen meddelat sitt beslut, ska målet avskrivas - 23§  

• En man har inte rätt att föra talan om fastställande, på den grunden att han med äkta mannens och 

moderns samtycke har erkänt ett barn som fötts i äktenskap 

• Barn har rätt att från 15 års ålder föra talan, oavsett hur modern förhåller sig till saken 



o Rätten är inte tidsbegränsad till någon övre åldersgräns för barn som fötts 1.10.1976 eller 

senare  

• Barn som fyllt 15 ha räven rätt att hindra ett en talan om fastställande av faderskap förs, om barnet 

önskar  

• Ett barns talan (yngre) kan föras av antingen barnatillsyningsmannen (som gjort 

faderskapsundersökningen eller som har rätt att göra en sådan i fallet) eller barnets vårdnadshavare – 

24§  

• Om barnets mor är vårdnadshavare får hon alltid föra barnets talan oavsett om hon är 18 år eller inte – 

24§  

• Talan om fastställande kan inte föras på ett barns vägnar som är yngre än 15 mot moderns vilja, om 

modern, som har vårdnaden om eller sköter barnet, motsätter sig rättegången – 25§  

• OBS! Moderns vetorätt gäller bara situationer där talan förs på barnets vägnar 

• Om talan förs av en man som erkänt faderskap, men där erkännandet inte trätt i kraft, har mannen rätt 

att hålla fast vid att rättegången ska fortsätta i hans namn även om modern till ett barn under 15 

motsätter sig detta 

• I rättegång gällande fastställande av faderskap har var och en som har rätt att representera barnet, rätt 

att bli erbjuden en möjlighet att bli hörd – 24§  

o Om talan väcks av modern -> barnatillsyningsmannen rätt att bli hörd och vice versa  

o Rätt att berätta sin åsikt i rättegången 

• Vid rättegång om fastställande av faderskap kan man även föra talan om fastställande av 

underhållsbidrag för barnet  

• Varken barnets mor eller en man som anser sig vara den man som på sannolika grunder är fadern är 

skyldiga att föra talan om fastställande av faderskap 

• Barnatillsyningsmannen är dock skyldig att göra detta om tillräckligt mycket processmaterial inhämtats 

så att man med stöd av det kan avgöra om det är möjligt att fastställa faderskapet – 26§ 

o Han ska väcka talan om man kan anse det sannolikt att en man som haft samlag med 

barnets mor kan vara fadern 

• En stämningsansökan ska upprättas av den som vill inleda rättegång  

o Tingsrätten tar hand om delgivning av stämningen 

o Den man som modern haft samlag med ska instämmas som svarande om 

barnatillsyningsmannen eller modern tagit initiativ till rättegången  

o Barnatillsyningsmannen ska tillsammans med stämningsansökan ge det protokoll som 

upprättats över faderskapsutredningen till tingsrätten 

o Svaranden har rätt att bekanta sig med protokollet som i domstolens kansli, vilket ska 

antecknas i stämningen  

• Om mannen som haft samlag med modern dött ska talan väckas mot hans rättsinnehavare  

• HR – stämningen ska ges svaranden personligen  

o UND – om svaranden håller sig gömd kan den delges genom mellanhandsdelgivning enligt 

vad lagen föreskriver och i undantagsfall med tingsrätten tillstånd genom att stämningen 

kungörs i den officiella tidningen (om uppenbart att svaranden håller sig gömd eller om 

tillräcklig bevisning har inhämtats om att svaranden sannolikt är far till barnet och 

svaranden inte på annat sätt kan instämmas till rättegången, 26§ 5 mom.) 

• Om det under utredningsprocessen framgår att modern haft samlag med flera män vid den tidpunkt då 

barnet avlats, ska barnatillsyningsmannen och barnets mor instämma var och en av dem som 

svaranden i rättegången, 26§ 1 mom. 

• När en presumtiv far inleder rättegång för fastställande av faderskap, ska barnet instämmas som 

svaranden (HD) 

o När mannen erkänt barnet men magistraten inte godkänt erkännandet 



• Officialprincipen och principen om domstolens skyldighet att vara aktiv på eget initiativ är viktiga vid 

rättegången  

o Domstolen ska på eget initiativ inhämta all den utredning som behövs för att målet ska 

kunna avgöras  

o Mål som gäller fastställande av faderskap ska handläggas i brådskande ordning i alla 

rättsinstanser, 46§  

• För att utreda om en man kan vara far till barnet behövs en utredning om samlag och en utredning om 

biologiskt släktskapsförhållande (släktskapsutredning) 

o Utredning om samlag – huruvida mannen som är svaranden eller kärande haft samlag med 

barnets mor vid den tidpunkt då barnet kan ha avlats genom samlag 

o Om en man bestrider att han skulle haft samlag med modern vid den tidpunkten ska 

barnatillsyningsmannen inhämta ett medicinskt sakkunnighetsutlåtande om den sannolika 

tidpunkten då barnet kan ha avlats – 11§ 

o Enligt lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning avses med en 

faderskapsundersökning en undersökning  av människans gener och DNA som görs för 

fastställande eller upphävande av faderskap  

• Tingsrätten ska fastställa att en man är far till ett barn, om mannen haft samlag med barnets mor vid 

rätt tidpunkt och det med beaktande av moderns och mannens utsagor samt släktskapsutredningen 

kan anses bestyrkt att mannen har avlat barnet  

• Om tingsrättens beslut inte överklagas genom besvär -> vinner laga kraft när tiden för anmälan om 

missnöje gått ut  

o Om beslutet överklagas -> målet behandlas på nytt i sin helhet – 31§ 

• HR – var och en svarar för sina egna rättegångskostnader  

o UND – om det är skäligt, kan en part åläggas att ersätta motpartens rättegångskostnader – 

32§ 

7. Assisterad befruktning och faderskap  
• Lagen om assisterad befruktning  

o Bestämmelser om på vilka villkor sådan assisterad befruktning får utföras där en könscell 

eller ett embryo förs in i en kvinna för att åstadkomma graviditet, 1§  

o Även om donation och lagring 

• Assisterad befruktning får utföras på gifta par, på sambopar och på kvinnor som lever ensamma, 2§  

• Den som får behandlingen måste ge sitt skriftliga samtycke 

• Får inte utföras om en av parterna i ett parförhållande är gift med en annan person 

• Alltid förbjudet att utföra assisterad befruktning om en graviditet pga. kvinnans ålder eller 

hälsotillstånd kan medföra betydande fara för kvinnans eller barnets hälsa eller när en part i ett 

parförhållande har återkallat sitt samtycke eller dött 

• Ett villkor för utförande är att de blivande föräldrarna ska ha en förmåga att vara ansvarsfulla föräldrar  

o -> Får inte utföras om det är uppenbart att barnet inte kan tryggas en balanserad uppväxt 

eller det finns anledning att anta att barnet kommer att ges bort som adoptivbarn, 8§  

• Om assisterad befruktning utförs med donerade spermier och ett barn föds till följd av behandlingen -> 

inget biologiskt förhållande mellan fadern och barnet 

• Om barnets mor fått sådan assisterad befruktning som avses i lagen och man kan anse det som styrkt 

att barnet fötts till följd av behandlingen, ska den man fastställas som far till barnet som tillsammans 

med modern gett sitt samtycke till behandlingen, FaderskapsL 3 a§  

• Om behandlingen gett en kvinna ensam ska den man vars spermier använts fastställas vara far till 

barnet, om han gett sitt samtycke till fastställande av faderskapet 



• Om ett barn fötts i äktenskap eller efter att ett äktenskap upplösts pga. mannens död, är äkta mannen 

far till det barn som har fötts till följd av assisterad befruktning om barnet kan anses ha blivit avlat 

under äktenskapet, FaderskapsL 3 a§ 

• En äkta mans eller en manlig sambos faderskap kan inte upphävas, om barnet har fötts till följd av 

assisterad befruktning och mannen hade gett sitt samtycke till behandlingen , FaderskapsL 34§ 3 mom. 

• Om äkta mannen inte vill att behandlingen med assisterad befruktning fortsätter (t.ex. pga. kris i 

äktenskapet) ska han bevisligen meddela kliniken som utför behandlingen att han återkallat sitt 

samtycke. Då kliniken fått meddelandet ska behandlingen avbrytas 

• En mans samtycke till assisterad befruktning är ett hinder mot att upphäva faderskap endast om 

moderns graviditet har sin början i assisterad befruktning och inte i ett samlag under samma tidpunkt 

mellan modern och en annan man (HD) 

o Om en kvinna under en behandling som utförs med hennes makes samtycke har samlag 

med en annan man än sin make och man kan styrka att barnet avlats vid detta samlag, kan 

makens faderskap i princip upphävas 

8. Upphävande av faderskap 
• Två olika sätt 

o 1. En domstol upphäver faderskapet, FaderskapsL 4§ 

o 2. En man erkänner att han är far till ett barn som fötts i ett äktenskap, 34§ 

• När en domstol upphäver ett faderskap konstaterar den i sitt avgörande att det rättsliga faderskapet 

har uppkommit på felaktiga grunder eller att mannen har misstagit sig när han har erkänt sitt faderskap 

-> leder till att barnet förlorar sin ställning som erkänt barn och kan t.o.m. på ett slutgiltigt sätt bli 

faderlöst 

• Om en man erkänner sitt faderskap och det upphävs därför sker ett ”byte” i fråga om barnets rättsliga 

far 

• Talan om upphävande av faderskap ska väckas inom den tid som föreskrivs i lag, 35§ 2 mom. 

• Behörig tingsrätt avgörs i första hand enligt var barnet har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort  

o Om det inte finns en domstol med behörighet att handlägga målet -> målet prövas av den 

tingsrätt inom vars domkrets den man som är svarande har eller senast hade sin hemvist 

eller sin vanliga vistelseort. Kan även prövas av den tingsrätt inom vars domkrets modern 

har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort 

• Målet inleds med en skriftlig stämningsansökan till tingsrättens kansli 

• En äkta man, en man som erkänt sitt faderskap, en mor och ett barn har alla rätt att vara käranden, 35§ 

• En mor till ett barn har rätt att väcka talan om upphävande endast om barnet har fötts 1.10.1976 eller 

senare 

• Om ett barn har fötts efter att lagen om faderskap trädde i kraft, ska äkta mannen eller modern väcka 

talan inom två år från barnets födelse, 35§ 2 mom.  

o Samma gäller när en man erkänt sitt faderskap -> talan ska väckas 2 år från det att 

faderskapserkännandet fastställdes  

o -> ett barn har rätt att väcka talan oberoende av tidsfrister  

• Talan om upphävande kan inte väckas om barnet har dött, 37§ 

o -> ett faderskap som grundar sig på pater est-presumtionen fortsätter gälla om barnet dött 

innan talan väckts, även om det är uppenbart att presumtionen är oriktig 

• I fråga om barn som fötts innan lagen trädde kraft gäller att talan om fastställande av faderskap skulle 

väckas senast inom fem år från det att lagen trädde i kraft, finns ingen bestämmelse att det också skulle 

gälla upphävande  

o Ett barn har således rätt att väcka talan om upphävande av faderskap oberoende av tider 

och huruvida barnet har fötts före eller efter lagen trädde i kraft 



• Om ett faderskap grundar sig på faderskapspresumtionen, kan barnet inte väcka talan när såväl äkta 

maken som modern dött, 37§ 

• Ett erkänt barn förlorar också rätten att väcka talan om barnets mor och far har dött innan barnet väckt 

talan 

• En rättegång om upphävande får inledas även om äkta mannen eller den mannen som erkänt 

faderskap har dött, så länge barnets mor lever 

o Även vice versa 

• Alla som vid sidan av en kärande har rätt att väcka talan ska instämmas som svarande i målet, 38§ 

• Om det under en rättegång framkommer att en viss man har haft samlag med modern vid rätt tidpunkt 

och denna man sannolikt kan antas vara far, ska han ges tillfälle att bli hörd vid rättegången om en 

kallelse kan delges honom, 39§ 

• Mål ska handläggas i brådskande ordning  

• Om ett barn är minderårigt, förs barnens talan av vårdnadshavaren 

o Om talan väcks i barnets namn 

o Om t.ex. modern är barnets vårdnadshavare och hon väcker talan i sitt eget namn, har hon 

även rätt att föra barnets talan i rättegången och samtidigt rätt att på barnets vägnar yrka 

att faderskapet ska upphävas 

• HD har stoppat möjlighet för vårdnadshavare att på barnets vägnar föra barnets talan i en rättegång 

om upphävande, när vårdnadshavarens egen tid för väckande av talan har löpt ut  

• s. 75 om HD om man kunde förordna en intressebevakare för ett minderårigt barn för att i barnets namn föra talan om 
upphävande av faderskap (när äkta mannens eller moderns tidsfrist att väcka talan gått ut) -> HD: ett förordnande ska inte 
meddelas, när det inte är förenligt med barnets bästa att faderskapet upphävs -> intressebevakare utses endast om det är 
förenligt med barnets bästa 

o Omständigheter som inverkar: om ett faderskap upphör så upphör barnets rätt att få underhåll, barnet mister 
sin rätt till arv efter fadern, kan äventyra det sociala föräldraskap som uppkommit etc.  

• En äkta man har inte rätt att väcka talan om upphävande av faderskap, om han efter barnets födelse skriftligen förklarat att 
barnet är hans, trots att han har fått veta att modern haft samlag med en annan man eller att en annan mans spermier 
enväts för att befrukta modern under den tidpunkt då barnet kan ha avlats, FaderskapsL 35§ 4 mom.  

o Rättspraxis: relativt oklara viljeyttringar har tolkats som en skriftlig förklaring som avses i lagen 
o Mannen kan inte på ett effektivt sätt ångra sitt beslut genom att återkalla förklaringen 
o Han kan dock föra en separat talan om att förklaringen ska ogiltigförklaras på allmänna grunder i 

rättshandlingsläran, t.ex. genom att åberopa att han har tvingats att underteckna utsagan med förklaringen  
o Om mannen avger en skriftlig förklaring avbryter detta hans rätt att inom två år från barnets födelse väcka 

talan om upphävande av faderskapet. Hindrar dock inte modern eller barnet från att väcka talan  
• HR - talan om upphävande ska väckas av en äkta man, en man som erkänt att han är far till barnet och en mor inom två år 

från barnets födelse  
o UND - talan om upphävande får väckas även efter tiden på två år räknat från barnets födelse eller från det 

faderskapet erkändes, har löpt ut. Käranden måste då visa att hen har haft laga förhinder eller något annat 

synnerligen vägande skäl till att talan inte väckts tidigare, 35§ 3 mom.  
• Om en man som erkänt att han är far till ett barn eller en äkta man har dött utan att ha gått förlustin sin rätt att väcka talan, 

har efterlevande makan och var och en som jämte barnet eller efter barnet är mannens närmaste arvinge, rätt att väcka 
talan om upphävande av faderskapet, 36§  

o Syfte: bli av med en överloppsarvinge, väcks inte talan har barnet rätt till arv  
o OBS! Endast om mannen inte hunnit förlora sin rätt att väcka talan, genom t.ex. godkännande 
o Rättsinnehavarna har alltid en minimitid på ett år att väcka talan, vilket räknas fåra mannens död. 

Rättsinnehavarna har denna tid på ett år också när den tid som mannen själv skulle haft kvar för att väcka 
talan var kortare än ett år 

o Rättsinnehavarnas tid för väckande av talan är dock alltid lika lång som mannens kvarvarande tid, om 
mannen när han dog ännu hade kvar över ett år av sin tid för väckande av talan och inget anspråk, som 

grundar sig på att mannen är far till barnet, har framställts mot mannens maka eller arvingar.  
o Om mannen inte varaktigt hade bott tillsammans med barnet: den efterlevande makan och arvingarna har 

inte förlorat sin rätt att väcka talan förrän ett år har förflutit från den tidpunkt då ett anspråk som grundar sig 
på att mannen är far till barnet har framställts mot dem. En efterlevande make och en arvinge har denna tid 
för väckande av talan endast när mannen inte förlorat sin rätt att väcka talan  

• Är också en maximitid 
• I rättegångar gällande upphävande av faderskap tillämpas officialprincipen:  

o Domstolen ska på eget initiativ besluta att all den utredning som domstolen anser att är nödvändig för att 
målet ska kunna avgöras ska inhämtas, 25§, 30§ 1 mom, 41§ 

o Ett faderskap kan upphävas endast om det finns ostridig bevisning om att det rättsliga faderskapet är oriktigt  
o En äkta mans faderskap ska upphävas även när man pga. de egenskaper som barnet har ärvt eller på 

någon annan särskit grund kan anse det styrkt att mannen inte är far till barnet, 34§ 1 och 2 mom.  



 
 

• Nya faderskapslagen 2015: 
o Faderskapspresumtionen gäller är moderns äkta man dör innan barnet föds (om barnet kan ha avlats före 

äkta mannens död)  
o Tillåter att förfarandet för fastställande av faderskap inleds redan innan barnet fötts -> sker genom att 

mannen erkänner faderskapet för barnets födelse  

• Anmälan ska lämnas personligen, i den gravida kvinnans personliga närvaro, och kan 
lämnas först när mannen och modern fått sådana rådgivningstjänster som lämnas under 

graviditeten 

• Lämnas till en hälsovårdare eller barnmorska vid den rådgivningsbyrå för mödravård som 
har ansvaret för moderns hälsovård under graviditeten. Alternativt tal 
barnatillsyningsmannen, men då ska modern vara närvarande och visa upp ett intyg att 
hon är gravid  

• Modern ska själv personligen och skriftligen godkänna mannens utsaga om att han är 

barnets far, kan inte göras via fullmakt  

• Hälsovårdaren, barnmorskan eller barnatillsyningsmannen ska vägra ta emot 
erkännandet, om modern motsätter sig erkännandet  

• Ska inte heller tas emot om mannens eller moderns identitet inte utretts på ett tillförlitligt 

sätt (t.ex. asylsökande som kommer från en svag stat utan pålitliga identitetshandlingar) 

• Ska också vägra ta ent om det finns skäl att misstänka att den man som erkänner barnet 
inte är barnet sfär eller när det finns skäl att misstänka att han inte förstår erkännandet 
innebörd pga. sitt mentala tillstånd, språksvårigheter eller andra skäl  

• En man som erkänt sitt faderskap kan återkalla erkännandet genom att skriftligen senast 

den 30:e dagen efter barnets födelse göra en anmälan om saken till 
barnatillsyningsmannen.  

o Barnets mor har inte längre rätt att motsätta sig utredning av faderskapet eller att domstolen fastställer 
faderskapet  

o En man som anser sig vara far till ett barn som fötts i moderns äktenskap har rätt att väcka talan för 
upphävande av äkta mannens faderskap.  

• Käranden ska visa att modern och den äkta mannen har levt åtskilda vid tiden för barnets 

födelse samt att han själv har bott tillsammans med barnets mor vid tidpunkten för 
barnets födelse och att han deltagit i vården av barnet. Om detta krav inte uppfylls ska 
han visa att det mellan honom och barnet uppstått ett förhållande som kan jämföras med 
ett familjeförhållande.  

• Ytterligare krävs att domstolen bedömer det förenligt med barnets bästa att talan väcks  

o En man kan väcka talan om fastställande av faderskap även utan att först ha erkänt faderskapet, om en 
faderskapsundersökning inte har kunnat utföras  

o Ett barn som fötts utom äktenskap får väcka talan om fastställande av faderskap oberoende av när hen fötts  

 

III Adoption  
 

1. Grundtanken med adoption  
• Adoption = ansvaret för ett barn förs över från barnets biologiska föräldrar till barnets nya föräldrar  

• Barnets bästa är det huvudsakliga bedömningskriteriet  

• Adoptionslagen  

• 1. Nationella adoptioner 

o När en finsk domstol på ansökan fastställer ett adoptivförhållande mellan ett barn och en adoptivförälder.  

• 2. Internationell adoption 

o När det egentliga adoptionsbeslutet har fattats i en främmande stat  

o Europeiska konventionen om adoption av barn (europeiska adoptionskonventionen) 

o En adoption som har skett i en främmande stat är utan särskilt fastställande giltig i Finland, om de båda 
adoptionssökandena vid tidpunkten för adoptionen var bosatta i staten i fråga och de har bott där under 
avbrott under minst ett år omedelbart före adoptionen. 

o Adoptionen är också giltig om adoptionen är giltig i den stat där sökandena vid tidpunkten för adoptionen var 
bosatta och de har bott där utan avbrott under minst ett år omedelbart före adoptionen, AdoptionsL 69§ 

▪ Om adoptionen skulle ha förutsatt ett tillstånd med stöd av adoptionslagen, måste adoptanten eller 
adoptanterna ansöka om ett sådant tillstånd.  

▪ Även om en adoption eller en hävning av en adoption i de ovan nämnda fallen erkänns i Finland 

utan särskilt fastställande, kan Helsingfors hovett på ansökan fastställa att adoptionen eller 
hävningen av den är giltig i Finland, 71§. Fastställelsebeslutet kallas exekvaturbeslut.  

o Den i Haag ingångna konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner:  

▪ Om en adoption som skett i en stat som är part i Haagkonventionen, erkänns adoptionen som giltig 
i Finland utan särskilt fastställande, om adoptionen i den staten har intygats vara konventionsenlig.  

o För internationell adoption krävs enligt adoptionslagen vanligen ett adoptionstillstånd 



▪ Gäller en viss tid som inte kan vara längre än 2 år  

▪ Om den som ansöker om adoption är bosatt i Finland och hen har för avsikt att adoptera ett barn 
som är bosatt i en främmande stat, kan ett adoptionstillstånd beviljas, om förutsättningarna för 
adoption uppfylls och sökanden har fått adoptionsrådgivning och internationell adoptionstjänst  

▪ Om en internationell adoption inte kan ske genom förmedling av ett adoptionstjänstorgan, kan ett 
adoptionstillstånd beviljas, om förutsättningarna för adoption uppfylls och den som ansökt om 
tillstånd har fått adoptionsrådgivning. Tillstånd kan då beviljas bara om det är fråga om adoption av 
ett barn som är nära släkting till sökanden eller sökandes make eller som är en tidigare nära 
biologisk släkting till sökandens adoptivbarn eller om barnet har kommit till sökanden ursprungligen 
pga. annat syfte än adoption och varaktigt har vårdats och uppfostrats av sökanden, 39 - 43§  

o Vid Valvira finns en adoptionsnämnd, 86§ 

▪ En adoptionssökande som vill ha barn och som fått adoptionstillstånd av adoptionsnämnden, har i 
princip rätt att få ett adoptivbarn fåra en främmande stat, om de förutsättningar uppfylls som 
barnets ursprungsland ställer.  

o Förfarandet i huvuddrag: den som fått tillstånd reser till den främmande staten där barnet finns och hämtar 
barnet som hen fått rätt att adoptera -> adoptionsansökan kan lämnas n till tingsrätten i Finland -> ansökan 
behandlas av den tingsrätt inom vars domkrets adoptanten har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort.  

o Adoptionens rättsverkningar i Finland bestäms enligt i Finland gällande lag  

▪ Medborgarskapslagen: ett utländskt barn under 12 år som har adopterats förvärvar finskt 
medborgarskap på grundval av adoptionen räknat från de tidpunkt då adoptionen blev giltig i 
Finland. Därtill förutsätts att åtminstone en av föräldrarna är finsk medborgare, 10§  

▪ Om barnet är över 12 får hen finskt medborgarskap efter anmälan, om åtminstone en av 
adoptivföräldrarna är finsk medborgare och adoptionen är giltig i Finland, 27§  

▪ Ett adoptivbarn som fyllt 15 år kan dock hindra att hens medborgarskap byts pga. adoption genom 
anmälan till Migrationsverket 

2. Typfall av finska adoptioner  

• Endast sådana barn är adoptivbarn i fråga om vilka en domstol har fastställts en adoption. 

• Om en mor till ett barn inte är gift när barnets föds, kan hon nästan omedelbart efter förlossningen genom förmedling 

av adoptionsrådgivningen lämna bort barnet för adoption  

o Hon kan inte på ett bindande sätt lämna samtycke till en adoption förrän hon genom adoptionsrådgivning fått 
information om syftet med adoption och rättsverkningarna av den. Modern ska samtidigt få information om 
de sociala förmåner och tjänster med hjälp av vilka hon skulle kunna hålla kvar sitt barn.  

o En mor kan inte heller på ett giltigt sätt lämna samtycke till adoption förrän hon i tillräcklig mån har 
återhämtat sig från förlossningen och inte tidigare än åtta veckor från barnets födelse, AdoptionsL 15§ 

o En mor har rätt att återkalla sitt samtycke innan adoptionen har fastställts, 17§  

• Ett adoptivbarn har rätt att få information om sitt biologiska ursprung  

▪ Handlingar som uppkommit under processen ska bevaras i hundra år  

o Adoptivbarnet, dess vårdnadshavare och avkomlingar har rätt att få uppgifter ur dessa handlingar, 92 - 93§  

o Ett adoptivbarn som fyllt 12 år har rätt att få uppgifter om sina biologiska föräldrars identitet  

• Ett adoptivbarn har rätt att hålla kontakt med sina biologiska föräldrar, 58 - 64§ 

• Familjeintern adoption - en av parterna i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap som är social förälder adopterar 
sin makes eller sin registrerade partners barn, 8§  

• Om en make under äktenskapet eller efter att ha blivit änkling eller änka har adopterat sin makes barn, betraktas 
barnet som makarnas gemensamma barn, 18§ 2 mom.  

• HR - vardera förälderns samtycke behövs då ett adoptionsbeslut fastställs, 11§  

o Finns UND   

• Adoption av myndig person  

o Adoptionsrådgivningen behövs inte då det är fråga om adoptions av en myndig person, eftersom hen 
vanligen förmår själv bevaka sina egna intressen i saken  

o Avsikten med en sådan adoption kan ofta vara att t.ex. minska arvsskatten -> för att hindra detta har 
möjligheten att adoptera en myndig person begränsats till sådana situationer som svarar mot de syften som 
adoptionslagen är till för att främja  

o Enligt adoptionslagen kan en adoption av en myndig person fastställas, om det har utretts att personen som 
minderårig har vårdats och uppfostrats av adoptionssökanden eller att det mellan personen och sökanden 
annars när personen var minderårig har uppstått en fast relation som är jämförbar med ett barn-förälder-
förhållande, 4§ 

3. Rättsverkningarna av en adoption  

• Adoptionslagen bygger på principen om stark adoption 

o Ett barn som adopteras blir med adoptionen en fullvärdig medlem av adoptivföräldrarnas släkt  

o Barnets förhållande till de biologiska föräldrarna och deras släktingar bryts  

▪ UND - familjeinterns adoptioner: barnets rättsliga förhållande bryts endast i förhållande till den 
förälder som lever åtskilt från barnet och denna förälders släktingar, 18§  

• Adoptionen bryter inte banden mellan barnet och biologiska föräldrarna i alla avseenden -> förbjudet för en biologisk 
förälder och det barn som föräldern gett bort ism adoptivbarn att ingå äktenskap eller registrera ett partnerskap  



• HR - ett adoptivförhållande kan inte upplösas  

o UND - en ny adoption häver med stöd av lag en tidigare fastställd adoption 

• Adoptivbarnets religionstillhörighet  

o 3§ 2 mom religionsfrihetslagen: vårdnadshavarna beslutar gemensamt om barnets religiösa ställning -> 
gäller även adoptivföräldrar och adoptionen medför inte automatiskt någon religionstillhörighet 

o Om barnet fyllt 12, kan hen anslutas till ett religionssamfund eller anmälas ha utträtt ur ett sådant endast 
med barnets egna skriftliga samtycke.  

o Ett barn som fyllt 15 kan dock själv inträda eller utträda ur ett religionssamfund med vårdnadshavarens 
skriftliga samtycke, 3§ 3 mom. religionsfrihetslagen 

4. Förutsättningar för adoption  

• Lagen innehåller inga krav i fråga om adoptivföräldrarnas personliga egenskaper  

• Fri prövningsrätt  

• Med tanke på barnets bästa har det ansetts viktigt att adoptivföräldrarna är tillräckligt unga för att kunna ta hand om 
barnet under hela dess barndom 

• Förutsätts i lagen att den som ansöker om adoption ska ha fyllt 25 år  

o Pga. att föräldrarna ska vara tillräckligt mogna  

o En adoption kan fastställas om den som söker om adoption har fyllt 18 år, och barnet som ska adopteras är 
barn till sökandens make eller sökandens eget barn som tidigare har lämnats för adoption, eller om det 
mellan den som ska adopteras och sökanden har uppstått en fast relation som är jämförbar med ett förälder-
barn-förhållande, eller om det annars med tanke på barnets bästa finns grundad anledning att fastställa 
adoptionen, 6§ 2 mom.  

• HR - om barnet är minderårigt, får sökanden inte vara äldre än 50 år  

o UND - en adoption av minderårigt barn kan dock fastställas även om sökanden är äldre än 50, om sökanden 
inte hade fyllt 50 när barnet utsågs för att placeras hos sökanden i adoptionssyfte - 6§ 3 mom.  

• OBS! De ovannämnda åldersgränserna tillämpas inte vid familjeinterns adoptioner och inte heller då en förälder 
adopterar ett barn som föräldern tidigare lämnat bort som adoptivbarn 

• Om barnet är minderårig, ska åldersskillnaden mellan barnet och adoptionssökanden vara minst 18 år och högst 45 
år, 7§ 1 mom.  

o UND - familjeinterna adoptioner eller en tillbakaadoption av ett biologiskt barn eller om det annars med tanke 
på barnets bästa finns grundad anledning att fastställa adoptionen, 7§ 2 mom.  

• En och samma person kan adoptera flera barn 

• HR - flera personer kan inte adoptera ett barn gemensamt, 9§  

o UND - äkta makar -> HR - äkta makar får endast adoptera gemensamt, 8§  

▪ UND 1 - en make får adoptera ensam, om barnet som ska adopteras är barn till sökandens make 

▪ UND 2 - en make får adoptera ensam, om den andra maken är försvunnen eller inte kan uttrycka 
sin vilja  

• Sambor har inte rätt att adoptera gemensamt  

• En sambo får dock adoptera ensam med den andra sambons samtycke,  13§ 2 mom.  

• Personer i registrerat partnerskap har inte rätt att adoptera gemensamt, dock möjligt med familjeintern adoption 

• Alla former av förmåner med ekonomiskt värde i samband med adoption är förbjudna, 5§  

o Gäller i vardera riktning mellan biologisk förälder och adoptivförälder 

o Gäller också alla typer av tillgångar eller egendom som antingen den biologiska föräldern eller 
adoptivföräldern för över i barns namn  

• UND - de tillgångar som de adoptionssökande betalar för ett barns underhåll under adoptionsprocessen 

• Om ersättning har betalats eller utlovats -> domstolen får inte fastställa adoptionen  

• HR - om barnet fyllt 12 får en adoption inte fastställas, om man inte fått barnets eget skriftliga samtycke  

o UND - om ett barn pga. sjukdom eller funktionsnedsättning inte har förmåga att ge samtycke, 10§ 1 mom.  

• Vid adoption av barn under 12 år ska barnets vilja beaktas i enlighet med barnets utvecklingsnivå, också barn under 
12 får uttala sig i saken, 10§ 2 mom. 

• En socialarbetare sm ansvarar för adoptionsrådgivningen ska personligen samtala med ett minderårigt barn som ska 
adopteras, om det med beaktande av barnet såldes och utvecklingsnivå är möjligt  

o Barnet ska på ett sätt som motsvarar dess ålder och utvecklingsnivå ges den information som gäller den 
planerade adoptionen och som kan antas vara av betydelse för barnet  

o Socialarbetaren ska försöka ta reda på hur barnet ställer sig till adoptionen och vid behov även hur barnet 
ställer sig till att hålla kontakt med de biologiska föräldrarna efter adoptionen  

o Ett barn som fyllt 12 ska efter det att hens åsikt har utretts, ges tillfälle att ge sitt samtycke till adoptionen, 
26§ 

• Samtycket ska ges av barnet personligen -> en lagbestämd eller utsedd intressebevakare kan inte ge samtycke på 
barnets vägnar  

• En adoption av minderårig förutsätter att vardera föräldern har gett sitt samtycke till adoptionen, 11§  

o Förälders samtycke måste inhämtas även när föräldern inte är barnets rättsliga vårdnadshavare 

o HD: en adoption får fastställas med enbart moderns samtycke, om barnet inte har en rättslig far  

• Även om vårdnaden av barnet anförtrotts någon annan än en förälder, kan vårdnadshavarens samtycke inte ersätta 
föräldrarnas viljeyttring 



• I undantagsfall kan domstolen i ett enskilt fall avstå från att kräva föräldrarnas samtycke, t.ex. med beaktande av 

barnets bästa och om det inte finns tillräcklig anledning för föräldern att vägra ge sitt samtycke eller återkalla ett givet 
samtycke, när man beaktar hur intensiva kontakter barnet och föräldern har och hurdant deras förhållande är, 11§ 2 
mom.  

• Kan också fastställas i exeptionella fall om barnets bästa starkt talar för adoptionen och en förälder pga. sjukdom eller 

funktionsnedsättning inte kan uttrycka sin vilja på ett giltigt sätt eller när en förälder vistas på okänd ort, 11§ 3 mom.  

• Vid prövning av adoption ska särskild vikt läggas vid frågan om huruvida barnet i det nya hemmet får god vård och 
uppfostran, 3§  

5. Adoptionsförfarandet  

• Obligatorisk adoptionsrådgivning innan en adoption fastställs  

o Tillhandahålls av kommunernas socialvårdsorgan och av adoptionsbyråer som av Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har beviljats tillstånd att tillhandahålla 
adoptionsrådgivning, 21 och 22§  

• Vid adoptionsrådgivningen ska man först utreda och bedöma om förutsättningarna för adoption finns och i detta syfte 
ge parterna information om förutsättningarna för och rättsverkningarna av adoption 

• En tillhandahållare av adoptionsrådgivning ska ge föräldrarna information om den socialservice och de ekonomiska 
stödåtgärderna de och barnet kan få, samt hjälpa dem att fatta ett noga övervägt beslut  

• De ska också hjälpa sökandena att bedöma sina färdigheter som adoptivföräldrar och förbereda sig för uppgiften som 
adoptivföräldrar 

• Man ska även utreda om det finns förutsättningar att komma överens om kontakt mellan barnet och de biologiska 

föräldrarna, och vid behov bistå för att uppnå en överenskommelse  

• Internationell adoption sökanden ska hänvisas att ansöka om internationell adoptionstjänst och om adoptionstillstånd 

• När en process framskridit tillräckligt långt, ska den som tillhandahåller rådgivningen vid behov sköta placeringen av 
barnet hos sökanden och utan dröjsmål efter placeringen vidta åtgärder för att bidra till en lyckad placering samt följa 

hur placeringen utfaller med hänsyn till barnets bästa 

• De ska se till att sökandena utan dröjsmål ansöker om fastställande av adoption, och vid behov bistå med att göra en 
ansökan  

• Om adoptionsrådgivningen lämnas av en adoptionsbyrå, ska den hos socialvårdsorganet i barnets och sökandenas 

hemkommun inhämta ett utlåtande om deras förhållanden, 24§  

• Tillhandahållaren kan avbryta adoptionsrådgivningen till sökanden, om det pga. omständigheter som framkommit vid 
rådgivningen är uppenbart att det inte finns förutsättningar för adoption  

• Sökanden har rätt att överklaga ett beslut om avbrytande hos förvaltningsdomstolen enligt vad som föreskrivs i 

förvaltningsprocesslagen  

• En adoptionssökande har rätt att överklaga förvaltningsdomstolens beslut, om HFD beviljar besvärstillstånd, 29§ 

• Rådgivning tillhandahålls främst innan domstolen fastställer adoptionen, men vid behov ska den som tillhandahåller 

rådgivningen även ge rådgivning, hjälp och stöd efter att adoptionen fastställts, 25§ 

• Adoptivföräldrarna ska också erbjudas möjlighet att i behövlig omfattning få adoptivbarnets och adoptivfamiljens behov 
av särskild hjälp och stöd utrett 

• En ansökan om fastställande av adoption ska åtföljas av utredning om att adoptionsrådgivning har tillhandahållits, 39 

och 52§ (kan inte fastställas utan rådgivning) 

o UND - inte tvingande om personen som adopteras är myndig  

• SL 25:3 b§ : den som genom att utlova eller ge ersättning eller vilseleda eller utnyttja misstag får någon annan att 

lämna sådant samtycke till adoption av ett barn som inte fyllt 18, ska för olagligt framkallande av samtycke till adoption 
dömas till böter eller fängelse i högst två år. Försök är straffbart  

• SL 25:3 c§ : Om någon annan än vårdnadshavaren i adoptionssyfte placerar ett barn under 18 år i ett privathem för att 
uppfostras där eller på något annat sätt ger någon annan en möjlighet att adoptera barnet, ska hen för olaglig 
adoptionsförmedling dömas till böter eller fängelse högst ett år. Gäller även dem som offentligt eller annars bland 
allmänheten bjuder ut ett barn för adoption eller erbjuder sig att ta ett barn till sig i adoptionssyfte 

• Adoption fastställs genom beslut av domstol  

• Ärendet inleds vid tingsrätten genom en skriftlig ansökan av adoptionssökanden som ska åtföljas av utredning om att 
de i lag angivna förutsättningarna för fastställande av adoption föreligger, 51§  

• Domstolen ska på tjänstens vägnar inhämta den utredning som behövs för att en adoption ska kunna fastställas, 53§  

o Alla dem som kan ge sådana uppgifter som kan vara viktiga ska höras  

o Personer som enligt lagen i regel ska höras: barnets förälder och barnets rättsliga vårdnadshavare samt en 
omyndig förälders intressebevakare, 54§ 

• Om barnet är minderårigt och barnets intressen står eller kan komma att stå i strid med vårdnadshavarens eller 
intressebevakarens intressen när ett ärende som gäller fastställande av adoption behandlas vid domstolen, ska 

domstolen på tjänstens vägnar förordna en intressebevakare för att bevaka barnets bästa i ärendet, 55§ 

• När adoptionen fastställs betraktas adoptivbarnet som adoptivföräldrarnas barn, om inte annat föreskrivs eller följer av 
adoptionens natur  

o -> underhållsskyldigheten som barnets tidigare föräldrar har upphör  

o Om en tidigare förälder genom avtal förbundit sig eller genom domstolsbeslut har ålagts att betala 
underhållsbidrag till barnet, befrias föräldern från skyldigheten att betala de poster som förfaller till betalning 



efter adoptionen. Om det fastställts att bidraget ska betalas en enda gång och det ännu inte har betalats före 
adoptionen, befrias föräldern 

• Vid fastställandet kan domstolen på samma gång eller senare besluta att ett minderårigt barn har rätt att träffa en 
tidigare förälder eller på annat sätt hålla kontakt med föräldern  

o En förutsättning för att rätt till kontakt ska kunna fastställas är att den tidigare föräldern och 
adoptivföräldrarna ha kommit överens om en kontakt och att det inte finns anledning att anta att det skulle 
strida mot barnets bästa att kontakt upprätthålls 

o Domstolen kan på begäran göra mindre ändringar i de villkor för kontakt som en tidigare förälder och 
adoptivföräldrarna kommit överens om eller precisera villkoren, om detta främjar möjligheten att hålla kontakt 
och är förenligt med barnets bästa, 58§  

o Barnets önskemål och åsikter ska beaktas enligt dess ålder och utvecklingsnivå, 60§ 

• Den som ansökt om adoptionen och också barnet och varje sådan person som i regel ska höras har rätt att söka 
ändring, 56§  

 
 
 

 

IV Vårdnad om barn och barnskydd  
1. Vårdnad som barnets rätt  

• Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt, VårdnadsL  

• Vårdnaden av barn kan skötas genom  

o 1. Gemensam vårdnad 

o 2. Ensamvårdnad  

o 3. Skräddarsydd vårdnad  

• Om föräldrarna är gifta då barnets föds -> vardera föräldern är vårdnadshavare för barnet  

• Om föräldrarna inte är gifta då barnet föds -> modern är vårdnadshavare för barnet, 6§ 1 mom.  

• Om endast ena föräldern är vårdnadshavare för barnet och föräldrarna ingår äktenskap -> vardera 

föräldern blir vårdnadshavare, 6§ 2 mom.  

• Extra eller ersättande vårdnadshavare 

o Domstolen kan besluta att vårdnaden om ett barn vid sidan av eller istället för föräldrarna 

anförtros en eller flera personer som gett sitt samtycke till detta  

o Ska vara förenligt med barnets bästa 

• Om ett barn har två eller flera vårdnadshavare, kan domstolen besluta om en uppgiftsfördelning mellan 

vårdnadshavarna, 9§ 

• Syftet: trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet enligt barnets individuella behov och 

önskemål, 1§ 1 mom.  

• Föräldrarna har en skyldighet att ordna att barnet får vårdnad  

• Barn har rätt till god vård och uppfostran 

• Barn ska ägnas en med hänsyn tillbarnets ålder och utveckling behövlig tillsyn och omsorg, 1§ 2 mom.  

• Enligt lagen ska barn såvitt möjligt ges en trygg och stimulerande uppväxtmiljö och en utbildning som 

motsvarar barnets anlag och önskningar  

• Barn bör uppfostras så att de får förståelse, trygghet och ömhet. Barn får inte undertryckas, agas eller 

utsättas för annan kränkande behandling, 1§ 3 mom.  

• Barn ska stödas och uppmuntras i deras utveckling till självständighet, ansvarsfullhet och vuxenhet  

• Barnets rätt till vårdnad upphör när barnet fyller 18 eller gifter sig före sin 18-års dag, 3§ 2 mom.  

• Föräldraskap och vårdnad skiljer sig från varandra – moderskap och faderskap kan inte upphävas pga. 

att modern eller fadern inte är en duglig förälder, men däremot är det möjligt att barnets rättsliga far 

eller mor inte är barnets vårdnadshavare  

• En äkta make, som med stöd av faderskapspresumtionen betraktas som barnets far, är alltid direkt med 

stöd av lag även vårdnadshavare för barnet, 6§ 1 mom.  

• När makar lever tillsammans i äktenskap har de gemensam vårdnad om barnet  

o Förutsätter inte att de bor tillsammans  



o Gemensamma vårdnaden fortsätter ifall föräldrarna skiljer sig, om inte vårdnaden i 

samband med äktenskapsskillnaden – eller efter äktenskapsskillnaden i en separat process 

– har anförtrotts bara den ena av föräldrarna, 7§ 3 punkten och 9§ 1 mom. 3 punkten.  

• När en adoptions fastställs, betraktas adoptivbarnet som sina adoptivföräldrars barn vid tillämpning av 

vad som gäller om rättslig verkan av släktskap och svågerskap, AdoptionsL 18§  

o Innebär bl.a. att adoptivföräldrarna blir vårdnadshavare för barnet och att de tidigare 

föräldrarnas rätt att vara vårdnadshavare upphör utan särskild dom om saken  

• Om föräldrarna inte är gifta vid barnets födsel -> barnet har bara en förälder, modern.  

o Lagen ställer inga behörighetskrav på vårdnadshavare -> en mor som är under 15 år är på 

samma sätt vårdnadshavare för sitt barn som en myndig mor är 

• Om barnet föds utom äktenskap har barnet inte med stöd av lagen om faderskap en rättslig far  

o Mannen blir inte direkt med stöd av lag vårdnadshavare, även om ett faderskap grundar sig 

på en fastställd utsaga om erkännande -> krävs ett separat avtal mellan modern och fadern 

om att även fadern ska vara vårdnadshavare för barnet  

• Barnets föräldrar kan ingå ett giltigt avtal om vårdnaden även om de inte är myndiga, avtalet är giltigt 

även utan att avtalsparternas egna föräldrar medverkar som intressebevakare 

• Om barnets mor är ensam vårdnadshavare för barnet och hon ingår äktenskap med mannen som 

erkänt faderskapet -> även fadern blir vårdnadshavare  

o Om en minderårig ingår äktenskap upphör de egna föräldrarnas vårdnad direkt med stöd 

av lag  

• Ifall faderskapet grundar sig på att en domstol har fastställt faderskapet till följd av en talan om 

fastställande av faderskap blir mannen inte heller i detta fall direkt med stöd av lag vårdnadshavare för 

barnet  

• Ifall barnet inte har en rättslig far (t.ex. pga. att faderskapet inte utretts) har barnet bara modern som 

vårdnadshavare  

• Enligt lagen kan även sådana personer (inte föräldrar) vara vårdnadshavare som har anförtrotts 

uppgiften att vara vårdnadshavare  

o Endast domstolen har behörighet att förordna att vårdnaden om ett barn ska anförtros en 

eller flera personer som har gett sitt samtycke därtill vid sidan av föräldrarna eller istället 

för dem, 9§ 1 mom.4 punkten.  

• Nödvändigt med en förordnad vårdnadshavare t.ex. då vårdnadshavaren dött 

o Inte möjligt att på ett bindande sätt för dödsfalls skull utse en vårdnadshavare (HD) 

o Skillnad mellan vårdnad och intressebevakning 

o En avlåtare kan i sitt testamente förordna att den minderårigas egendom ska överlåtas i en 

annan än den lagbestämda intressebevakarens besittning för hela den tid den minderårige 

är minderårig. Barnets vårdnadshavare kan däremot inte i sitt testamente förordna att 

vårdnaden efter hens död ska anförtros en annan än barnets andra förälder.  

• Ett moderskap kan inte på talan upphävas -> modern kan inte på denna grund förlora sin ställning som 

vårdnadshavare 

• Ett oriktigt faderskap kan däremot upphävas på vissa villkor, när domstolen upphäver ett faderskap 

upphör även mannen rätt att vara vårdnadshavare.  

o Till följd av en talan om upphävande av faderskap övergår vårdnaden från gemensam till 

ensamvårdnad 

o Om barnet fötts utom äktenskap och det rättsliga faderskapet uppkommit till följd av att 

mannen erkänt faderskapet eller att en domstol fastställt faderskapet, har mannen i fråga 

blivit vårdnadshavare för barnet till följd av ett separat beslut. Rättslitteraturen: även om 

faderskapet upphävts leder detta inte direkt med stöd av lag till att mannen förlorar sin 



ställning som vårdnadshavare -> ett separat beslut krävs för att modern ska bli ensam 

vårdnadshavare 

• Barnets vårdnadshavare ansvarar gemensamt för de uppgifter som hör till vårdnaden om barnet och 

fattar gemensamt beslut som gäller barnet, 5§ 1 mom. – HR  

• Endast om någon av vårdnadshavarna inte till följd av resa eller sjukdom eller av någon annan orsak 

kan delta i ett beslut som gäller barnet och ett dröjsmål med beslutet skulle medföra olägenhet, är 

vårdnadshavarens samtycke inte nödvändigt, 5§ 2 mom. – UND  

• Om ett ärende har avsevärd betydelse för barnets framtid, kan vårdnadshavarna dock endast avgöra 

ärendet gemensamt, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver annat, 5§ 2 mom.  

• När ett barn är i gemensam vårdnad företräder vårdnadshavarna barnet gemensamt i barnets 

personliga angelägenheter, om inte annat föreskrivs i lag.  

• När en familj separerar fortsätter barnet att bo hos en av föräldrarna, dvs. hos vardagsföräldern (7§ 2 

punkten och 9§ 1 mom. 2 punkten). Den föräldern som barnet inte bor hos brukar ibland kallas 

distansföräldern. Rättsligt sett står vardera föräldern lika nära barnet.  

• Barnets vårdnadshavare har rätt att bestämma om barnets vård, uppfostran och boningsort samt i 

övriga personliga angelägenheter.  

• Vårdnadshavarnas bestämmanderätt är bunden till lag och styrs av principen om barnets bästa 

• Vårdnadshavarna ska innan de fattar beslut om barnets angelägenheter samtala om saken med barnet, 

om det med beaktande av barnets ålder och utveckling samt frågans natur är möjligt, 4§ 2 mom.  

• Artikel 12 barnkonventionen  

• Barn har läroplikt vilket begränsas föräldrarnas beslutanderätt 

o Lagen om grundläggande utbildning: läroplikt från 7 år som upphör då den grundläggande 

utbildningens lärokurs har fullgjorts eller när 10 år förflutit från när läroplikten började 

• Religionsfrihetslagen: ett barns vårdnadshavare beslutar gemensamt om barnets religiösa ställning, 3§  

o Om vårdnadshavarna inte kommer överens om barnets religiösa ställning efter barnets 

födelse, kan barnets mor som barnets vårdnadshavare ensam besluta om barnets inträde i 

ett religionssamfund inom ett år från barnets födelse  

• Ett barn som fyllt 15 år har rätt att med vårdnadshavarnas skriftliga samtycke inträde i eller utträda ur 

ett religionssamfund  

• Ett barn som fyllt 12 år kan anslutas till ett religionssamfund eller anmälas ha utträtt ur det endast med 

sitt eget skriftliga samtycke 

• Vid en situation där t.ex. barnets vårdnadshavare bor på olika orter pga. arbete eller någon annan 

orsak, måste vårdnadshavarna fatta beslut om huruvida barnet ska bo hos den ena eller den andra 

vårdnadshavaren, 7§ 2 mom.  

o Behovet att se till barnets viktiga relationer med andra kan fortsätta och att barnet får 

fortsätta i samma daghem eller skola som tidigare ska beaktas 

• Vårdnadshavarnas skyldighet att gemensamt besluta om var barnet ska bo gäller även då barnet efter 

äktenskapsskillnad fortsätter vara i sina föräldrars gemensamma vårdnad men bara bor hos den ena.  

• Situationer där barnet utan samtycke förts bort från den stat där barnet har sitt hemvist -> 

Haagkoventionen om internationella bortföranden av barn: barnets vårdnadshavare har rätt att kräva 

att ett förordnande ska utfärdas om att barnet ska återlämnas till den stat där barnet omedelbart före 

det olovliga bortförandet eller kvarhållandet hade sitt hemvist  

• Om barnet olovligen förts från en medlemsstat i EU till en annan, fattas beslutet om återlämnande med 

stöd av Bryssel III a-förordningen.  

• Vårdnadshavarna har enligt medborgarskapslagen små möjligheter att besluta om barnets 

medborgarskap 

o Ett barn förvärvar vid födseln finsk medborgarskap om modern är finsk medborgare 



o Barnet förvärvar finskt medborgarskap vid födseln också om fadern är finsk medborgare 

och gift med modern 

o Ett barn förvärvar finskt medborgarskap om modern och fadern är finska medborgare och 

barnet föds i Finland och det fastställs att mannen är far till barnet.  

o Ett barn förvärvar finskt medborgarskap, om barnet föds i Finland, men inte vid sin födsel 

förvärvar medborgarskap i någon annan stat och inte heller ens i andra hand på grundval 

av sin födsel har rätt att förvärva någon annan främmande stats medborgarskap  

o 9§  

• Vårdnadshavarna har inte rätt att begränsa möjligheten att tillämpa bestämmelserna i 9§ 

medborgarskapsL, men de har rätt att ansöka om en naturalisation av barnet  

o Ett barn kan bli finsk medborgare på ansökan av barnets vårdnadshavare, om 

vårdnadshavaren är finsk medborgare och barnet bor hos honom eller henne, 24§  

• En minderårig kan enligt passlagen beviljas pass med vårdnadshavarens samtycke (finskt pass endast till 

finska medborgare) 

o Om en vårdnadshavare pga. sjukdom, resa eller annat motsvarande skäl inte kan ge 

samtycke och om dröjsmål med avgörandet skulle medföra oskäligt men, behövs 

vårdnadshavarens samtycke inte 

o Om en vårdnadshavare vägrat ge sitt samtycke kan pass ändå utfärdas för en minderårig, 

om det klart skulle strida mot barnets bästa att inte utfärda pass och det kan anses 

uppenbart att barnet inte i strid ned en vårdnadshavares samtycke annat än tillfälligt förs 

till en annan stat, 7 och 11§ passlagen 

• Vårdnadshavarnas rätt att föra talan och deras skyldighet att fatta beslut gemensamt konkretiseras när 

barnet ges ett namn och när barnets namn ändras 

o Gemensam vårdnad -> de kan endast gemensamt ansöka om ändring av barnets namn 

• Ett minderårigt barns släktnamn eller förnamn kan enligt namnlagen inte ändras utan barnets 

samtycke, om barnet fyllt 12 

o Samtycke behövs inte om barnet pga. sjukdom eller handikapp inte kan uttrycka sin vilja  

• Lagen om patientens ställning och rättigheter ger inte föräldrarna någon uttrycklig rätt att besluta om 

den vård som barnet behöver 

o Den minderåriga patientens åsikt ska utredas om det är möjligt med beaktande av ålder 

och utveckling  

o Vården av en minderårig patient ska ske i samförstånd med patienten om hen kan fatta 

beslut om vården 

o Om hen inte kan fatta beslut om vården ska den ordnas i samråd med vårdnadshavaren 

eller någon annan laglig företrädare 

o Vårdnadshavaren har dock inte rätt att förbjuda vård som är nödvändig för att avvärja en 

fara som hotar den minderårigas liv eller hälsa  

o Har inte heller rätt att förbjuda en sådan vård som ges med stöd av en lag om vård 

oberoende av patientens vilja, t.ex. med stöd av mentalvårdslagen  

• När makar direkt med stöd av lag är vårdnadshavare för sitt barn behöver makarna inte så länge som 

normalläget pågår i äktenskapet fundera på vårdnadsavtal 

• Om ett barn föds utom äktenskap eller när föräldrarna skiljer sig -> ett separat beslut om hur 

vårdnaden om barnet ska ordnas krävs  

• Sambor och föräldrar som skilt sig kan ingå ett avtal om vårdnaden. Alternativt kan en domstol ge ett 

beslut i vårdnadsfrågan, 7 och 9§  

o Follo-modellen: ett ärende som gäller vårdnad om barn inleds inte med käromål eller 

stämning utan vid ett medlingsförfarande där domaren biträds av en psykolog eller 



socialarbetare som sakkunnig. Syftet är att få föräldrarna att förbinda sig att respektera 

den förlikning som ingås vid medlingen  

• Eftersom ett barn inte är part i ett ärende som gäller vårdnaden av barnet, har barnet inte rätt att 

inleda en process i en domstol och där föra talan om att vårdnaden ska flyttas över från en 

vårdnadshavare till en annan (HD) 

• Föräldrar kan för det första ingå avtal om att vårdnaden om ett barn anförtros dem gemensamt 

• I en rättegång gällande vårdnadsfrågor kan domstolen besluta att vårdnaden om barnet ska fortsätta 

som gemensam vårdnad eller att vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna ensam, 9§ 1 mom. 3 

punkten.  

• Domstolen kan som ovan nämnt besluta att vårdnaden vid sidan av eller istället för föräldrarna ska 

anförtros en eller flera personer som gett sitt samtycke till detta, 9§ 1 mom. 4 punkten  

o Föräldrarna kan inte på egna vägar ingå ett sådant avtal  

• HD: domstolarna kan förordna att en förälder som har fråntagits vårdnaden får utöva en 

vårdnadshavares rätt att av myndigheterna få uppgifter om barnet, om detta kan anses vara förenligt 

med barnets bästa  

• Umgängesrätt 

o Syfte: ge barnet rätt att hålla kontakt med och träffa den förälder hos vilken barnet inte bor  

o Barnets föräldrar ska i samförstånd och genom att beakta främst barnets bästa verka för 

att syftet med umgängesrätten förverkligas 

o Far- och morföräldrar kan inte få en fastställd umgängesrätt 

o Föräldrar som inte bor tillsammans ska ingå avtal om hos vilkendera föräldern barnet ska 

bo 

o Möjligheten till växelvis boende innebär rättsligt sett att den förälder hos vilken barnet inte 

bor får en mycket omfattande rätt till umgänge med barnet. Enligt gällande rätt kan 

nämligen ett barn bara ha en vardagsförälder. 

o Föräldrar kan ingå avtal om hur barnet får hålla kontakt med och träffa den föräldern hos 

vilken barnet inte bor, 7§ 2 mom.  

o Även domstolarna kan besluta om barns boende och umgängesrätt, 9§ 1 mom. 2 och 5 

punkten 

 Ett domstolsbeslut om barns rätt till umgänge kan vara mycket detaljerat. Beror 

delvis på att beslutet alltid ska kunna verkställas också när den rätt till umgänge 

som domstolen har bestämt inte förverkligas så som domstolen bestämt (HD)  

 Rättspraxis: domstolen har rätt att besluta att ett barn har rätt till övervakat 

umgänge, dvs. att umgängesrätten förverkligas genom ett arrangemang som 

hindrar distansföräldern från att föra bort barnet från det ställe där umgänget ska 

äga rum  

 Den nuvarande lagstiftningen innehåller inga bestämmelser om övervakat 

umgänge men HD har motiverat sitt avgörande genom att hänvisa till grundlagen  

• Enligt lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt kan domstolarna inte bestämma att barnets 

boende ska vara delat boende/växelvis boende på så sätt att barnet halva tiden bor hos sin mor och 

halva tiden hos sin far. En domstol kan dock skriva sitt beslut så att den bestämmer att barnet ska bo 

hos den ena föräldern och att barnet ska ha rätt att vara hos den andra föräldern t.ex. två veckor i 

månaden 

• Barn är inte part i en rättegång gällande vårdnad och umgängesrätt -> barn kan inte stämmas in till en 

rättegång och inte heller på egna vägar inleda en rättegång  

o Barnets egna önskningar och åsikter ska dock utredas i den utsträckning som det med 

beaktande av barnets ålder och utveckling är möjligt, om föräldrarna inte är eniga om 



saken eller om barnet vårdas av någon annan än sin vårdnadshavare eller om detta annars 

med tanke på barnets bästa bör anses viktigt, 11§  

o Lagen förutsätter att barnets åsikter utreds på ett hänsynsfullt sätt och så att förhållandet 

mellan barnet och föräldrarna inte tar skada av utredningen -> socialnämnden utreder 

barnets åsikter i den skriftliga utredning som nämnden utarbetar om barnets och 

föräldrarnas förhållanden. 16§  

2. Sabotage av umgängesrätt och vårdnad  
• Om föräldrarna ingått avtal om vårdnaden av barnet och umgängesrätt, ska avtalet ingås skriftligen och 

för fastställelse föreläggas socialnämnden i den kommun barnet är bosatt. 

o Ett avtal som socialnämnden fastställt är gällande och kan fastställas så som ett 

lagakraftvunnet domstolsbeslut  

• Lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt: ett domstolsbeslut 

och ett avtal om vårdnaden om ett barn och barnets umgängesrätt kan verkställa med tvång 

o Verkställigheten får inte ske mot barnets vilja, om barnet fyllt 12  

o Verkställigheten får inte heller ske mot yngre barns vilja, om barnet är så utvecklat att 

avseende kan fästas vid dess vilja, 2§ 

• Ansökan om verkställighet lämnas in till den tingsrätt inom vars domkrets barnet eller sökandens 

motpart har sitt hemvist, 4§ 

• Innan beslutet verkställs ska tingsrätten se till att en medlare utför medling, 6-9§  

• Beslut om vårdnad verkställs så att sökandens motpart förpliktas att överlämna barnet till sökanden 

med hot om vite eller med förordnande om att barnet ska hämtas, 15,17,18§ 

• Ett beslut om umgängesrätt verkställs genom att sökandens motpart förpliktas att tillåta 

sammanträffanden mellan barnet och sökanden, 16§ 

o Kan förordnas så att sökandens motpart vid vite förpliktas att fullgöra vad som bestämts i 

beslutet  

o Domstolen kan döma ut vitet bara om sabotaget av umgängesrätten fortsätter 

o Med vitet kan en vardagsförälder tvingas medverka till att barnets rätt att umgås med 

distansföräldern förverkligas. Ett vite kan inte föreläggas för att få en distansförälder att 

respektera barnets rätt till umgänge.  

• Beslut om äktenskapsskillnad och om vårdnad om barn och umgängesrätt fattas i den stat där familjen 

har sin hemvist enligt den internationella privaträtten 

• Ett barn som befinner sig i Finland och som olovligen förts bort från den stat där barnet var bosatt eller 

som olovligen inte har återlämnats till staten, ska förordnas att genast bli återlämnat till denna stat, om 

denna stat har tillträtt Haagkonventionen, VårdnadsL 30§ 

• Ett bortförande eller ett kvarhållande av ett barn ska betraktas som olovligt, om det kränker rätten att 

ta vård om barnet som en person och om denna rättighet faktiskt utövades vid tidpunkten för 

bortförandet eller kvarhållandet, 32§ 1 mom.  

• Barnets vardagsförälder kan dock ge sitt samtycke till att barnets distansförälder får föra barnet till den 

stat där distansföräldern är bosatt  

o Om vardagsföräldern gett ett sådant samtycke förlorar den sin rätt att åberopa 

bestämmelserna om återlämnande av barn, L angående vårdnad om barn och 

umgängesrätt 32§ 2 mom.  

o Samtycket kan vara villkorligt 

• Endast barnets vårdnadshavare som har rätt att yrka att barnet ska återlämnas  

• Ansökan om återlämnande av barn kan avslås, om ansökan har gjorts efter att ett år förflutit från det 

olovliga bortförandet eller kvarhållandet av barnet och återlämnandet skulle strida mot barnets bästa, 

VårdnadsL 34§ 1 mom. 1 punkten 



• Ansökan kan också avslås om det finns en allvarlig risk för att återlämnandet skulle skada barnets 

fysiska eller psykiska hälsa eller annars försätta barnet i en outhärdlig situation, 34§ 1 mom. 2 punkten.  

• En domstol kan inte förordna att ett barn ska återlämnas, om barnet fyllt 16 år och meddelar att hen 

motsätter sig återlämnandet, 34§ 1 mom. 3 punkten.  

• Barnets egna åsikter har en avgörande betydelse även i andra fall  

• Ett förordnande om återlämnande av ett barn ges på ansökan av Helsingfors hovrätt, 31§  

• Bryssel II a-förordningen  
o Tillämpas vid sidan av Haagkonventionen på återlämnande av barn som olovligen förts bort från den stat där 

barnet var boett före bortförandet, när bortförandet skedde från en medlemsstat till en annan medlemsstat i 
EU  

o Införde nytt begrepp: föräldraansvar  

• Ett slags samlingsbegrepp som täcker lagbestämd vårdnad och intressebevakning  

• Enligt förordningen kan ett förordnande alltid meddelas att ett barn ska återlämnas till den 
medlemsstat därifrån barnet olovligen bortförs eller dit barnet ska återlämnas efter ett 

olovligt kvarhållande. Den som har föräldraansvaret för barnet har rätt att yrka på 
återlämnande av domstol  

3. Barnskydd 
• Barnskyddslagen  

o Syfte: trygga barns rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt 
skydd, 1§  

• Föräldrarna och andra vårdnadshavare har huvudansvaret för barnens välfärd och de är de som i första hand ska 
trygga att barnet får möjligheter till en harmonisk utveckling, 2§ 1 mom.  

• Myndigheter som arbetar med barn och familjer ska stödja föräldrarna och vårdnadshavarna i deras uppgift som 

fostrare och sträva efter att erbjuda familjer behövlig hjälp tillräckligt tidigt och vid behov hänvisa barnet och familjen till 
barnskyddet, 2§ 2 mom.  

• Barnskyddet ska stödja föräldrar, vårdnadshavare och andra personer som svarar för barnets vård, fostran och 
omsorg genom att ordna behövliga tjänster och stödåtgärder, 2§ 3 mom.  

• Enligt lagen kan ett barn inte omhändertas pga. att ena eller vardera vårdnadshavaren har underlåtit att betala 
underhållsbidrag eller pga. att de skulle ha handlat i strid med de skyldigheter de har som intressebevakare 

• Barnskyddet omfattar barn- och familjeinriktat barnskydd, 3§ 1 mom.  

• Barnskyddet ska främja en gynnsam utveckling och välfärd för barnet.  

• När behovet av barnskyddsåtgärder bedöms och när man tillgriper åtgärder ska man i första hand fästa 
uppmärksamhet vid barnets bästa, 4§ 1 och 2 mom.  

• HD , 22§ - en intressebevakare kan förordnas för barnet att sköta barnskyddsärendet och föräldrarna inte har en 

förmåga att objektivt se behovet av barnskydd 

• Då barnskyddsåtgärder tillgrips ska barnets önskemål och åsikt utredas och beaktas enligt barnets ålder och 
utvecklingsnivå, 5§  

o Utredningen av barnets åsikter får inte skada relationerna mellan barnet och föräldrarna och andra personer 
som står barnet nära 

o Ett barn som fyllt 12 ska ges möjlighet att bli hörd i ett barnskyddsärende som gäller barnet 

o Endast när en utredning av barnets åsikt kan äventyra barnets hälsa eller utveckling eller det annars är 
uppenbart onödigt behöver barnets åsikt inte utredas, 20§ 

• Kommunen ska se till att förebyggande barnskydd samt barn- och familjeinriktat barnskydd till sin innebörd och 

omfattning ordnas så som behovet i kommunen förutsätter.  

• Barn och familjeinriktat barnskydd ska ordnas i tillräcklig utsträckning vid de tider på dygnet då det behövs, 11§ 1 
mom.  

• Barnskyddet ska vara av sådan kvalitet att det garanterar barn och unga personer som är i behov av barnskydd samt 

deras familjer den hjälp och det stöd de behöver, 11§ 2 mom.  

• I kommunen sköts uppgifterna i anslutning till verkställigheten av barnskyddet av det organ som avses i 6§ i 
socialvårdslagen, oftast kommunens socialnämnd  

• I praktiken vidtas barnskyddsåtgärder först då någon gör en barnskyddsanmälan  

• De som är anställda eller innehar ett förtroende uppdrag inom följande verksamhetsområden har trots 
sekretessbestämmelser en skyldighet att göra en barnskyddsanmälan, 25§ 

o Social- och hälsovården  

o Undervisnings- eller utbildningsanordnare 

o Församling eller annat religiöst samfund 

o Mottagningsförläning eller flyktingsluss 

o Enhet som bedriver nödcentralsverksamhet  

o Enhet som ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever 

• Barnskyddsanmälan leder till att myndigheterna får en skyldighet att undersöka om anmälan är befogad och en 

skyldighet att därefter dra behövliga slutsatser 

• Barnskyddets verksamhetsformer  



o Stödåtgärder inom öppenvården 

o Brådskande placering 

o Omhändertagande 

o Vård utom hemmet 

o Eftervård 

• Det organ som ansvarar för socialvården ska utan dröjsmål vidta stödåtgärder inom öppenvården, om 
uppväxtförhållandena äventyrar eller inte tryggar ett barns hälsa eller utveckling eller om ett barn genom sitt beteende 
äventyrar sin hälsa eller utveckling, 34§ 1 mom.  

• Syftet med stödåtgärderna inom öppenvården är att främja och stödja ett barns positiva utveckling samt stödja och 
stärka förmågan och möjligheterna att fostra hos föräldrarna, vårdnadshavarna och personer som svarar för barnets 
vård och fostran, 34§ 2 mom. 

• Stödåtgärderna inom öppenvården vidtas i mån av möjlighet i samarbete med barnet samt föräldrarna, 

vårdnadshavarna eller andra personer som svarar för barnets vård och fostran, 34§ 3 mom.  

• Om behovet av barnskydd väsentligen beror på otillräcklig försörjning, bristfälliga boendeförhållanden eller avsaknad 
av bostad eller om dessa omständigheter utgår ett väsentligt hinder för barnets och familjens rehabilitering, ska 
kommunen utan dröjsmål ordna tillräckligt ekonomiskt stöd samt avhjälpa bristerna i boendeförhållandena eller ordna 
en bostad som motsvarar behovet, 35§ 

• Myndigheten ska upprätta en klientplan över barnets situation som fungerar som en riktlinje för socialnämnden då 

olika stödåtgärder övervägs, 36§ 

• De organ som ansvarar för socialvården i kommunen ska omhänderta ett barn och ordna vård för barnet utom 
hemmet, om brister i omsorgen om barnet eller andra uppväxtförhållanden hotar att allvarligt äventyra barnets hälsa 
eller utveckling eller om barnet allvarligt äventyrar sin hälsa eller utveckling genom att använda rusmedel, genom en 

brottslig gärning som inte kan anses obetydlig eller annat därmed jämställbart beteende, 40§ 

o Endast om öppenvårdens åtgärder inte är lämpliga eller möjliga med beaktande av barnets bästa eller om 
åtgärderna visat sig vara otillräckliga 

o Förutsätts även uttryckligen att vården utom hemmet bedöms motsvara barnets bästa, 40§ 2 mom.  

• Om vårdnadshavaren eller om barnet fyllt 12 motsätter sig omhändertagandet eller den därtill anslutna placeringen i 
vård utom hemmet avgörs ärendet av förvaltningsdomstolen, 43§ 2 mom. 

• Ett barn kan placeras i brådskande ordning redan innan barnet har omhändertagits 

o Om barnet befinner sig i omedelbar fara eller annars är i behov av brådskande placering  

o Beslutet fattas av en kommunal tjänsteinnehavare som har rätt att besluta om barnskyddsåtgärder 

o Om situationen är tillräcklig allvarlig kan barnet i brådskande ordning placeras i familjevård eller anstaltsvård 
eller på annat sätt ges den vård och omsorg som barnet behöver  

o Brådskande placering kan fortgå i max 30 dagar 

o Placeringen kan fortgå över 30 dagar utan att särskilt beslut fattas om detta, om tjänsteinnehavaren som 
fattat beslutet inom 30 dagar efter att placeringen inletts lämnar in ansökan om omhändertagande till 
förvaltningsdomstolen, eller om ett ärende gällande omhändertagande av barnet redan är anhängigt vid 
förvaltningsdomstolen eller HFD när beslutet om brådskande placering fattas, 38§  

• Vård av barn utom hemmet - vården och fostran av ett barn som omhändertagits eller placerats i brådskande ordning 
eller som placerats med stöd av ett interimistiskt förordnande ordnas utom hemmet  

o Kan ordnas som familje- eller anstaltsvård eller på något annat sätt som motsvarar barnets behov 

• HFD: ett beslut om omhändertagande hindrar inte att tingsrätten prövar och avgör ett ärende som gäller vårdnaden 
om barnet, om ett sådant beslut är förenligt med barnets bästa och avsikten är att omhändertagandet ska upphöra 
innan barnet blir myndigt  

• När ett barn omhändertagits, har det organ som ansvarar för socialvården rätt att för uppnående av syftet med 

omhändertagandet besluta om barnets vistelseort samt om vården, uppfostran, tillsynen och den övriga omsorgen om 
barnet samt om den undervisning och hälsovård som behövs för att förverkliga vården, uppfostran, tillsynen och 
omsorgen om barnet, 45§ 1 mom.  

• Socialnämnden har ätt att besluta var ett omhändertaget barn ska bo, med beaktande av barnets bästa och barnets 
rätt att få träffa sina föräldrar 

• Socialnämnden har inte rätt att föra ett omhändertaget barns talan i ett ärende som gäller barnets medborgarskap, 

dock i ärenden som gäller barnets pass 

• Barnets lagbestämda vårdnadshavare har fortsättningsvis rätt att besluta om barnets religiösa ställning på samma sätt 
som tidigare 

• Lagen om patientens ställning och rättigheter ger inte socialnämnderna någon särskild rätt att besluta om den vård ett 

barn behöver. 

o Den minderåriges åsikter ska beaktas  

o Om en minderårig patient inte själv kan besluta om sin vård, ska hen vårdas i samråd med socialnämnden  

o Socialnämnden har dock inte rätt att förbjuda att sådan vård ges som behövs för att avvärja en fara som 
hotar patientens liv eller hälsa eller som grundar sig på en lag om vård mot en patients vilja  

• Minderåriga barn som vårdas utom hemmet har rätt att hålla kontakt med sina föräldrar och andra personer som står 
barnet nära 

• Denna rätt kan begränsas, om det inte varit möjligt att komma överens med barnet och föräldrarna eller de andra 

personerna om kontakten, 62§ 

o Får begränsas om kontakten äventyrar uppnåendet av syftet med vården av barnet utom hemmet och en 
begränsning är nödvändig pga. barnets vård och fostran.  



o Får också begränsas när en kontakt är till fara för barnets liv, hälsa, utveckling eller säkerhet, eller när en 
begränsning är nödvändig för föräldrarnas eller familjens övriga barns säkerhet eller de andra barnen i 
familjehemmet eller anstaltens eller personalens säkerhet 

o Ett barn över 12 år kan även motsätta sig kontakten  

• Vid behov får man för den tid begränsningen gäller ta ifrån barnet medier zoom används för kontakt eller begränsa 
användning av sådana  

• Om ett barn innehar berusningsmedel eller redskap som särskilt lämpar sig för bruket av berusningsmedel, ska de 

omhändertas av anstalten. Ämnen eller föremål som kan användas för att skada barnet eller andra ska också 
omhändertas. Besluten kan överklagas, 65§  

• Om grundad anledning finns att misstänka att ett barn innehar berusningsframkallande ämnen eller farliga föremål, får 
kroppsvisitation företas för att undersöka saken, 66§  

o Får företas av anstaltens föreståndare eller en av föreståndaren förordnad personal 

• Om grundad anledning finns att misstänka att ett brev eller ett därmed jämförbart annat förtroligt meddelande eller 
någon annan försändelse till barnet innehålet ämnen som är berusningsframkallande eller farliga föremål, får 
försändelsens innehåll granskas utan att brevet eller andra förtroliga meddelanden läses 

• Ett barn får hållas fast för att lugna ner det, om barnet pga. sitt förvirrande eller hotfulla beteende sannolikt skulle 

skada sig själv eller andra och fasthållandet är nödvändigt pga. en överhängande fara för barnet eller någon annans 
liv, hälsa eller säkerhet eller för förhindrande av betydande skador på egendom, 68§ 

• Tillåtet att för viss tid förbjuda barnet att avlägsna sig från anstaltens område, anstalten eller en viss bostadsenhets 
lokaler 

o Begränsning av barnets rörelsefrihet får inte utan ett nytt beslut gälla i mer än 7 dygn och i högst 30 dygn åt 
gången, 69§ 

• Ett barn får isoleras från de andra barnen i anstalten, om det pga. sitt beteende är till fara för sig själv eller andra  

o Får inte beslutas i större omfattning eller för längre tid än vården och omsorgen av barnet nödvändigt 
förutsätter 

o Isoleringen får inte utan ett nytt beslut fortgå längre än 24 timmar åt gången  

o Ska upphöra genast då den inte är nödvändig längre 

• Ett beslut om omhändertagande gäller tills vidare, 47§ 1 mom.  

• När behovet inte längre föreligger ska tjänsteinnehavaren fatta beslut om att omhändertagandet avslutas, 47§ 1 mom.  

o Inte om avslutande strider mot barnets bästa 

• Omhändertagandet upphör då barnet fyller 18 år, om en domstol inte därförinnan beslutat annat, 47§ 4 mom.  

• Organet som ansvarar för socialvården ska ordna eftervård för barnet eller den unga personen, när vården utom 
hemmet upphört, skyldigheten upphör när 5 år förflutit från det att barnet sedan en placering utom hemmet avslutades 
senast har varit klient hos barnskyddet och senast då personen fyller 21.  

 

 

V. Barns namn 
1. Förnamn  
• Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter: varje barn ska registreras 

omedelbart vid födseln och få ett namn 

• Art. 7 och 8 barnkonventionen 

o Ett barn ska registreras omedelbart efter födseln och från födseln ha rätt till ett namn och 

ett medborgarskap 

o Konventionsstaterna ska respektera barnens rätt att behålla sin identitet, sitt 

medborgarskap och sitt namn samt sina släktförhållanden så som dessa erkänns i lag, utan 

olagligt ingripande  

• Namnplikt  

o Namnlagen 1§ - var och en ska ha ett förnamn och släktnamn 

o Plikten uppfylls då namnet registreras  

o Inte bundet till medborgarskap  

o Plikten gäller alla som är bosatta i Finland, dvs. alla de som blir permanenta invånare i 

Finland.  

 En utlänning som varaktigt bor i Finland är en person som i den mening som avses i 

den internationella privaträtten har sitt hemvist i Finland 



 Namnplikten kan förutsätta att det ursprungliga namnet transkriberas, dvs. att ett 

namn som är skrivet på ett främmande teckensystem skrivs om med det finska 

eller svenska språkets teckensystem  

• Var och en ska ha ett förnamn, den som inte har ett är skyldig att anta ett sådant, 1§ 3 mom.  

o Efter födseln ska varje barn ges ett förnamn 

o De givna förnamnen ska anmälas till befolkningsdatasystemet inom två månader från 

barnets födsel 

o Om vårdnadshavaren inte uppfyller plikten är det yttersta medlet ingrepp i vårdnaden om 

barnet. En extra vårdnadshavare kan utses med rätt att istället för barnets lagbestämda 

vårdnadshavare avgöra frågan om barnets förnamn  

• Vårdnadshavaren har rätt att föreslå ett förnamn för ett barn som sedan antecknas i 

befolkningsdatasystemet 

o Om föräldrarna gifta vid födseln -> gemensam vårdnad -> gemensamt beslut  

o Rättspraxis: ett avgörande om vårdnaden om ett barn ska ha vunnit laga kraft innan en 

vårdnadshavare kan föra talan i ett ärende som gäller ändring av barnets för- och 

släktnamn 

o Inte gifta föräldrar -> modern vårdnadshavare  

 Fadern kan delta i beslut om barnets namn:  

 1. Om han erkänt barnet och man därtill separat kommit överens om att fadern 

tillsammans med modern är vårdnadshavare för barnet 

 2. Om modern ensam är vårdnadshavare och föräldrarna ingår äktenskap med 

varandra 

• Ett barn får ges högst tre förnamn, 32 a§ 1 mom.  

o Inget uttryckligt förbud mot att barnet ges fler än ett dubbelnamn 

• Et förnamn blir officiellt då en anmälan om förnamnet lämnas till befolkningsdatasystemet  

• Behöriga myndigheter i frågor gällande förnamn är i första instans magistraterna, 32 a§ 

• Myndigheternas behörighet beror dels på huruvida föräldrarna eller en av dem hör till ett 

religionssamfund  

o Om föräldrarna eller en av dem är medlem i en församling, lämnas vanligen meddelandet 

om barnets förnamn till prästen i samband med dopet 

o Församlingen ska kontrollera barnets förnamn är lagenliga och utan dröjsmål sända 

informationen om förnamnen för registrering till befolkningsdatasystemet, 32 a§ 

o Om församlingen inte betraktar förnamnen som förenliga med lagen, ska församlingen 

flytta över uppgiften att avgöra ärendet till magistraten  

• Om barnet inte hör till något religionssamfund -> anmälan lämnas till magistraten inom vars 

ämbetsdistrikt barnet har sin hemkommun eller sin folkbokföringskommun  

• När en anteckning om förnamn gjorts i befolkningsdatasystemet, får förnamnen ändras bara under de 

förutsättningar som föreskrivs i lagen, 32 a§ 3 mom.  

• Föräldrarna kan om de vill direkt meddela magistraten barnets förnamn, även om barnets mor vid 

barnets födsel var medlem i ett sådant religionssamfund som avses i religionsfrihetslagen  

• Myndigheterna kan inte godkänna förnamn som är olämpliga som förnamn eller vilkas användning 

annars kan medföra uppenbar olägenhet, 32 b§  

o Förpliktar dock inte föräldrarna att välja ett sådant förnamn för sitt barn som finns i en 

kalender med namnsdagar eller som tidigare använts som förnamn 

• Föräldrarnas påhittighet begränsas i första hand av principen om barnets bästa 

o Har ansetts att ett avgörande kriterium är att förnamnet bildats på ett riktigt sätt 

• Den myndighet som ansvarar för befolkningsdatasystemet ska alltid pröva om det föreslagna 

förnamnet är förenligt med lag och lämpligt och sådant att det inte orsakar olägenheter  



• Vi avvägning om ett namn är lämpligt ska beaktas de krav som följer av vad som kan uppfattas som god 

smak, barnets bästa, könet, kulturella omständigheter samt eventuella dolda betydelser och 

bibetydelser ett förnamn kan ha  

• Ett förnamn får inte ges som får den som hör namnet att tänka på osedligheter, inte heller som kränker 

religiösa känslor eller namn som vanligen används på djur  

• I regel får ett sådant förnamn inte ges som till sin form eller skrivsätt står i strid med namnskicket i 

Finland.  

o Hindrar dock inte att ett sådant namn ges som förnamn som används allmänt som förnamn 

i andra länder, t.ex. en person med finska som modersmål kan få namnet Michael, Gabriel 

• Om ett namn redan använts och antecknats i befolkningsdatasystemet har föräldrarna rätt att kräva att 

de ska få ge namnet som förnamn till sitt barn  

• HR – varje förnamn ska skrivas separat för sig eller åtskilda med ett bindestreck 

o UND – har gjorts i fråga om vissa allmänt etablerade förnamn, t.ex. Annaliisa och Maijaliisa  

• Ett föreslaget namn ska även skrivas enligt det etablerade skrivsättet 

• Magistraten kan i tolkningsfall alltid be att få ett utlåtande om huruvida ett namn är lämpligt av den av 

statsrådet tillsatta nämnden för namnärenden, 1§ förordningen om nämnden för namnärenden  

o Nämndens utlåtande binder inte magistraten  

• I namnärenden som avslagits av magistraten får ändring sökas genom besvär och behörig 

besvärsmyndighet är förvaltningsdomstolen  

• UND - Ett förnamn som i fråga om form eller skrivsätt strider mot namnskicket i Finland kan godkännas, 

om det föreslagna namnets form eller skrivsätt kan förklaras med föräldrarnas religiösa seder eller om 

föräldrarna har en anknytning till en främmande stat pga. medborgarskap, familjeförhållanden eller 

andra särskilda omständigheter och det föreslagna namnet motsvarar namnskicket i den staten, 32 b§ 

3 mom. 1 och 2 punkten namnlagen 

• Enligt namnlagen kan ett avvikande förnamn godkännas, om något annat giltigt skäl prövas föreligga, 

32b§ 3 mom. 3 punkten.  

o Myndigheterna har godkänt då föräldrar velat ge sitt barn ett förnamn som avviker från de 

finländska språktraditionerna, om barnets far eller mor är utlänning eller om barnet har en 

annan anknytning till en annan kultur 

• Namn som harmonierar med båda könen  

o Om ett namn av hävd har varit typiskt för bara det ena könet, kan myndigheterna inte 

godkänna förnamnet som förnamn på personer av det motsatta könet 

• Man kan inte utan särskilt skäl godkänna kvinnonamn för pojkar eller mansnamn för flickor, 32b§ 2 

mom. 2 punkten.  

o Dock möjligt att ett barn får ett avvikande namn pga. religiös sed 

• Alla personer som antecknas i befolkningsdatasystemet får en personbeteckning  

o  En personbeteckning består av tre delar; första delen innehåller uppgifter om födelsetiden 

som anges med sex siffror, andra delen består av ett individuellt nummer som tjänar till att 

åtskilja personer som fötts samma dag och som också innehåller information om könet, 

tredje delen består av en kontrollbeteckning som kan vara en bokstav eller siffra, 11§ lagen 

om befolkningsdatasystem och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 

• Mäns individuella nummer är ett udda tal och kvinnors ett jämt  

• En registrerad personbeteckning kan ändras, bara om en ändring är absolut nödvändig för att skydda 

den vars personbeteckning det är fråga om i situationer där hens hälsa eller säkerhet är uppenbart och 

varaktigt hotad. 

• Också möjligt att ändra en personbeteckning, om någon annan än den som innehar beteckningen 

upprepade gånger missbrukat personbeteckningen och missbruket har orsakat betydande ekonomiska 



eller andra olägenheter för den rätta innehavaren och man genom ändring faktiskt kan hindra att 

missbrukets skadliga verkningar fortsätter.  

• Personbeteckning kan även ändras så att det individuella numret ändras från ett udda till ett jämt tal 

eller tvärtom, om det med stöd av lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet 

har fastställts att den vars personbeteckning det är fråga om tillhör det motsatta könet, 12§  

o Om en transsexuell person är gift -> hens personbeteckning får endast ändras om maken 

gett sitt samtycke 

• HR - Ett namn som används som släktnamn kan inte användas som förnamn, 32b§ 2 mom. 3 punkten 

namnlagen  

o UND – om den som ansöker om namnet kan åberopa en religiös sed eller om hen pga. 

medborgarskap, familjeförhållanden eller någon annan omständighet har en anknytning till 

en främmande stat och det föreslagna namnet motsvarar namnskicket i den staten eller om 

något annat giltigt skäl föreligger att godkänna ansökan, 32b§ 3 mom.  

• Föräldrar kan ge sitt barn ett förnamn som bildats genom att man till faderns eller moderns förnamn 

lägger till son eller dotter -> patronymikon och metronymikon  

o Ett förnamn som bildats på detta sätt får användas efter ett annat förnamn, 32b§ 2 mom. 3 

punkten  

o Ett patronymikon kan ges till ett barn även om faderskapet inte fastställts  

• HR - Ett förslag till förnamn kan inte godkännas, om namnet från förut bärs av ett syskon eller ett 

halvsyskon.  

o UND - Gäller inte om det föreslagna namnet kommer att bäras vid sidan av ett annat 

förnamn, 32b§ 2 mom. 4 punkten.  

2. Barnets släktnamn  
• Ett barn får vid födseln det släktnamn som föräldrarna har vid den tidpunkten, om föräldrarna har 

gemensamt släktnamn, 2§ 1 mom. 

o Indispositiv -> om föräldrarna är gifta och har ett gemensamt släktnamn kan de inte ge sitt 

barn ett annat släktnamn  

o Även om föräldrarnas släktnamn skulle i fråga om form eller skrivsätt stå i strid med 

namnskicket i Finland eller allmänt används som förnamn i Finland, får barnet direkt med 

stöd av laget namnet  

o Påverkas inte av ifall tingsrätten vid tidpunkten för födseln behandlar ansökan om 

äktenskapsskillnad eller om tingsrätten beslutet att samlevnaden ska upphöra mellan 

makarna.  

• Gemensamt släktnamn – sådant släktnamn som makarna tagit då de ingått äktenskap med varandra 

eller som de har behållit efter en upplösning av äktenskapet  

• Om makarna med ett lagakraftvunnet beslut har dömts till äktenskapsskillnad innan barnet föddes, 

betraktas den före detta äkta maken inte som barnets far, 2§ FaderskapsL -> barnet får det släktnamn 

som modern har när en anmälan om barnet förs till befolkningsdatasystemet  

• Modern kan även efter äktenskapsskillnaden fortsätta ha det gemensamma släktnamn som hon tog då 

hon ingick äktenskapet, 9§ 1 mom. namnlagen  

• Ett barn får sina föräldrars gemensamma släktnamn även när äkta maken dör före barnets födelse 

o HR - Avlidna maken betraktas som fadern när äktenskapet upplöst pga. hans död och 

barnet fötts under en sådan tid att det kan ha blivit avlat under äktenskapet  

o UND – om barnets mor ingått ett nytt äktenskap före barnets födelse, betraktas hennes 

nya äkta make som barnets far, FaderskapsL 2§  

 Om makarna i det nya äktenskapet tagit ett gemensamt släktnamn -> barnet får 

detta  



• Om makarna inte har gemensamt släktnamn då barnet föds 

o Pga. att båda behållit de släktnamn som de hade när äktenskapet ingicks  

o Om vardera föräldern är vårdnadshavare när uppgifter om barnet antecknas i 

befolkningsdatasystemet, ska de enhälligt fatta beslut om barnets släktnamn  

 Såväl när föräldrarna är gifta med varandra som när fadern erkänt faderskapet och 

därefter ingått äktenskap med barnets mor 

o 2 alternativ - föräldrarna ger antingen moderns eller faderns släktnamn till barnet, 2§ 2 

mom.  

 Även om modern eller fadern då äktenskapet ingicks anmälde att hen framför det 

gemensamma släktnamnet personligen kommer att använda sitt eget släktnamn, 

t.ex. Eriksson-Johansson, kan inte det dubbelnamnet ges som släktnamn till barnet, 

7§ 3 mom.  

o Namnmyndigheten är skyldig att fråga föräldrarna vilket släktnamn barnet ska få, moderns 

eller faderns, 2§ 4 mom.  

• Principen om att helsyskon ska ha samma släktnamn 

o Om föräldrarna är gifta och har olika släktnamn och får nya barn i äktenskapet, får de nya 

barnen samma släktnamn som deras syskon har, om makarna har gemensam vårdnad om 

det första barnet, 2§ 2 mom.  

 Vårdnaden upphör då man fyller 18 -> yngsta barnet kan således ha annat 

släktnamn än det förstfödda barnet om denna redan fyllt 18  

• Samboförhållanden – om modern inte vidtar åtgärder för att få faderskapet utrett, bestämmer hon 

ensam vilket släktnamn barnet får, 2§ 5 mom.  

o Modern kan bara välja det släktnamn hon själv har då hon gör en anmälan om barnets 

släktnamn till namnmyndigheten. Inte ens med moderns manliga sambos samtycke får 

hans namn användas, om det inte fastställt att mannen är far till barnet.  

o Om det fastställts att den manliga sambon är far till barnet är moderns fortsättningsvis 

ensam vårdnadshavare (faderskapserkännande gör inte i sig fadern till vårdnadshavare) och 

modern får ensam bestämma om barnet ska få hennes eller faderns släktnamn.  

 Om faderskapet fastställts kan mannen inte hindra modern från att ge hans 

släktnamn till barnet  

 Moderns manliga sambo har i denna situation ingen beslutanderätt i fråga om 

vilket släktnamn barnet får, 2§ 3 mom.  

• Om föräldrarna försummar att välja ett släktnamn eller om de inte kan komma överens om namnet -> 

barnet följer sin mor 

o Om ett barns släktnamn inte anmälts till befolkningsdatasystemet så som föreskrivs i lag, 

får barnet det släktnamn som modern har när uppgifter om barnet anmäls till 

befolkningsdatasystemet, 2§ 5 mom.  

• En minderårig som adopteras får sin adoptivförälders släktnamn eller sina adoptivföräldrars 

gemensamma släktnamn, 3§ 1 mom.  

VI. Underhåll för barn  
1. Underhåll för barn som huvudbry för lagstiftaren  

• I Finland tillämpas modellen som bygger på en helhetsbedömning,  

o Kännetecknas av att lagen inte innehåller exakta övre eller nedre gränser och att alla 

ärenden ska behandlas enligt en individuell prövning i varje enskilt fall för sig med 

beaktande av alla omständigheter i saken  

• Lagen om underhåll för barn 



• Justitieministeriet utfärdade 20.6.2017 en anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till 

barn -> stor praktisk betydelse 

• Barn har rätt till ett tillräckligt underhåll, 1§ 

o Oberoende av antalet föräldrar som barnet bor tillsammans med  

o Då barnet har en eller två föräldrar som den bor hos, får barnet sitt underhåll genom 

naturaprestationer. Ett behov att fastställa ett underhållsbidrag i pengar uppkommer 

främst då barnet föräldrar inte bor tillsammans och barnet bos hos den ena.  

• Ett tillräckligt underhåll är bundet till barnets utvecklingsnivå och förändringar bör avspegla sig i nivån 

på underhållet.  

• Et tillräckligt underhåll innebär tillgodoseende av de materiella och andliga behov som motsvarar 

barnets utvecklingsnivå, 1§  

o Materiella, en människas grundläggande behov: mat, värme, kläder, bostad och en trygg 

närmiljö 

o Andliga: behov enligt barnets utvecklingsnivå, t.ex. barnet hobbyer  

• Et tillräckligt underhåll täcker även den vård och utbildning som barnet behöver och de kostnader som 

föranleds av detta 

• Enligt anvisning räkna följande som allmänna kostnader som föranleds av barnets underhåll: 

o Kostnader för kost, kläder, skor, personlig hygien, telefon och dator, kostnader för 

användning av telefon och andra datakommunikationsförbindelser, fickpengar, sedvanliga 

utgifter för rekreation och hobbyer samt för utrustning som behövs i samband med det, 

mindre eller tillfälliga utgifter för hälso- och sjukvård och mediciner, tillfälliga 

utbildningsutgifter, barnets andel av hemmets inventarier, apparater och utrustning, resor 

och utgifter pga. andra jämförbara omständigheter  

• Enligt anvisningen beror beloppet på de allmänna kostnaderna på barnets ålder och åldersgrupp 

o UnderhållsL innehåller ingen åldersklassificering 

o Anvisningen delar in i tre grupper: 

 1. Barn under skolåldern, 0-6 år -> 291€ 

 2. Barn i grundskolans lågstadium, 7-12 år -> 338€ 

 3. Äldre barn, 13-17 år -> 455€ 

• Då underhållsbidrag fastställs beaktas barnets andel av boendekostnaderna som särskilda kostnader 

o Beroende av familjens storlek  

• Övriga särskilda kostnader som ett barn har beaktas individuellt 

o T.ex. dagvårdsavgifter, kostnader för föris/eftis, utbildningskostnader, försäkringspremier 

etc. 

o Måste utredas från fall till fall  

• Enligt anvisningen ska det barnbidrag som den förälder får som bor tillsammans med barnet dras av 

från kostnaderna för barnets underhåll 

• Enligt UnderhållsL ska bl.a. barnets förmåga och möjligheter att själv svara för sitt underhåll beaktas vid 

bedömningen av omfattningen av föräldrarnas underhållsansvar -> barnets förvärvs- och 

kapitalinkomster och betydande förmögenhet ska dra av från kostnaderna för underhåll (dock inte små 

eller tillfälliga förvärvsinkomster) 

• Barn har rätt till underhåll av sina föräldrar till de fyller 18 år.  

• Då ett barn fyllt 18 år kan hen undantagsvis ha rätt till utbildningsbidrag av sin förälder, 3§ 2 mom.  

o HD: kan ges bara för att få slutföra sina studier i gymnasium eller motsvarande 

läroinrättning och förutsätts att föräldern har förmåga att betala utbildningsbidrag  

• Föräldrar är skyldiga att efter sin förmåga sörja för sitt barns underhåll, 2§  

o Direkt förbunden med föräldraskapet och ansvaret delas av båda föräldrarna. Föräldrarna 

är underhållningsskyldiga oberoende av om de är eller inte är vårdnadshavare för barnet.  



o Skyldigheten gäller även fast föräldern inte har rätt att träffa barnet eller när umgänge ska 

ske under övervakning samt om barn över 12 år inte längre vill umgås med den förälder 

som barnet inte bor hos  

• Underhållsansvaret beror på föräldrarnas underhållsförmåga 

o Om förmågan är noll -> föräldern kan inte åläggas att betala underhållsbidrag i pengar  

o Vid bedömning av förmågan beaktas åldern, arbetsförmåga och möjligheter att delta i 

förvärvsarbete, beloppet av tillbudsstående medel samt föräldrarna övriga, på lag 

grundade underhållsansvar  

o Vid bedömningen ska även beaktas barnets förmåga och möjligheter att själv svara för sitt 

underhåll samt sådana omständigheter som gör att barnets underhåll inte medför 

kostnader för föräldrarna eller att dessa kostnader är ringa, 2§ 2 mom.  

• Lagen innehåller inga närmare bestämmelser om vilken inkomstnivå föräldern ska ha för att antas ha 

förmåga att uppfylla sin underhållsskyldighet 

o Enligt anvisningarna ska detta prövas i det enskilda fallet 

• En underhållsskyldig ska lämna in en utredning över sina förvärvsinkomster och om hen inte gör det har 

domstolen rätt att uppskatta den underhållsskyldiges underhållsförmåga med utgångspunkt i den 

utredning som lagts fram i fallet (HD) 

o Inkomster – löner, arvoden och andra förmåner som betalas som ersättning för arbete eller 

tjänster. Även inkomster av näringsverksamhet eller yrkesutövning, kapitalinkomster, 

pensioner, studiepenning, vuxenstudiepenning, arbetslöshetsersättning och andra 

motsvarande sociala förmåner i pengar. I fråga om barnbidrag räknas endast 

ensamförsörjartillägget som en förälders inkomst. Även underhållsbidrag som betalas med 

stöd av äktenskapslagen samt sådana försäkrings- och skadeersättningar som betalas med 

stöd av annan lag och andra motsvarande ersättningar som betalas istället för inkomst eller 

som ersättning för minskad försörjning 

o Dagtraktamenten och kilometerersättningar räknas som inkomst endast om det är 

uppenbare att förmånsbeloppet är väsentligt högre än de nödvändiga kostnader som det är 

avsett för  -> i så fall dras kostnaderna av från förmånsbeloppet 

• Om en förälders inkomster utan godtagbar anledning är lägre än vad föräldern kunde ha möjlighet till, 

räknas den summa som inkomst som föräldern skulle kunna skaffa sig 

• Vid bedömning av en förälders inkomstmöjligheter beaktas hens arbetsförmåga, utbildning, 

arbetserfarenhet, ålder och andra jämförbara omständigheter  

o Godtagbara skäl för låga inkomster är t.ex. studier för ett första yrke, inte självförvållad 

arbetslöshet, fängelsestraff, moderskapsledighet  

• Anvisningen utgår från att en förälder inte för underhållet behöver använda sådan egendom som 

räknas till grundskyddet, så som den bostad föräldern använder som stadigvarande bostad och vanligt 

bostadslösöre 

• Underhållsskyldig förälders egna levnadskostnader indelas i allmänna och särskilda kostnader:  

o Allmänna: baskonsumtion som alla eller nästan alla vuxna normalt behöver för sin 

försörjning.  

 Ensamboende och ensamförsörjare -> 583€/mån 

 Den som lever i parförhållande -> 490€ 

o Särskilda: skäliga boendekostnader, särskilda utgifter för hälso- och sjukvård och kostnader 

för nödvändig användning av bil samt arbetsresor  

o Vid bedömningen av underhållsförmågan ska enligt anvisningen förälderns utgifter för 

skuldskötsel inte beaktas för avdrag 

 UND – räntor och amorteringar på bostadslån och studielån godkänns som avdrag  

 HD: en förälder kan inte frigöra sig från sitt ansvar genom att skaffa en dyr bostad 



• Vid bedömningen av en förälders underhållsförmåga beaktas för det första en hurdan 

underhållsskyldighet föräldern har för sina andra barn, 2§ 1 mom.  

o Om det är fråga om barn som föräldern bor tillsammans med, har föräldern rätt att göra ett 

underhållsavdrag för vart och ett av barnen.  

o Anvisningen: underhållsskyldighet enligt äktenskapslagen i förhållande till hens äkta make 

som bor i samma hushåll ska också beaktas  

 Samboförhållanden medför ingen lagfäst skyldighet att försörja sin sambo -> 

sambons eventuella behov beaktas inte. Man kan dock avvika från denna princip 

om sambon är beroende av sin partner för försörjning pga. att hen stannat hemma 

för att ta hand om deras gemensamma barn  

• Umgängesrättens påverkan enligt anvisningen  

o 1. Barnets umgängesrätt beaktas vid bedömningen av i vilken mån distansförälderns 

boendekostnader kan betraktas som skäliga  

o 2. Betydande resekostnader som umgängesrätten medför ska dras av från 

underhållsförmågan från den förälder som svarar för utgifterna  

o 3. Ett avdrag på underhållsbidraget görs när barnet regelbundet och i stor utsträckning 

vistas hos den förälder som inte bor med barnet  

 Beloppet på umgängesavdraget är beroende av barnets ålder och antalet nätter 

hen spenderar där  

• Anvisningen: beloppet av underhållsbidrag beräknas genom att man först bestämmer barnets behov av 

underhåll -> sedan bestämmer man underhållsförmågan för den förälder som inte bor med barnet -> 

bestämmer hur underhållsansvaret fördelas mellan föräldrarna genom att dela distansförälderns 

underhållsförmåga med föräldrarnas sammanräknade underhållsförmåga -> en kvot fås som man 

multiplicerar med barnets behov av underhåll -> den andel distandsföräldern svarar för 

o Distansföräldern uppfyller underhållsskyldigheten med penningprestationer och 

vardagsföräldern med naturaprestationer  

2. Underhållsbidrag – betalning och fastställelse 
• HR - Underhållsbidrag ska betalas månatligen i förskott, om inte annat har avtalats eller bestämts, 6§  

o Syfte: bidraget ska motsvara barnets behov och hela ska användas varje månad 

• Föräldern som inte bor med barnet ska betala bidraget varje månad till föräldern som barnet bor hos, 

inte till barnet eller konto i barnets namn  

• Föräldern som inte bor med barnet har inte rätt att kontrollera hur den summa hen betalar de facto 

används. Ingen skyldighet för föräldern barnet bor hos att redovisa  

o Om barnet t.ex. går i gymnasiet och föräldern som hen bor hos inte använder bidraget till 

att betala läroböcker som behövs, kan föräldern som betalar bidraget därutöver bli skyldig 

att köpa läroböckerna för att trygga att barnet ska kunna fortsätta sina studier 

• UND – betalas som engångssumma  

o Möjligt bara om det behövs för att trygga barnets underhåll i framtiden och det med 

hänsyn till betalningsförmågan hos den som betalar underhållsbidraget bör anses skäligt, 

6§ 3 mom.  

o Mycket sällsynt 

o Föräldern som får pengarna för en skyldighet att periodisera användningen av pengarna så 

att de räcker till för hela den tid som barnet är i behov av underhåll. Pengarna ska räcka till 

även ifall förhållandena förändras så att barnet fortsättningsvis får ett tillräckligt underhåll.  

o HD s.189 



o Riskabelt efter den som betalat engångssumman i framtiden kan bli skyldig att betala mera. 

Ett avtal där barnets representant på barnets vägnar för framtiden avstår från barnets rätt 

att få underhållsbidrag är ogiltigt, 7§ (oavsett om det gäller periodisk eller engångssumma) 

o Förorsakar problem ifall den underhållsskyldige dör då döden bryter 

underhållsskyldigheten. Lagen innehåller ingen lösning, HD har i ett fall tillämpat allmänna 

civilrättsliga principer -> inte återbetalning pga. obehörig vinst.  

• Det kan fastställas att en förälder ska betala underhållsbidrag till sitt barn, om föräldern inte på något 

annat sätt sörjer för barnets underhåll eller om barnet inte varaktigt bor hos föräldern  

o Dvs. bara föräldrar har skyldighet, inte t.ex. fosterföräldrar eller morföräldrar 

o -> t.ex. då ett registrerat partnerskap upplöses kan inte den andra partnern åläggas att 

betala bidrag till det barn som vuxit upp i den gemensamma familjen  

• Två typfall i praktiken 

o 1. Situationer där föräldrarna aldrig bott tillsammans 

o 2. Familjen har splittrats 

• En förälder som bor med sitt barn sköter efter sin förmåga om ett tillräckligt underhåll för barnet och 

åläggs inte att betala bidrag i pengar  

• Även om ett barn fått mycket omfattande umgängesrätt (t.ex. vecka-vecka) kan bara en av föräldrarna 

vara den officiella vardagsföräldern och således kan bara distansföräldern åläggas att betala 

underhållsbidrag, trots att ingen skillnad finns i föräldrarnas underhållsförmåga 

o Dock mindre belopp i pengar 

• Underhållsbidragets belopp och betalningssätt fastställs genom avtal eller dom 

• Avtal om bidrag ska ingås skriftligen.  

• Av avtalet ska framgå barnets och föräldrarnas personuppgifter, underhållsbidragets belopp, 

tidpunkten från vilken bidraget ska betalas, när betalningsskyldigheten upphör, när 

underhållsbidragsposterna förfaller till betalning och till vem bidragen ska betalas, 7§  

• Ett avtal om underhållsbidrag ska lämnas till socialnämnden för fastställelse, 8§ 

o Nämnden ska försäkra sig om att avtalet kan betraktas som skäligt med hänsyn till barnets 

rätt att få tillräckligt underhåll och föräldrarnas betalningsförmåga  

o Om avtalet uppfyller dessa krav -> fastställelse 

o Ett fastställt avtal om underhållsbidrag kan verkställas så som en lagakraftvunnen dom 

• Som alternativ till avtal finns möjligheten att väcka talan i tingsrätten för fastställande av 

underhållsbidrag, 9§ 

o På barnets vägnar får talan för fastställande föras av barnets vårdnadshavare, av en 

intressebevakare som förordnats för barnet och i vissa situationer även av socialnämnden.  

o Domstolen kan förordna att bidrag ska betalas från en tidpunkt som i tiden ligger före den 

dag då talan väcktes, om särskilt vägande skäl föreligger, 10§ 2 mom.  

 T.ex. att föräldrarna vid avtalsförhandlingarna diskuterat frågan om hur 

underhållsbidraget ska betalas, men att de inte lyckats komma överens om saken 

utan att väcka talan 

o Kan dock bestämmas högst för det år som närmast föregått det år då talan har väckts  

3. Fastställt underhållsbidrag och ändringar som skett efter fastställelsen  
• Ett fastställt underhåll kan ändras om en så väsentlig förändring har skett i de förhållanden som hade 

beaktats när det ursprungliga underhållsbidraget fastställdes att en ändring av underhållsbidraget 

kunde anses skäligt med beaktande av såväl barnets bästa som den förälders förhållanden som 

betalade underhållsbidrag, 11§ 

o Enskilda arvoden för extraarbeten, annan tilläggsinkomst, tillfälliga nedgångar i inkomst 

etc. har ingen betydelse 



• Underhållsbidragets belopp och betalningssättet kan ändras genom avtal eller dom.  

o Relativt lätt genom avtal 

• Ett fastställt underhållsbidrag kan ändras genom dom endast på de grunder som föreskrivs i lagen om 

underhåll för barn, UnderhållsL 11§ 

• I ett mål som gäller underhåll för ett barn är barnet part. Om man på barnets vägnar yrkar på underhåll, 

är barnet kärande.  

o -> barnet kan vinna eller förlora målet  

o Allmänna principer: den som förlorar ska betala rättegångskostnaderna. Men HD: när en 

rättegång gäller underhållsbidrag kan ett barn som förlorar målet inte åläggas att betala 

motpartens, dvs. sin förälders, rättegångskostnader 

• En betydande minskning av inkomsterna betraktas som en väsentlig förändring, om förändringen inte 

beror på att den underhållsskyldige frivilligt har gått över till ett arbete med lägre lön 

• Underhållsförmågan kan också bli bättre efter det ursprungliga beslutet 

o HD: den som blir fri från ett tidigare underhållsansvar, t.ex. pga. att ett barn som bott hos 

den underhållsskyldige fyllt 18 år, kan få en så mycket bättre underhållsförmåga att hen 

kan åläggas att betala ett större underhållsbidrag till ett barn som bor hos den andra 

föräldern  

• Underhållsbidragen är bundna till ett levnadskostnadsindex 

o Lagen om vissa underhållsbidrags vindande vid levnadskostnaderna: underhållsbidrag, 

ersättningar och underhållsstöd justeras varje kalenderår från ingången av året i enlighet 

med stegringen i levnadskostnadsindexet  

o Indexförhöjningen av underhållsbidragen berör alla gällande avtal och domar om underhåll 

som ingåtts eller meddelats med stöd av lagen om underhåll för barn och oberoende av när 

avtalen fastställts eller domarna meddelats 

• Domstolen kan förordna att ett underhållsbidrag som grundar sig på avtal eller dom ska sänkas eller att 

underhållsskyldigheten i sin helhet ska upphöra. Samtidigt kan domstolen ta ställning till om svaranden 

ska åläggas att betala tillbaka underhållsbidrag som har betalats efter det att talan har väckts, 12§  

• Rättspraxis: domstolen kan förordna att ett underhållsbidrag som betalats som engångssumma och 

som senare visat sig vara obefogat ska betalas tillbaka även för tiden innan talan väcktes 

• Om en mans faderskap upphävs -> mannens underhållsskyldighet upphör. Domstolen kan efter 

prövning förordna att de underhållsbidrag som mannen betalat ska återbetalas endast om barnets 

företrädare, i praktiken vanligen modern, när underhållsbidraget fastställdes eller togs emot hade 

kännedom om att mannen inte var barnets far. Ytterligare krävs att en återbetalning med hänsyn till 

barnets, barnets företrädares och den mans förhållanden som betalat underhållsbidraget bör anses 

skälig, 12§ 2 mom.  

• Ett underhållsbidrag som ska betalas periodiskt och dröjsmålsräntan ska drivas in hos den 

underhållsskyldige inom fem år från början av året som följer efter det år under vilket 

underhållsbidraget har förfallit, annars preskription 

• Ett underhållsbidrag som utgår en gång för alla och dröjsmålsräntan på detta ska drivas in inom fem år 

från att underhållsbidraget förfallit och senast fem år efter att den fått underhållsbidrag har blivit 

myndig, 16 c§ 1 mom.  

• Barn har rätt att få underhållsstöd med stöd av lagen om underhållsstöd 

o FPA betalar 

o Om den underhållsskyldige har försummat att betala underhållsbidrag eller om 

underhållsbidrag inte har fastställts för utbetalning pga. den underhållsskyldiges bristande 

försörjningsförmåga eller om det underhållsbidrag som fastställts för utbetalning är mindre 

än fullt underhållsstöd  



o Barn har även rätt till underhållsstöd när faderskapet inte fastställts genom ett 

lagakraftvunnet beslut eller när underhållsbidraget inte har kunnat fastställas samtidigt 

som faderskapet eller när en adoptivförälder ensam har adopterat ett barn och barnet inte 

är barn eller adoptivbarn till adoptivförälderns make eller barn till någon som 

adoptivföräldern lever med under äktenskapsliknande förhållanden, 6§ L om 

underhållsstöd  

• Ett barn har inte rätt till underhållsstöd, om barnet bor hos den underhållsskyldige, om den 

underhållsskyldige är död eller om barnet förmår försörja sig själv, 8§ 1 mom.  

o Barn anses kunna försörja sig själv om barnets regelbundna förvärvs- eller kapitalinkomster 

uppgår till minst 700€/mån eller, om barnet bor själv, minst 1000€/mån 

• Underhållsstödets fulla belopp är 151,85€/mån  

o Om det underhållsbidrag som fastställts är mindre än fullt underhållsstöd pga. den 

skyldiges bristande försörjningsförmåga -> skillnaden mellan underhållsstödet och det 

fastställda underhållsbidraget betalas ut som underhållsstöd  

• Underhållsstöd beviljas på ansökan som kan inlämnas av barnets vårdnadshavare eller 

intressebevakare 

• Underhållsstödet indrivs hos den underhållsskyldige, om inte ett separat beslut fattas om att ingen 

indrivning ska ske 

4. Underhåll av barn och omhändertagande  
• Även om ett barn omhändertagits fortsätter föräldrarnas underhållsskyldighet 

• Om ett barn omhändertas från en ”hel” familj finns inget separat avtal om barnets underhåll då 

föräldrarna uppfyllt sin underhållsskyldighet genom naturaprestationer 

• OM barnet omhändertas från den förälder hos vilken barnet bor -> den förälder som barnet inte bor 

hos har haft en skyldighet att betala underhållsbidrag i pengar 

• Barnskyddet, skyldighet att organisera barnskyddet ligger hos kommunen  

• Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården:  

o Enligt lagen är följande former av socialservice avgiftsfria: vård av barn och unga personer 

enligt barnskyddslagen samt den service som kommunerna ska tillhandahålla enligt 

äktenskapslagen, lagen om faderskap, adoptionslagen, lagen om underhåll av barn, lagen 

om vårdnad om barn och umgängesrätt och lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid 

levnadskostnaderna 

• Med undantag från vad som föreskrivs om barnskyddstjänster som ska tillhandahållas avgiftsfritt, får 

kommunen med stöd av barnskyddslagen ta betalning av barnets föräldrar för familje- och anstaltsvård 

o Avgiften får vara högst lika stor som det underhållsbidrag som kan förordnas med stöd av 

UnderhållsL, L om klientavgifter inom social- och hälsovården  

o Avgiften ska efterskänkas om det är oskäligt att kräva att föräldern ska betala den, med 

beaktande av förälderns förutsättningar för att svara för sin egen försörjning och för annat 

vårdnadsansvar.  

 Förälder ska alltid få ha medel till sitt förfogande för egna grundläggande behov, 

annan försörjningsplikt och för kostnader för att umgås med sitt omhändertagna 

barn  

o Om situationen när beslut om omhändertagande fattas är den att den ena föräldern har 

ålagts att betala underhållsbidrag, får kommunen utan att avgift fastställs uppbära och lyfta 

de underhållsbidrag som betalats till barnet under den tid som barnet är omhändertaget 

och placerat i familje- eller anstaltsvård 

o Motsvarande gäller om föräldrarna till ett omhändertaget barn skiljer sig medan barnet är 

omhändertaget och en av dem åläggs att betala underhållsbidrag till barnet -> kommunen 



har rätt att lyfta bidraget som betalas till barnet under den tid som barnet är 

omhändertaget  

• Barnbidragslagen – barnbidrag betalas av statens medel för underhåll av barn som inte har fyllt 17 och 

som bor i Finland 

• Den förälder eller vårdnadshavare i vars vård barnet är har rätt att lyfta barnbidraget.  

o Ifall oklarheter om vem -> den person som huvudsakligen har hand om barnets vård och 

fostran har rätt att lyfta bidraget.  

o Praxis: den förälder som barnet bor hos  

• Om ett barn under en längre tid än en kalendermånad är placerat i familje- eller anstaltsvård och 

kommunen betalar för vården, betalas barnbidraget på kommunens framställning från början av den 

kalendermånad som följer efter omhändertagandet till den kommun som i första hand svarar för 

kostnaderna för vården av barnet  

VII. Intressebevakningsrätt 
1. Intressebevakningsrätten som skydd för den enskildes rättigheter och 

rättskapacitet  
• Syftet: säkerställa att en enskild persons inkomster och egendom vid behov blir skötta  

• Rättsordningen utgår från principen om att var och en själv ska sköta sina egna angelägenheter  

• Rättshandlingsförmåga 

• Personer som pga. sin ålder är omyndiga – personer som inte fyllt 18 år  

• Fysiska personer som förlorat sin förmåga att själva sköta sina ekonomiska angelägenheter. 

• Lagen om förmyndarverksamhet (förmyndVL) 

o Tillämpas på minderåriga (lagbestämd intressebevakning) och på personer som uppnått 

myndighetsåldern (särskilt anordnad intressebevakning) 

o Syfte: bevaka de personers intressen och rätt som pga. omyndighet, sjukdom eller frånvaro 

eller av någon annan orsak inte själva kan sköta sina ekonomiska angelägenheter, 1§  

• Lagen om intressebevakningsfullmakt  

o Tillämpas på en fullmakt som en fullmaktsgivare bestämt att ska träda i kraft när hen 

förlorar förmågan att sköta sina angelägenheter pga. sjukdom, störningar i de psykiska 

funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak 

2. Intressebevakare  
• En minderårigs vårdnadshavare är samtidigt den minderåriges intressebevakare, förmyndVl 4§,  

• Ett intressebevakaruppdrag ska införas i registret över förmynderskapsärenden när värdet på den 

minderåriga huvudmannens förmögenhet överstiger 20 000€ eller när värdet på en minderårig 

huvudmans beräknade arvsandel i ett dödsbo överstiger 20 000€, 66§ 

• HR - Om barnets mor och far båda är vårdnadshavare för sitt barn -> de ska tillsammans sköta de 

uppgifter som gäller intressebevakningen, 30§ 

o Medför t.ex. att de ska representera barnet tillsammans i alla förmögenhetsrättsliga 

handlingar som gäller barnet  

o Dock kan en rättshandling företas av bara ena intressebevakaren, om rättshandlingen 

kommer barnet till godo. T.ex. om det gäller att på barnets vägnar avbryta preskriptionen 

av en fordran 

• UND – om kravet på gemensamt beslutsfattande skulle hindra att nödvändiga beslut fattas i en 

situation där det är förnuftigt att låta bara en av intressebevakarna fatta beslut för att trygga 

huvudmannens räkning.  

• Lagen tillåter att en av intressebevakarna ensam representerar huvudmannen, om den andra pga. 

sjukdom, resa eller av någon annan orsak inte kan delta i beslutsfattandet, 30§ 2 mom.  



• Om vårdnaden om barnet anförtrotts enbart den ena av föräldrarna, har barnet bara en 

intressebevakare 

• Om barnets vårdnadshavare är minderårig då barnet föds, blir vårdnadshavaren intressebevakare för 

sitt barn på sin 18-års dag, 6§ 

• Om en minderårig saknar en intressebevakare pga. att den dött eller av någon annan orsak, ska 

domstolen förordna en intressebevakare för den minderåriga, 7§  

o Domstolen behöver dock inte meddela sådant förordnande om ena vårdnadshavaren dör -

> den andra vårdnadshavaren fortsätter vara intressebevakare 

• Om föräldrarna missbrukar sin rätt att bestämma över barnets förmögenhet kan barnet, då det uppnått 

myndighetsåldern, väcka skadeståndstalan mot sin eller sina före detta intressebevakare och kan även 

yrka på straff för förskingring  

• Socialnämnden har rätt att inleda ett ärende om att en intressebevakare ska förordnas, när det finns 

ett behov att trygga barnets intressen genom att en ställföreträdande intressebevakare utses för 

barnet, 22§ barnskyddslagen  

• Om någon förordnas till intressebevakare, inverkar detta inte på hens rätt att fatta beslut i frågor  

gällande hens egen förmögenhet. Därutöver har hen rätt att representera sin huvudman och även rätt 

att företa rättshandlingar på sin huvudmans vägnar.  

o -> intressebevakaren får inte representera sin huvudman och sig själv vid en och samma 

rättshandling  

o När en intressekonflikt är för handen ska en ställföreträdande intressebevakare utses för 

huvudmannen, 11-12§ förmyndVL 

 T.ex. då en syster förordnats till intressebevakare för sin myndiga bror och 

syskonens föräldrar dör -> båda är delägare i ett och samma dödsbo  

• Ställföreträdande intressebevakare kan även behövas t.ex. när den lagbestämda intressebevakaren 

vådas för en allvarlig sjukdom och därför inte kan sköta sitt barns ekonomiska angelägenheter.  

• I vissa situationer kan en ad hoc-intressebevakare (särskild intressebevakare) behövas 

o T.ex. då en arvlåtare har lämnat ett arv efter sig och man inte vet om det finns arvingar 

eller testamentstagare eller var dessa vistas, 10§ 1 punkten.  

o En ad hoc-intressebevakare kan även utses när en intressebevakare behövs för att bevaka 

en frånvarandes rätt eller för att förvalta en frånvarandes egendom, 10§ 2 punkten.  

o Detsamma gäller när intressebevakning behövs pga. att det beror på en framtida händelse 

vem som ska få egendomen, 10§ 3 punkten 

 T.ex. om man testamenterar till barn som föds efter ens bortgång 

o Också när det i ett gåvobrev eller testamente har bestämts att egendom som tillfaller en 

mottagare som har en intressebevakare ska förvaltas av någon annan än mottagarens 

intressebevakare, 10§ 4 punkten.  

• I praktiken är det vanligt att en vardagsförälder inte litar på distansförälderns förmåga att förvalta den 

egendom barnet får i arv efter intressebevakaren. Domstolen ska förordna den person som nämns i 

testamentet till särskild intressebevakare för att förvalta arvet barnet fått, om det kan anses förenligt 

med barnets intresse och den föreslagna intressebevakaren uppfyller de allmänna och särskilda 

behörighetsvillkoren som gäller intressebevakare och hen samtycker till att ta emot uppdraget, 5§  

o Den särskilda intressebevakarens behörighet är begränsad till rätten att förvalta den 

egendom som enligt testamentet ska förvaltas av intressebevakaren  

• För den som uppnått myndighetsåldern kan en intressebevakare utses bara när en i lag bestämd grund 

föreligger.  

o Domstolen kan förordna en intressebevakare för en myndig person, om det har blivit 

svårare för vederbörande att sköta sina ekonomiska angelägenheter pga. att hen till följd 

av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna, försvagat hälsotillstånd eller någon 



annan motsvarande orsak saknar förmåga att bevaka sina intressen eller sköta sina 

personliga eller ekonomiska angelägenheter som kräver skötsel, 8§  

 Behov finns inte när vederbörandes ekonomiska angelägenheter sköts väl på något 

annat sätt 

• När ett intressebevakningsärende inleds av någon annan än huvudmannen själv är det domstolen och 

inte magistraten som meddelar förordnandet, e contrario förmyndVL 12§ 2 mom.  

• Behovet att trygga huvudmannens rättsskydd kräver att huvudmannen ges möjlighet att bli hörd med 

anledning av ansökan, 73§ 2 mom.  

• Intressebevakare kan även förordnas på den myndiges egen ansökan  

o Om den som ansöker om att få en intressebevakare förstår sakens betydelse och ber att en 

namngiven person ska förordnas, utses intressebevakaren av magistraten, 12§  

• För personer som uppnått myndighetsåldern förordnas i de flesta fall en allmän intressebevakare  

• Om inte något annat bestäms i lag utgör ett förordnande av en intressebevakare inget hinder för 

huvudmannen själv att förfoga över sin egendom eller företa rättshandlingar, 14§ 

o Förutsätter i princip huvudmannens fulla rättshandlingsförmåga, men de facto har 

huvudmannen mycket begränsade möjligheter att handla  

 T.ex. huvudmannens rätt att ta ut pengar från konto upphör då en 

intressebevakare förordnas. Intressebevakaren ska meddela banken vem som har 

rätt att ta ut pengar från huvudmannens konto, 31§ 2 mom.  

• Ett intressebevakningsförordnande inverkar även på huvudmannens fordringar 

o En fordran som ingår i den egendom som förvaltas av intressebevakaren kan betalas endast 

till intressebevakaren eller till huvudmannens konto som intressebevakaren anvisas.  

o Också en till huvudmannen gjord betalning är giltig, om gäldenären inte visste och med 

beaktande av omständigheterna inte borde ha vetat att betalningen borde gjorts till 

intressebevakare, 31§ 1 mom.  

• I normala fall behövs vanligtvis ett s.k. normalt förordnande för att trygga skötseln av en myndig 

persons ekonomiska angelägenheter  

o Brukar ofta meddelas när huvudmannen helt förlorat sin rättsliga förmåga att slösa bort sin 

egendom, t.ex. då en person ligger i koma.  

o En intressebevakare som har fått ett normalt förordnande har med bindande verkan för 

huvudmannen rätt att representera hen vid arvskifte och avvittring. Intressebevakaren är 

behörig att företräda sin huvudman vid rättshandlingar som gäller huvudmannens 

egendom och ekonomiska angelägenheter, om domstolen inte har beslutat något annat då 

uppdraget gavs, 29§ 1 mom.  

• Även om intressebevakare förordnats fortsätter huvudmannen att vara behörig att företa 

rättshandlingar i eget namn. Huvudmannen kan ge någon annan än sin intressebevakare en fullmakt att 

sköta sina angelägenheter. Hen kan också företa andra slags rättshandlingar, t.ex. gåva. Frågan om 

rättshandlingarnas giltighet avgörs från fall till fall enligt en bedömning av huvudmannens faktiska 

rättsliga handlingsförmåga 

o Intressebevakaren kan inte i förväg förhindra huvudmannen från att företa rättshandlingar, 

inom ramen för sin rättshandlingsförmåga. Huvudmannen kan å sin sida inte hindra 

intressebevakaren från att företa rättshandlingar i huvudmannens namn, om inte 

intressebevakaren hinner först 

• Om ett intressebevakarförordnande av normal typ inte ensamt räcker till för att trygga huvudmannens 

intressen, kan domstolen besluta att huvudmannen får företa vissa rättshandlingar eller förfoga över 

viss egendom endast tillsammans med intressebevakaren, 18§ 1 mom. 1 punkten. 

o T.ex. för att huvudmannen planerar sälja sin bostad trots att den behövs som hem 



o För att rättshandlingen ska vara giltig ska den företas av huvudmannen och 

intressebevakaren tillsammans 

• Om ett tilläggsförordnande till ett normalt förordnande visar sig vara otillräckligt, kan domstolen 

besluta att huvudmannen inte alls är behörig att företa vissa rättshandlingar eller förfoga över viss 

egendom, 18§ 1 mom. 2 punkten.  

• I extrema fall kan en myndig person omyndigförklaras, 18§ 1 mom. 3 punkten. 

• Enligt lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten är staten skyldig att 

se till att medborgarna får de intressebevakningstjänster som de behöver.  

o -> staten ska se till att det på det regionala planet finns tillräckligt med 

intressebevakningstjänster  

• Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av verksamheten ankommer på 

justitieministeriet  

• Intressebevakningstjänsterna produceras inom intressebevakningsområdena av statliga 

rättshjälpsbyråer 

3. Omyndiga huvudmän  
• HR - En omyndig huvudman har inte rätt att själv förfoga över sin egendom och inte heller rätt att ingå 

avtal eller företa andra rättshandlingar, om inte något annat bestäms i lag, 23§  

o Tillämpas på såväl minderåriga som omyndigförklarade 

• Var och har rätt att upprätta testamente redan före sin 18-årsdag. Den som fyllt 15 har alltid rätt att i 

sitt testamente bestämma över den egendom som hen har rätt att förfoga över, ÄB 9 kap. 1§ 

o -> omyndigförklarande påverkar inte rätten att upprätta testamente 

o Frågan om ett testamente som upprättats av minderårig är giltigt bedöms först efter 

vederbörandes död  

o Minderåriga som fyllt 15 har idag inte rätt att upprätta testamente över  egendom som de 

t.ex. fått av far- och morföräldrar i skatteplaneringssyfte 

• UND 1. - En omyndig får företa rättshandlingar som med beaktande av omständigheterna är sedvanliga 

och av mindre betydelse, FörmyndVL 24§  

• UND 2. – En minderårig har rätt att förfoga över vad hen under omyndigheten har förvärvat genom 

eget arbete, 25§  

• En rättshandling som en omyndig inte har haft rätt att företa binder inte hen, om inte 

intressebevakaren har gett sitt samtycke till den, 26§  

o Om inte intressebevakaren meddelar handlar att hen ger sitt samtycke till köpet, ska 

vardera parten återställa vad som mottagits på grund av rättshandlingen, 28§  

 Ifall rättshandlingen inte kan återställas, ska dess värde ersättas.  

 En omyndig är dock inte skyldig att ge mera i ersättning än vad som har använts för 

den omyndiges skäliga underhåll eller vad som i övrigt har gagnat den omyndige.  

• Om vardera parten i en rättshandling är omyndig och om en part inte kan återställa vad som mottagits 

pga. rättshandlingen, ska parten som ersättning betala ett belopp som för båda parterna kan betraktas 

som skäligt. När ersättningsbeloppet uppskattas ska vardera partens ställning då rättshandlingen 

företogs, förhållanden därefter samt övriga omständigheter beaktas, 28§ 2 mom.  

• Vederlagsfria rättshandlingar  

o En rättshandling kan förklaras ogiltig pga. att gåvogivaren helt saknar rättslig 

handlingsförmåga  

o Ocker, 31§ AvtalsL 

o Tro och heder, 33§ AvtalsL 



o En gåva och en gåvoutfästelse som gäller lös egendom och som har getts en minderårig 

utan medverkan av den minderåriges intressebevakare binder givaren, om den minderårige 

har förstått vad rättshandlingen innebär, 27§ 2 mom. FörmyndVL  

 Dock gåvoutfästelselagen, om hur den blir bindande 

 Den omyndiges intressebevakare kan avbryta en preskriptionstid som gäller för den 

skuldförbindelse som gavs den omyndige i form av en gåvoutfästelse 

4. Intressebevakarens allmänna och särskilda behörighet  
• En intressebevakare är behörig att företräda sin huvudman vid rättshandlingar som gäller 

huvudmannens egendom och ekonomiska angelägenheter, om domstolen inte beslutat något annat 

när uppdraget gavs eller om något annat inte föreskrivs, 29§ 1 mom.  

• Domstolen kan även förordna att intressebevakaren får företräda sin huvudman också i ärenden som 

gäller huvudmannens person, om huvudmannen inte kan förstå sakens betydelse, 29§ 2 mom.  

• En intressebevakare är inte behörig att på sin huvudmans vägnar samtycka till äktenskap eller 

adoption, erkänna faderskap, godkänna ett erkännande av faderskap, upprätta eller återkalla ett 

testamente eller företräda huvudmannen i andra sådana ärenden som på ett jämförbart sätt är 

personliga, 29§ 3 mom.  

• HR - Jäv -> en intressebevakare får inte företräda sin huvudman när motparten är intressebevakaren 

själv, intressebevakarens make eller barn eller någon som intressebevakaren företräder, 32§ 2 mom. 

o Denna allmänna bestämmelse om förbud mot jäv tillämpas på såväl lagbestämda som 

tillförordnade intressebevakare  

• Särskild bestämmelse om förbud mot jäv – tillämpas på tillförordnade intressebevakare: 

o En annan intressebevakare än en förälder som är vårdnadshavare för sitt minderårige barn 

får inte företräda huvudmannen, om motparten är intressebevakarens barns make eller 

intressebevakarens makes barn eller detta barns make eller om motparten är 

intressevakarens eller dennes makes barnbarn, syskon, förälder eller far- och morförälder 

eller make till någon av dessa personer och inte heller om motparten är intressebevakarens 

syskons barn eller förälders syskon, 32§ 3 mom.  

• Med make avses gifta makar, parterna i ett registrerat partnerskap och personer som lever under 

äktenskapsliknande förhållanden eller i något annat parförhållande i gemensamt hushåll. Med 

släktingar jämställs motsvarande halvsläktingar, 32§ 4 mom.  

• Intressebevakaren får inte heller företräda sin huvudman när intressebevakarens och huvudmannens 

intressen i saken kan bli motstridiga av någon annan orsak, 32§ 5 mom.  

• UND - Om syskon har en gemensam intressebevakare, är intressebevakaren behörig att företräda 

syskonen vid arvskifte, om syskonens intressen inte är motstridiga pga. yrkanden som har framställts 

vid skiftet, 32§ 2 mom.  

o Oberoende av om huvudmännen är minderåriga eller personer som uppnått 

myndighetsåldern men som har intressebevakning  

o Rätten att föra syskons talan ger intressebevakaren även rätt att företa sådana åtgärder i 

ett dödsbo som föregår ett arvskifte, t.ex. att företa åtgärder som vidtas för att utreda 

dödsboet 

o En gemensam ställföreträdande intressebevakare ska förordnas för syskonen om den 

gemensamma intressebevakaren pga. jäv inte kan företräda syskonen vid ett arvskifte, t.ex. 

om hen själv är delägare i samma dödsbo 

• När syskon är delägare i ett dödsbo kan situationen vara den att en del av redan fyllt 18, medan de 

övriga är minderåriga. Om man i dödsboet i samband med arvskiftet företar disponerande 

rättshandlingar, t.ex. som när man på de myndiga syskonens lott lägger en fastighet som tillhör 

dödsboet och på den lott som tillkommer ett syskon med intressebevakning lägger en värdemässig 



andel av kvarlåtenskapen som betalas med utomstående medel, behöver delägarna magistratens 

tillstånd till arvskiftet.  

o Även om magistraten skulle ge tillstånd får en lagbestämd intressebevakare inte företräda 

en minderårig huvudman vid en sådan rättshandling 

o -> intressebevakaren förbjuds kategoriskt att företräda huvudmän vid rättshandlingar där 

en av parterna är intressebevakarens bar, 32§ 2 mom.  

o Denna jävssituation begränsar sig inte bara till situationer där intressebevakarens barn, 

som är en av parterna i rättshandlingen, är minderårig. 

o Den lagbestämda intressebevakaren är jävig i en situation som denna och en 

ställföreträdande ska förordnas för det minderåriga barnet.  

o Undantagsbestämmelsen om syskonintressebevakning tillämpas inte i denna situation 

• En intressebevakare har rätt att företa mindre rättshandlingar på sin huvudmans vägnar utan 

magistratens tillstånd, men även då ska intressebevakaren vara fri från jäv 

• Om en intressebevakare har företrätt sin huvudman vid en rättshandling där den andra parten på det 

sätt som avses i lagen är en närstående person till intressebevakaren och det är fråga om en 

rättshandling som får företas endast om tillstånd har beviljats -> får förmyndarmyndigheten inte bevilja 

tillstånd till rättshandlingen  

o Domstolen kan förklara en rättshandling ogiltig som företagits trots att intressebevakaren 

varit jävig 

• Om intressebevakaren pga. sjukdom eller jäv är tillfälligt förhindrad att sköta sitt uppdrag, kan 

domstolen eller magistraten förordna en ställföreträdare (både för minderårig huvudman som för en 

huvudman som uppnått myndighetsåldern), 11§ 1 mom. och 12§ 3 mom.  

o Upphäver inte egentliga intressebevakarens uppdrag -> egentliga företräder sin huvudman 

i alla andra rättshandlingar utom i de som enligt förordnandet ska företas av den 

ställföreträdande  

o Ställföreträdarens behörighet är begränsad till att gälla bara de rättshandlingar eller den 

helhet av angelägenheter som framgår av myndighetens avgörande då hen utsågs 

5. Intressebevakning och egendomsskydd  
• Vars och ens egendom är tryggad, GL 15§ 

o Gäller alla oavsett om de enligt lag har rätt att bestämma över sin egendom eller ej  

• En del rättshandlingar får bara företas av intressebevakaren med tillstånd, vissa är sådana att 

intressebevakaren inte alls få företa dom, t.ex. att ge bort huvudmannens egendom som gåva, 32§ 1 

mom. 

• Intressebevakaren ska förvalta huvudmannens egendom så att den och avkastningen därav kan 

användas till nytta för huvudmannen och för att tillgodose huvudmannens personliga behov. I sitt 

uppdrag ska intressebevakaren samvetsgrant bevaka huvudmannens rättigheter och främja 

huvudmannens bästa, 37§ 1 mom.  

• Hos huvudmannen ska kvarlämnas den egendom som huvudmannen behöver för sitt personliga bruk 

och till hens förfogande ska kvarlämnas så mycket dispositionsmedel som med beaktande av 

huvudmannens behov och övriga omständigheter bör anses skäligt, 38§ 1 mom.  

o Ingenstans anges exakta gränser 

o Principen om huvudmannens bästa styr  

o Intressebevakaren kan till huvudmannens förfogande kvarlämna även annan denne tillhörig 

egendom, om detta är förenligt med huvudmannens intresse, 38§ 1 mom. 

• Intressebevakaren ska bevara den egendom som huvudmannen under den tid intressebevakningen 

fortgår eller därefter behöver för sitt boende eller för idkande av näring eller som i övrigt har särskilt 

värde för huvudmannen, 39§ 1 mom.  



• Övrig egendom, som inte används för huvudmannens underhåll eller andra behov, ska placeras på ett 

tillräckligt värdebeständigt sätt och så att den ger skälig avkastning, 39§ 2 mom.  

o -> ibland nödvändigt att realisera egendomen och placera pengarna i egendom som ger 

bättre avkastning 

o Förmyndarmyndighetens tillstånd krävs då det är frågan om att realisera värdefullare 

egendom 

o Ibland måste huvudmannens egendom även realiseras för trygga att huvudmannen har 

kontanta medel för kostnaderna för sin egen vård och sina egna löpande utgifter 

• En ansökan om tillstånd inlämnas till den magistrat som övervakar intressebevakarens verksamhet, 34§ 

2 mom.  

o Tillståndsbestämmelserna tillämpas oberoende av om domstolen begränsat 

huvudmannens handlingsbehörighet eller inte  

o Inte möjligt att kringgå tillståndsbestämmelserna genom att intressebevakaren skulle låta 

huvudmannen ingå den rättshandling som intressebevakaren inte får företa utan tillstånd 

o Magistratens beslut är ett förvaltningsavgörande som får överklagas 

 Huvudmannens släktingar har inte rätt att söka ändring i ett beslut som gett 

intressebevakaren tillstånd, även om de senare eventuellt skulle kunna ha rätt att 

få egendomen i arv eller genom testamente (HD) 

o Tillståndssystemet i lagen bygger på förhandskontroll och ska tolkas snävt. Är kasuistiskt, 

dvs. skrivits som en förteckning.  

• En ansökan ska genast avslås, om den planerade rättshandlingen står i strid med huvudmannens 

intressen, 35§ 

o Huvudmannens intresse som bedömningskriterium kan inte åsidosättas varken i 

motiveringarna till ansökan eller till beslutet 

• HR - Innan tillstånd beviljas ska huvudmannen höras 

o UND – om ansökan gäller egendom som ägs av ett barn som yngre än 15  

o En huvudman som fyllt 15 ska ges tillfälle att bli hörd, om huvudmannens ståndpunkt inte 

på ett tillförlitligt sätt framgår av ansökningshandlingarna, 34§ 2 mom.  

 Lagens förarbete: utsaga av en minderårig huvudman som finns i ett köpebrev eller 

någon annan skriftlig handling där den minderårige säger att hen godkännas 

handlingen betraktas som tillräcklig 

• Avgörandet ska alltid motiveras 

• Beslutet får överklagas, men endast av den som ansökt om tillstånd  

o HFD: en dödsboägare har inte rätt att överklaga magistratens beslut i ett tillståndsärende, 

eftersom beslutet inte avser den dödsbodelägare som överklagat och inte heller direkt på 

det sätt som avses i förvaltningsprocesslagen påverkar dennes rätt, skyldighet eller fördel 

• Intressebevakaren behöver tillstånd för köp eller byte som gäller en fastighet, ett outbrutet område 

eller en kvotdel som huvudmannen äger. Intressebevakaren behöver tillstånd också för överlåtelse av 

en andel i en sak, 34§ 1 mom.  

o Bestämmelser om överlåtelse av fastighet eller del av en -> JB  

o Med överlåtelse av andel i sak avses en rättshandling genom vilken en arvinge före 

arvskiftet överlåter sin andel i dödsboets egendom till någon annan  

 Vanligtvis fråga om överlåtelse av en andel i en fastighet som tillhör dödsboet  

o Intressebevakaren behöver tillstånd för att mot vederlag förvärva fast egendom för 

huvudmannens räkning på samma sätt som när intressebevakaren på huvudmannens 

vägnar överlåter fast egendom som huvudmannen äger, HD  

• Intressebevakaren behöver tillstånd för att överlåta en arrenderätt som huvudmannen äger, om 

arrenderätten är sådan att den kan överlåtas till tredje man utan markägarens hörande, 34§ 1 mom.  



o Jordlegolagen  

o Intressebevakaren behöver också tillstånd när hen skaffar ett arrendeområde för 

huvudmannen  

• Tillstånd behövs för att överlåta en nyttjanderätt jämte byggnader som utan markägarens hörande kan 

överlåtas till tredje man, 34§ 1 mom.  

o Tillstånd krävs även för att intressebevakaren ska kunna skaffa sådan egendom för 

huvudmannen  

• Om intressebevakaren vill överlåta nyttjanderätten till en fastighet som hens minderåriga huvudman 

äger för en längre tid än ett år från det att huvudmannen blivit myndig, ska intressebevakaren ansöka 

om tillstånd till handlingen, 34§ 1 mom.  

o Om magistraten beviljar tillstånd, blir den minderårige huvudmannen arrendegivare  

o Intressebevakaren behöver inte ansöka om tillstånd när hen på huvudmannens vägnar 

arrenderar en fastighet  

• Intressebevakaren måste alltid ansöka om tillstånd när avsikten är att huvudmannens fastighet ska 

utarrenderas för en längre tid än 5 år, 34§ 1 mom. 3 punkten. 

o Kortare tid -> inget tillstånd behövs 

• Ett hyresavtal som gäller tills vidare likställs med ett hyresavtal på viss tid, om avtalet innehåller en så 

lång uppsägningstid för hyresgivaren att avtalet de facto är jämförligt med ett tidsbundet hyresavtal 

• Tillstånd behövs när en panträtt grundas i en fastighet. 34§ 1 mom. 2 punkten.  

o Fastighetspanträtt kan upplåtas i en fastighet, i en kvotdel och i ett outbrutet område av en 

fastighet samt i arrenderätt och annan nyttjanderätt till någon annans mark, JB  

 Inteckning fastställs i en fastighet eller annat inteckningsobjekt -> det skriftliga 

pantbrevet erhålls för behov för inteckningen -> överlämnas till borgenären som 

säkerhet för fordran 

o Intressebevakaren behöver inte tillstånd för ansökan om inteckning, men för överlämnande 

till borgenären. Tillstånd behövs även då intressebevakaren vill använda sådana skuldebrev 

som säkerhet för huvudmannens skuld som huvudmannen har fått innan hen fick en 

intressebevakare  

• Magistratens tillstånd till pantsättning är engångstillstånd -> när pantbreven inte längre används som 

säkerhet får de inte på nytt användas som säkerhet för en skuld utan ett nytt tillstånd  

o Tillstånd behövs oberoende om pantbreven används som säkerhet för huvudmannens egen 

eller någon annan skuld 

• Intressebevakaren har inte rätt att pantsätta huvudmannens egendom eller på något annat sätt grunda 

panträtt i egendomen (pantsättning av lös egendom), 34§ 1 mom. 2 punkten. 

o Endast en intressebevakare som inte är jävig får ansöka om tillstånd till pantsättning  

• Även pantsättning av en värdeandel kräver tillstånd 

o Lagen om värdeandelskonton: en panträtt får registreras på ett värdeandelskonto 

 Registrering inte tillåten förrän magistraten gett tillstånd till pantsättningen 

• Om intressebevakaren vill börja idka näring för huvudmannens räkning ska hen ansöka om tillstånd. 

Tillstånd behövs för näringsidkande oberoende av i vilken juridisk form verksamheten sker, 34§ 1 mom. 

5 punkten. 

o Om tillstånd ges av magistraten, får intressebevakaren företa alla de rättshandlingar som 

rörelsens eller näringsverksamhetens art kräver, 34§ 3 mom.  

o Om huvudmannen bedrivit affärsverksamhet innan intressebevakningen förordnades och 

avsikten är att verksamheten ska fortsätta även efter att en intressebevakare har 

förordnats, behövs tillstånd oberoende av i vilken form affärsverksamheten bedrivs.  



 När intressebevakaren fått tillstånd kan hen fortsätta med huvudmannens 

affärsverksamhet också när huvudmannen fått verksamheten i arv genom gåva 

eller testamente 

• Tillstånd krävs för att ingå avtal om bildande av eller delaktighet i ett öppet bolag eller 

kommanditbolag, 34§ 1 mom. 6 punkten.  

o Intressebevakaren kan inte på ett sätt som binder huvudmannen ingå bolagsavtal utan 

tillstånd 

o Om huvudmannen är bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag, krävs likaså ett 

separat tillstånd när bolagsformen ska ändras eller bolag ska fusioneras 

o Dock behövs, enligt lagens förarbeten, inget tillstånd då det handlar om att ändra ett 

bolagsavtal i vilken huvudmannen redan är part  

o Tillståndsplikten gäller även sådana bolagsavtal enligt vilka huvudmannens ansvar har 

begränsats till en sådan egendomsinsats som nämnts i bolagsavtalet.  

o Endast intressebevakaren kan ansöka om tillstånd 

• Tillstånd behövs för förvärv av andelar i sammanslutningar, 34§ 1 mom. 13 punkten.  

o Frågan om bolagets verksamhetsområde eller omfattning inverkar inte på skyldigheten 

o Krävs för t.ex. aktieteckning med huvudmannens medel i ett under bildning varande bolag, 

köp och byte av bolagsandelar 

• Intressebevakaren får inte utan tillstånd placera huvudmannens tillgångar i sådana finansiella 

instrument som avses i lagen om investeringstjänster 

o Hindrar att huvudmannens tillgångar placeras i derivatinstrument och vissa typer av 

riskfyllda värdepapper 

• Tillstånd krävs för att överlåta eller mot vederlag förvärva en bostadsrätt som avses i lagen om 

bostadsrättsbostäder eller aktier eller andelar som berättigar till besittning av en lägenhet eller någon 

annan del av en byggnad eller fastighet, med undantag för aktier och andelar som avses i 13 punkten 

underpunkt g 

o Med aktier likställs sådana andelar i ett bostadsandelslag som ger en medlem i andelslaget 

rätt att förfoga över en lägenhet som ägs av andelslaget. Plikten att ansöka om tillstånd 

gäller även teckning av aktier eller andelar i ett bostadsaktiebolag eller bostadsandelslag 

• Ett avtal om avverkning av skog kräver tillstånd, 34§ 1 mom. 12 punkten 

o UND – om avverkningen sker i enlighet med en plan som magistraten har godkänt för 

förvaltning av egendomen  

• Intressebevakaren behöver tillstånd när hen ingår avtal om tagande av jordmån från fastighet (sten, 

grus, sand, lera, torv, mull), 34§ 1 mom. 12 punkten.  

o UND – om magistraten godkänd en plan för förvaltningen av egendomen, och det i planen 

nämns att det ingår i förvaltningen av egendomen att jordmån tas för försäljning 

• Tillstånd behövs när annat lån än studielån som beviljas med statsborgen upptas för huvudmannen. 

Tillstånd behövs alltid då det handlar om att utlåna huvudmannens medel. 4 och 13 punkten.  

• Tillstånd krävs då en växelförbindelse ska ingås på huvudmannens vägnar, 4 punkten  

• Tillstånd krävs då det är fråga om att huvudmannen ska ta ansvar för en annan persons skuld (borgen), 

4 punkten.  

• Tillstånd krävs då avsikten är att ingå ett avtal om samförvaltning av dödsbo, 8 punkten.  

o Dödsboägarna har inte rätt att ansöka om tillstånd till samförvaltning, endast 

intressebevakaren 

• En rättshandling som innebär att huvudmannen avstår från arv före eller efter arvlåtarens död kräver 

alltid tillstånd, 7 punkten.  

o Lagen skiljer på arvsavsägelse och gåva 

 32§ - intressebevakare får inte skänka bort egendom som tillhör huvudmannen. 



 Om huvudmannen vill ge en gåva, som med hänsyn till omständigheterna är 

sedvanlig och av ringa ekonomisk betydelse, ska intressebevakaren se till att 

givarens avsikt kan uppfyllas, 38§ 2 mom.  

o Enligt lagens förarbeten torde tillstånd i allmänhet inte kunna beviljas för arvsavsägelse 

under arvlåtarens livstid.  

 Att avstå från en rättighet vid en tidpunkt då man ännu inte känner till rättighetens 

förmögenhetsvärde (arvsavsägelse under arvlåtarens livstid) är enligt förarbeten i 

allmänhet inte förenligt med principerna som intressebevakare ska iaktta vid 

förvaltningen av huvudmannens egendom 

o Om intressebevakare på huvudmannens vägnar vill avstå från arv efter arvlåtarens död 

(arvsavsägelse efter arvlåtarens död) krävs magistratens tillstånd  

 Också när avsägelsen gäller bara en viss del eller belopp 

o Rättspraxis: återhållsamt till att bevilja tillstånd 

o Bestämmelserna gäller även möjligheten att avstå från testamente 

 Magistratens tillstånd krävs får att avstå från ett äganderättstestamente som en 

arvlåtare har gjort till förmån för huvudmannen 

o Om intressebevakaren på en minderårig huvudmans vägnar avstår från dennes rätt till arv 

eller testamente, kan rättshandlingen dock senare bli giltig om huvudmannen, efter att ha 

blivit myndig, uttryckligen eller tyst har godkänd att rättshandlingen blir bindande  

 Talan ska väckas inom skälig tid från att huvudmannen (myndig) fick kännedom om 

den ogiltighetsgrund som belastar rättshandlingen  

• Intressebevakaren har rätt att utan tillstånd löpa arvsandelar för sin huvudmans räkning. Men tillstånd 

krävs för att överlåta huvudmannens arvsandel, 34§ 1 mom. 7 punkten.  

o Överlåtelse av arvsandel = rättshandling där en arvinge före arvskiftet säljer eller ger i gåva 

sin andel av dödsboet, ÅB 17 kap. 3§  

o Kan ske till förmån för vem som helst, men i praktiken oftast mellan delägarna i samma 

dödsbo 

o Det är vanligt att en av delägarna köper de andras andelar och då blir ägare till all egendom 

i dödsboet 

• Samförvaltningsåtgärder i dödsbon, 34§ 1 mom. 1 punkten. 

o När en minderårig eller myndig person som förordnats intressebevakare är delägare i ett 

dödsbo, är alla de rättshandlingar som enligt lagen kräver tillstånd på samma gång 

tillståndspliktiga samförvaltningsåtgärder i dödsboet  

o Om dödsbodelägarna t.ex. vill sälja en fastighet, eller ett outbrutet område som dödsboet 

äger, ska magistratens tillstånd inhämtas 

o Dödsbodelägarna har rätt att med ett gemensamt beslut realisera dödsboets lösa 

egendom, om intressebevakaren på sin huvudmans vägnar ger sitt samtycke 

o Tillstånd behövs till en rättshandling som enligt lagen förutsätter tillstånd även när 

rättshandlingen ingås mellan dödsboet och tredje man  

 HD: även om en skiftesman förordnats att förrätta arvskifte i ett dödsbo, befriar 

detta inte huvudmannens intressebevakare från skyldigheten att ansöka om 

tillstånd till rättshandlingen 

o Tillstånd behövs av magistraten för alla de rättshandlingar som ingås som 

samförvaltningsåtgärder i dödsboet och som annars också i sig kräver tillstånd då de ska 

ingås på huvudmannens vägnar  

 -> t.ex. magistratens tillstånd krävs för överlåtelse av pantbrev 

• När dödsbodelägarna förrättar ett arvskifte genom avtal (avtalsskifte) behövs tillstånd av magistraten, 9 

punkten.  



o En intressebevakare får inte utan magistratens tillstånd ingå ett avtal om ett sådant 

arvskifte som förrättas utan medverkan av en skiftesman. Endast intressebevakaren kan 

ansöka om tillstånd.  

o Ett arvskifte får inte förrättas innan avvittring vid behov har förrättats 

 Om en arvlåtares äktenskap upplöses pga. att arvlåtaren dött och hen lämnar efter 

sig minderåriga rättsinnehavare, krävs tillstånd till en avvittring som förrättas som 

avtalsavvittring  

 HD: avvittring nödvändigt för att kunna bestämma vilken egendom och vilka 

skulder som hör till dödsboet  

• Om  ett arvskifte gäller egendom som endast kan överlåtas med magistratens tillstånd och skiftet 

genomförs med hjälp av utomstående medel, kräver förrättningsskiftet tillstånd av magistraten 

o Förrättningsskifte – avtalsskifte som förrättas av en skiftesman som fått sitt uppdrag av 

domstolen 

o Endast intressebevakaren kan ansöka om tillstånd.  

o Ett beviljat tillstånd ersätter inte behovet av en tillförordnad intressebevakare, om 

huvudmännen (i praktiken syskon) har motstridiga intressen och de har en gemensam 

intressebevakare  

• Om den ena eller vardera maken har en intressebevakare och äktenskapet upplöses pga. 

äktenskapsskillnad, och det är fråga om en avtalsvittring, krävs magistratens tillstånd till avvittringen, 9 

punkten. 

o I en motsvarande situation kräver även ett avskiljande av egendom magistratens tillstånd.  

o Om sambor inte har en skiftesman som ska avskilja deras egendom och en av samborna har 

en intressebevakare kräver även avskiljandet av sambornas egendom tillstånd av 

magistraten  

• De tillstånd som avses i FörmyndVL kan sökas innan rättshandlingen ingås eller efteråt  

o Endast intressebevakaren som kan ansöka om tillstånd när det är fråga om en rättshandling 

som ska ingås på huvudmannens vägnar 

o Ansöker inte intressebevakaren om tillstånd -> handlingen inte bindande för 

huvudmannen, 36§  

 Om huvudmannen är delägare i ett dödsbo och rättshandlingen ingåtts på 

dödsboets vägnar, förklaras rättshandlingen i praktiken i sin helhet ogiltig 

o När magistraten gett sitt tillstånd, kan rättshandlingen vidta åtgärder först då tillståndet 

vunnit laga kraft.  

 Om tillstånd beviljas till en rättshandling gällande huvudmannens egendom, ska 

magistraten i tillståndet anteckna att beslutet får iakttas endast om inga besvär 

inom laga tid anförs över tillståndet, och om besvär har anförts, först efter att 

förvaltningsdomstolen har beslutat att vidmakthålla magistratens beslut 

Rättshandlingar som får företas utan tillstånd 
• Intressebevakaren har allmän rätt att ge och ta emot viljeyttringar på huvudmannens vägnar och även i 

övrigt rätt att företa rättshandlingar i huvudmannens namn  

• Alltid rätt att företa sedvanliga rättshandlingar 

• Tillstånd behövs inte för att ingå avtal på huvudmannens vägnar om försäljning av skog, om 

avverkningen och förnyandet av skogen sker enligt en skogshushållningsplan som upprättats eller 

granskats av skogsnämnden, eller enligt en tidsbegränsad plan för avverkning och förnyande av skog 

som godkänts av skogsnämnden, och magistraten har godkänt de nämnda planerna, 34§ 1 mom. 12 

punkten.  

• Tillstånd krävs inte för att för huvudmannen uppta studielån som ges med statsborgen, 4 punkten.  



• Intressebevakaren får köpa masskuldebrev som staten, landskapet Åland, en kommun eller en 

samkommun har emitterat utan tillstånd från magistraten, 13 b-punkten. 

o Intressebevakaren kan placera huvudmannens tillgångar i statens obligationer eller i 

motsvarande kommunobligationer 

• Intressebevakaren får utan tillstånd löpa värdepapper som är föremål för offentlig handel i enlighet 

med lagen om handel med finansiella instrument, 13 c-punkten 

o -> hen kan placera huvudmannens tillgångar i börsaktier 

• Intressebevakaren kan utan tillstånd köpa andelar i en sådan AIF-fond enligt lagen om förvaltare av 

alternativa investeringsfonder av vars kapital enligt fondens stadgar alltid minst tre fjärdedelar är 

placerade i sådana insättningar, masskuldebrev eller värdepapper som avses i 34§ 1 mom. a-,b- och c-

punkten och vars andelar kan erbjudas icke-professionella kunder, 13 e-punkten 

• Intressebevakaren får köpa telefonaktier och telefonandelsbevis. Hen får också enligt eget 

gottfinnande skaffa en mobilanslutning till huvudmannen, 13 g-punkten. 

• Intressebevakaren får köpa aktier och andelar som i huvudsak medför rätt att erhålla nyttigheter eller 

tjänster som vanligen används i hushåll, om andelen inte är förenad med personligt ansvar för 

sammanslutningens skulder, 13 g-punkten.  

o T.ex. andelar i konsumtionsandelslag eller aktier som berättigar till att besitta ett 

källarutrymme 

• Fullgörande av legat  

• Makes samtycke till överlåtelse av egendom är inte en rättshandling som kräver tillstånd av 

magistraten  

o Äktenskapslagen: samtycke krävs för sådana dispositionshandlingar under äktenskapet som 

går ut på att den make som äger egendomen vill överlåta den till tredje man  

 Syfte: skydda gemensamma bostaden bl.a. 

o Om maken som ska lämnas samtycke har förlorat sin behörighet att lämna samtycke och 

inte har en intressebevakare, ska en intressebevakare utses. Intressebevakaren tar ställning 

till om det är förenligt med huvudmannens bästa att lämna ett samtycke.  

o Enligt äktenskapslagen krävs samtycke ända tills avvittringen vunnit laga kraft. En dom till 

äktenskapsskillnad bryter inte i sig rådighetsinskränkningarna -> maken vars egendom det 

är fråga om även efter äktenskapsskillnaden behöver sin f.d. makes samtycke då hen vill 

överlåta t.ex. bostaden som fungerat som gemensamt hem.  

o Rådighetsinskränkningarna fortsätter även gälla då en av makarna dött  

• Tillstånd av magistraten behövs inte när egendom i kvarlåtenskapen realiseras under den tid som en 

boutredningsman förvaltar egendomen i dödsboet, även om någon av delägarna i dödsboet är omyndig 

eller har en intressebevakare  

o I ett dödsbo med en boutredningsman fattar han beslut i de ärenden som gäller dödsboet, 

istället för delägarna, ÄB  

 Förordnandet berövar dock inte helt delägarnas rätt att medverka vid en 

försäljning av dödsboets egendom 

 Om ett dödsbo har en boutredningsman och någon av delägarna har en 

tillförordnad intressebevakare, kan intressebevakaren på sin huvudmans vägnar ge 

samtycke till att egendomen realiseras 

• Om det är nödvändigt att realisera egendom för att ett arvskifte ska kunna förrättas och domstolen har 

gett tillstånd till försäljningen, behövs inte magistratens tillstånd, även om någon av dödsbodelägarna 

är minderårig eller har en intressebevakare  

o Domstolen agerar som tillståndsmyndighet  

• När ett arvskifte förrättas av en skiftesman (förrättningsskifte) behövs inte tillstånd av magistraten, 34§ 

1 mom. 9 punkten.  



o En omyndig delägares intressebevakare kan ge ett giltigt samtycke till det skiftesavtal som 

ingås under ett förrättningsskifte  

o I förrättningsskiften där man endast skiftar egendom som finns i dödsboet får 

skiftesmannen inte grunda arvskiftet på avtal mellan delägarna, om avtalet strider mot en 

omyndig delägares bästa 

6. Kontroll av hur huvudmannens egendom förvaltas  
• Registret över förmynderskapsärenden  

o Landsomfattande register  

o Med hjälp av registret kan förmyndarmyndigheterna övervaka intressebevakares och i 

lagen om intressebevakningsfullmakt avsedda fullmäktiges verksamhet 

o Intressebevakarens och huvudmannens samt fullmaktsgivarens och fullmäktigens 

identifierings- och kontaktuppgifter ska antecknas i registret samt även uppgifter om 

huruvida huvudmannens handlingsbehörighet har begränsats och om innehållet i en 

eventuell begränsning samt om intressebevakarens uppdrag, om den rättsliga grunden för 

intressebevakningsförordnandet, om innehållet i fullmakten, om att en 

egendomsförteckning, en redovisning och en plan för förvaltning av egendomen har 

lämnats in och granskats samt om beviljat tillstånd att realisera huvudmannens egendom. 

• Ett minderårigt barns intressebevakare behöver inte upprätta en förteckning över barnets egendom, 

om beloppet av egendomen är litet 

• HR - Intressebevakningen ska antecknas i registret, när den minderåriga är delägare i ett dödsbo och 

den minderårigas andel i boets tillgångar utan avdrag för den avlidnas eller boets skulder är större än 

20 000€. Intressebevakningen ska även antecknas i registret när värdet på den egendom som förvaltas 

av den minderårigas intressebevakare utan avdrag för den minderårigas skulder är större än 20 000€, 

66§  

o UND – om särskilda skäl föreligger ka intressebevakningen för en minderårig antecknas i 

registret även om egendomen eller beloppet av tillgångarna i dödsboandelen är mindre än 

20 000€.  

• När intressebevakare förordnats för en person som uppnått myndighetsåldern brukar förordnandet 

vanligen ge intressebevakaren rätt att sköta huvudmannens egendom och ekonomiska angelägenheter 

-> i sådant fall är det ofrånkomligt att huvudmannen har sådana tillgångar och inkomster som ska 

uppges i en egendomsförteckning  

o En egendomsförteckning ska inlämnas inom tre månader från uppdragets början, 48§ 1 

mom.  

 Från den dag beslutet meddelades 

• Egendomsförteckningens minimiinnehåll 

o Enligt lagen ska egendomförteckningen innehålla uppgifter om huvudmannens tillgångar 

och skulder som intressebevakaren ska förvalta.  

o Därtill föreskrivs att intressebevakaren i förteckningen ska uppge den egendom som enligt 

lagen ”har kvarlämnats till huvudmannens förfogande”.  

 Med egendom avses i FörmyndVL förutom förmögenhet (fast och lös egendom) 

även huvudmannens inkomster  

• Om en minderårig huvudman inte har sådan egendom som ska anmälas till registret, har den 

minderårigas lagbestämda intressebevakare ingen skyldighet att ge in en årsredovisning, 51§ 4 mom. 

• Om den minderåriga huvudmannen har egendom och tröskeln överskrids för när en anmälan om 

egendomen ska göras till registret, är intressebevakaren skyldig att lämna in en årsredovisning 

o Tolkningsfråga när tröskeln för anmälningsskyldigheten överskridits så klart att 

intressebevakaren måste göra en anmälan  



o -> i praktiken väljer intressebevakaren i tolkningsfall att oftast inte lämna in redovisning 

• I princip ska en årsredovisning ges in inom tre månader efter redovisningsperiodens utgång, dvs. i regel 

före den 1 april, 51§ 2 mom.  

o HR - Normala redovisningsperioden är ett kalenderår  

 UND - Förmyndarmyndigheten kan besluta att redovisningsperioden är någon 

annan ettårsperiod än kalenderåret, om detta med hänsyn till 

egendomsförvaltningen och bokföringen eller granskningen av redovisningen är 

ändamålsenligt. 

 T.ex. om huvudmannens egendom placerats i ett företag som tillämpas en annan 

redovisningsperiod än ett kalenderår är det klokt att intressebevakningen tillämpas 

samma.  

• Om det av förteckningen över egendomen eller av årsredovisningen framgår att huvudmannen inte har 

någon egendom eller att den egendom som intressebevakaren förvaltar är ringa, kan 

förmyndarmyndigheten på intressebevakarens ansökan eller på eget initiativ efter att ha hört 

intressebevakaren för viss tid eller tills vidare befria hen från den årliga redovisningsskyldigheten eller 

bestämma att redovisningsperioden ska vara längre än ett år, 53§  

o T.ex. möjligt att det av årsredovisningen framgår att värdet på huvudmannens aktieportfölj 

sjunkit väsentligen och tröskeln för inskrivning i registret inte längre överskrids 

• En intressebevakare som förordnats för en huvudman som uppnått myndighetsåldern är i princip alltid 

skyldig att upprätta en förteckning över huvudmannens egendom och att ge in en fullständig 

årsredovisning över hur huvudmannens egendom har förvaltats  

o Möjligt att det framgår av egendomsförteckningen att huvudmannen inte har tillgångar 

eller skulder -> förmyndarmyndigheten kan för viss tid eller tills vidare befria 

intressebevakaren från skyldigheten att ge in en årsredovisning eller bestämma att 

redovisningsperioden ska vara längre än ett år 

o Befrielse från årliga redovisningsskyldigheten eller förlängning av perioden kan beviljas 

också om egendomen är av ett sådant slag att huvudmannens intresse inte fordrar årlig 

redovisning eller om egendom säkerställs genom att placeras i ett objekt från vilket det 

enligt ett villkor i placeringsavtalet inte kan lyftas eller överföras och placeringsvillkoren 

inte får ändras utan förmyndarmyndighetens samtycke, 53§ 2 mom.  

• En allmän intressebevakare som inte helt har befriats från skyldigheten att ge in en årsredovisning ska 

ge in en fullständig sådan med uppgifter om huvudmannens egendom i enlighet med namnprincipen 

(dvs. den egendom som har registrerats i huvudmannens namn)  

o Om huvudmannen har en förälder, make, barn eller någon annan närstående som 

intressebevakare, kan myndigheten besluta att redovisningen för den egendom som 

intressebevakaren förvaltar eller för viss del av egendomen får vara allmänt hållen, om 

detta kan anses tillräckligt med hänsyn till det slag av egendom som intressebevakaren 

förvaltar.  

o Av redovisningen ska dock framgå hur egendomen har förändrats under perioden, 55§ 3 

mom.  

• Om en lagbestämd intressebevakare dör -> dödsboet istället för intressebevakaren ska ge in en 

slutredovisning, 63§ 1 mom.  

o Omständigheten att en lagbestämd intressebevakare dör får inte äventyra den minderåriga 

huvudmannens ställning som ägare.  

o Intressebevakarens dödsbo har i sin besittning egendom som tillhört den avlidna 

intressebevakaren. Det måste vara möjligt att noggrant kunna avskilja den minderårigas 

egendom från dödsboets egendom.  



o -> för att säkerställa detta föreskrivs att den som har i uppgift att förvalta 

intressebevakarens dödsbo utan dröjsmål ska underrätta förmyndarmyndigheten om 

intressebevakarens död samt ta hand om huvudmannens egendom så länge som den är i 

boets besittning, 63§ 2 mom.  

• Rättsinnehavaren efter en person som var allmän intressebevakare har dock till följd av ”sakens natur” 

befriats från denna skyldighet, 63§ 3 mom.  

• Om en av föräldrarna som har gemensam vårdnad om sitt barn dör, uppkommer frågan huruvida den 

efterlevande lagbestämda intressebevakaren ska lämna in en slutredovisning för den avlidnas del?  

o Lagen ger inget svar  

o Sakskäl talar för att det inte är förnuftigt att kräva en separat slutredovisning i sådant fall 

 Pga. att intressebevakare är skyldiga att inom en månad från bouppteckningen 

lämna in en kopia till magistraten av bouppteckningsinstrumentet, 48§ 2 mom.  

 Om den minderårigas kalkylerade andel i dödsboets bruttotillgångar överstiger 

20 000€, ska magistraten med utgångspunkt i informationen i anmälan anteckna 

intressebevakningen i registret, 66§ 

• Den lagbestämda intressebevakningen för en minderårig huvudman kan upphöra medan barnet ännu 

är minderårigt 

o T.ex. om föräldrarna skiljer sig och vårdnaden anförtros bara en av dem  

o -> den andra förälderns ställning som intressebevakare upphör  

o Måste slutredovisning då ges av den förälder som upphör att vara intressebevakare? 

o Om intressebevakarna tillsammans upprättat en egendomsförteckning och den egendom 

som nämns där tas om hand av barnets enda lagbestämda intressebevakare, behövs ingen 

separat slutredovisning.  

• HR - En intressebevakare, vars uppdrag upphör, har en skyldighet att utan dröjsmål till 

förmyndarmyndigheten ge in en slutredovisning över förvaltningen av den egendom som hen inte 

längre ska förvalta, 52§  

o Av slutredovisningen ska framgå vilka förändringar som skett under redovisningsperioden 

mellan den sist inlämnande årsredovisningen och slutredovisningen, 55§ 1 mom.  

• UND – en minderårig huvudmans f.. lagbestämda intressebevakare är inte skyldig att ge in en 

slutredovisning, för ett uppdrag som inte har krävt införande i registret, 52§  

• En lagbestämd och en tillförordnad intressebevakares uppdrag kan upphöra pga. att intressebevakaren 

skiljs från uppdraget genom ett separat beslut  

o En förälder som är vårdnadshavare för sitt minderåriga barn kan inte ens på egen begäran 

avskiljas från uppdraget, om därtill inte finns särskilda skäl  

 Om en förälder skiljs från uppdraget, är föräldern skyldig att ge in en 

slutredovisning över sina åtgärder i samma omfattning som en intressebevakare 

som har förordnats att förvalta en främmande persons förmögenhet, 52§  

o En intressebevakare som förordnats för en person som uppnått myndighetsåldern kan 

skiljas från sitt uppdrag antingen pga. att hen visat sig vara olämplig för att sköta uppdraget 

eller pga. att huvudmannen inte längre har behov av intressebevakning  

• Förvaltningen av huvudmannens egendom innebär förvaltning av en separat egendomsmassa 

o Ska hela tiden vara möjligt att klart skilja på huvudmannens egendom och 

intressebevakarens egendom.  

o I praktiken innebär detta t.ex. att huvudmannens penningtillgångar ska förvaras på ett 

konto i huvudmannens namn  

• Intressebevakaren är skyldig att föra bok över huvudmannens tillgångar och skulder samt över vad som 

hänt under redovisningsperioden, 50§ 1 mom.  



o Bokföringsskyldigheten fullgörs genom att på ett ordnat sätt i en mapp förvara de 

kontoutdrag som banken har sänt tillsammans med kvitton eller verifikat, 54§ 

• Om en typ av egendom som huvudmannen äger byts ut mot en annan, ska uppgifter om förändringen 

antecknas i årsredovisningen  

• Har egendom sålts under perioden mellan två årsredovisningen, är överlåtelsepriset egendom som 

kommit istället för den tidigare egendomen, dvs. ett surrogat för den tidigare egendomen och inte 

huvudmannens inkomst, 55§ 1 mom.  

• Uppgifter om ökning i huvudmannens förmögenhet ska antecknas i årsredovisningen, men ökningen är 

inte sådan inkomst som inverkar på storleken av intressebevakarens arvode  

o Inkomster som inverkar på intressebevakarens arvode är t.ex. huvudmannens inkomster 

från försäljning av skog  

• Huvudmannens egendom kan av många orsaker krympa under den tid intressebevakningen pågår 

o Intressebevakaren ska se till att huvudmannens egendom försäkrats på ett tillbörligt sätt  

 Försäkringsavgiften ska betalas med huvudmannens inkomster  

• Av ettårs redovisningar ska i synnerhet framgå hur huvudmannens tillgångar har använts till 

huvudmannens nytta under den senaste redovisningsperioden  

• Av årsredovisningen och slutredovisningen ska framgå huvudmannens tillgångar och skulder vid 

ingången och utgången av redovisningsperioden, vilka förändringar som har skett under perioden och 

vilka betydande rättshandlingar som företagits på huvudmannens vägnar samt övriga motsvarande 

åtgärder intressebevakaren vidtagit vid förvaltningen av egendomen, 55§ 1 mom.  

o Redovisningsskyldigheten har fullgjorts på ett godtagbart sätt, om myndigheten med 

utgångspunkt i uppgifterna i redovisningen kan övervaka hur huvudmannens egendom 

förvaltats och hur förvaltningsplanen följts 

• Intressebevakaren ska i årsredovisningen i detalj redogöra för de kostnader som hen haft i sitt uppdrag 

o De kostnader en förälder har för ett barn är vanligtvis kostnader som omfattas av 

förälderns underhållsskyldighet  

o Intressebevakningen är inte gratis; om intressebevakaren blir tvungen att med sin bil föra 

huvudmannen t.ex. till sjukhuset är utgifterna för användningen av bilen huvudmannens 

kostnader.  

 Även tjänster för bokföring och förvaltning av huvudmannens egendom hör till 

hens kostnader 

• En intressebevakare för en person som uppnått myndighetsåldern har därtill rätt till arvode av 

huvudmannens medel som är skäligt i förhållande till uppdragets art och omfattning samt 

huvudmannens tillgångar  

o Statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode 

 Grundavgiften 440€/år, 280€/år om huvudmannens årsinkomst är 14 000€ eller 

mindre 

 Intressebevakaren kan fakturera tilläggsavgifter för separata åtgärder, t.ex. 

ordnande av bouppteckning  

 Sammanlagda beloppet av grundavgiften och tilläggsavgifterna får inte vara högre 

än 18% av huvudmannens årsinkomst  

• Då intressebevakarens uppgifter upphör pga. att en minderårig huvudman blir myndig eller när 

huvudmannen dör, ska magistraten granska slutredovisningen och framföra de anmärkningar som 

föranleds av den, 56§ 

o Om huvudmannen uppnått myndighetsåldern -> magistraten ska meddela huvudmannen 

anmärkningarna och samtidigt ge hen en kopia av slutredovisningen 

o Huvudmannen dör -> magistraten ska meddela den avlidnes rättsinnehavare de 

anmärkningar magistraten har mot slutredovisningen  



 Utan dröjsmål, innan bouppteckningen förrättas om möjligt så att man i den kan 

använda de uppgifter som slutredovisningen innehåller om huvudmannens 

tillgångar och skulder 

 F.d. intressebevakaren har ingen formell ställning i samband med bouppteckningen 

och kan inte åläggas vara närvarande vid tillfället, dock möjligt att hen ombeds vara 

den som uppger boet i egenskap av ”den som är bäst förtrogen med boets 

ställning”  

o Om slutredovisningen inte kan lämnas in till magistraten innan bouppteckningen förrättas, 

ska bouppteckningsinstrumentet som tilläggsutredning inlämnas tillsammans med 

slutredovisningen.  

• Enligt allmänna rättsprinciper ska förmyndarmyndigheten utföra granskningen av redovisningarna 

omsorgsfullt och i den omfattningen att den kan förvissa sig om att intressebevakaren har förvaltat 

huvudmannens intresse på bästa möjliga sätt och att intressebevakaren inte under den tid som hen 

varit intressebevakare har slösat bort huvudmannens egendom  

• När förmyndarmyndigheten har fått års- eller slutredovisningen ska den utan dröjsmål och i den 

omfattning som god granskningssed förutsätter granska hur egendomen har förvaltats, om skäliga 

dispositionsmedel har ställts till huvudmannens förfogande, om storleken på intressebevakarens 

arvode är motiverad och om redovisningen är rätt uppgjord, 56§ 1 mom.  

• Magistratens uppgift är en tillsynsuppgift, för att kunna utföra denna kan magistraten bestämma att 

intressebevakaren ska uppgöra en vederbörlig redovisning, visa upp verifikat, lämna in en utredning 

och uppgöra en förvaltningsplan  

• Om intressebevakaren inte vill fullgöra sin skyldighet, kan magistraten förena beslutet med vite eller 

hot om att åtgärden utförs på intressebevakarens kostnad, 57§ 1 mom. och 3 mom.  

o För att vite ska kunna dömas ut krävs att beslutet om vitesföreläggande har vunnit laga 

kraft, 10§ viteslagen  

o Beslut om verkställighet av ett hot om tvångutförande kan fattas då beslutet vunnit laga 

kraft, 15§ och 10§ viteslagen  

• En intressebevakare som i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsamkat huvudmannen 

skada är skyldig att ersätta skadan, 45§ FörmyndVL 

o Om en allmän intressebevakare åsamkat skada, ska på skadeståndsansvaret tillämpas vad 

som föreskrivs i 3 och 4 kap. skadeståndslagen  

• Om en huvudman lidit skada pga. att magistraten vid granskningen av en redovisning inte har upptäckt 

en sådan omständighet som den borde ha upptäckt om granskningen skulle ha gjorts så som lagen 

förutsätter, har huvudmannen rätt att få ersättning av statens medel, 56 a§ 

o Skadan ska ersättas oberoende av om den är en person- eller sakskada eller en ekonomisk 

skada  

o Magistraten ska även ersätta skada som drabbat tredje man, om skadan har uppkommit till 

följd av magistratens handlande  

• Intressebevakaren har ingen skyldighet att omplacera huvudmannens egendom under tiden 

intressebevakningen pågår och kan inte heller bli skadeståndsskyldig pga. att börskurserna sjunker etc.  

• Dock kan hen bli skadeståndsskyldig, om hen realiserar huvudmannens egendom och placerar den på 

ett nytt sätt som leder till att huvudmannen förlorar hela sin förmögenhet  

o -> intressebevakaren har inte förvaltat huvudmannens egendom i enlighet med 

huvudmannens bästa 

• Intressebevakarens uppdrag upphör när huvudmannen dör. Om huvudmannens egendom inte utan 

dröjsmål kan överlåtas till dödsbodelägarnas samförvaltning, kan intressebevakaren överlåta 

egendomen till en sådan delägare som under mellanperioden ska sköta dödsboets egendom. 



Intressebevakaren ska senast sju dagar före överlåtelsen meddela alla dödsbodelägare, vars vistelseort 

och identitet är kända, att hen kommer att överlåta egendomen, 59§ 2 mom.  

7. Intressebevakningsfullmakten  
• Bestämmelser om fullmakt – AvtalsL 20-37§  

• den som vill ge fullmakt ska ha rättshandlingsförmåga  

o Myndig och inte förmågan nedsatt pga. alkohol, sjukdom, mediciner etc. 

• Merparten av de äldre får aldrig en intressebevakare. I praktiken har de någon som de litar på och som 

i egenskap av fullmäktig sköter deras ärenden.  

• Problem:  

o Äldre fullmaktsgivare har inte alltid faktiska möjligheter att övervaka den befullmäktigades 

verksamhet 

o Fullmaktsgivaren kan förlora sin rättsliga handlingsförmåga till den grad att hen inte längre 

har förmågan att återkalla fullmakten  

o Fullmakten upphör inte heller att gälla bara för att fullmaktsgivaren får en intressebevakare  

• -> lag om intressebevakningsfullmakt  

o Syfte: lösa kontrollproblemen i fråga om vanliga fullmakter samt skapa förutsättningar för 

intressebevakning som ordnas privat och att frigöra myndigheternas resurser så att de kan 

användas där alternativ inte finns till intressebevakning  

• Tillämpas på fullmakter som en fullmaktsgivare har förordnat att ska träda i kraft, om hen förlorar 

förmågan att sköta sina angelägenheter pga. sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna eller 

försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak, 1§ L om intressebevakningsfullmakt 

• En intressebevakningsfullmakt kan upprättas av den som fullt 18 och som har förmågan att förstå 

fullmaktens betydelse, 5§  

• Den som bemyndigas genom en intressebevakningsfullmakt kan ges behörighet att företräda 

fullmaktsgivaren i ärenden som gäller hens egendom och i andra ekonomiska angelägenheter, 2§ 1 

mom. 

o Fullmäktigen kan också ges behörighet att företräda fullmaktsgivaren i ärenden som gäller 

hens person, om fullmaktsgivaren saknar förmåga att förstå deras betydelse vid den 

tidpunkt då fullmakten ska användas. 

o Fullmakten kan begränsas till att gälla en viss rättshandling, ärende eller egendom  

• Den som bemyndigas ska vara en fysisk person 

• Fullmaktsgivaren kan utse en andra fullmäktig ifall fullmäktigen pga. sjukdom eller jäv eller annan orsak 

är tillfälligt förhindrad att sköta sitt uppdrag (ersättare) eller för den händelse att den som utsetts till 

fullmäktig inte tar emot uppdraget, avstår från det eller blir varaktigt förhindrad att sköta det 

(andrahandsfullmäktig), 4§  

• Formkrav 

o Skriftlig  

o Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro underteckna handlingen eller intyga 

att hen undertecknat den, 6§  

o Efter detta ska vittnena bestyrka handlingen med sina underskrifter 

 Vittnena ska veta om att handlingen är en intressebevakningsfullmakt, men 

fullmaktsgivaren behöver inte avslöja dess innehåll för dem, 6§  

o Av handlingen ska framgå vem som är fullmaktsgivare och fullmäktig, att den innebär ett 

bemyndigande, i vilka ärenden fullmäktigen har rätt att företräda fullmaktsgivaren och att 

fullmakten träder i kraft, om fullmaktsgivaren förlorar förmågan att sköta sina 

angelägenheter pga. sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna eller försvagat 

hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak, 6§ 2 mom.  



• En intressebevakningsfullmakt träder inte i kraft när fullmaktsgivaren undertecknar den och den 

bestyrks av vittnena  

o Kan hända att den aldrig behövs  

o Ingen användning om fullmaktsgivaren dör i t.ex. en bilolycka 

• Den som har upprättat en intressebevakningsfullmakt har alltid rätt att återkalla sin viljeyttring innan 

bemyndigandet har trätt i kraft.  

o En utfästelse att inte återkalla en intressebevakningsfullmakt är inte bindande, 12§  

o Fullmaktsgivaren kan återkalla intressebevakningsfullmakten om hen har förmåga att förstå 

återkallelsens betydelse.  

o Återkallelsen sker så att fullmaktsgivaren återtar fullmakten eller förstör den.  

o Om fullmaktsgivaren utfärdar en ny intressebevakningsfullmakt, anses den tidigare 

fullmakten ha återkallats till den del den nya innehåller bestämmelser som står i strid med 

den tidigare fullmakten, 12§ 2 mom., 13§ 3 mom. samt AvtalsL 17 och 19§.  

• För att en intressebevakningsfullmakt ska träda i kraft krävs att förmyndarmyndigheten fastställer den 

o Myndigheten ska på ansökan av fullmäktigen fastställa fullmakten, om fullmakten så som 

föreskrivs i lagen har upprättats av en person som fyllt 18 och som senare pga. sjukdom, 

störningar i de psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan 

motsvarande orsak i huvudsak har förlorat sin förmåga att sköta de ärenden fullmakten 

gäller, 24§ 1 mom.  

o Fullmäktigen ska för förmyndarmyndigheten visa upp fullmaktshandlingen i original samt 

ett läkarutlåtande eller någon annan jämförbar tillförlitlig utredning om att det finns 

grunder för att fastställa fullmakten, 24§ 3 mom.  

o Förmyndarmyndigheten får inte fastställa intressebevakningsfullmakten, om det är 

uppenbart att fullmaktsgivaren saknade förmåga att förstå fullmaktens betydelse när hen 

upprättade den eller de personer som bevittnade fullmakten inte var behöriga att vara 

vittnen. Den får inte heller fastställa fullmakten, om det finns grundad anledning att 

misstänka att fullmäktigen är oförmögen att sköta uppdraget eller olämplig för det eller om 

fullmaktsgivaren har en intressebevakare till vars uppgifter det hör att sköte de ärenden 

som fullmakten gäller, 24§ 2 mom.  

• Fullmaktsgivaren kan själv på förhand ta ställning till vilka rättshandlingar som fullmäktigen får företa 

på ett sätt som binder fullmaktsgivare, 19§  

o -> intressebevakaren ska handla inom ramen för den behörighet som hen har enligt 

fullmakten  

• En fullmäktig är skyldig att ersätta skada om hen uppsåtligen eller av oaktsamhet har förorsakat 

fullmaktsgivaren vid fullgörande för fullmaktsgivarens räkning, 23§  

• Fullmaktsgivaren blir omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje man genom en 

rättshandling som fullmäktigen företar i fullmaktsgivarens namn inom fullmaktens gränser, 14§  

• En rättshandling som fullmäktigen inte var behörig att företa binder inte fullmaktsgivaren, 15§  

• Om fullmäktigen har handlat i strid med fullmaktsgivarens anvisningar när hen företagit 

rättshandlingen, binder rättshandlingen inte fullmaktsgivaren, om tredje man insåg eller borde ha 

insett att fullmäktigen överskred sin behörighet, 15§ 2 mom.  

• Fullmäktigen ska vid fullgörande av uppdrag för fullmaktsgivarens räkning samvetsgrant bevaka 

fullmaktsgivarens rättigheter och främja hens bästa, 16§  

• HR - Innan fullmäktigen fattar beslut i ett ärende som hör till uppdraget ska fullmäktigen ta reda på 

fullmaktsgivarens åsikt, om ärendet kan anses vara viktigt för fullmaktsgivaren och hörandet kan ske 

utan betydande svårigheter, 16§ 2 mom.  

o UND – om fullmaktsgivaren inte kan förstå sakens betydelse 



• Fullmäktigen får ge en gåva på fullmaktsgivarens vägnar, om grunderna för gåvan har preciserats i 

fullmakten, 18§ 2 mom.  

o Lagen begränsar inte värdet på gåvor  

• Fullmaktsgivaren kan, om hen så önskar, ge detaljerade förordnanden om vilka bestämmelser gällande 

tillstånd till rättshandlingar i FörmyndarVL som ska tillämpas på fullmäktigen, 19§ L om 

intressebevakningsfullmakt 

• En intressebevakningsfullmakt kan inte överföras på en annan person. 

o -> en fullmäktig kan inte lösgöra sig från sitt uppdrag genom att utse en annan person till 

fullmäktig  

 Däremot kan hen ge någon annan en vanlig fullmakt att företa en enskild 

rättshandling 

• Ofta så att fullmaktsgivaren inte själv har förmågan att kontrollera hur fullmäktigen sköter sitt uppdrag 

-> förmyndarmyndighetens övervakning ersätter  

• Om en intressebevakningsfullmakt gäller företrädande av fullmaktsgivaren i hens ekonomiska 

angelägenheter, ska fullmäktigen inom tre månader efter det att fullmakten har fastställts lämna in en 

förteckning till myndigheten över de tillgångar och skulder i fråga om vilka fullmäktigen enligt 

fullmakten är behörig att företräda fullmaktsgivaren, 30§ 1 mom.  

o Om fullmaktsgivaren senare får ytterligare egendom att förvalta, ska en förteckning över 

denna inlämna till myndigheten inom en månad från förvärvet  

o Skyldigheten att lämna i  en förteckning gäller dock inte periodiska prestationer som 

fullmaktsgivaren får med stöd av en rättighet som antecknats i förteckningen  

• Om fullmaktsgivaren blir delägare i ett dödsbo och fullmäktigen enligt fullmakten är behörig att 

företräda fullmaktsgivaren i ärenden som gäller dödsboet, ska fullmäktigen inom en månad från 

bouppteckningen lämna förmyndarmyndigheten en kopia av bouppteckningsinstrumentet, 30§ 2 mom.  

• I alla de situationer där en intressebevakningsfullmakt ger fullmäktigen rätt att företräda 

fullmaktsgivaren i dennes ekonomiska angelägenheter, ska fullmäktigen föra bok över 

fullmaktsgivarens tillgångar och skulder samt över vad som hänt under redovisningsperioden, 32§  

• Fullmakten kan innehålla ett förordnande om att fullmäktigen regelbundet, dock högst en gång om 

året, ska ge in en redovisning till förmyndarmyndigheten, 33§  

• Om fullmäktigen försummar att lämna vederbörliga redovisningar, förteckningar, verifikat eller begärd 

utredning, kan förmyndarmyndigheten ålägga en vid hot om vite att fullgöra sin skyldighet, 34§  

• Om inget annat förordnas i fullmakten är fullmäktigen, när fullmakten upphört att gälla, skyldig att utan 

dröjsmål lämna redovisning för sitt uppdrag till den som har rätt att ta emot egendomen. Den 

sistnämnda har rätt att på begäran av fullmäktigen få ta del av slutredovisningen och de verifikat som 

hänför sig till de redovisningar som lämnats till förmyndarmyndigheten, 36§  

• När en intressefullmakt upphör att gälla pga. fullmaktsgivarens död och egendomen inte utan dröjsmål 

kan överlämnas till dödsbodelägarnas samförvaltning, kan fullmäktigen överlämna egendomen för att 

förvaltas av den som tillfälligtvis sköter dödsboets egendom, 35§ 2 mom.  

o Fullmäktigen ska underrätta alla de dödsbodelägare vilkas identitet och vistelseort är känd 

om överlämnandet av egendomen 

VIII. Äktenskap och registrerat partnerskap 
1. Ingående av äktenskap och registrerat partnerskap 

• Art 16 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna: fullvuxna män och kvinnor har rätt 

att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda 

familj 

• Män och kvinnor har samma rättigheter i fråga om ingående av äktenskap, under det och vid dess 

upplösning  



• Äktenskap får endast ingås med makarnas fria och fulla samtycke  

• FN:s konvention angående äktenskap 

o Äktenskap – frivillig förbindelse 

o Inget äktenskap kan ingås lagligen utan båda parternas fulla och frivilliga samtycke, vilket 

de personligen ska ge uttryck för efter vederbörligt offentliggörande samt i den 

vigselberättigade myndighetens och vittnens närvaro, art 1.  

• Europakonventionen – giftasvuxna män och kvinnor har rätt att ingå äktenskap och bilda familj i 

enlighet med de nationella lagar, art. 12 

• EU:s stadga – garanterar var och en rätt att ingå äktenskap och rätt att bilda familj enligt de nationella 

lagar som innehåller föreskrifter om utövandet av dessa rättigheter, art. 9  

• Rätten att ingå äktenskap kan härledas från principen om förbud mot diskriminering  

• Äktenskapslag  

• Enligt lagstiftningen i Finland är ett äktenskap en rättslig institution som bygger på en heterosexuell 

relation mellan en kvinna och man  

• I nuläget kan två män respektive två kvinnor registerna sitt partnerskap så som föreskrivs i lagen om 

registrerat partnerskap  

• Ett äktenskap som ingåtts utomlands på ett giltigt sätt av en man och en kvinna erkänns som giltigt i 

Finland, ÄL 115§  

o Detsamma gäller registrerade partnerskap  

 Dvs. ett registrerat partnerskap som har registrerats på ett giltigt sätt utomlands 

erkänns som giltigt i Finland, 12§ ParternskapsL  

 Om två personer av samma kön ingått äktenskap utomlands -> erkänns som 

registrerat partnerskap i Finland  

• Bestämmelser som gäller äktenskap i lagar och förordningar tillämpas också på registrerade 

partnerskap, om inte annat föreskrivs, PartnerskapsL 8§ 3 mom.  

o Viktigaste UND: adoption, faderskap och släktnamn  

 Bestämmelserna i lagen om faderskap som gäller konstaterande av faderskap pga. 

äktenskap och andra sådana bestämmelser som gäller make enbart pga. dennes 

kön tillämpas inte på registrerade partnerskap, PartnerskapsL 9§  

 Inte heller kan partnerna på anmälan få ett gemensamt släktnamn  

 Adoptionslagens bestämmelser om makarnas rätt att adoptera tillämpas inte på 

dem som lever i ett registrerat partnerskap, 9§ 2 mom.  

• En förlovning är ett avtal om ingående av äktenskap eller registrerat partnerskap, 1§ ÄL 

• Förlovningsavtal är formfria 

• Kan upphävas utan iakttagande av formbestämmelser och utan uppsägningstid 

• Endast en bestämmelse som ger förlovning en rättslig verkan -> en förlovads rätt att få bidrag ur sin 

avlidna fästmans eller fästmös kvarlåtenskap, 8:1 ÄB  

• ÄL:s förmögenhetsrättsliga bestämmelser kompletterar de förmögenhetsrättsliga bestämmelserna i 

den allmänna civilrätten -> alltjämt möjligt att med åberopande av allmänna civilrättsliga principer 

ställa krav på att en gåva ska lämnas tillbaka som getts med anledning av en förlovning  

o Kan motiveras med bristande förutsättningar eller återbäring av obehörig vinst 

o Lagen om gåvoutfästelser 

o HD: en fullbordad gåva av lös egendom kan återkallas även utan direkt stöd i lag, när det 

har funnits en väsentlig brist i förutsättningarna för rättshandlingen  

o Fastighetsgåva som getts med anledning av en förlovning – en fastighetsgåva kan hävas 

endast om gåvogivaren alltjämt har gåvan i sin besittning. Talan om hävande av gåvan ska 

väckas inom ett år från det gåvogivaren fick kännedom om hävningsrätten, JB 4:2.2 

 -> talan ska väckas inom ett år från det förlovningen upplöstes 



o Allmänna ogiltighetsgrunderna 

• Bestämmelser om prövning av hinder mot äktenskap finns i äktenskapsförordningen  

• HR - Den som är under 18 får inte ingå äktenskap, ÄL 4§ 1 mom.  

o UND – justitieministeriet kan av särskilda skäl ge den som inte fyllt 18 tillstånd att ingå 

äktenskap, 4§ 2 mom.  

• Ett registrerat partnerskap får ingås endast av den som har uppnått myndighetsåldern, 1§ PL  

o Ingen möjlighet till undantag  

• Äktenskap är mycket personligt -> en intressebevakare har ingen behörighet att på sin minderåriga 

huvudmans vägnar ge samtycke till ingående av äktenskap. Vårdnadshavaren för ett minderårigt barn 

har ingen rätt att hindra barnet från att med justitieministeriets tillstånd ingå äktenskap. Dock ska 

ministeriet ge sökandens vårdnadshavare möjlighet att yttra sig innan ansöka avgörs, om dennes 

vistelseort med skäliga åtgärder kan redas ut, ÄL 4§ 2 mom.  

• Ingen får ingå ett nytt äktenskap, om hens tidigare äktenskap eller registrerade partnerskap ännu är i 

kraft, 6§  

• Ingen får ingå äktenskap med sin förälder eller någon annan släkting i rätt uppåtstigande led och inte 

heller med sitt barn eller någon annan släkting i rätt nedstigande led, 7§ 1 mom.  

• Äktenskap mellan syskon och halvsyskon är förbjudna, 7§ 2 mom.  

• Ett släktskapsförhållande som uppstått till följd av adoption är hinder mot äktenskap, 9a§  

• UND – med dispens får äktenskap ingås av personer vilka den ena är avkomling till den andras bror eller 

syster, 9§ 

o Samma gäller registrering av partnerskap 

• Om justitieministeriet beslutar att bevilja tillstånd till äktenskap mellan närstående, ska ministeriet vid 

behov upplysa sökandena om till buds stående genetisk rådgivning samt var sådan ges, 12§ 

äktenskapförordningen  

o Inte gällande för registrerat partnerskap 

• Magistraten svarar för undersökning av om det finns hinder mot äktenskap  

o Om paret önskar, kan hindersprövningen också ske hos den församling i den evangelisk-

lutherska kyrkan eller i det ortodoxa kyrkosamfundet där de förlovade, eller en av dem är 

medlem, ÄL 10§ 

• Prövningen av hinder mot registrerat partnerskap sker alltid hos magistraten, PL 3§  

• Om det vid prövningen konstateras att inget hinder finns, ska ett intyg om detta utfärdas 

o Intyget får utfärdas tidigast sjunde dagen från det att hindersprövningen begärdes  

 UND – intyget får utfärdas tidigare, om det föreligger vägande själv, ÄL 13§  

o Intyget är i kraft under fyra månader från det utfärdades, ÄL 18§ 2 mom.  

• I sådana fall där man vid prövningen av hinder mot äktenskap inte kan lita på uppgifterna i 

befolkningsdatasystemet eller där prövningen av hinder utsträcker sig till tillämpning av utländsk 

lagstiftning, är ett intyg som utfärdats av en utländsk myndighet för ingående av äktenskap i kraft 

under fyra månader från det intyget utfärdades, om inte något annat nämns i intyget, 3§ och 5§ 1 

mom. i äktenskapsförordningen  

• Äktenskap ingås genom en vigsel, ÄL 1§ 2 mom.  

• En vigsel kan förrättas som en kyrklig eller borgerlig vigsel när hinder mot äktenskap har prövats, ÄL 

14§ 1 mom.  

• En vigsel är mycket personlig och de båda partnerna ska samtidigt närvara vid den, ÄL 15§ 

• De förlovade ska för vigselförrättaren styrka sin identitet, 6 a§ äktenskapförordningen  

• En vigsel ska ske i närvaro av vittnen, men sker vigseln utan vittnen, betraktas den ändå inte enligt 

lagen om ogiltig  

• En vigsel kan inte förrättas på ett giltigt sätt genom att de förlovade endast är närvarande genom 

ombud eller uttrycker sin vilja genom tekniska kommunikationsmedel  



• För att vigseln ska vara giltig ska vigselförrättaren fråga de förlovade var för sig om de vill ingå 

äktenskap med den andra. De båda ska svara jakande på frågan, ÄL 15§  

• Vigselförrättaren har med stöd av lag behörighet och skyldighet att konstatera de förlovade som äkte 

makar när de har uttryckt sin vilja om att ingå äktenskap med varandra, ÄL 15§  

• En vigsel är ogiltig, om den inte har förrättats så som lagen föreskriver, ÄL 19§ 1 mom.  

• Vigselförrättaren får inte viga paret, om hen märker att någondera till följd av rubbat sinnestillstånd 

uppenbarligen inte förmår inse äktenskapets betydelse, ÄL 18§ 1 mom.  

• HFD: vigsel är en privaträtträttslig akt som förrättas under medverkan av en vigselmyndighet -> inte ett 

sådant beslut i ett förvaltningsärende som avses i förvaltningsprocesslagen vilket skulle kunna 

återbrytas med stöd av den lagen  

• Ett partnerskap registreras av en myndighet som har rätt att förrätta borgerlig vigsel, PL 4§ 1 mom.  

• Registreras så att vardera parten i närvaro av den behöriga myndigheten tillsammans undertecknar en 

registreringshandling, varefter myndigheten bestyrker handlingen med sin namnteckning, PL 5§  

o Myndigheterna behöver inte fråga parterna om de vill registrera förhållandet 

• Myndigheten ska innan registrering sker försäkra sig om att hinder mot registrering har prövats så som 

lagen föreskriver.  

• En registrering får inte ske, om det förflutit mer än fyra månader från det intyget över 

hindersprövningen utfärdades, PL 4§ 3 mom.  

• Myndigheten får inte registrera ett partnerskap, om den känner till en omständighet som utgör hinder 

eller om den konstaterar att någondera parten pga. rubbat sinnestillstånd uppenbarligen inte förmår 

inse sakens betydelse, PL 4§ 2 mom.  

• En ogiltig vigsel eller registrering leder endast till ett putativt äktenskap eller en putativ registrering 

(inte fråga om äktenskapsskillnad) 

• Putativ förbindelse – parterna på felaktiga grunder tror sig leva i ett lagligt äktenskap eller ett lagligt 

registrerat partnerskap.  

De förmögenhetsrättsliga verkningarna som ett giltigt äktenskap eller registrerat partnerskap medför 

uppkommer inte när en vigsel eller en registrering är ogiltig 

• Bestämmelser om förfarandet för ogiltighet saknas, allmän utgångspunkt att allmänna domstolar har 

behörighet at konstatera att en vigsel eller en registrering är ogiltig.  

• Skenäktenskap – ett äktenskap som en EU-medborgare eller en person som lagligen vistas i en EU-

medlemsstat ingår enbart för att få uppehållstillstånd eller för att kringgå bestämmelserna om 

uppehållstillstånd eller rätt att inresa och kortvarig vistelse, utan syfte att ha äkta familjegemenskap 

o Om myndigheterna kan konstatera att äktenskapet ingås enbart för att kringgå 

bestämmelserna om inresa -> uppehållstillstånd beviljas inte pga. familjeband  

o Även om äktenskapet i utlänningsrättslig bemärkelse betraktas som ett skenäktenskap, är 

det enligt finländsk äktenskapsrätt giltigt  

 -> samma äktenskaps- oh arvsrättsliga verkningar som ”vanligt” 

 Ett äktenskap som konstaterats vara ett skenäktenskap är ett hinder mot ett nytt 

äktenskap 

o I sista hand HFD som i samband med utlänningsärenden avgör vilken betydelse ett 

äktenskap tillmäts när beslut fattas om uppehållstillstånd 

o HFD 2005:87, s.286 

2. Samlevnadens upphörande, äktenskapsskillnad och besöksförbud  
• Bestämmelser om samlevnadens upphörande, ÄL 24§  

o HFD: en ansökan om samlevnadens upphörande kan inlämnas till tingsrätten medan 

äktenskapet pågår eller i samband med att tingsrätten behandlas makarnas ansökan om 

äktenskapsskillnad och även efter att äktenskapsskillnaden vunnit laga kraft  



o En av makarna eller vardera tillsammans kan lämna in en ansökan om samlevnadens 

upphörande.  

o Makarna kan i samband med ett ärende gällande samlevnadens upphörande även framföra 

yrkande på fastställande av underhållsbidrag och om vårdnaden om barn och 

umgängesrätt, ÄL 31§ 

 Även om ett sådant accessoriskt yrkande inte framförs, ska domstolen på eget 

initiativ ta upp frågan om vårdnaden av makarnas barn och umgängesrätten ska 

ordnas med hänsyn till barnets bästa, ÄL 32§ 1 mom.  

o Tre led: 

o 1. Tingsrätten ska besluta vem av makarna som får fortsätta bo i det gemensamma 

hemmet  

 Enda relevanta kriteriet vid bedömningen är behovet av bostad 

o 2. Tingsrätten ska ålägga den andra maken att flytta från det gemensamma hemmet  

 Ett ”vräkningsbeslut” kan verkställas genast fastän det inte har vunnit laga kraft, 

om inte något annat har förordnats i beslutet  

o 3. Utöver detta kan domstolen berättiga den ena maken att använda sådan lös egendom 

som ägs av den andra maken, om egendomen ingår i makarnas bohag och är avsedd att 

användas av makarna gemensamt  

 Tingsrätten kan inte i samma beslut ålägga den make som får bo i den andra 

makens bostad att betala ersättning till ägarmaken för boendet, en sådan fråga ska 

avgöras när makarnas egendom avvittras 

 Ett sådant beslut begränsar ägarmakens rätt att fritt disponera över sin egendom. 

Ägarmaken kan inte kränka den skyddsbehövande makens nyttjanderätt genom att 

skänka eller sälja den nyttjanderätt underkastade egendomen till tredje man.  

o Ett beslut om samlevnadens upphörande inverkar inte på rådighetsbegränsningarna i 38 

och 39§  

 Rådighetsbegränsningarna kompletteras av en bestämmelse om att avtal som 

ägaren ingått med tredje man om egendom som har överlämnats till den andra 

makens begagnande inte begränsar den sistnämnda makens nyttjanderätt, ÄL 24§ 

1 mom. 3 punkten.  

 -> den som har fått äganderätten till den överlåtna egendomen kan inte kräva att 

få egendomen i sin besittning så länge som nyttjanderättshavarens rätt fortgår, 

även om det skydd som rådighetsbegränsningarna ger har upphört att gälla  

 Hindrar inte att sådan egendom som den ena maken har fått rätt att använda 

utmäts för ägarmakens skuld. Hindrar inte heller ägarmaken från att pantsätta 

egendomen.  

o Ett beslut som samlevnadens upphörande gäller tills vidare, dock max två år.  

o Beslutet kan emellertid förfalla innan två år gått, om avvittring eller avskiljande av 

egendom har förrättats mellan makarna och avvittringen eller avskiljandet vunnit laga 

kraft, ÄL 24§ 2 mom.  

o Rättspraxis: domstolen kan meddela ett nytt beslut om samlevnadens upphörande även 

om tiden på två år har löpt ut, så länge som avvittring inte har förrättats 

• Lagstiftningen om äktenskapsskillnad i de nordiska länderna bygger på uppsägningsprincipen  

• -> I Finland har en make alltid rätt att få äktenskapsskillnad oberoende av hur länge eller hur kort tid 

som har förflutit från vigseln  

• Makarna har oberoende av varandra rätt att få äktenskapsskillnad, ÄL 25§ 1 mom.  

o Vardera har rätt att inleda ärende om äktenskapsskillnad, de kan också göra det 

tillsammans 



• När betänketiden löpt ut har makarna rätt att tillsammans eller var för sig lämna in en ansökan om 

äktenskapsskillnad oberoende av vem som först inledde processen, ÄL 26§ 2 mom.  

• Om en make saknar förmåga att självständigt föra sin talan i ett ärende gällande äktenskapsskillnad, 

kan hen få en intressebevakare för ärendets behandling i domstolen.  

o Enligt förarbetena till FörmyndVL är ärende om äktenskapsskillnad högst personligt, 

således ska en intressebevakare inte utses för ett sådant ärende annat än när det är fråga 

om att den andra maken på ett eller annat sätt för egen vinning försöker dra nytta t.ex. av 

omständigheten att den andra maken har demens  

o Om en intressebevakare utses, har denne rätt att inleda ett ärende om äktenskapsskillnad 

och att på sin huvudmans vägnar gå i svaromål på ett yrkande om äktenskapsskillnad som 

andra maken har framfört och rätt att efter betänketiden lämna in en ansökan om  

äktenskapsskillnad  

• Om ansökan inlämnats endast av den ena maken, ska domstolen bereda den andra maken möjlighet 

att bli hörd, ÄL 28§ 2 mom.  

o Om maken inte vill utnyttja denna möjlighet kan ärendet ändå avgöras trots makens 

utevaro 

• Ett äktenskapsskillnadsärende har två etapper:  

o 1. Makarna eller en av dem lämnar in en ansökan om upplösning av äktenskapet till 

tingsrätten  

o 2. När domstolen har fått ansökan, börjar en betänketid på sex månader, ÄL 26§ 2 mom.  

• Till den del ärendet gäller äktenskapsskillnad ska tingsrätten uppskjuta ärendets behandling, ÄL 29§  

o Myndigheternas informationsplikt -> domstolen skyldig att meddela makarna vad som 

krävs för att ärendet ska kunna tas upp till fortsatt behandling efter betänketiden 

• Betänketiden räknas från det makarnas gemensamma ansökan om upplösning av äktenskapet 

lämnades in till domstolen eller dess kansli eller från det att den ena makens ansökan delgavs den 

andra maken, ÄL 26§ 1 mom.  

• Först då betänketiden löpt ut kan vardera maken lämna in en ansökan med yrkande om att domstolen 

ska döma till äktenskapsskillnad mellan makarna oberoende av vem som inledde ärendet.  

• Yrkandet på äktenskapsskillnad ska framföras inom ett år från betänketidens början, ÄL 26§ 2 mom.  

o Försutten fatalietid kan inte återställas -> hela saken måste tas om från början (HFD)  

o Om yrkande inte framförs inom föreskriven tid, avskrivs ärendet 

• UND – makarna har rätt att få äktenskapsskillnad utan betänketid, om de utan avbrott har bott åtskilda 

de två senaste åren, ÄL 25§ 2 mom.  

• UND – makarna har också rätt att få äktenskapsskillnad utan betänketid, om äktenskapet har ingåtts 

medan enderas tidigare äktenskap var i kraft eller om de är mycket nära släkt med varandra, ÄL 27§ 1 

mom. 1 och 2 punkten.  

o Om de är nära släkt har de inte överhuvudtaget rätt att fortsätta äktenskapet även om de 

skulle vilja 

o Allmänna åklagaren är skyldig att på tjänstens vägnar föra talan om äktenskapsskillnad, om 

makarna är släkt med varandra i rätt uppstigande eller nedstigande led eller är syskon eller 

halvsyskon eller om någondera makens tidigare äktenskap eller registrerade partnerskap 

var i kraft då de ingått äktenskap och denna förbindelse ännu inte upplösts, ÄL 27§ 2 mom.  

• Accessoriska yrkanden – om en av makarna eller vardera i samband med äktenskapsskillnadsärendet 

yrkar på att tingsrätten ska meddela ett avgörande om vårdnad om barn, umgängesrätt och 

underhållsbidrag 

o I praktiken ingår makarna oftast ett avtal om vårdnaden om barnen, umgängesrätten och 

underhållsbidraget som sedan fastställs av socialnämnden  

• Lagen om besöksförbud  



o Besöksförbud kan meddelas för att avvärja brott mot liv, hälsa eller frihet eller hot om 

sådant brott när den som känner sig hotad och den person mot vilken förbudet anses gälla 

stadigvarande bor i samma bostad -> besöksförbud avseende gemensam bostad, 1§ 2 

mom. L om besöksförbud  

o Den som meddelats besöksförbud får inte träffa den personen förbudet skyddar och inte 

heller på annat sätt ta eller försöka ta kontakt med denna, 3§  

o Kan meddelas även så makarna lever i äktenskap med varandra  

o Ett besöksförbud avseende gemensam bostad kan även meddelas tillfälligt  

 En anhållningsberättigad tjänsteman har behörighet att meddela tillfälligt förbud, 

11§ 

 En tjänsteman som meddelat tillfälligt förbud ska utan dröjsmål och senast inom 

tre dygn efter sitt beslut föra ärendet till den behöriga tingsrätten, 12§  

o Tingsrätten kan meddela besöksförbud avseende gemensam bostad för högst tre månader, 

7§  

o I ett beslut som gäller besöksförbud avseende gemensam bostad ska preciseras den bostad 

som den som meddelas förbudet ska avlägsna sig från.  

o Besöksförbud kan meddelas oberoende av vem av makarna som äger bostaden  

o Beslutet ska även innehålla information om hur den som meddelats förbudet ska få tillgång 

till de personliga tillhörigheter som finns i bostaden och som hen behöver, 8§ 3 mom.  

o Straffbart att bryta mot besöksförbudet  

 Böter eller fängelse högst ett år  

• Om makarna efter äktenskapsskillnad har flyttat isär, kan man försöka hindra våld som hotar den ena 

maken genom att meddela den andra besöksförbud 

o Ett normalt besöksförbud kan utfärdas för max ett år, 7§ 1 mom.  

3. Underhållsskyldighet  
• Makarna ska efter förmåga bidra till familjens gemensamma hushåll och makarnas underhåll 

o Skyldigheten kan fullgöras med penningprestationer, t.ex. genom att skaffa familjen 

inkomster genom att förvärvsarbeta utom hemmet, genom att arbeta hemma till förmån 

för familjen  

• Makarnas underhåll omfattar tillgodoseende av deras gemensamma och vardera makens personliga 

behov, ÄL 46§ 1 mom.  

• Skyldigheten uppkommer vid vigseln  

• Syftet: under äktenskapet trygga vardera maken samma levnadsstandard oberoende av deras 

inkomster eller förmögenheter  

• HD: makarna kan inte frigöra sig från förpliktelserna som följer av lagen genom att bo isär, 

förpliktelserna sträcker sin verkan från vigseln till upplösningen av äktenskapet 

• Om en make försummar sin underhållsskyldighet eller om makarna bor åtskilda, kan domstolen ålägga 

maken att betala underhållsbidrag till den andra, ÄL 47§  

o Domstolarna kan behandla ärendet oberoende av om makarna bor tillsammans eller inte  

o Om makarna bor åtskilda, behöver maken som yrkar på underhållsbidrag inte bevisa att 

den andra försummar sin underhållsskyldighet.  

o Om de bor tillsammans -> domstolen ska undersöka om maken som talan väckts mot 

försummar sin skyldighet  

• Makarna kan i sitt inbördes förhållande förbinda sig med avtal om familjens underhåll.  

• Ett avtal om underhållsbidrag binder makarna i deras inbördes förhållande, även om domstolen eller 

socialnämnden inte har fastställt avtalet.  

• Ett separat beslut om fastställelse behövs endast när betalningsstörningar förekommer, ÄL 50§ 1 mom.  



• HFD: makarna kan ingå ett ömsesidigt avtal om underhållsbidrag och lämna det till fastställelse till 

socialnämnden, även om de inte bor åtskilda eller ingen när avtalet ingicks hade försummat sin 

underhållsskyldighet  

• Om makarna förbinder sig att betala underhållsbidrag till varandra och den ena försummar att uppfylla 

sina avtalsenliga förpliktelser -> maken som inte fått det avtalsenliga underhållsbidraget ska väcka talan 

i domstolen och yrka på betalning i enlighet med avtalet  

• I princip kan makar som ansöker om äktenskapsskillnad i sin ansökan lägga fram ett accessoriskt 

yrkande på att den ena maken ska åläggas att betala underhållsbidrag till den andra maken  

o I praktiken sällan pga. en make kan åläggas att betala underhållsbidrag till den andra 

maken endast om andra maken behöver underhållsbidrag och maken som ska betala har 

förmåga till det, bedöms av domstolen enligt nettoprincipen 

 För att kunna bedöma behovet av underhåll och förmåga att betala det ska en 

sammanjämkning av makarnas inkomster först utföras där vardera makens 

inkomster utreds 

 Vid inkomstsammanjämkningen kan till nettolönen läggas kapitalinkomster, 

förmåner och ersättningar som fås genom socialskyddssystemet samt en makes 

förmögenhet.  

 -> helhetsbedömning av vilken samverkan nettoinkomsten och förmögenheten har 

 Vid bedömningen ska därtill beaktas sådana periodiska utgifter som kan ha 

inverkan, t.ex. underhållsbidrag som betalas till barn  

o Därtill förutsätts att skyldigheten att betala underhållsbidrag med beaktande av andra 

omständigheter kan betraktas som skälig (HFD) 

o Även om det inte nämns uttryckligen i ÄL har en make rätt att få underhåll av den andra 

maken endast om behovet av underhåll beror på äktenskapet och den andra maken har 

förmåga att betala underhållsbidrag  

o Makarna har en underhållsskyldighet i förhållande till varandra ända till den dag då 

äktenskapsskillnaden vinner laga kraft  

o Domstolen kan i samband med äktenskapsskillnadsärendet pröva frågan om en makes 

individuella behov av underhåll, endast om maken har yrkat på underhållsbidrag  

o När domstolen prövar frågan om behovet av underhåll tillämpar den en objektiv måttstock  

o En makes skyldighet att betala underhållsbidrag, upphör när den tid för betalning av 

underhållsbidraget löpt ut som domstolen bestämt  

o Skyldigheten upphör också när den underhållsberättigade maken ingår ett nytt äktenskap 

och när den skyldige dör  

o Ett domstolsbeslut och ett avtal om betalning av underhållsbidrag kan ändras, om en 

ändring ska anses befogad till följd av förändrade förhållanden.  

 UND – ett beslut eller avtal med bestämmelser om att underhållsbidrag ska betalas 

med ett engångsbelopp kan likväl inte ändras, när underhållsbidraget redan 

betalts, ÄL 51§ 1 mom.  

o När ett underhållsbidrag ändras kan också de förhållanden beaktas som har rått de senaste 

sex månaderna före talans väckande, 51§ 2 mom.  

o Ett avtal som makar har ingått om underhållsbidrag kan ändras, om det anses oskäligt, 51§ 

3 mom.  

o Om ett beslut eller avtal om underhåll ändras eller om ett beslut upphävs eller om ett avtal 

förklaras ogiltigt, ska domstolen pröva om den andra maken helt eller delvis ska få tillbaka 

vad hen betalat, 51§ 4 mom.  



4. Makes, registrerad partners och sambos släktnamn 
• När de förlovade ber om prövning av hinder mot äktenskap av magistraten, ska magistraten ge dem en 

skriftlig redogörelse för vad som i namnlagen föreskrivs om makars och barns släktnamn och om 

ändring av släktnamn, 1§ namnförordningen  

• Den som förrättar vigseln ska före vigseln fråga de förlovade om de har beslutat att ta ett gemensamt 

släktnamn, 7§ 2 mom.  

o Makarna kan som gemensamt släktnamn ta det släktnamn som någondera av dem senast 

hade som ogift, 7§ 1 mom.  

 -> möjligt att ta ett släktnamn som en av dem på administrativ väg har fått genom 

en släktnamnsändring 

• De förlovade har rätt att var för sig behålla det släktnamn de har när de gifter sig också, 8§  

• Om makarna ingått sitt äktenskap 1.1.1986 eller senare och de har tagit ett gemensamt släktnamn när 

de ingått äktenskapet, kan ingendera av dem genom anmälan ta i bruk det släktnamn de hade när 

äktenskapet ingicks, 8 a§  

• Den som har för avsikt att ingå äktenskap kan före vigseln anmäla till vigselförrättaren att hen framför 

det gemensamma släktnamnet personligen kommer att använda det släktnamn som hen senast hade 

som ogift eller det släktnamn som hen hade vid äktenskapets ingående -> dubbelnamn, 7§ 3 mom.  

o Förutsätter att makarna tillsammans har valt att ta ett gemensamt släktnamn  

o Dubbelnamn får användas personligen -> den som bär dubbelnamnet och de barn som föds 

i äktenskapet har olika släktnamn  

 Barnet får som släktnamn makarnas gemensamma släktnamn  

 HR – barnen kan inte ens genom en ansökan om ändring av släktnamn få det 

dubbelnamn som en av föräldrarna har  

• En make, var släktnamn ändrats pga. att makarna då de ingick äktenskap tog ett gemensamt släktnamn, 

kan under äktenskapet göra en anmälan om att hen tar i bruk ett dubbelnamn, 8 a§  

o Anmälan ska göras till den magistrat inom vars verksamhetsområde hen har sin 

hemkommun eller folkbokföringskommun  

o En make kan dock endast en gång under samma äktenskap göra en anmälan om 

dubbelnamn, 8 a§ 1 mom.  

o Samma bestämmelser tillämpas här som när dubbelnamn tas i samband med vigseln -> en 

make kan personligen använda antingen det släktnamn hen haft från sin födsel eller det 

släktnamn som hen hade när äktenskapet ingicks  

• Om en makes släktnamn inte ändrats pga. äktenskap, kan hen ta i bruk ett dubbelnamn endast genom 

att lämna in ansökan till magistraten  

o Ansökningsförfarandet är också enda alternativet då ett dubbelnamn redan en gång i ett 

och samma äktenskap har ändrats genom anmälningsförfarandet  

• Makar som ingår äktenskap kan även ta ett helt nytt släktnamn  

• Makar kan endast på ansökan få et nytt släktnamn som bildas av två tidigare släktnamn  

o T.ex. Vanhanen och Salo -> Vanhasalo  

• Som gemensamt släktnamn kan makarna också ta ett nytt släktnamn som bildats med utgångspunkt i 

enbart den ena makens släktnamn och ett annat namn som lagts till släktnamnet  

• Ett ombildat släktnamn kan godkännas, om de uppfyller kraven som lagen föreskriver för godkännande 

av nytt släktnamn 

o Namnmyndigheterna har rätt att pröva om ett nytt släktnamn är lämpligt  

• Makar kan även under äktenskapet ansökningsvägen få ett nytt släktnamn som bildats av respektive 

makes tidigare släktnamn.  

o Namnmyndigheterna kan godkänna ansökan, om namnet är förenligt med finländskt 

namnskick och lämpligt som släktnamn  



• Bestämmelserna i namnlagen om makes släktnamn tillämpas inte på registrerade partnerskap, 9§ 2 

mom. PL  

• -> de som vill registrera sitt parförhållande kan inte ta den enas släktnamn som gemensamt släktnamn 

vid registreringen. Inte heller kan parterna ta i bruk ett dubbelnamn 

• De allmänna bestämmelserna i namnlagen gällande ändring av släktnamn gör det möjligt för parter i ett 

registrerat partnerskap, om de så vill, att ansökningsvägen få ett gemensamt släktnamn.  

o I ett nytt äktenskap eller ett nytt registrerat partnerskap kan som gemensamt släktnamn 

inte tas ett släktnamn som en av de vederbörande har fått från ett tidigare äktenskap, 7§ 1 

mom.  

• I praktiken är det en av parterna i det registrerade partnerskapet som lämnar in en ansökan om ändring 

av släktnamn med den andra partens samtycke till ansökan  

• Namnlagen innehåller inga särskilda bestämmelser om sambors släktnamn 

o Nuvarande namnpraxis: sambor har rätt att ansökningsvägen få ett gemensamt släktnamn 

endast om de har ett gemensamt barn 

 -> barnlösa sambor som bott tillsammans länge har ingen rätt att få ett gemensamt 

släktnamn  

 -> innebär i praktiken att personer av samma kön som lever i ett oregistrerat 

parförhållande och som inte har gemensam vårdnad om ett barn inte ens på 

ansökan kan få ett gemensamt släktnamn  

o Sambor kan dock ha samma släktnamn pga. namnsuccession  

 Sambor kan uppnå namngemenskap genom att en av dem eller vardera tar i bruk 

ett släktnamn som de har rätt till på någon annan grund  

 Möjligt att en förfader till den ena sambon har haft ett släktnamn som är samma 

som den andra sambon har  

 Ren tillfällighet om sambor har samma släktnamn till följd av namngemenskap 

• Såväl en frånskild make som en efterlevande make har rätt att avstå från det släktnamn som hen 

genom äktenskapet har fått av den andra maken, 9§ 1 mom.  

• -> om den frånskilda eller efterlevande maken vill fortsätta använda det släktnamnet hen fått genom 

äktenskapet, kan inte f.d. maken eller släktingarna till den avlidna maken kräva att hen ska avstå från 

släktnamnet 

• En frånskild make som inte ingår något nytt äktenskap har ingen skyldighet att efter äktenskapets 

upplösning avstå från det släktnamn som hen fått av sin make  

• Om en make vill avstå från det släktnamn som hen fått från ett äktenskap ska en anmälan om 

namnändringen lämnas skriftligen till den magistrat inom vars verksamhetsområde maken har sin 

hemkommun eller sin folkbokföringskommun, 9§ 3 mom.  

o Anmälan kan inte lämnas in innan beslutet om makarnas äktenskapsskillnad har vunnit laga 

kraft  

• Om en make har ett dubbelnamn, kan hen likaledes genom anmälan avstå från dubbelnamnet genom 

skriftlig anmälan till den magistrat som är behörig i ärendet, 9§ 2 mom.  

• Om en make efter äktenskapsskillnaden inte vill ta tillbaka ett tidigare släktnamn, kan hen 

ansökningsvägen ta ett helt nytt släktnamn  

o Ansökan om ändring lämnas ofta i praktiken in när makarnas ärende om äktenskapsskillnad 

ännu behandlas av tingsrätten 

o Nämnden för namnärendens praxis: ansökan förordnas, om det föreslagna släktnamnet är 

lämpligt som släktnamn och sökanden kan styrka att äktenskapsskillnaden vunnit laga kraft 

5. Äktenskapets förmögenhetsrättsliga verkningar  
• Systemet med separata egendomsmassor 



• Syftet med ett system för makarnas förmögenhetsförhållanden är att se till att vardera maken, när 

äktenskapet har upplösts, får en rättvis andel av den förmögenhet som familjen under äktenskapet har 

haft  

• Allmänna utgångspunkten är att den egendom familjen haft under äktenskapet delas lika mellan de 

båda makarna – halveringsprincipen  

o Inte alltid rättvis -> skyddsmekanismer i lagen  

• Den som förrättar avvittring bör ha rätt att få information om makarnas egendom utan hinder av 

banksekretessen  

• I den egentliga avvittringen kan flera olika medel användas för att uppnå en rättvis avvittring, t.ex. 

vederlag, skadestånd, begränsning av rätten till utjämning, jämkning  

• Presumtiva systemet – avtalade systemet  

o Möjligt att avtala bort saker, t.ex. äktenskapsförord 

• Äktenskap mellan makar med olika medborgarskap 

o Lagen i den stat där vardera maken tog hemvist efter att äktenskapet hade ingåtts 

tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden, ÄL 129§ 1 mom.  

o UND – förlovade och makar kan genom ett skriftligt avtal bestämma vilken lag som ska 

tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden, ÄL 130§1 mom.  

 De kan välja mellan lagen i den stat där den ena eller vardera maken har hemvist 

eller är medborgare då avtalet ingås 

o Om den ena eller vardera maken under äktenskapet har tagit hemvist i någon annan stat, 

kan som tillämplig lag också väljas lagen i den stat där vardera maken senast hade sin 

hemvist, ÄL 130§ 2 mom.  

• Registrerade partnerskap 

o Presumtiva systemet för makars förmögenhetsförhållanden tillämpas även på registrerade 

partners förmögenhetsförhållanden  

o Äktenskapsförord kan ändra på det presumtiva systemet, i samma omfattning som 

gällande makar  

• ÄL grundar sig på principen om separata egendomsmassor 

o -> den egendom en make har när äktenskapet ingås fortsätter att vara hens egendom  

o Det som en make förvärvar under äktenskapet är likaså makens egendom, ÄL 34§  

• Kompletteras av principen om separata skulder, ÄL 52§ 1 mom.  

• Äktenskapet begränsar inte en makes rätt att ingå avtal, om inte annat föreskrivs i lag, ÄL 33§ 1 mom.  

• Vardera maken har rätt att själv besluta om sitt deltagande i förvärvsarbete samt i samhällelig och 

annan verksamhet utanför familjen, ÄL 2§  

o -> Utgångspunkten är att äktenskapet inte inverkar direkt på de allmänna bestämmelserna 

gällande förvärv och överlåtelse eller gällande ägarens ställning  

• Giftorätt – en make har en rätt i den andra makens egendom, ÄL 35§  

o Rätten grundar sig inte på ett förvärv 

• Vardera maken har rätt att få hälften av makarnas behållna giftorättsgods, ÄL 35 och 100§  

• Om den ena maken har mer giftorättsgods än den andra, utjämnas skillnaden genom att maken som 

har mer ger så mycket tillgångar till den andra maken att vardera maken får lika mycket av makarnas 

behållna giftorättsgods, ÄL 103§ 1 mom.  

o En make kan avstå från att begära utjämning eller en del av den 28 mars 2019 

 Tillåtet om det sker efter uppkomsten av avvittringsgrunden, dvs. då makarnas 

giftorättsgemenskap upphörde  

 Oklart om meddelande före är giltigt  

• Giftorättens rättsliga verkningar inträder vid vigseln 



• Giftorätten gäller all egendom som en make har fått eller skaffat innan äktenskapet ingicks oberoende 

av när och hur maken fått egendomen, ÄL 34§  

• Specialbestämmelse om när giftorättsgemenskapen upphör, ÄL 90§ 

o När en avvittringsgrund är för handen  

 1. När en av makarna dör  

 2. När ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten  

• Om avvittringsgrunden är den ena makens död har den avlidna makens rättsinnehavare inte giftorätt i 

den egendom som den efterlevande maken har fått genom arv, gåva eller testamente efter 

äktenskapets upplösning till följd av den andra makens död, ÄL 90§ 1 mom. 1 punkten.  

o Alla förvärv som har skett efter uppkomsten av en avvittringsgrund är fria från giftorätt, 

även om testamentet eller gåvobrevet inte innehåller en separat förordnande om utesluten 

giftorätt 

o Även förvärvsinkomster (löneinkomster, avkastning av tillgångar som hör till 

näringsverksamhet och lotterivinster) som den efterlevande maken fått efter den avlidna 

makens död är fria från giftorätt  

o Om efterlevande maken fått ersättning med stöd av en förmånstagarförordnande i en 

livförsäkring efter någon annan person än den först avlidna maken, jämställs ersättningen 

med arv.  

o De ovannämnda bestämmelserna tillämpas endast om en avvittring förrättas efter den 

först avlidna makens död  

• HR - Om avvittringsgrunden bestäms enligt tidpunkten då makarna lämnade in en ansökan om 

äktenskapsskillnad till tingsrätten, räknas inte sådan egendom som giftorättsgods som makarna har fått 

genom arv, gåva eller testamente eller som de har förvärvat efter att ansökan inlämnats, ÄL 90§ 1 

mom. 2 punkten.  

o UND – om makarnas ärende förfaller pga. att makarna eller en av dem inte efter 

betänketidens utgång inom den i lagen föreskrivna tiden på sex månader har begärt 

äktenskapsskillnad, fortsätter giftorättsgemenskapen på vanligt sätt, ÄL 90§ 2 mom.   

 -> ett ärende som förfaller inverkar således inte på makarnas 

förmögenhetsförhållanden i äktenskapet 

• Giftorättsgemenskapen fortsätter emellertid inte, om avvittring redan har förrättats innan ärendet 

förföll, ÄL 107 a§  

o Makarna kan, om de vill, genast förrätta avvittring när tingsrätten har fått deras ansökan 

om äktenskapsskillnad 

 Avvittringen kan ske som avtalsavvittring eller förrättningsavvittring  

o När avvittringen har förrättats har makarna inte längre giftorätt i varandras egendom, om 

de inte efter avvittringen i ett äktenskapsförord har bestämt något annat, ÄL 107 a§  

o Om makarna har lämnat in ansökan om äktenskapsskillnad och en avvittring förrättas 

mellan dem innan ärendet förfaller, bestäms deras förmögenhetsförhållanden i 

äktenskapet enligt den förrättade avvittringen. Den utjämning som den ena maken får av 

den andra får skydd mot den sistnämnda makens borgenärer, om avvittringen inte i sin 

helhet kan betraktas som en skenrättshandling (HD) 

• ÄL utgår från att avvittringsgrunden (ansökan om äktenskapsskillnad) fortsätter att vara densamma 

även om en av makarna dör mitt under ärendets behandling i tingsrätten (trots att äktenskapet isåfall 

upplöses pga. död)  

o Även här bestämmer tiden för när ärendet inleddes i tingsrätten vilken egendom som 

räknas som giftorättsgods.  



o Den efterlevande maken har dock till följd av den ändrade grunden för äktenskapets 

upplösning rätt att låta bli att ge utjämning till den först avlidna makens arvingar, ÄL 103§ 2 

mom.  

 Denna rätt endast om äktenskapsskillnadsärendet inte har vunnit laga kraft 

 Endast en änka eller änkling som har rätt till utjämningsprivilegium  

o Mellanläget mellan tidpunkten då tingsrätten tog emot ansökan om äktenskapsskillnad och 

ena makens död inverkar även på frågan om vilken egendom som hör till den först avlidna 

makens dödsbo när avvittringen förrättas 

 Om den först avlidna maken hade fått egendom genom arv, testamente eller gåva 

eller hade haft förvärvsinkomster efter att äktenskapsskillnadsärendet hade inletts, 

är denna egendom direkt med stöd av lag fri från giftorätt 

 -> halveringsprincipen tillämpas inte på den nämnda egendomen, ÄL 90§ 1 mom. 1 

punkten.  

• ÄL innehåller inga bestämmelser som entydigt skulle föreskriva att viss egendom alltid i sin helhet ska 

lämnas utanför avvittringen 

• Dock föreskriver lagen i fråga om rättigheter som inte kan överlåtas eller som annars är av personlig art 

att bestämmelserna om giftorätt ska tillämpas på dem endast om de inte står i strid med vad som 

särskild gäller sådana rättigheter, ÄL 35§ 3 mom.  

o -> den tredje typen av tillgångar – egendom som beroende på situation kan vara 

giftorättsgods eller giftorättsfri egendom 

o T.ex. upphovsrätten 

 Om en författare ingått ett förlagsavtal innan avvittringsgrunden uppkom, omfattar 

avvittringen även den upphovsrättsinkomst som författaren får i enlighet med 

avtalet och som har förfallit till betalning. Själva upphovsrätten är däremot inte 

egendom som kan avvittras 

o Den rätt en make har med stöd av lag till en intjänat förvärvspension beaktas inte vid 

avvittringen. Pension som utbetalats och försäkringar maken själv sparat ihop samt 

personalfondsandelar hör normalt sätt till förmögenhet som avvittras  

• Förordnanden i gåvobrev eller testamenten eller i en ett förmånstagarförordnande i en livförsäkring om 

att gåvotagarens, testamentstagarens eller förmånstagarens make inte har giftorätt i det som ges i 

gåva, testamenteras eller utbetalas med stöd av ett förmånstagarförordnande eller i egendom som 

kommit i stället för sådan egendom och inte heller i egendomens avkastning, ÄL 35§ 2 mom.  

o -> förordnanden om utesluten giftorätt 

• Om förvärvaren betalar ett vederlag förförvärvet, kan överlåtaren inte förordna att förvärvarens make 

inte har giftorätt 

o Ett sådant förordnande är ogiltigt 

o Om överlåtelsen sker till underpris, är ett förordnande om utesluten giftorätt effektivt till 

den del som förvärvet har skett utan vederlag 

• Ägaren har rätten att förordna om utesluten giftorätt 

o HD: när den som ägt en viss egendom har avstått från sin ställning som ägaren, kan hen 

inte längre ge ett förordnande 

• Formkrav: ett förordnande om utesluten giftorätt ska upprättas skriftligen och med iakttagande av de 

formkrav som föreskrivs i lagen, ÄL 66§  

o Ett förordnande om utesluten giftorätt ska upprättas i samma sammanhang som de 

rättshandlingar som vidtas för att genomföra gåvan av lös egendom och detta ska ske innan 

äganderätten övergått på gåvotagaren 

o Gåva av lös egendom:  



 Ett förordnande som utesluter giftorätten ska upprättas skriftligen och bevittnas av 

två ojäviga personer (behöver inte närvara samtidigt). 

o Ytterligare gäller alla de föreskrifter som gäller ett testamentes form även på ett 

förordnande om utesluten giftorätt som ska ingå i ett testamente, ÄB 10:1  

o Ett gåvobrev som gäller fast egendom och som innehåller ett förordnande om utesluten 

giftorätt behöver bara bestyrkas endast av ett köptvittne, ÄL 66§ 1 mom.  

o En gåvogivare kan förordna att gåvotagarens make inte ska ha giftorätt i gåvan om 

gåvomottagarens äktenskap upplöses till följd av äktenskapsskillnad (ex analogia HD) 

o Makarna kan i sitt inbördesförhållande komma överens om att inte iaktta ett förordnande 

om utesluten giftorätt som finns i ett gåvobrev eller testamente  

 Får dock inte leda till att den ena makens borgenärer får en sämre ställning än vad 

de skulle ha, om förordnandet hade iakttagits i enlighet med sitt ursprungliga 

innehåll 

o Om egendomen som enligt ett förordnande ska vara fri från giftorätt behandlas som 

giftorättsgods vid avvittringen och detta leder till att gåvomottagaren betalar en för stor 

utjämning, kan avvittringen gå åter, om de rättigheter som gåvotagarens borgenärer har 

inte kan säkerställas på annat sätt, ÄL 104§  

• Äktenskapsförord, ÄL 41§ 1 mom.  

o 1. Äktenskapsförord med helt utesluten giftorätt 

o 2. Äktenskap med delvis utesluten giftorätt 

 Ingendera har giftorätt i viss egendom som den andra maken äger 

o 3. Ensidigt äktenskapsförord 

 Den ena maken inte alls har giftorätt i den andra makens egendom eller endast i 

viss egendom som tillhör den andra maken 

• Makar har inte utöver dessa tre ovannämnda alternativ rätt att genom avtal förordna om avvikelse från 

vad som föreskrivs om makars egendomsförhållanden, ÄL 41§ 2 mom.  

• I äktenskapsförordet kan förordnas om egendom som makarna har när äktenskapet upprättas eller som 

de får senare 

• Kan upprättas oavsett om makarna har gemensamma bröstarvingar, bröstarvingar från tidigare 

äktenskap eller mer avlägsna släktingar  

• Lagen innehåller inga bestämmelser om hurdana villkor som kan tas in i ett förord 

o Praxis:  

o Uppskjutande villkor – en bestämmelse i äktenskapsförordet enligt vilken 

äktenskapsförordets rättsverkningar inträder först då en viss händelse ägt rum  

o Upplösande villkor – äktenskapsförordets verkningar inträder omedelbart, men upphör om 

en viss på förhand bestämd omständighet inträffar 

• Makarna kan på ett giltigt sätt i förordet avtala om att de inte har giftorätt i varandras egendom om 

äktenskapet upplösas pga. äktenskapsskillnad (HD) 

• Oklart om makarna kan genom ett äktenskapsförord knyta giftorätten till en makes frånfälle på så sätt 

att endast efterlevande maken har giftorätt i den avlidna makens egendom 

o -> efterlevande maken får behålla sin egen egendom och får också i utjämning hälften av 

den avlidna makens egendom  

• Om makarna upprättat ett äktenskapsförord som helt utesluter makarnas giftorätt är utgångspunkten 

att äktenskapsförordet gäller såväl den egendom de hade när förordet upprättades som den egendom 

makarna fått innan avvittringsgrunden uppkom  

o Presumtionen kan upphävas genom att visa att makarnas avsikt var annat  

o Den giftorättsfria egendomens avkastning har betraktats som giftorättsfri egendom, fastän 

äktenskapsförordet inte har innehållet ett separat omnämnande om saken (HD) 



 Dock klart i lagen att avkastningen av giftorättsfri egendom är underkastad giftorätt 

• Äktenskapsförord kan upprättas av förlovade och av makar 

o Förlovade kan dock inte få det registrerat förrän äktenskapet ingåtts  

• Kan ändras genom att upprätta ett nytt avtal 

• Rättshandlingsförmåga krävs 

o Om den ena partens handlingsbehörighet har begränsats, måste intressebevakaren 

medverka när äktenskapsförordet upprättas och hen ska skriftligen godkänna det, ÄL 42§  

o Samma gäller i princip minderåriga - >intressebevakarens skriftliga godkännande 

 Om underskrift saknas kan avtalet bli giltigt då den minderåriga fyllt myndig och 

tyst godkänner förordet (HD) 

• Formkrav  

o Daterat, behörigen undertecknat och bevittnat av två ojäviga vittnen, ÄL 66§ 

o Båda parterna ska uttrycka sin vilja att binda sig till rättshandlingen  

 Krävs inte att de ska vara närvarande samtidigt eller undertecknar det samtidigt 

 Om en make senare påstår att hen inte visste att den undertecknade handlingen 

var ett äktenskapsförord, ligger bevisbördan på hen (HD) 

o Vittnena 

 Behöver inte vara närvarande då äktenskapsförordet upprättas 

 Behöver inte ens vara närvarande då makarna undertecknar handlingen (HD) -> 

räcker att vittnena har intygat vardera makens namnteckningars äkthet  

 Behöver inte känna till handlingens innehåll eller att det uttryckligen är ett 

äktenskapsförord  

• Träder i kraft då det har registrerats, ÄL 44§ 1 mom.  

o Sker hos magistraten, ÄL 43§  

o Vardera parten har rätt att lämna in det för registrering utan att den andra parten hörs, 6§ 

L om vissa personregister vid magistraterna 

o Kan inte registreras, om makarna lämnat in ansökan om äktenskapsskillnad eller om 

äktenskapet redan upplösts pga. den ena makens död eller makarnas äktenskapsskillnad 

(HD) 

o Ett äktenskapsförord som lämnas till magistraten för sent träder inte i kraft som ett 

äktenskapsförord, ÄL 44§ 2 mom.  

• Makarna behöver inte förrätta avvittringen i enlighet med ett giltigt äktenskapsförord -> de kan i ett 

föravtal till avvittring komma överens om att äktenskapsförordet inte ska iaktta vid avvittringen  

o Föravtal till avvittringen kan ingås även efter att en ansökan om äktenskapsskillnad lämnats 

in till tingsrätten, HD  

o Föravtal kan dock inte ingås till skada för borgenärerna 

• Om den ena makens egendom har avrättats till konkurs, kan den andra maken ensam utesluta vardera 

makens giftorätt genom att lämna in en anmälan om saken till magistraten, ÄL 35§ 4 mom.  

o UND – om den andra makens egendom endast utmätts eller om maken endast beviljats 

skuldsanering  

o Anmälan ska lämnas in inom ett år efter konkursens början, motivering krävs inte.  

• HR - Surrogatprincipen  

o ÄL säkerställer att makarnas egendom fortsätter att ha egenskapen av giftorättsgods eller 

giftorättsfri egendom också när egendom till följd av överlåtelse förvandlas till annan 

egendom 

o T.ex. om makarna har giftorätt i varandras egendom och den ena maken säljer stockar från 

sin fastighet till ett skogsbolag, räknas köpeskillingen som giftorättsgods 

o UND – egendom som har kommit istället för en personlig rättighet  



 T.ex. upphovsrätt är en personlig rättighet, men egendom som kommit istället för 

en upphovsrätt betraktas som giftorättsgods  

o Surrogatprincipen skyddar makarna ända tills avvittring har förrättas -> en överlåtelse mot 

vederlag som skett mellan uppkomsten av avvittringsgrunden och själva avvittringsgrunden 

minskar inte på den egendom som är underkastad giftorätt (HD)  

 Vardera maken är skyldig att redo visa för alla sina åtgärder mellan uppkomsten av 

avvittringsgrunden och tidpunkten för avvittringen, ÄL 86§ 3 mom.  

6. Äganderätten i äktenskapet 
• Den som på ett lagligt sätt förvärvat egendom är ägare, laga förvärv  

• Makarna kan även äga egendom tillsammans  

o Samägande  

o Presumtionen i L om vissa samäganderättsförhållanden: makarnas andelar är lika stora, om 

inte något annat framgår av omständigheterna 

 Insatser som görs senare i den samfällda egendomen inverkar inte på 

ägandeförhållandena, t.ex. om makarna äger en bostad gemensamt och den ena 

betalar för en grundlig renovering 

• Makarna har rätt att i samband med avvittring kräva att den gemensamma egendomen ska delas, ÄL 

85§ 3 mom.  

o Makarnas samfällda egendom ska delas vid avvittringen, om en av makarna kräver detta 

(HD) 

o Om makarna har giftorätt i varandras egendom, är även deras samfällda egendom 

giftorättsgods (HD) 

• Frågor som gäller vilken av makarna som äger vad avgörs enligt allmänna civilrättsliga principer 

• Namnprincipen tillämpas som utgångspunkt -> egendomen tillhör den som har anskaffat egendom i sitt 

namn  

o Förenligt med namnprincipen att betrakta båda makarna som ägare och att utgå från att 

vardera äger hälften, om egendomen har anskaffats för gemensam räkning och vardera 

maken har antecknats som ägare (HD) 

o UND från principen kan göras, om lös egendom har anskaffats för vardera makens räkning 

och anskaffningen har finansierats med gemensamma tillgångar, även om egendomen har 

antecknats endast i den ena makens namn (HD) 

 Makarnas avsikt måste bevisas  

 Om egendomen utmäts för en skuld som den registrerade ägaren har, skyddar inte 

makarnas avsikt att skaffa egendomen gemensamt den make som inte har 

registrerats som ägare  

• När det är oklart vem av makarna som äger visst lösöre, ska lösöret betraktas som makarnas 

gemensamma egendom, ÄL 89§  

• Nödvändiga föremål som uteslutande tjänar en makes personliga bruk tillhör dock honom eller henne 

oberoende av ur anskaffningen har finansierats, ÄL 91§ 

• Giftorätten är en rätt som makarna har i varandras egendom -> när äktenskapet upplöses har vardera 

maken rätt att vid avvittringen få hälften av behållningen av makarnas giftorättsunderkastade 

egendom, ÄL 35§ 1 mom. och 100§ 

• När makarnas egendom avvittras räknar man ut den värdemässiga andelen av den 

giftorättsunderkastade egendomen som vardera maken har rätt att få, den värdemässiga andelen 

kallas giftorättsandelen som bestäms efter att skulderna har dragits av och vederlagen beaktats  

o När giftorättsandelarna har beräknats kalkylmässigt (i €), jämförs makarnas 

egendomsmassor. 



o Om en makes giftorättsandel är större än behållningen av makens giftorättsunderkastade 

egendom, har maken rätt att få utjämning av den andra maken  

 T.ex. A har 10 000€ och B 50 000€, giftorätt i varandras egendom och inga skulder -

> vardera maken har rätt till en giftorättsandel på 30 000€ -> B ska betala 20 000e i 

utjämning till A 

7. Bestämmelserna om rätten att råda över egendom  
• ”Rätten att råda över egendom” – rätten att besitta egendomen och rätten att på rättslig väg disponera 

över egendomen  

• En make äger den egendom som hen hade när äktenskapet ingicks eller fick under äktenskapet -> 

naturligt att den andra maken inte har rätt att bestämma över sådan egendom 

• Om en make överlåter eller pantsätter lös egendom som tillhör den andra maken eller som makarna 

äger tillsammans, är utgångspunkten att rättshandlingen inte binder ägaren 

o UND – godtrosskydd -> om avtalsparten inte lände eller borde ha känt till att överlåtaren 

inte hade rätt att överlåta eller pantsätta egendomen.  

 Förvärvaren tvungen att ge saken tillbaka utan lösen 

o Om saken tillhörde makarna gemensamt, binder rättshandlingen överlåtaren till den del 

det var fråga om hens andel av saken 

o Ägaren kan få egendomen tillbaka endast genom att betala lösen, ÄL 58§ 

o Om kraven inte framförs inom skälig tid anses ägaren ha godkänt överlåtelsen 

o Förvärvaren har sträng skyldighet att kontrollera att överlåtaren har rätt att bestämma 

över sin makes egendom  

 Förvärvarens goda tro saknar betydelse i fråga om vederlagsfria rättshandlingar, ÄL 

59§ in fine  

• ÄL bygger endast delvis på principen om ägarens rätt att fritt råda över sin egendom (principen om 

individuell dispositionsrätt)  

o UND – rådighetsbegränsningarna  

 Syfte: skydda besittningen och den faktiska användningen av bostaden som 

används som makarnas gemensamma hem, lösöret i det gemensamma hemmet 

och den andra makens arbetsredskap 

 Indispositiv 

 Gäller rättshandlingar mellan levande som ingås mot eller utan vederlag  

 En utomstående kan inte heller bestämma att den egendom som hen gett en gift 

person faller utanför tillämpningsområdet för rådighetsbegränsningarna. Makarna 

kan å andra sidan inte med bindande verkan för tredje man ingå avtal om att den 

andra makens samtycke behövs till en rättshandling som inte hör till de 

rättshandlingar på vilka rådighetsbegränsningarna tillämpas.  

• -> Om ägaren vill överlåta egendom av denna typ, ska hen ha sin makes samtycke till överlåtelsen, 

oberoende av om egendomen är giftorättsgods eller giftorättsfri egendom, ÄL 38-39§  

• HR – ägarmaken får inte utan den andra makens skriftliga samtycke (samtycke till överlåtelse) överlåta 

fast egendom som är avsedd att användas som makarnas gemensamma hem, ÄL 38§ 1 mom.  

o Samtycke behövs även för överlåtelse av en andel i en fastighet som ägs gemensamt av 

makarna till en utomstående 

• Med fast egendom jämställs även en byggnad på annans mark, nyttjanderätt till marken, uthyrning av 

fast egendom eller upplåtande av någon annan typ av nyttjanderätt, ÄL 38§ 1 mom. 

• Samtycke behövs inte, om egendomen som överlåts är avsedd att huvudsakligen användas för något 

annat ändamål och hemmet och det därtill hörande markområdet inte kan lämnas utanför överlåtelsen 

utan att märkbart minska på egendomens värde  



o Hindrar inte att ett outbrutet område överlåts utan makens samtycke, om överlåtelsen inte 

hindrar att den del av fastigheten som inte överlåts och den byggnad som finns där 

används som makarnas gemensamma hem (HD) 

• Samtycke behövs inte då ägarmaken vill få en inteckning fastställd i fastigheten som används som 

makarnas gemensamma hem. Inte heller behövs samtycke för pantsättning, om denna inte kräver att 

besittningen av egendomen överförs på panthavaren 

• Ett samtycke till överlåtelse av fast egendom ska lämnas skriftligen, dateras och undertecknas av 

maken som lämnar samtycke samt bevittnas av två ojäviga vittnen, ÄL 38§ 1 mom.  

o Praxis: vittnena behöver inte närvara samtidigt  

o UND – formkraven i ÄL behöver inte iakttas, om ett köpvittne bestyrker samtycket 

• Ett samtycke som har lämnats innan äktenskapet ingåtts eller innan den egendom som ska överlåtas 

har skaffats betraktas inte som giltigt 

• En make kan ge sitt samtycke på ett giltigt sätt genom att godkänna rättshandlingen antingen innan 

den ingås eller därefter  

• För att en skriftlig handling ska kunna betraktas som ett samtyckesdokument krävs att det klart framgår 

av handlingen att maken har lämnat samtycke och vilken rättshandling det gäller (HD) 

• I rättspraxis har ansetts att en avtalsavvittring ersätter ett uttryckligt samtycke till överlåtelse av en 

fastighet, när makarna vid avvittringen ingår avtal om vem som äger fastigheten och köpeskillingen som 

kommer istället för den (HD) 

• En make kan under äktenskapet på förhand lämna ett generellt samtycke till den andra maken att hen i 

egenskap av ägare får disponera fritt över någon viss egendom 

o Kan också vara villkorligt, t.ex. att köpeskillingen inte får vara mindre än en viss summa 

• När maken till den som äger en fastighet har en intressebevakare, kan intressebevakaren på sin 

huvudmans vägnar lämna samtycke endast till en överlåtelse som sker mot vederlag 

• Om den ena maken är intressebevakare för den andra maken och behöver sin huvudmans samtycke till 

överlåtelsen -> ställföreträdande intressebevakare måste utses  

o Intressebevakaren kan självständigt besluta om samtycke 

o Samtycke kan lämnas endast om fastigheten inte kan användas som makarnas 

gemensamma hem t.ex. pga. att maken långvarigt vårdas på anstalt 

• En make, vars samtycke inte har inhämtats, kan väcka talan om att rättshandlingen ska ogiltigförklaras 

o Endast den make vars samtycke inte har inhämtats eller denna makes arvingar har rätt att 

väcka talan (HD) 

o Inom tre månader från att maken fick vetskap om rättshandlingen  

 Dock när maken får så exakt information om rättshandlingen så att hen kan 

bedöma huruvida det lönar sig att vidta rättshandlingar mot förvärvaren  

o Om en make som har rätt att väcka talan dör, har arvingarna rätt att väcka talan under den 

tid som arvlåtaren själv skulle ha haft kvar 

• Talan ska väckas även när samtycket förfalskat eller när det av någon annan orsak är ogiltigt  

• Förvärvaren kan få godtrosskydd om  

o 1. förvärvaren ska ha beviljats lagfart på förvärvet, eller om det är fråga om en särskild 

rättighet, ska denna ha blivit inskriven med stöd av JB  

o 2. motiverad god tro 

o ÄL 38§ 2 mom. 

• Om domstolen förklarar överlåtelsen ogiltig pga. avsaknad av samtycke hävs överlåtelseavtalet 

• En make får inte utan den andra makens samtycke överlåta eller överföra aktier i aktiebolag, hyresrätt 

eller någon annan rätt som medför besittningsrätt till en lägenhet som används som makarnas 

gemensamma hem till någon utomstående  

o Samtycke behövs såväl till bostadsaktier som andelar i ett bostadsandelslag 



o Detsamma gäller även sådana andra rättigheter som berättigar till att besitta en lägenhet 

som används som familjens gemensamma hem  

o ÄL 39§ 1 mom.  

• Ägarmaken behöver samtycke även för att överlåta sin andel av makarnas gemensamma hem till tredje 

man  

o Förvärvaren har rätt att under makarnas livstid yrka att samäganderättsförhållandet ska 

upplösas 

• Gemensam bostad? 

o I en situation där tolkning behövs bör beslutet fattas med respekt för grundtanken bakom 

bestämmelserna. Om makarna har uppfattat sina många bostäder som gemensamma hem, 

kan rådighetsbestämmelserna tillämpas på fler än en bostad. Tolkningsrekommendationen 

skyddar den make som skyddas av rådighetsbestämmelserna. Om makarna är ense om att 

aktierna berättigar till besittning av makarnas andra bostad, kan ägarmaken sälja aktierna 

utan den andra makens samtycke. 

• Om aktierna inte ger rätt till besittning av någon annan lägenhet än den som används som makarnas 

gemensamma hem, krävs alltid samtycke. 

• Om aktierna däremot medför rätt att besitta också ett annat utrymme än den lägenhet som används 

som makarnas gemensamma hem, behövs ett samtycke endast om den lägenhet som aktierna ger 

besittningsrätt till är avsedd att huvudsakligen användas som makarnas gemensamma hem. 

• Rådighetsbegränsningarna gällande lös egendom tillämpas även på bohag som är avsett för makarnas 

gemensamma användning, arbetsredskap som används av den andra maken och sådan lös egendom 

som är avsedd för den andra makens eller barnens personliga bruk (ÄL 39 § 1 mom. 3-5 punkten). 

o UND - Samtycke behövs dock inte, om inhämtandet av samtycke på grund av makens 

frånvaro eller annat därmed jämförbart hinder skulle orsaka oskäligt men och dröjsmål (ÄL 

39 § 2 mom.). 

o All sådan egendom som används vid normalt boende, så som möbler, dekorationsföremål 

som är avsedda att användas i ett hem, hushållsmaskiner, mattor och textilier, räknas som 

bohag.  

 Rådighetsbestämmelserna i fråga om bohag tillämpas dock inte på konstföremål 

som inköpts i placeringssyfte, speciella samlingar eller föremål som har ett särskilt 

historiskt värde. 

o Arbetsredskap som används av en make, så som t.ex. en bil som utnyttjas i yrkesmässig 

trafik, anordningar som används i en frisersalong, maskiner i en verkstad kan räknas som 

behövliga arbetsredskap.  

• Rådighetsbegränsningarna tillämpas på alla typer av förfoganden, dvs. dispositioner, genom vilka 

besittningsrätten till en viss egendom förs över från ägaren till tredje man. Bestämmelserna tillämpas 

således förutom på överlåtelse av äganderätten (köp, byte, gåva) även på uthyrning och upplåtande av 

nyttjanderätt (ÄL 39 § 4 mom.). 

• Samtycke behövs även när bohaget, arbetsredskap och lösa egendom (som ovan) pantsätts 

• Ägarmaken kan få tillstånd av domstolen att överlåta egendomen, om den andra maken inte kan lägga 

fram rationella grunder för varför hen inte ger sitt samtycke, ÄL 40§ 

o Tillstånd kan meddelas endast till en konkret rättshandling i fråga om vilken man redan 

känner till köparen och villkoren för köpet  

o Enligt etablerad tolkning är det bara ägaren som kan ansöka om tillstånd  

o Domstolen kan även tillåta att ett hyresavtal gällande en lägenhet sägs upp, om den andra 

maken utan godtagbar orsak vägrar att ge sitt samtycke  

• Om den make vars samtycke behövs eventuellt har en intressebevakare är denne behörig att ge 

samtycke på sin huvudmans vägnar. 



• Maken, vars samtycke inte inhämtats, måste reagera på rättshandlingen efter att ha fått kännedom om 

den. Maken har tre månader på sig att reagera och detta sker genom att maken väcker talan mot 

förvärvaren inom den föreskrivna tiden (ÄL 39 § 3 mom.). Annars -> giltig 

• Förvärvaren kan få godtrosskydd för överlåtelsen av lös egendom om 

o 1. Besittningen av saken har överförts på förvärvaren, tradition har skett 

 Gällande bostadsaktier krävs även att besittningen till lägenhet överförs  

o 2. Förvärvaren hade grundad anledning att anta att den andra maken hade gett sitt 

samtycke till rättshandlingen eller godkänt den 

• Rådighetsbegränsningarna är i kraft oberoende av om makarna faktiskt bor tillsammans eller var för sig. 

Domstolens beslut om samlevandens upphörande inverkar inte på rådighetsbestämmelserna. 

• Även om makarna på grund av söndring skulle flytta isär, fortsätter rådighetsbegränsningarna att gälla 

tills avvittringen har fått laga kraft. 

• När ett äktenskap upplöses till följd av den ena makens död, bestäms rätten att råda över egendom 

enligt olika bestämmelser beroende på om det är fråga om den efterlevande makens rätt eller den först 

avlidna makens dödsbos rätt att råda över egendomen. 

o En efterlevande make kan vara delägare i sin avlidna makes dödsbo i egenskap av arvinge 

eller universell testamentstagare eller med stöd av giftorätten (ÄB 18:1). Den efterlevande 

maken deltar i samförvaltningen av dödsboet på samma sätt som de övriga delägarna (ÄL 

86 § 1 mom.). 

o Om den efterlevande maken är delägare i sin avlidna makes dödsbo med stöd av sin 

giftorätt, upphör den efterlevande makens ställning som delägare när avvittringen har 

förrättats på ett laga kraft vunnet sätt och den utjämning som den efterlevande maken 

eventuellt har rätt att få har betalats. När detta har skett, har den efterlevande maken inte 

någon rätt att tillsammans med de övriga delägarna råda över den avlidna makens dödsbo. 

o Om den avlidna maken inte lämnar efter sig bröstarvingar eller adoptivbarn, tillfaller 

kvarlåtenskapen den efterlevande maken (ÄB 3:3.1). I denna situation är den efterlevande 

maken delägare i dödsboet med stöd av sin ställning som arvinge. Den först avlidna makens 

arvingar (de s.k. efterarvingarna) är delägare först i den efterlevande makens dödsbo (ÄB 

18:1.1).  

 Bestämmelserna om makes arvsrätt leder till att den efterlevande maken får 

ensam råda över den ärvda egendomen.  

 Den efterlevande maken behöver inte inhämta efterarvingarnas samtycke till 

rättshandlingar som han eller hon vill företa. 

o Om den först avlidna maken lämnade efter sig en bröstarvinge, har den efterlevande 

maken rätt att hålla den avlidna makens kvarlåtenskap oskiftad i sin besittning (ÄB 3:1 a.1). 

o Den efterlevande maken har rätt att hålla arvlåtarens egendom i sin besittning (ÄB 3:1 a.3). 

 Det är möjligt att få klarhet i vad som ingår i kvarlåtenskapen först efter att 

makarnas egendom har avvittrats. En avvittring som förrättas efter den ena 

makens frånfälle kan kallas kvarlåtenskapsavvittring. 

o Om de arvingar som uppnått myndighetsåldern eller intressebevakaren för de minderåriga 

arvingarna inte lämnar samtycke till överlåtelsen, kan den efterlevande maken ansöka om 

att få domstolens tillstånd till rättshandlingen (HD) 

o Såväl när arvingarna vägrar att lämna samtycke som när samtycke inte (utan svårigheter) 

kan inhämtas (ÄL 86 § 2 mom.).  

o Om den efterlevande maken utan bröstarvingarnas tillstånd disponerar över egendom som 

är underkastad rådighetsbegränsning, kan bröstarvingarna kan väcka talan om att 

överlåtelsen ska förklaras ogiltig.  

• Makarna skyddas mot varandras åtgärder även med hjälp av restitutionsprincipen. 



o Tillämpas på situationer där den ena maken efter uppkomsten av avvittringsgrunden till 

underpris har sålt eller överlåtit egendom ur sitt giftorättsgods. I en sådan situation beaktas 

den överlåtna egendomen vid avvittringen precis som om den fortfarande skulle finnas 

kvar (HD) 

o En make kan efter uppkomsten av avvittringsgrunden ha gett bort så mycket av sin 

egendom i gåva att han eller hon inte kan fullgöra sin skyldighet att betala utjämning ens 

när gåvan som ett kalkylerat belopp i avvittringskalkylen adderas till hans eller hennes 

egendom.  

 Gåvotagarens skyldighet till återlämning bestäms enligt allmänna civilrättsliga 

principer, t.ex. om det strider mot tro och heder 

o Om gåvan gavs innan avvittringsgrunden uppkom och gåvogivaren till följd av gåvan inte 

kan betala utjämning till den andra maken som har rätt till utjämning, kan gåvomottagaren 

med stöd av äktenskapslagen bli skyldig att återlämna gåvan. 

 Återlämningsskyldigheten gäller inte överlag inte fast egendom som är 

underkastad rådighetsbegränsning 

 Gäller inte heller gåvor av ringa värde 

 Gåvotagaren behöver inte återlämna om hen var i motiverad god tro 

 Återlämningsskyldigheten kan fullgöras antingen genom att återlämna egendomen 

eller dess värde till den del som egendomen behövs för att fullgöra den andra 

makens rätt, ÄL 40 a§ 

 HR – värdet på gåvan bestäms enligt värdet vid den tidpunkt då gåvan fullbordades  

 UND - Möjligt att flytta tidpunkten närmare avvittringstidpunkten, om villkoren i 

gåvobrevet eller andra omständigheter visar att syftet med gåvan har varit att 

medvetet försöka kränka gåvogivarens makes rätt 

 Talan om återlämnande ska väckas inom ett år från det att avvittringen förrättades, 

dock senast inom 10 år efter att gåvan fullbordats  

• De utsökningsrättsliga säkringsåtgärderna 

o När man känner till vilket belopp och vilken egendom som ska betalas i utjämning, kan den 

utjämningsskyldiges egendom beläggas med kvarstad eller förbud meddelas mot 

försäljning eller skingring av egendomen i syfte att säkerställa betalningen av utjämningen 

(RB 7:3). 

o När tingsrätten har dömt till äktenskapsskillnad mellan makar och domen har vunnit laga 

kraft kan tingsrätten som säkringsåtgärd bestämma att det giftorättsgods som en make 

råder över ska överlämnas i en sysslomans besittning och förvaltning. 

 Om det kan visas att sannolika skäl finns för en skingringsrisk och maken inte ställer 

en säkerhet. 

 Bestämmelsen kan tillämpas även när äktenskapet har upplösts till följd av den ena 

makens frånfälle. 

o Tingsrätten kan också vid vite förbjuda en make att överlåta egendom innan avvittringen 

förrättas och även bestämma om andra åtgärder som behövs för att säkerställa den andra 

makens rättigheter vid avvittringen. 

• Makarna är skyldiga att vid avvittringen redovisa för hur de har förvaltat sin egendom och för 

egendomens avkastning under tiden efter äktenskapsskillnaden (ÄL 86 § 2 mom.). 

o Innan avvittring förrättas ska makarna sköta sitt giftorättsgods så att det inte minskar till 

skada för den andra maken. Förmögenheten som avvittras omfattar även den avkastning 

som uppkommit mellan uppkomsten av avvittringsgrunden och förrättandet av 

avvittringen. Detta är orsaken till varför lagen föreskriver att frånskilda makar och 

efterlevande makar har en redovisningsskyldighet 



o Om en make inte kan ge en godtagbar utredning över hur han eller hon har använt sin 

egendom och makens egendom har minskat, är maken skyldig att vid avvittringen ersätta 

den andra maken för minskningen 

o Om en make efter uppkomsten av avvittringsgrunden har överlåtit egendom till skada för 

sin make, upprättas avvittringskalkylen enligt de egendomsförhållanden som rådde vid den 

tidpunkt då avvittringsgrunden uppkom som om den skingrade egendomen skulle finnas 

kvar. 

 Restitutionsprincipen innebär att egendomen vid avvittringen beaktas som ett 

kalkylerat belopp. 

 Rättshandlingen som maken vidtagit är dock fortfarande giltig. 

o Giftorättsgodset kan även bli bättre innan avvittringen förrättas 

 Hur man vid avvittringen ska förhålla sig till detta beror på hur förbättringen 

finansierats 

 Om investeringarna har finansierats enbart med giftorättsgods, är även den 

egendom som i enlighet med surrogatprincipen har trätt i stället också 

giftorättsgods och ska sålunda vid avvittringen betraktas som giftorättsgods. 

 Om förbättringsarbetet har finansierats med egendom som är fri från giftorätt, 

t.ex. med pengar från en kredit som har lyfts efter att äktenskapsskillnadsärendet 

inleddes i tingsrätten, rekonstruerar man makarnas förmögenhetsförhållanden 

sådana som de var då giftorättsgemenskapen upphörde. Egendomen värderas som 

om investeringarna i förbättringarna inte hade gjorts. 

8. Skuldförhållanden  
• HR - Principen om makars separata skulder -> vardera maken har rätt att självständigt ingå en 

skuldförbindelse och vardera svarar själv för den skuld som han eller hon har tagit före eller under 

äktenskapet (ÄL 52 § 1 mom.) 

• Till följd av principen om makarnas separata skulder kan en makes giftorättsgods och giftorättsfria 

egendom inte utmätas för den andra makens skuld och inte heller kan denna egendom tillhöra den 

andra makens konkursbo. 

• UND 1 – solidariskt ansvar för en skuld som makarna tagit tillsammans eller som kan betraktas som en 

skuld som tagits för familjens underhåll, dvs. en underhållsskuld (ÄL 52§ 2 mom.) 

o Familjens underhåll innefattar det som behövs för familjens gemensamma och för vardera 

makens personliga behov (ÄL 46 § 1 mom.). 

• Gemensamt hushåll omfattar utgifter som följer av t.ex. kostnader för mat, kläder, möbler, belysning i 

hemmet och uppvärmning av hemmet. Hyran för bostaden ingår i utgifterna för det gemensamma 

hushållet så länge som äktenskapsskillnadsärendet inte har avgjorts (HD). 

• En skuld som har tagits för att bygga en bostad för familjen eller för en sanering av en bostad som 

används av familjen är inte en underhållsskuld. 

o Makarna har dock ett gemensamt skuldansvar, om skulden har sitt ursprung i en normal 

skötsel av hemmet och i serviceåtgärder för ett sedvanligt underhåll av bostaden (HD) 
• Det gemensamma skuldansvaret gäller inte penninglån som en av makarna har tagit även om pengarna 

skulle ha använts för familjens underhåll (ÄL 52 § 3 mom.). 

• Även utgifterna för uppfostran av barn räknas som gemensamma underhållsutgifter. 

o T.ex. vård, utbildning och barnens hobbyer 

• De utgifter som en make har för hälsovård, studier och hobbyer räknas som kostnader för 

tillgodoseende av makens personliga behov. 

o Även utgifter som hänger ihop med en makes yrkesmässiga behov räknas till denna grupp. 



• UND - Ett solidariskt skuldansvar uppkommer dock inte, om utgifterna för en makes särskilda behov är 

överdrivet stora i förhållande till familjens omständigheter och den andra makens ekonomiska 

betalningsförmåga. 

• En underhållsskuld preskriberas i förhållande till en make som gått i skuldansvar på normalt sätt när tre 

år har förflutit (7 § i L om preskription av skulder) 

o Den andra maken skyddas av en särskild kort preskriptionstid på två år som börjar från 

dagen när skulden ska betalas (ÄL 54 §). 

• Ett solidariskt skuldansvar uppkommer inte, om borgenären visste att makarna på grund av söndring 

levde åtskilda (ÄL 52 § 3 mom.). 

• På ansökan av en make kan domstolen förklara att den andra maken har förlorat sin rätt att ta sådan 

skuld i fråga om vilken den som lämnat in ansökan kan få betalningsansvar. Beslutet vinner inte slutlig 

rättskraft, eftersom domstolen kan upphäva beslutet, om makarna kommer över ens om saken eller 

förändrade förhållanden föranleder det (ÄL 56 § 1 mom.). 

• Makarna svarar en för båda och båda för en för en skuld som de under äktenskapet har tagit 

tillsammans, om inte annat har avtalats (ÄL 53 §) 

o Makarna kan förbinda sig antingen muntligt eller skriftlig. 

• Om den ena maken har befullmäktigat den andra maken att handla för gemensam räkning, binder den 

rättshandling som fullmäktigen med stöd av fullmakten ingår de båda makarna. 

o Principerna om tjänst utan uppdrag (negotiorum gestio) kan även tillämpas på makar. 

• I vissa särskilda situationer kan en make bli bunden på grund av att han eller hon underlåter att inom 

skälig tid meddela den andra makens motpart att han eller hon inte vill bli bunden av rättshandlingen. 

En reklamation, behövs när motparten med beaktande av omständigheterna har skäl att anta att 

makarna har handlat i samförstånd 

• Om makarna svarar gemensamt för att skulden betalas, har de ett solidariskt ansvar, om annat inte 

överenskommits med borgenären.  

o Om den ena maken har betalat hela skulden ensam -> regressrätt 

• Enligt lagen har en make som hjälper sin make vid dennes förvärvsverksamhet rätt att få lön, om 

makarna uttryckligen har avtalat om betalning av lön eller om avsikten var att ersättning ska betalas 

eller om det hänsyn med till arbetets art och omständigheterna i övrigt bör anses skäligt (ÄL 64 § 1 

mom). 

• Om den ena maken arbetar i ett företag där den andra maken har ett bestämmande inflytande, har 

maken rätt till lön på samma sätt som vilken annan arbetstagare som helst (HD) 

• Om det inte finns ett uttryckligt avtal om lönen som ska betalas maken för att han eller hon har biträtt 

sin make i dennes förvärvsverksamhet, preskriberas rätten att få ersättning inom ett år från utgången 

av det kalenderår då arbetet utfördes (ÄL 64 § 2 mom.). 

o Maken som vill avbryta preskriptionen ska väcka talan därom i domstolen. 

o Om ersättning betalas för arbete som den ena maken har utfört till förmån för den andra 

maken efter att fordran har preskriberats, ska den betalda summan betraktas som gåva (ÄL 

64 § 2 mom. in fine) 

• Makar kan även ha skuldförhållanden sinsemellan. De allmänna bestämmelserna om skuldförhållanden 

tillämpas även på makars inbördes skuldförhållanden. 

o L om skuldebrev 

o De skulder som makarna har sinsemellan preskriberas på samma sätt som skulder mellan 

personer som inte är bekanta med varandra. 

 UND – ovannämnda preskriptionstiden på ett år gällande lönefordringar, ÄL 64§ 2 

mom.  



9. Rättshandlingar mellan makar  
• En make kan med bindande verkan skänka egendom till sin make och även ge sin make en bindande 

gåvoutfästelse. 

o L om gåvoutfästelser gällande lös egendom och JB gällande fast egendom 

• Det är svårt att bevisa att en tradition har skett när det är fråga om gåvor som getts inom familjen. 

• Gåvogivaren kan ge gåvan med villkor om att gåvotagarens make inte har giftorätt i egendomen som 

getts i gåva och inte heller i egendomens avkastning eller i någon annan egendom som kommit i stället 

för egendomen (ÄL 35 § 2 mom.). 

• En make kan ge den andra maken en gåva även i samband med att makarna ingår ett äktenskapsförord 

och i en sådan situation ska äktenskapsförordet innehålla detaljerade uppgifter om gåvan och 

gåvoobjektet 

o När magistraten registrerar äktenskapsförordet, registrerar den på samma gång gåvan. 

Makarna behöver således inte lämna in en separat anmälan om gåvan (ÄL 45 § 2 mom.). 

• Om en gåva av lös egendom ges på något annat sätt än genom ett äktenskapsförord, ska en separat 

anmälan lämnas om gåvan, dock inte om det är fråga om en sedvanlig gåva. Anmälan lämnas till 

magistraten (ÄL 45 § 1 mom.). 

• En anmälan har ingen rättslig betydelse i makarnas inter partes-förhållande. En gåva binder 

gåvogivaren även när ingen anmälan har gjorts. 

• Gåvomottagaren kan få skydd mot återvinningsanspråk som framförs av gåvogivarens konkurs- och 

utmätningsborgenärer endast när en anmälan om gåvan har skett så som föreskrivs i lag.  

• En anmälan om en gåva visar att gåvan har getts och därför börjar återvinningstiden löpa först från den 

tidpunkt då anmälan gjordes. 

• Om gåvogivarens egendom försätts i konkurs, kan konkursborgenärerna under vissa förutsättningar få 

gåvorättshandlingen att gå åter och gåvan till konkursboet. 

o En gåva går åter, om den har fullbordats senare än ett år före fristdagen, som bestäms 

enligt dagen då ansökan om konkurs lämnades in till domstolen. En gåva som har 

fullbordats dessförinnan, men senare än tre år före fristdagen, går åter när den har skett till 

någon som är närstående till gäldenären och det inte visas att gäldenären varken var eller 

till följd av gåvan blev överskuldsatt (6 § 1 mom. i L om återvinning till konkursbo). 

o Sedvanliga gåvor mellan makar, så som julklappar och födelsedagspresenter, skyddas dock 

mot krav som framställs av gåvogivarens borgenärer. Sådana gåvor kan inte gå åter. 

Föravtal till avvittring 

• Regleras inte i ÄL 

• Allmän förmögenhetsrättslig rättshandling -> allmänna avtalsrättsliga bestämmelser och principer 

tillämpas  

• Mest vanligt är att makarna i föravtalet kommer överens om avvittring. I ett sådant fall är föravtalet en 

rättshandling som inverkar på avvittringens slutresultat 

o Skillnad mellan äktenskapsförord/föravtal: i ett äktenskapsförord kan makarna endast 

avtala om giftorätten, dvs. om införande eller uteslutande av giftorätt. Ett föravtal till 

avvittring kan gälla även andra frågor som inverkar på avvittringen. 

• Om föravtalet innehåller en klausul med stöd av vilken egendom vederlagsfritt överförs från den ena 

maken till den andra maken, ska de bestämmelser som gäller gåvor tillämpas på föravtalet. 

• Om makarna genom ett föravtal i syfte att skada borgenärerna försöker föra över den ena makens 

egendom i den andra makens namn, är det möjligt att avvittringsavtalet betraktas som ett skenavtal. 

• Ett föravtal till avvittring kan innehålla bestämmelser om t.ex. utjämningens belopp, hurdan egendom 

som lämnas i utjämning, skuldansvaret mellan makarna, vardera makens andel av en skuld som tagits 

för att finansiera bostaden och de båda avvittringsparternas rätt att behålla sin egen egendom. 



• Ett föravtal till avvittring kan omintetgöra det materiella innehållet i ett äktenskapsförord (HD) 

• Om den utjämning som har betalats med stöd av föravtalet är större än vad den enligt lag skulle ha 

varit, kan avvittringen gå åter (ÄL 104 § 1 mom.). 

o Utgångspunkten är dock att makarnas och borgenärernas fordringar dras av, dvs. täcks, på 

rätt sätt vid avvittringen -> om föravtalet inte kränker borgenärernas rätt på något sätt, kan 

avvittringen inte gå åter. 

• Inga begränsningar gäller i fråga om tidpunkten för ingående av föravtal till avvittring. Ett föravtal kan 

ingås när som helst under äktenskapet. 

o HD – ett föravtal kan t.om. ingås innan de förlovade har ingått äktenskap 

• Ett föravtal till avvittring kan inte ingås för den händelse att äktenskapet upplöses till följd av den ena 

makens död (HD).  

• Inga särskilda formbestämmelser  

o Ett föravtal kan ingås muntligen även om det skulle gälla fast egendom och skulle innehålla 

bestämmelser om rätt till inlösning (HD) 

• Även om ett föravtal till avvittring har upprättats skriftligen, ersätter inte föravtalet själva avvittringen. 

Efter att en avvittringsgrund har uppkommit ska makarna förrätta en avvittring som uppfyller 

formkraven i lagen.  

• Vid avvittringen konstateras vilka verkningar föravtalet har. 

• Minikraven i fråga om avvittringen är att makarna i ett avtal som kallas avvittring meddelar att de 

förrättar avvittring så som överenskommits i föravtalet. Även i en sådan situation ska avvittringen likväl 

förrättas i enlighet med formkraven i lagen (ÄL 98 §). 

o De båda avtalsparterna ska underteckna och datera den skriftliga handling varmed de har 

förrättat avtalsavvittringen och handlingen ska dessutom bevittnas av två ojäviga personer. 

o Om avvittringen förrättas av en skiftesman (förrättningsavvittring), ska skiftesmannen 

upprätta en skifteshandling och underteckna den. När en skiftesman förrättar avvittringen 

behövs inga vittnen (ÄB 23:9.1) 

o Formbestämmelserna för avvittring tillämpas också när fast egendom ingår i 

förmögenheten som avvittras, även om den ena maken överlåter fast egendom i utjämning 

till den andra maken. 

• UND - Ett föravtal förpliktar inte uttryckligen makarna att förrätta en avtalsavvittring. Trots föravtalet 

kan makarna ansöka om att få en skiftesman med uppdrag att förrätta avvittringen (HD) 

• Det är möjligt att jämka ett föravtal till avvittring som är oskäligt.  

o Kravet kan läggas fram före avvittringen eller vid den avvittring som förrättas i enlighet 

med föravtalet.  

o Om en skiftesman har utsetts för att förrätta avvittringen, utförs jämkningen av 

skiftesmannen. 

o I övriga fall ska maken kräva jämkning genom talan i domstolen. 

o Frågan om huruvida ett föravtal är oskäligt ska bedömas enligt förhållandena vid 

tidpunkten när avvittringsgrunden uppkom. 

o AvtalsL 36§  

• Kan även finnas andra omständigheter för ogiltighet, t.ex. tvång eller svikligt förledande 

10. Avvittring  
• När makarnas egendom avvittras, upplöses deras inbördes förmögenhetsförhållanden. 

• Om makarna inte har giftorätt i varandras egendom, förrättas ett avskiljande av egendomen. 

• I samband med en avvittring eller ett avskiljande kan även den egendom som makarna äger 

gemensamt delas. 

• En avvittring kan förrättas när det finns en avvittringsgrund, ÄL 85.1§ 



o 1. Kvarlåtenskapsavvittring 

 När en av makarna avlidit 

 Den efterlevande maken och rättsinnehavarna (arvingarna och testamentstagare) 

är parter i avvittringen 

o 2. Skilsmässoavvittring  

 Då ansökan om äktenskapsskillnad lämnats till tingsrätten 

• Rätten att kräva avvittring preskriberas inte inom den allmänna preskriptionstiden på tre år. 

Bestämmelserna om preklusion i lagen om preskription av skulder gäller inte avvittringar. 

o Rätten att kräva att avvittring ska förrättas kan dock preskriberas på grund av att ingendera 

av makarna har ställt ett sådant krav. 

 Enligt rättspraxis hör det till skiftesmannens uppgifter att avgöra frågan om 

huruvida en make till följd av passivitet har förlorat sin rätt att kräva avvittring. 

 Sällsynt 

• De båda parterna i avvittringen har en självständig rätt att kräva avvittring. 

o Om en av makarna har avlidit, har var och en av delägarna i den avlidnes dödsbo en 

självständig rätt att inleda avvittringsförfarandet. 

• Makarna kan gemensamt besluta att inleda avvittringen som avtalsavvittring (ÄB 23:3). 

o Därvid förrättar de avvittringen själv eller låter ett ombud förrätta avvittringen. Den som 

makarna utser till förrättare av avvittringen har inte en skiftesmans befogenheter, om inte 

domstolen har gett ett skiftesmannaförordnande. 

• Om makarna inte lyckas förrätta avvittringen genom avtal, kan domstolen på enderas yrkande ge en 

skiftesman i uppdrag att förrätta avvittringen (förrättningsskifte) (ÄB 23:4). 

o En skiftesman kan förordnas även enbart för avskiljande av egendom (HD) 

• Den som utses till skiftesman ska vara lämplig för uppdraget (ÄB 23:4.1). Den som utses till skiftesman 

ska ha den yrkesskicklighet som krävs för att förrätta avvittring och därtill vara opartisk. 

o Frågan om huruvida den som föreslagits till skiftesman är opartisk avgörs genom en 

bedömning av den föreslagnes oavhängighet i förhållande till alla parter i avvittringen (HD) 

o Innan domstolen förordnar en skiftesman ska den bereda den andra avvittringsparten 

möjlighet att yttra sig över ansökan om förordnande av skiftesman (ÄB 23:6.1). 

o Domstolen kan inte förordna en skiftesman ens på makarnas gemensamma ansökan, om 

en avtalsavvittring redan har förrättas mellan dem (HD) 

• Om makarnas äktenskapsskillnad är avvittringsgrund, kan domstolen inte förordna en 

boutredningsman för förrättande av avvittring mellan makarna (HD)  

o Boutredningsman tillsätts för att utreda ett dödsbo  

• En ansökan om att en skiftesman ska utses kan lämnas in antingen i samband med ansökan om 

äktenskapsskillnad eller senare, om det kommer fram att det inte är möjligt att förrätta avvittringen 

genom avtal mellan makarna. 

• Om vardera maken har en lika stor personlig behållning av det egna giftorättsgodset och den egendom 

som vardera maken äger uteslutande är i hans eller hennes namn, förrättas avvittringen så att vardera 

maken behåller sin egen egendom. 

• Avvittringen blir mer komplicerad när makarna har egendom som inte kan delas på ett ekonomiskt 

ändamålsenligt sätt. Om makarna inte kan komma överens om att den ena maken löser in den andra 

makens andel med tillgångar som inte omfattas av avvittringen, måste egendomen säljas för att det ska 

vara möjligt att slutföra den reella avvittringen. 

o Skiftesmannen behöver domstolens tillstånd till försäljning av egendom (ÄB 23:8.2). 

 Domstolen kan bevilja försäljningstillstånd endast om egendom inte kan användas 

till betalning av utjämningen och inte heller kan delas på lämpligt sätt (HD) 



 Även frågan om en hurdan delning av egendomen som ska betraktas som 

ändamålsenlig inverkar på prövningen av tillståndsansökan (HD) 

o En ansökan om försäljningstillstånd kan lämnas in såväl när det är fråga om 

skilsmässoavvittringar som kvarlåtenskapsavvittringar. Försäljningstillstånd kan beviljas 

också när makarna inte över huvud taget har giftorätt i varandras egendom. 

o Domstolen kan bevilja försäljningstillstånd när det gäller att avskilja äkta makars egendom, 

men också när det gäller att avskilja sådana sambors egendom som lever i ett lagbestämt 

samboförhållande. 

o Försäljningstillstånd kan beviljas även när ett arvskifte inte kan förrättas på något annat 

sätt. 

• Avvittring förrättas antingen som avtals- eller förrättningsavvittring i den ordning som gäller för 

arvskifte (ÄL 98 §). 

• Om en skiftesman har förrättat en avvittring utan att förvissa sig om att parterna har rättslig 

handlingsförmåga, är avvittringen ogiltig. En talan om att en avvittring ska förklaras ogiltig på denna 

grund är inte bunden till tiden för klander av avvittring (HD). 

• Om skiftesmannen konstaterar att den ena parten i avvittringen inte har rättslig handlingsförmåga, ska 

skiftesmannen avbryta förrättningen. Därefter kan skiftesmannen lämna in en ansökan om att en 

intressebevakare ska utses för den part i avvittringen som är i behov av rättsskydd. 

• Ett avtal som makarna har ingått binder skiftesmannen och givetvis även makarna själva (HD) 

• När en skiftesman har förordnats, är avvittringen till sitt förfarande och sin form en 

förrättningsavvittring, även om makarna under ledning av skiftesmannen har ingått ett avtal. Endast 

om skiftesmannen entledigas återfår makarna rätten att förrätta avvittring -> avtalsavvittring 

• Parterna är personligen ansvariga för betalning av skiftesmannens arvode och kostnader (HD) 

• Skiftesmannen kan inte säkerställa sin rätt till arvode genom att bestämma att han eller hon blir ägare 

ens till en del av den egendom som avvittras (HD) 

o Inte heller har skiftesmannen rätt till retention, dvs. rätt att innehålla 

avvittringsinstrumentet till säkerhet för sitt arvode och betalning av kostnaderna (HD) 

• Alla formkrav som gäller avvittringar finns i ärvdabalken (ÄB 23:9). 

o Såväl vid avtalsavvittringar som vid förrättningsavvittringar ska det upprättas en 

skifteshandling (s.k. avvittringsinstrument) som ska undertecknas. 

 Om den ena parten i avtalsavvittringen är ett dödsbo, ska avvittringsinstrumentet 

undertecknas av alla delägare i dödsboet, om inte fullmakter används. 

o När avvittringen förrättas genom avtal utan medverkan av en skiftesman, ska två ojäviga 

personer bevittna avvittringsinstrumentet 

 Vittnesjäv RB 17:43 

 Behöver inte närvara samtidigt 

 Uttalar sig inte om innehållet utan bevittnar endast att parternas namnteckningar 

är riktiga  

o Även när fast egendom lämnas i utjämning räcker formkravet för avvittring 

 Således krävs inte att ett köpvittne bestyrker ett förvärv av fast egendom som 

grundar sig på avvittring, dvs. bestyrker utjämningen 

o Om avvittringen förrättas av en skiftesman, skriver skiftesmannen ensam under 

avvittringsinstrumentet. 

 Om parterna godkänner avvittringen, skriver de en klausul om sitt godkännande i 

avvittringsinstrumentet och undertecknar klausulen. Makarna kan godkänna 

endast sådana omständigheter som de känner till eller som de inom ramen för en 

vanlig skyldighet att informera sig hade kunnat känna till. 



• HR - Huvudprincipen är att skiftesmannen kan vidta alla de åtgärder som behövs för att slutföra 

avvittringen och avskiljandet av egendom. 

• Skiftesmannen ska för det första informera parterna om att ett viktigt syfte med avvittringen är att 

försöka få parterna att förlikas. 

• Skiftesmannen ska därtill informera parterna om huvudpunkterna i skiftes- och avvittringsförfarandet, 

t.ex. hur förfarandet inleds eller hur man överklagar 

o Objektivt, inte påverka parternas beslut utan endast informera om deras rättigheter och 

skyldigheter 

• Inga anvisningar om vilka principer skiftesmannen ska iaktta 

o Rb viktig som analogikälla 

• Skiftesmannen bär ansvaret för att alla de beslut fattas som gäller avvittringen och som inte ska fattas 

av domstolen (koncentrationsprincipen). 

o Koncentrationsprincipen omfattar alla sådana rättsfrågor som i princip i första hand skulle 

kunna avgöras av domstolen, men där det finns processekonomiska orsaker som talar för 

att det är förnuftigast att låta skiftesmannen avgöra frågorna. 

 Medan en förrättningsavvittring pågår kan parterna inte föra sina tvister i fråga om 

sina inbördes förmögenhetsförhållanden i äktenskapet till prövning i domstol. 

• Skiftesmannens befogenheter är omfattande; vad hen får göra och borde göra med stöd av sitt 

förordnande 

o T.ex. frågan om vem som är rätta ägaren avgörs typiskt sett av skiftesmannen  

• Skiftesmannen har en skyldighet att fatta beslut -> skiftesmannen är skyldig att med utgångspunkt i 

parternas invändningar fatta rättsligt motiverade beslut om vem som ska betraktas som den rätta 

ägaren till en sak. 

• Båda parterna kan var för sig överklaga den slutförda avvittringen  

• En skiftesman kan endast i undantagsfall hänvisa parterna att separat tvista i domstol om någon 

omständighet som inverkar på avvittringen  

o Syftet med skiftesmannens breda befogenhet är att snabba på processen 

o Undantag kan tillåtas om en part har ett motiverat rättsligt behov av att få frågan avgjord i 

domstol (HD) 

 Ett särskilt intresse som den som vill föra talan i domstolen måste bevisa att finns  

 Om käranden inte kan styrka sitt behov av att få saken avgjord i domstol -> 

skiftesmannen avgör frågan  

• Som exempel på skiftesmannens uppgifter kan nämnas bl.a. skyldigheten att utreda omfattningen av 

den egendom som ska avvittras samt skyldigheten att upprätta en egendomsförteckning och att i 

samband med den avgöra vem av makarna som äger vad (HD).  

o Skiftesmannen ska således avgöra frågan om vem av makarna (inter partes) som vid 

avvittringen ska betraktas som ägare till en sak eller om det är så att makarna äger saken 

gemensamt. 

• Skiftesmannens befogenheter gäller främst nationellt, domstol om t.ex. ärendet ska verkställas 

utomlands  

• Vidare ingår det i skiftesmannens uppgifter att avskilja giftorättsgods och egendom som inte är 

giftorättsgods, avgöra frågor om värdet på makarnas egendom, konstatera vilka skulder makarna har, 

ombesörja att skulderna dras av vid avvittringen, undersöka om förutsättningar finns för rätt till 

vederlag, fastställa beloppet på vederlaget när en make kräver att få vederlag, tolka handlingar så som 

äktenskapsförord och avvittringsavtal (HD 1987:34), tolka testamenten (HD 1994:19) och jämka 

avvittringsavtal (HD 1981 II 132).  

o Det ingår även i skiftesmannens uppgifter att jämka ett äktenskapsförord, när en av 

makarna har framfört ett sådant krav i samband med avvittringen. Det är inte över huvud 



taget möjligt att väcka en separat talan om jämkning av äktenskapsförord innan ett 

avskiljande eller en avvittring av makarnas egendom har ägt rum (HD 1992:30). 

• Realiseringen av avvittringen – betalning av utjämningen  

• HR – det är skiftesmannen som i sista hand fattar beslut vid realiseringen, om en make inte utnyttjar 

den möjlighet som lagen ger honom eller henne att själv fatta beslut eller om makens förslag i fråga om 

utjämningen är oskäligt  

• En avvittring omfattar två skeden: 

o 1. Skedet när kalkylen görs  

o 2. Realiseringen 

• Den kalkylmässiga består i sin tur av två skeden:  

• 1. Under det inledande skedet utreds makarnas ägandeförhållanden, konstateras vilken egendom som 

är giftorättsgods och vilken egendom som är fri från giftorätt och utförs en bedömning av värdet på 

egendomen. 

o Makarna har var för sig rätt att vid avvittringen överst undanta honom eller henne tillhöriga 

kläder och andra föremål som tjänar uteslutande till hans eller hennes personliga bruk, 

dock inte till ett högre värde än vad som med hänsyn till makarnas villkor kan anses skäligt 

(ÄL 91 §, HD) 

 Egendom av detta slag brukar i praktiken inte värderas, makarna tvistar vanligtvis 

inte om denna typ av egendom 

• När den egentliga avvittringskalkylen utförs bestäms vardera makens behållning av den 

giftorättsegendom som vederbörande äger (personlig behållning), adderas makarnas behållningar (den 

sammanräknade behållningen) och fastställs vilken egendom makarna får med stöd av sin tagerätt och 

vilka vederlag de har rätt till. 

• Kalkylen avslutas med en uträkning av giftorättsandelarnas storlek. 

o Med hjälp av giftorättsandelen bestämmer man beloppet av den utjämning som den make 

som har en mindre förmögenhet har rätt att få, så att skillnaden mellan makarnas 

personliga behållningar utjämnas. 

• Avvittringen omfattar den egendom som makarna ägde när avvittringsgrunden uppkom, dvs. 

tidpunkten då den ena maken avled eller då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades till domstolen 

(ÄL 90 §). 

o Även avkastning från egendom som ska avvittras och som uppkommit under tiden mellan 

avvittringsgrundens uppkomst och avvittringen ska avvittras (ÄL 86 § 2 mom., HD) 

• På en makes begäran ska för utredande av ägandeförhållandena en förteckning upprättas över 

makarnas egendom, tillgångar och skulder.  

o Om avvittring förrättas efter den ena makens frånfälle upprättas förteckningen i samband 

med bouppteckningen (ÄB 20:4.1-2).  

 Den efterlevande maken är skyldig att för bouppteckningen och 

egendomsförteckningen lämna sanningsenliga uppgifter om alla sina tillgångar och 

skulder. 

 En make som lämnar falsk information eller som hemlighåller information bär alltid 

risken för att avvittringen senare efter att tiden för klander har löpt ut förklaras 

ogiltig (HD) 

o En skilsmässoavvittring kan förrättas med utgångspunkt i en särskild förteckning över 

makarnas egendom, om en sådan har upprättats (ÄL 60 §). 

• Vid avvittringar kan svåra problem vara förknippade med bedömningen av värdet på giftorättsgodset. 

Makarna kan fritt avtala om vilka värden som ska tillämpas vid avvittringen, men om så inte sker, är 

skiftesmannen skyldig att fastställa värdet på egendomen. 



o Enligt en etablerad uppfattning ska man vid avvittringar utgå från egendomens 

försäljningsvärde. 

 Målet är att hitta ett sådant verkligt värde som egendomen skulle ha haft, om 

försök inte hade gjorts i syfte att på ett konstgjort sätt minska på egendomens 

värde till skada för den andra avvittringsparten (HD 2008:74). 

 Bedömning i enskilda fallet 

o Värderingen ska ske enligt det värde egendomen hade när avvittringen förrättas (HD) 

• En skillnad mellan skilsmässo- och kvarlåtenskapsavvittring – bestämmande av nettoegendomen 

o Ett dödsfall bryter av vissa rättsförhållanden -> arvlåtarens skulder ska betalas  

o Frågan om skulder blir inte aktuell vid skilsmässa, äktenskapsskillnaden leder inte till att 

skulder förfaller till betalning och de båda makarna ansvara självständigt för egna skulder 

(förutom de som de tagit tillsammans). 

 Vid avvittringen säkerställs endast att makarna senare kan betala sina skulder 

genom att man i avvittringskalkylen drar av makens skulder från giftorättsgods 

o En kvarlåtenskapsavvittring får inte påbörjas innan alla de skulder har betalats som den 

avlidne maken var ansvarig för eller innan medel som säkerställer att skulderna kan betalas 

har satts under särskild vård, ÄL 87§ 

 UND – då dödsboet satts i konkurs 

 Den efterlevande maken och arvingarna till den först avlidna maken kan ta risken 

och förrätta avvittring innan den avlidnes skulder har betalats, om alla är ense om 

saken. Enhälligheten befriar inte från ansvar, om det senare kommer fram att 

skulden inte har kunnat betalas. Om en kvarlåtenskapsavvittring förrättas innan 

den avlidnes och boets skulder i sin helhet har betalats, har en delägare som har 

deltagit i avvittringen ansvar för arvlåtarens och boets skulder i enlighet med 

grunderna i ärvdabalken (ÄB 21:6). 

 Om makarna hade gemensamma skulder, har efterlevande maken och arvingarna 

till den avlidne maken rätt att vid avvittringen kräva att den andra maken innan 

avvittringen förrättas ska betala sin andel av skulden eller ställa en säkerhet för att 

den betalas (ÄB 21:6.1). 

11. Täckande av skulder vid avvittring  
• När det har konstaterats vad vardera maken äger och när giftorättsgodset och den giftorättsfria 

egendomen har avskilts och egendomen har värderats, ska vardera makens skulder kalkylmässigt dras 

av från makens bruttoförmögenhet (ÄL 100 §). 

o Beloppet bestäms enligt tidpunkten för avvittringen 

o Endast skulder som existerar när giftorättsgemenskapen upphör kan dras av  

o Räntor som har förfallit till betalning och som är obetalda då är skuld som också ska dras av 

vid avvittringen  

• HR - En skuld som har tagits upp endast i den ena makens namn dras i sin helt av från denna makes 

egendom. 

• HR - En gemensam skuld dras i regel av till hälften från vardera makens egendom (ÄL 99 § 1 mom.). 

o Om en gemensam skuld har tagits för underhåll av familjen, svarar makarna likväl för 

skulden i enlighet med det förhållande enligt vilket de bort tillskjuta medel för underhållet 

(ÄL 88 § 2 mom.). 

• Fordringar som makarna har i sitt inbördes förhållande dras av på vanligt sätt från gäldenärens 

egendom. 

• Skulderna dras av till det belopp som de hade när giftorättsgemenskapen upphörde. Amorteringar och 

räntebetalningar som har skett efter denna tidpunkt inverkar inte på avdraget för skulden. 



• Inverkar inte på den ursprungliga skuldförbindelsen  

o -> även efter äktenskapsskillnaden svarar makarna för att deras skuld amorteras i enlighet 

med den ursprungliga skuldförbindelsen (HD) 

• Om skulden preskriberas efter den tidpunkten då giftorättsgemenskapen upphörde, men innan 

avvittringen förrättades, ska den ändå dras av. 

o Gäller även när en skuld av andra orsaker upphör att gälla  

• I rättspraxis har kostnaderna för avvittringen godkänts som skuld som får beaktas vid avvittringen. 

o Om något annat inte har överenskommits, svarar avvittringsparterna till hälften var för 

kostnaderna. 

• HR - En skuld till följd av en borgensförbindelse beaktas inte vid avvittringen som en avdragbar skuld, 

om borgensförbindelsen inte vid tidpunkten då giftorättsgemenskapen upphörde hade realiserats som 

en skuld som ska betalas. 

o UND - Skulden ska dock dras av, om huvudgäldenärens insolvens vid den nämnda 

tidpunkten var så uppenbar att borgensmannens betalningsskyldighet kan betraktas som 

sannolik. 

 Gäldenären är uppenbart insolvens åtminstone när hen vid utmätning har 

konstaterats vara medellös eller har försatts i konkurs 

 Bedömning görs enligt förhållandena vid den tidpunkt då giftorättsgemenskapen 

upphörde 

• En gemensam skuld ska vid avvittringen dras av i enlighet med makarnas inbördes skuldansvar. 

o Makarna svarar för underhållsskulder (i förhållande till varandra) i enlighet med det 

förhållande vari de bort tillskjuta medel för underhållet (ÄL 88 § 2 mom.). I övriga fall beror 

det ömsesidiga ansvaret på vad som förutsattes när skulden togs. 

• Om makarna har en gemensam skuld, kan vardera parten kräva att den andra ska betala sin andel före 

avvittringen eller ställa en säkerhet för att han eller hon kommer att betala skulden (ÄL 88 § 1 mom.). 

o Om en make inte betalar sin andel och inte heller ställer en säkerhet för betalningen och 

den andra maken ensam tar ansvaret för hela skulden, ska den sistnämnda maken vid 

avvittringen få egendom som annars skulle ha kommit till den andra maken till en del som 

svarar mot denna makes andel av skulden (ÄL 101 §). 

• Om en skuld inte dras av vid avvittringen och om detta leder till att den andra maken får för mycket i 

utjämning, kan avvittringen gå åter (ÄL 104 §). 

• HR – en makes skulder ska dras av från hens giftorättsgods  

o UND - Om giftorättsfri egendom vid tidpunkten då den fick karaktären av giftorättsfri 

egendom svarade för en skuld som säkerhet, ska skulden i första hand dras av från den 

giftorättsfria egendomen eller surrogatet till sådan egendom och först i andra hand från 

giftorättsgodset. 

 Skulden behöver inte dras av från annan egendom än den giftorättsfria egendom 

som svarar för skulden som säkerhet. Om giftorättsfri egendom ställs som säkerhet 

för skuld först efter att egendomen hade fått karaktären av giftorättsfri egendom, 

ska skulden på normalt sätt dras av från giftorättsgodset. 

o UND - En skuld som tagits för att skaffa eller förbättra giftorättsfri egendom ska i första 

hand dras av från den egendomen och först i andra hand från giftorättsgodset (ÄL 99 § 2 

mom.). 

o UND - Om skulden har uppkommit genom att maken har vanvårdat sina ekonomiska 

angelägenheter, ska skulden i första hand dras av från all den giftorättsfria egendom som 

maken äger och först i andra hand från makens giftorättsgods (ÄL 99 § 3 mom.). 

 Skuldsättning som uppkommit pga. slösaktighet, lättsinnighet eller tanklöshet  



• UND - Underhållsbidrag som den ena maken har ålagts att betala till den andra maken och som förfallit 

till betalning dras inte av som skuld vid avvittringen. 

o Denna skuld ska däremot betalas med medel ur den egendom som den underhållsskyldige 

maken har vid avvittringen eller som han eller hon får i utjämning och som inte ska används 

som avdrag på andra skulder (ÄL 102 §) 

o Om förfallna underhållsbidrag inte kan betalas i samband med avvittringen, finns denna 

skuld kvar på normalt sätt även efter avvittringen. 

o UND UND -  Däremot gäller för underhållsbidrag som ska betalas till barn och som har 

förfallit till betalning att underhållsbidraget i normal ordning är den underhållsskyldige 

makens skuld -> ska dras av  

• Om en make är överskuldsatt, utgår man i avvittringskalkylen från att makens personliga behållning i 

fråga om hans eller hennes giftorättsgods alltid är 0 euro -> nollregeln 

o Kan aldrig vara negativ 

• När båda makarnas skulder har dragits av, ska vardera makens personliga behållning räknas samman. 

Denna summa är nettosumman av makarnas giftorättsgods. Denna summa är den kalkylmässiga 

grunden för hela avvittringen (ÄL 100 §). 

• Om inga andra omständigheter behöver beaktas vid avvittringen, delas den sammanräknade 

behållningen itu (halveringsprincipen) -> makarnas giftorättsandelar. 

o Giftorättsandelarna är summor som visar hur mycket förmögenhet vardera maken 

värdemässigt ska få vid avvittringen. Makens giftorättsandel jämförs med hans eller hennes 

personliga behållning (den nettoegendom som maken de facto äger). 

• Om makens giftorättsandel är större än hans eller hennes nettoförmögenhet -> utjämning  

12. Vederlag  
• Syftet: återställa makarnas förmögenhetsförhållanden, att vid tidpunkten för realiseringen av 

avvittringen skapa en bild av hur makarnas förmögenhetsförhållanden skulle ha kunnat se ut i en 

idealisk situation där makarna skulle ha vårdat egendomen vari den andra maken har giftorätt så att 

den inte otillbörligen skulle ha minskat samt att säkerställa att makarnas egendom och dess avkastning 

fortsätter vara giftorättsgods eller giftorättsfri egendom så som tidigare bestämts om detta 

• Grundläggande tanken är en uppdelning i fyra grupper 

o 1. Den ena makens giftorättsgods 

o 2. Den ena makens giftorättsfria egendom 

o 3. Den andra makens giftorättsgods 

o 4. Den ena makens giftorättsfria egendom  

• -> därefter utreder man hur mycket egendom v vart och ett egendomsslag som på riktigt borde finnas  

o Separat uträckning för vardera makens del  

• Bestämmelserna om vederlag tillämpas inte när det är fråga om huruvida den ena makens egendom 

har gått över på den andra maken. En sådan situation kan vara för handen t.ex. när den ena maken har 

en skuld till den andra maken. 

• De vederlag som kan beaktas vid avvittringen kan indelas i tre huvudgrupper. 

o 1. Den första gruppen omfattar vederlag som ges ur makens egen egendom (ÄL 92 §). 

o 2. Den andra gruppen omfattar vederlag som tas ur den sammanräknade behållningen (ÄL 

93, 94 och 95 §). 

o 3. Den tredje gruppen omfattar arvsförskottsvederlagen som framför allt har en viktig 

betydelse vid kvarlåtenskapsavvittringar (ÄL 94 a §). 

• Om en make har använt medel ur sin giftorättsfria egendom för att förbättra sitt giftorättsgods, leder 

detta givetvis till att det ökade värdet på giftorättsgodset även kommer den andra maken till godo, om 

den först nämnda maken inte får en kompensation. Därför ska det ursprungliga läget återställas innan 



den egentliga avvittringen inleds. Utöver maken har även makens arvingar rätt till kompensation i form 

av vederlag. Arvingarna har rätt till kompensation, om avvittring inte har förrättats under den 

efterlevande makens livstid (ÄL 92 §). 

• Innan skulderna dras av överförs till makens giftorättsfria egendom ett belopp som tas ur makens 

giftorättsgods och som motsvarar den kalkylerade ökningen. Bestämmelsen kan inte tillämpas i 

situationer där den ena maken har använt medel ur sin giftorättsfria egendom till att öka den andra 

makens egendom. 

• Vederlagsbestämmelserna kan tillämpas också när makarna inte längre vid avvittringen har sådan 

egendom som med stöd av äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev är fri från giftorätt. 

o T.ex. om en make fått egendom med villkoret att maken inte har giftorätt i gåvan, men den 

senare sålts och köpeskillingen har använts för att skaffa giftorättsgods -> den ursprungliga 

situationen återställs vid avvittringen med hjälp av vederlag.  

• De vederlag som dras av efter att skulderna först har dragits av är räkneposter som inverkar på 

makarnas giftorättsandelar.  

• När en makes personliga behållning av giftorättsgodset bestäms, kan situationen vara den att sådan 

skuld ska dras av som maken har tagit t.ex. för anskaffning av giftorättsfri egendom eller som beror på 

att maken har skött sina ekonomiska angelägenheter vårdslöst (93 §). Med hjälp av 

vederlagsbestämmelserna försöker man skapa ett slutresultat som skulle motsvara det slutresultat som 

annars skulle ha varit för handen, om inte den oönskade händelsen hade inträffat. 

• En skuld som har sitt ursprung i vårdslös skötsel av egendom eller som kan jämställas med en sådan 

skuld ska i idealfallet alltid dras av från giftorättsfri egendom. Om giftorättsfri egendom inte finns eller 

det finns för litet av sådan egendom, ska skulden enligt lagen dras av från giftorättsgodset (ÄL 99 § 2 

och 3 mom.). 

o -> till skada för den andra maken då behållningen av egendomen som avvittras minskar  

o -> den andra maken har rätt till vederlag som tas ur den sammanräknade behållningen och 

vederlagets kalkylerade belopp är lika stort som det belopp som i form av skuld har dragits 

av från gäldenärsmakens giftorättsgods (HD) 

 Eftersom vederlaget tas ur den sammanräknade behållningen av båda makarnas 

giftorättsgods, kan den vederlagsberättigade maken ha rätt att få vederlag ur sin 

egen personliga behållning av giftorättsgodset. Så sker t.ex. när allt det 

giftorättsgods som den vederlagsskyldige maken äger har använts för avdrag av 

skulder som han eller hon har tagit upp för att skaffa sig giftorättsfri egendom. 

• Makarna är skyldiga att vårda sitt giftorättsgods, vari den andra maken har giftorätt, så att egendomen 

inte minskar till makens förfång (ÄL 37 §). 

o -> En make eller arvingarna till en avliden make har rätt att vid avvittringen få vederlag för 

vanvård, om den andra maken har vanvårdat sina ekonomiska angelägenheter eller skött 

dem lättsinnigt eller tanklöst. En likadan rätt till vederlag för vanvård har en make eller 

arvingarna till en avliden make, om den andra maken har missbrukat sin rätt att råda över 

sin egendom (ÄL 94 §). 

 Svårt att bedöma vad som är vårdslös skötsel. Inte särskild hög nivå. T.ex. om en 

make lånar ut medel ur sitt giftorättsgods till en utomstående utan att kräva en 

tillräcklig säkerhet, kan den andra maken kräva vederlag om det vid avvittringen 

visar sig att fordringen är värdelös (HD) 

 Även om den ena maken avstår sin rätt till arv, t.ex. HD 2003:95. En make hade i 

enlighet med 17 kap. 2 a § ärvdabalken avstått från arvet efter sin mor. Därefter 

anhängiggjordes skilsmässa mellan makarna. På de grunder som framgår av högsta 

domstolens avgörande ansågs den andra maken inte vid avvittringen ha rätt till 

vederlag med stöd av 94 § äktenskapslagen. 



 Erkännande av en preskriberad skuld har inte ansetts vara en sådan handling som 

är olämplig med tanke på en makes förhållanden  

o För att en make ska kunna få vederlag för vanvård krävs det att den andra makens 

giftorättsgods har minskat väsentligt  

• Gränsen för en framgångsrik tillämpning av bestämmelsen om vederlag för vanvård är insolvens. Om 

det inte finns någon behållning ens när ett avdrag har gjorts, får den andra maken inget vederlag. 

o Pga. nollregeln  

• Även om beloppet av ett vederlag för vanvård beräknas enligt beloppet på den minskning som skett i 

den vederlagsskyldiges giftorättsgods, tas vederlaget dock i första hand ur den sammanräknade 

behållningen av makarnas giftorättsgods. Till den del den sammanräknade behållningen inte räcker till, 

tas hälften av beloppet som fattas ur den vederlagsskyldiges giftorättsfria egendom, om den 

egendomen inte används för avdrag av skulder (ÄL 94 § in fine). 

• En make har rätt till vederlag även när den andra maken med sitt giftorättsgods skaffar sig giftorättsfri 

egendom eller använder sitt giftorättsgods till att betala en sådan skuld som har uppkommit till följd av 

maken har skaffat sig giftorättsfri egendom eller t.ex. på grund av att maken har skött sitt 

giftorättsgods vårdslöst och därför obefogat har skuldsatt sig (ÄL 95 §). 

• Bedömningen av vederlagsbeloppet är typiskt sett en fråga som avgörs enligt prövning. 

o Praxis: rätten att kräva vederlag preskriberas inte  

o Storleken av vederlaget ska i avvittringskalkylen tas upp till ett belopp som motsvarar det 

värde som den bortslösade egendomen hade när den rättshandling utfördes som berättigar 

till vederlag. 

o Ett vederlag kvarstår inte som skuld (ÄL 96 §).  

 Ett vederlag är endast en räknepost i avvittringskalkylen. 

 Vederlaget är ett belopp som inverkar på giftorättsandelens storlek. 

13. Fastställande av giftorättsandelen och utjämningen  
• När makarna har fått egendom med stöd av tagerätten, skulderna har dragits av, säkerhet ställts för 

betalning av gemensam skuld och vederlagen givits, får makarna hälften var av den sammanräknade 

behållningen (halveringsprincipen). 

o -> När halveringen har utförts vet man hur stora giftorättsandelar makarna har rätt att få 

(ÄL 100 §). 

o Utjämning 

• Vid avvittringen ska det konkret bestämmas vilken egendom som den av makarna får som har rätt att 

få utjämning (ÄL 103 § 1 mom.). 

o Realisering av avvittringen 

• Vid varje avvittring ska en avvittringskalkyl upprättas för att bestämma beloppet på utjämningen. 

o När en av makarna har avlidit, visar kalkylen huruvida det är efterlevande maken eller den 

först avlidna makens arvingar ska betala utjämning. 

• Om kalkylen visar att behållningen av den först avlidna makens giftorättsgods är större än den 

efterlevande makens motsvarande egendom, ska arvingarna betala utjämning till efterlevande maken. 

o Den efterlevande makens giftorättsfria egendom inverkar inte över huvud taget på 

arvingarnas skyldighet att betala utjämning. 

o Storleken av utjämningen bestäms med utgångspunkt i den sammanräknade behållningen 

av makarnas giftorättsgods. 

• UND -  Den efterlevande maken är inte skyldig att överlåta egendom till den först avlidna makens 

arvingar om den efterlevande makens giftorättsgods är större än den avlidnas (ÄL 103 § 2 mom.) -> 

efterlevande makens utjämningsprivilegium 



o Den efterlevande maken kan åberopa sin rätt till utjämningsprivilegium även när det är 

makarnas gemensamma bröstarvingar som är den andra parten vid avvittringen. 

 Om den efterlevande maken gör sin rätt till utjämningsprivilegium gällande, 

beräknas laglotten med utgångspunkt i den avlidnes egendom utan att man 

beaktar den kalkylmässiga utjämning som den efterlevande maken skulle ha varit 

skyldig att betala. 

o Den efterlevande maken kan utnyttja sitt utjämningsprivilegium vid en 

kvarlåtenskapsavvittring som förrättas efter den avlidne maken. 

 Om domstolen har dömt till äktenskapsskillnad mellan makarna och beslutet har 

vunnit laga kraft, kan en före detta make inte åberopa möjligheten till 

utjämningsprivilegium, gäller även ifall en av de frånskilda makarna dör innan 

avvittringen förrättas. Den andra maken är då inte efterlevande utan frånskild.  

 Om skilsmässoärendet redan inletts när en av makarna avled, förfaller ärendet och 

grunden till äktenskapets upplösning är makens bortgång -> rätt till 

utjämningsprivilegium 

o Endast den efterlevande makens rätt 

 Dör hen, har en delägare i dödsboet inte en självständig rätt åberopa privilegiet 

(HD) 

 Om den efterlevande maken vid en avvittring som förrättats under hans eller 

hennes livstid har åberopat sitt utjämningsprivilegium och avvittringen har vunnit 

laga kraft, får arvingarna till den efterlevande maken naturligtvis som arv behålla 

den förmån som den efterlevande maken genom att utnyttja sitt 

utjämningsprivilegium själv har fått. 

o Enligt den syn som har etablerat sig i rättspraxis kan en efterlevande make inte utnyttja 

rätten till utjämningsprivilegium i en situation där den först avlidna maken inte har lämnat 

bröstarvingar efter sig -> I en sådan situation ärver den efterlevande maken sin avlidna 

make (HD) 

o Inte heller kan bestämmelsen om utjämningsprivilegium tillämpas när ett arvskifte 

förrättas under den efterlevande makens livstid mellan efterarvingarna till den först avlidna 

maken och efterlevande maken (HD) 

o En make kan vid avvittringen vägra att betala utjämning till den andra makens 

konkursborgenärer (ÄL 103 § 2 mom.) 

 Om gäldenärens make enligt avvittringskalkylen är skyldig att betala utjämning, får 

maken åberopa det skydd som utjämningsprivilegiet ger honom eller henne. 

• Tagerätt - Den make som har rätt att få utjämning av den andra kan kräva att på sin lott få 

arbetsredskap och annat lösöre som han eller hon behöver för att kunna fortsätta sin näring.  

o Maken har dock en sådan rätt endast, om rätten kan utövas utan att den leder till synnerlig 

olägenhet för maken som ska betala utjämning (ÄL 103 § 3 mom.). 

• När avvittringen förrättas efter den ena makens frånfälle och värdet på egendomen som avvittras är 

ringa, har den efterlevande maken rätt att ta nödvändigt bohag, arbetsredskap och annat lösöre som 

han eller hon behöver för att fortsätta sin näring (ÄL 103 a §). 

o När efterlevande maken åberopar sin tagerätt får hen en sakrättslig skyddad rätt till 

egendom som annars skulle gå till den först avlidna makens arvingar  

• UND - Om en make genom en brottslig gärning har förorsakat den andra makens död, är den avlidna 

makens arvingar inte skyldiga att betala utjämning till den efterlevande maken. Även delaktighet i brott 

som leder till att den andra maken dör kan leda till straffpåföljd för den efterlevande maken. Det 

förutsätts att gärningen har utförts med uppsåt (ÄL 59 §). 

• Den som ska betala utjämning får själv besluta vad han eller hon vill ge i utjämning (ÄL 103 § 1 mom.). 



o Kan t.ex. inte kräva att få en viss andel av en fastighet. När utjämningsbeslutet fattas kan 

frågan om vem av makarna som har ett mer akut behov av familjens tidigare bostad över 

huvud taget inte beaktas. Inte heller har maken som ska få utjämning rätt att vid 

avvittringen lösa in den andra makens egendom utan dennes samtycke (HD) 

• UND - Om makarna har bott i en bostadsrättsbostad, har maken som ska få utjämning rätt att kräva att 

få bostadsrätten även om den tillhör den andra maken, om lägenheten som makarna har haft i sin 

besittning har använts som makarnas gemensamma hem och maken som ska få utjämning är i större 

behov av bostaden, 30§ L om bostadsrättsbostäder  

• Den som betalar utjämning har med undantag av den ovan nämnda särbestämmelsen rätt att, om han 

eller hon så vill, betala utjämningen i pengar (HD) 

o Ingen betydelse om maken har pengar eller lånar 

o När utjämningen betalas med pengar krävs att utjämningen under avvittringsförfarandet 

betalas med kontanter eller att betalningen sker på ett sätt som kan likställas med 

kontantbetalning. 

 Maken som har rätt till utjämning behöver inte nöja sig med en skuldförbindelse. 

Om den utjämningsskyldige lämnar en fordran i utjämning, svarar han eller hon för 

att fordran är giltig. Om det senare visar sig att fordran är värdelös, ska den 

utjämningsskyldige ersätta den utjämningsberättigade för den skada denne därför 

har lidit (HD) 

• När makarna förrättar avvittring genom ett avtal kan de sinsemellan komma överens om med vilken 

egendom utjämningen betalas. 

o Om makarna inte kan komma till ett avtal som tillfredsställer dem båda -> ansökan om att 

få en skiftesman enda utvägen för att få avvittringen förrättad.  

 I sista hand har skiftesmannen rätt att bestämma vilken egendom som ska lämnas i 

utjämning (HD). Skiftesmannen ska prioritera den utjämningsskyldiges val, om valet 

inte är oskäligt för den utjämningsberättigade (HD). 

 Om den som betalar utjämning vill säkerställa att han eller hon genom att betala 

utjämningen i pengar får behålla en viss egendom, har skiftesmannen inte rätt att 

skaffa tillstånd till försäljning av egendomen för att få pengar för betalning av 

utjämningen (HD) 

 Skiftesmannen ska alltid bereda den utjämningsskyldige en möjlighet att bli hörd 

innan skiftesmannen fattar beslut om betalning av utjämning, men den 

utjämningsskyldiges åsikt binder inte skiftesmannen. 

• När beslut om vad som ska lämnas i utjämning fattas vid en kvarlåtenskapsavvittring, kan det hända att 

man även ska beakta ett testamente som arvlåtaren har upprättat. 

o T.ex. då en gift arvlåtare i sitt testamente har förordnat att en viss egendom ska ges till en 

annan testamentstagare än den efterlevande maken  

o Om utjämning ska betalas, ska i första hand annan egendom än den som nämns i 

testamentet ges i utjämning till den efterlevande maken  

• Om en klandertalan leder till att avvittringen rättas på ett väsentligt sätt och så att det inverkar på 

betalningen av utjämningen, är skiftesmannen inte buden till sitt tidigare beslut om utjämningen (HD). 

o Den utjämningsskyldige är inte heller bunden till sin tidigare viljeyttring gällande vad hen 

lämnar i utjämning  

• HR – utjämning får endast betalas med giftorättsgods eller pengar, ÄL 100§ 

o UND – egendom som är fri från giftorätt får lämnas i utjämning endast med de båda 

avvittringsparternas samtycke  

• UND - Det finns situationer där den ena maken har fått så mycket i vederlag att makens giftorättsandel 

har blivit så stor att den utjämningsskyldiges giftorättsgods inte räcker till för betalning av utjämningen 



-> I en sådan situation bör den utjämningsskyldige ha rätt att ge giftorättsfri egendom i utjämning till 

den andra maken.  

o Skiftesmannen har ingen befogenhet att ålägga den utjämningsskyldige att betala 

utjämningen med externa medel. 

• Det är möjligt att en make har förspillt sin egendom mellan tidpunkten då makarnas 

giftorättsgemenskap upphörde och tidpunkten för avvittringen. 

o Kan leda till att maken inte kan betala hela utjämningen med sina tillgångar sen 

o -> utjämningen kvarstår då som en skuld  

o Skiftesmannen ska då fastställa skuldens belopp, bestämma när den ska betala och 

storleken på dröjsmålsräntan (HD) 

• Om den utjämningsskyldige inte utnyttjar sin rätt att betala utjämningen i pengar och utjämningen inte 

heller kan betalas på något annat sätt, kan ett samäganderättsförhållande grundas i den egendom som 

den utjämningsskyldige äger (HD) 

o Utan avvittringsparternas samtycke är det inte möjligt att bestämma att den 

utjämningsberättigade ska lösa in egendom så att utjämningen betalas med egendom vars 

värde överstiger beloppet av utjämningen och att den utjämningsskyldige åläggs att betala 

skillnaden i pengar. 

• Om utjämningen inte annars kan betalas, kan skiftesmannen be att tingsrätten ska meddela tillstånd att 

sälja egendomen (HD). 

• Utjämningen ska betalas genast när avvittringsbeslutet har meddelats och avvittringen sålunda har 

blivit förrättad. 

o Dröjsmålsränta, om inte något annat har överenskommits eller beslutats av skiftesmannen 

(HD)  

 Skiftesmannen ska bestämma storleken på dröjsmålsräntan och reservera skälig tid 

för betalning, i praktiken betraktas två veckor som skäligt  

 Eventuell jämkning, 11§ ränteL 

 Treårig preskriptionstid från den dag då utjämningen skulle betalas 

14. Avskiljande av egendom  
• Ett avskiljande av egendom kan förrättas endast om det finns en grund för avskiljande. 

• Grunderna enligt ÄL 85§: 

o 1. Den ena makens frånfälle 

o 2. Ansökan om äktenskapsskillnad som lämnats till tingsrätten 

• Ett avskiljande i sin mest rena form blir aktuell när makarna inte alls har giftorätt i varandras egendom 

(ÄL 107 §). 

• Tingsrätten kan ge en skiftesman i uppdrag att förrätta avskiljande av makarnas egendom (HD). 

• När makarnas egendom avskiljs, ska i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs i äktenskapslagen om 

presumtionen att makarna äger den lösa egendomen gemensamt, avvittringsförfarandet, ställande av 

säkerhet för gemensam skuld, betalning av förfallna underhållsbidrag, jämkning av avvittringen, 

återgång av avvittring som förrättas till skada för borgenärerna och rätten att klandra en avslutad 

avvittring. 

• En förrättning som har börjat som ett s.k. rent avskiljande kan ändra karaktär och till en del bli en 

avvittring där skiftesmannen jämkar äktenskapsförordet. 

• Makarnas egendom kan avskiljas genom avtalsavskiljande eller förrättningsavskiljande. 

o Om egendomen avskiljs genom avtal, ska båda avtalsparterna underteckna 

avskiljningsinstrumentet och två ojäviga vittnen ska bevittna instrumentet. 

o Om en skiftesman avskiljer makarnas egendom, ska skiftesmannen ensam underteckna den 

skriftliga handlingen (ÄB 23:9).  



 Skiftesmannen har rätt att få ett arvode och en ersättning för sina utgifter (HD) 

15. Jämkning av avvittring  
• När avvittringen annars skulle leda till ett oskäligt resultat. 

o T.ex. när de finns stora skillnader mellan makarnas förmögenheter och den ena maken 

efter ett långt äktenskap inte alls skulle ha någon förmögenhet eller endast en liten sådant 

o ÄL 103 b§ 1 mom.  

• Det kan bli aktuellt med jämkning även när den ena maken vid en normal avvittring skulle få en 

obehörig ekonomisk fördel. 

o Inte obehörig vinst 

• I rättspraxis har jämkning ansetts vara möjlig förutom vid kvarlåtenskaps- och skilsmässoavvittringar 

(HD 2003:29) även vid avvittringar mellan dödsbon. 

o HD 2013:13. A och B hade ingått äktenskap 16.8.1996. Före det hade de bott flera år 

tillsammans. B hamnade på ett servicehem ungefär ett halvt år efter att äktenskapet 

ingåtts och A några månader senare. De hade inte gemensamma bröstarvingar. A dog 

16.4.2000 och B 22.2.2001. Den egendom som skulle avvittras bestod nästan helt av 

egendom som A hade förvärvat med äganderätt innan samlivet började. Avvittringen 

jämkades på yrkande av A:s arvingar, eftersom B:s dödsbo annars hade fått obehörig 

ekonomisk fördel. 

• Möjligheten att jämka, dvs. att avvika från halveringsprincipen, har ansetts var mer berättigad ju 

kortare äktenskap det har varit fråga om. 

o När frågan om äktenskapets längd övervägs, bör ett äktenskap som har varat kortare tid än 

fem år i regel betraktas som kortvarigt. 

o Äktenskapets längd är i sig inte ett hinder mot jämkning. 

• När jämkning av avvittring övervägs, ska enligt lagen beaktas makarnas verksamhet för den 

gemensamma ekonomin och för förkovran och bibehållande av egendomen. 

o I normala fall gör båda makarna en insats till god för familjens förmögenhet, antingen 

genom att förvärvsarbeta eller delta i näringsverksamhet (direkt finansiering) eller genom 

att arbeta hemma (indirekt finansiering)  

• Vid jämkningsprövningen får uppmärksamhet inte fästas vid makarnas personliga förhållanden så som 

t.ex. vid frågan om vem av makarna som huvudsakligen bär skulden till att de separerar eller vid andra 

omständigheter som inverkat på deras beslut att skiljas. 

• Varken makarnas framtida inkomster eller växande inkomstskillnader berättigar till jämkning. 

• Jämkningsmetoder: 

• 1. Möjligheten att begränsa rätten till utjämning (ÄL 103 b§ 2 mom. 1 punkten)  

o Då får en make som annars skulle ha rätt att få utjämning av den andra maken inte 

utjämning eller så får maken endast en del av utjämningen (HD 2008:40). 

o Möjligheten att begränsa rätten till utjämning blir typiskt aktuell när maken som äger 

mindre har giftorätt i den rikare makens egendom och förmögenhetsskillnaderna mellan 

makarna är stora. 

o Om de allmänna förutsättningarna för jämkning uppfylls i en sådan situation, t.ex. när 

makarna har varit gifta endast en kort tid och maken som äger mindre inte har gjort någon 

insats för det gemensamma hushållet, inverkar jämkningen mer till förmån för maken som 

äger mer (HD 1992:52). 

o Utförs i etapper 

 1. Konstaterande av hur stor den utjämning som ska betalas är  

 2. Konstaterande av skillnaden mellan makarnas förmögenheter 



 3. Antingen en skälighetsbedömning eller ställningstagande till om det är fråga om 

obehörig ekonomisk fördel 

o I vissa fall inverkar en makes skulder även på bedömningen av frågan om vem av makarna 

som ska betala utjämning. 

 Maken med de mindre inkomsterna kan ha en större nettoförmögenhet -> kan leda 

till att hen, som i en helhetsbedömning framstår som den som har svagare 

utkomst, kan bli skyldig att betala utjämning -> kan vara oskäligt och ge anledning 

att jämka avvittringen  

• 2. Möjligheten att bestämma att giftorättsgods ska betraktas som egendom som är fri från giftorätt (ÄL 

103 b§ 2 mom. 2 punkten) 

• Om jämkning utförs med utgångspunkt i denna möjlighet, kan man skilja mellan tre typfall 

o 1. I den första typen av situationer är det fråga om att makarnas faktiska samlevnad har 

upphört före äktenskapsskillnaden. 

 Egendom som en make har fått eller förvärvat under den tid då makarna har bott 

åtskiljs kan genom jämkning föras över från makens giftorättsgods till hans eller 

hennes giftorättsfria egendom. Om egendom av sådant slag skulle beaktas i 

avvittringskalkylen, kunde detta leda till att den andra maken får en förmån som 

han eller hon inte har varit med om att skaffa. 

 Vid jämkningen kan man besluta att endast en del av egendomen avvittras eller att 

egendomen i sin helhet lämnas utanför avvittringen. Ägarens ställning i fråga om 

utjämningens storlek förändras på motsvarande sätt. 

o 2. Samma bestämmelser tillämpas när det är fråga om egendom som en make har ägt 

innan äktenskapet ingicks (HD 2008:74). 

 Den andra maken har inte alls deltagit i att skaffa egendomen  

 Främst gällande korta äktenskap 

o 3. Enligt en allmän uppfattning om vad som är rättvist är det inte alltid motiverat att en 

make under alla omständigheter får en full nytta av ett arv, en gåva eller ett testamente 

som den andra maken har fått under äktenskapet. 

 Ju närmare ett förvärv som grundar sig på arv, testamente eller gåva tidsmässigt 

ligger i förhållande till avvittringsgrunden, desto lägre är tröskeln för jämkning. 

• 3. Möjligheten att betrakta egendom som är fri från giftorätt som giftorättsgods (ÄL 103 b§ 2 mom. 3 

punkten)  

o Med stöd av denna grund kan egendom som enligt makarnas äktenskapsförord är fri från 

giftorätt vid avvittringen helt eller delvis betraktas som giftorättsgods. 

o UND - Däremot går det aldrig i ett jämkningsbeslut att bestämma att egendom som en 

make har fått genom gåva eller testamente med förordnande om utesluten giftorätt ska 

vara giftorättsgods. 

o Frågan om förutsättningar finns för jämkning kan prövas först när man har kommit till 

"sista raden" i avvittringskalkylen -> inte möjligt att föra frågan om huruvida ett 

äktenskapsförord är skäligt eller hur det ska tolkas som en fristående fråga till domstolen 

(HD). 

o I rättspraxis har tröskeln lagts mycket högt när det är fråga om att ingripa i de 

rättsverkningar som makarna har velat att deras äktenskapsförord ska ha (HD). 

• Det är möjligt att jämka såväl en avtalsavvittring som en förrättningsavvittring.  

• Dock, avtalslagen tillämpas på jämkning av avtalsavvittring och ÄL 103 b§ på jämkning av 

förrättningsavvittring  

• Föravtal till avvittring jämkas med stöd av den allmänna bestämmelsen om jämkning av 

förmögenhetsrättsliga rättshandlingar, AvtalsL 36§ 



• Om makarna när de har kommit överens om avvittringen inte har kommit till ett resultat som den ena 

maken tycker är riktigt, kan maken efter avvittringen kräva jämkning av avvittringen -> väcka talan i 

domstol  

o Skälig tid från att avvittringen vunnit laga kraft  

• Makar kan inte på förhand avstå från sin rätt att kräva jämkning. 

16. Möjlighet att klandra en avvittring  
• Avvittringar klandras på samma sätt som arvskiften (ÄL 98 §, ÄB 23:10). 

• Dock möjligt att det finns en så allvarlig brist i de grundläggande förutsättningarna för avvittringen att 

någon avvittring inte alls ägt rum, eller att det i den inte finns något fel eller brist, men att 

omständigheter som inträffar senare förändrar slutresultatet på ett sätt som inte kan betraktas som 

något som inverkar på saken (t.ex. när den ena parten till följd av klandertalan som förs av tredje man 

förlorar den egendom hen fått) -> avvittringen ska kompletteras (ÄB 23:112) 

• I vissa fall kan skiftesmannen vara tvungen att själv rätta till avvittringsbeslutet redan innan beslutet 

vinner laga kraft. Medan avvittringen pågår kan en självrättelse gälla alla typer av fel. 

o UND - Eftersom skiftesmannen är bunden till parternas avtal, har skiftesmannen likväl inte 

befogenhet att rätta till parternas avtal, även om han eller hon skulle lägga märke till en 

brist i avtalet. 

• Om avvittringsparterna likväl redan har hunnit godkänna avvittringen och de har varit medvetna om 

bristerna eller felen eller om avvittringen annars har vunnit laga kraft, har skiftesmannen inte längre 

rätt att göra självrättelser. Inte heller kan skiftesmannen på eget initiativ efter sitt avvittringsbeslut 

förrätta en ny avvittring, även om han eller hon skulle konstatera att ett fel har begåtts under 

avvittringen -> endast avvittringsparterna som har rätt att reagera  

o De kan inte ansöka om att skiftesmannens beslut ska hävas (HD) 

• -> klander av avvittring 

o Kan karakteriseras som ett käromål som först i domstolen och i vilket en make kräver att 

avvittringen ska förklaras ogiltig pga. antingen ett materiellt eller formellt fel (HD) 

• Om förutsättningarna för laglig avvittring inte uppfylls, finns ingen förrättning som skulle kunna 

klandras. I en sådan situation föreligger en inexistens (nullitet).  

o Den som har rätt att kräva avvittring kan kräva att en laglig avvittring ska inledas i enlighet 

med bestämmelserna om detta. 

o Om en make bevisligen inte har kallats till avvittringen och han eller hon är frånvarande, 

har ingen laglig avvittring ägt rum. 

o Också när skiftesmannen inte ordnar ett egentligt avvittringsmöte vid vilket parterna skulle 

kunna förlikas så som lagen förskriver  

o Också om ena parten saknar rättshandlingsförmåga och ingen intressebevakare har deltagit  

o Även om avvittringsinstrumentet har förfalskats  

• Om en avvittring belastas av ett materiellt eller formellt fel kan detta leda till att avvittringen betraktas 

som ogiltig.  

o Denna typ av ogiltighet är likväl inte självverkande på samma sätt som nullitet och därför 

behövs ett domstolsavgörande i vilket det konstateras huruvida avvittringen är ogiltig. 

o Parterna kan genom klandertalan åberopa ogiltigheten, men om inget klander anförs 

repareras felet.  

 Ogiltigheten är således reparabel och relativ, dvs. det krävs att någon av parterna 

reagerar på ogiltigheten. 

• Klandertalan kan föras av de båda avvittringsparterna (ÄB 23:10.1). 

o Vid kvarlåtenskapsavvittringar kan var och en av arvingarna självständigt föra klandertalan  



 Om en arvinge dör innan klanderrätten gått ut, går rätten över på hens 

rättsinnehavare som för talan tillsammans i dödsboets namn så länge den tid som 

den avlidne själv skulle haft  

• Formfel  

o Klander ska anföras inom sex månader från det att avvittringen förrättades (HD) 

 Om talan har väckts för sent, ska svaranden invända mot detta i tingsrätten, 

eftersom tingsrätten inte på ämbetets vägnar beaktar att talan har väckts för sent. 

 När det är fråga om avtalsavvittring börjar klandertiden från den tidpunkt då 

avtalet uppkom, dvs. från dagen då avtalet skrevs under. 

 När det är fråga om förrättningsavvittring, börjar klandertiden när skiftesmannen 

har meddelat sitt avvittringsbeslut. 

o Annars -> giltig trots formfel  

• Ett käromål som inleds vid fel forum avbryter tiden för klander.  

• En avvittring kan belastas av ett materiellt fel och med detta avses att det finns ett fel i innehållet i 

avvittringsavgörandet. 

o T.ex. värdet på egendomen har bedömts oriktigt 

• De allmänna bestämmelserna om när rättshandlingar kan vara ogiltiga tillämpas även på 

avtalsavvittringar (AvtL 28-33 §). 

o Ett avvittringsavtal binder inte en make som kan visa att det föreligger en allmän grund till 

varför rättshandlingen är ogiltig. 

o Ett avtal kan förklaras ogiltigt också när det har ingåtts under bristande eller oriktiga 

förutsättningar, om förutsättningarna har haft en betydande och avgörande verkan på 

avtalets innehåll. 

• Talan om klander mot avtalsavvittring som väcks på materiell grund är inte bunden till någon särskild 

klandertid. 

o Dock skälig tid från det att avvittringen slutfördes  

• Avvittringar som skiftesmän har förrättat kan klandras på materiella grunder och talan ska väckas inom 

sex månader från avvittringen (HD) 

o Klander kan anföras över alla de beslut som skiftesmannen har fattat och som har inverkat 

på avvittringens slutresultat. 

o Med klandertalan kan parterna även reagera på fel som skiftesmannen har begått t.ex. vid 

tillämningen av bestämmelserna om vederlag och avdrag för skulder. 

• När skiftesmannen har förrättat avvittringen i enlighet med avvittringsparternas avtal, kan parterna 

inte klandra avvittringen på materiella grunder (HD) 

o Om makarnas avtal gäller endast en enskild fråga i hela avvittringen, gäller klandertalan 

endast denna fråga och inte resten av avvittringen. I sådana fall ska den som vill bestrida 

avvittringen visa att själva avtalet är ogiltigt inom skälig tid. 

• HR - Ett avvittringsinstrument som upprättas i samband med en förrättningsavvittring brukar ofta 

innehålla en klausul i vilken parterna meddelar att de godkänner avvittringen. 

o Om avvittringen eventuellt är ogiltig, repareras ogiltigheten, när parterna på sådant sätt 

godkänner avvittringen. 

o En part kan godkänna avvittringen uttryckligen eller konkludent, men godkännandet ska 

kunna bevisas på ett ostridigt sätt. 

 Bevisbördan i fråga om huruvida viljeyttringen är konkludent ligger hos den som 

åberopar viljeyttringen. 

• UND - En part som godkänner avvittringen kan endast godta ett sådant fel som han eller hon kände till 

eller med iakttagande av normal omsorgsfullhet borde ha känt till. 



• -> En part kan inte förbinda sig att inte åberopa klandergrunder som han eller hon får kännedom om 

först senare (HD 1949 II 377). 

o Stränga krav på informationsplikten  

• Det är även möjligt att viljeyttringen i fråga om godkännandet belastas av en ogiltighetsgrund. 

o Den som vill åberopa ogiltigheten ska gå till väga så som föreskrivs i avtalslagen. 

o Talan ska dock väckas innan tiden för klander av avvittringen har löpt ut, eftersom det inte 

över huvud taget är möjligt att åberopa att avvittringen är ogiltig när klandertiden har löpt 

ut. 

• Om avvittringen inte klandras inom den föreskrivna tiden eller om makarna godkänner att avvittringen 

binder dem, vinner avvittringen laga kraft. 

o Därefter inte möjligt att efter klandertalan genom en dom påverka avvittringens 

slutresultat (HD).  

o Att en avvittring har vunnit laga kraft innebär dock inte alltid att avvittringen är slutlig. Det 

är möjligt att slutresultatet omprövas, om det t.ex. kommer fram att de rättigheter som en 

makes borgenärer har inte har beaktats på ett godtagbart sätt eller att en av makarna har 

undanhållit egendom under avvittringen (HD 1980 II 53). Om det inte finns en sådan eller 

liknande orsak att ingripa i en lagakraftvunnen avvittring, blir avvittringens slutresultat 

bestående. 

• De bestämmelser som gäller klander av avvittring gäller mutatis mutandis även klander av avskiljande 

av egendom (ÄL 98 och 107 §). 

• Behörigheten att behandla klander av avvittringen ankommer på de allmänna domstolarna. Var och en 

vars rätt ärendet gäller kan inom den tid som föreskrivs i lagen föra sitt ärende till behandling i 

tingsrätten. 

o RB  

IX. Könsneutrala samboförhållanden  
1. Samboförhållanden som inte regleras i lag  

• Samboförhållanden kan delas in i två grupper 

o 1. Samboförhållanden som inte regleras i någon särskild lag (oreglerat samboförhållande) 

o 2. Samboförhållanden som lyder under lagen om upplösning av sambors gemensamma 

hushåll (lagreglerat samboförhållande) 

• Samboförhållanden definieras inte längre som heterosexuella parförhållanden. Det centrala kriteriet 

tycks gälla frågan om boende. 

• Det är kännetecknande för samboförhållanden att parterna använder enskilda tillgångar för utgifterna 

för det gemensamma hushållet och för gemensamma anskaffningar så som t.ex. för inredning av det 

gemensamma hemmet. 

• Även om personer bor och lever under samma tak betyder detta inte alltid att de skulle vara sambor, 

t.ex. kollektivt boende  

• Om två individer på grund av hinder mot äktenskap inte kan gifta sig, kan de inte heller betraktas som 

sambor. 

• Även ett giltigt äktenskap är ett hinder mot såväl ett oreglerat som ett lagreglerat samboförhållande 

(SamboL 3 §). 

• Det finns inget särskilt förmögenhetssystem för oreglerade samboförhållanden. 

• När det är fråga om sambors förmögenhetsförhållanden är namnprincipen och samäganderätten 

centrala förmögenhetsrättsliga begrepp. 

o Enligt namnprincipen betraktas den sambo som ägare som har förvärvet inskrivet i sitt 

namn, om inskrivningen inte kan visas vara felaktig. 



 Felaktig inskrivning t.ex. med avsikt om den ena sambon försökt överföra egendom 

på den andra för att undvika att borgenärerna får egendomen 

o Samborna kan även skaffa egendom gemensamt och därvid uppkommer ett 

samäganderättsförhållande mellan dem. Sambor som äger egendom gemensamt antas äga 

den gemensamt anskaffade egendomen i lika stora andelar, om något annat inte framgår 

(presumtionen om lika stora andelar i 2 § 1 mom. i lagen om vissa 

samäganderättsförhållanden). 

 Om samborna tillsammans äger aktier som berättigar till att besitta en lägenhet, 

ska de enligt lagen om bostadsaktiebolag utöva sina ägarrättigheter tillsammans (2 

kap. 2 § 3 mom. i L om bostadsaktiebolag) 
• Egendom som inte kan inskrivas -> vem som gjort ett ägarförvärv är det centrala 

o Som ägare betraktas den som kan visa att han eller hon har köpt egendomen eller som har 

fått den som gåva eller i arv. 

 Bevis om vem som förvärvat egendom som inte kan inskrivas läggs fram genom att 

förete någon annan form av bevisning än en lagfart eller ett utdrag ur en 

delägarförteckning. 

 Den som har ärvt egendom kan bevisa sitt förvärv genom att visa upp 

arvskiftesinstrumentet.  

 Den som har fått en gåva kan t.o.m. under mycket fria former visa att äganderätten 

har gått över till honom eller henne genom tradition. 

o Om det är fråga om ett konstgjort arrangemang, kan en nominell ägare dock vara tvungen 

att avstå från sin skenbara ställning som ägare. Om lös egendom har införskaffats i den ena 

sambons namn med den andra sambons tillgångar, kan egendomen enligt 

utsökningsbalken (UB, 705/2007) utmätas för de skulder som den sambo har som betraktas 

som den rätta ägaren (UB 4:11). 

• Ett samboförhållande är förutom ett parförhållande och en familjeform även i hög grad ett förhållande 

som grundar sig på förmögenhetsrättsliga avtal. 

o Konkludent eller uttryckligt  

o Samborna kan ingå avtal om hur de fördelar det ömsesidiga ansvaret i familjen. 

o Samborna kan ha skuldförhållanden till varandra och de kan ge varandra gåvor. 

• En sambo kan befullmäktiga den andra sambon att ingå rättshandlingar på fullmaktsgivarens vägnar. 

• En sambo kan även i eget namn ingå rättshandlingar för den andra sambons räkning. 

o Avtal, skuldförhållande, gåva och fullmakt är exempel på rättsliga institutioner som kan 

tillgripas oberoende av om parterna i rättshandlingen känner varandra personligen eller 

inte 

o -> främlingsprinciper 

• Sambor kan inte genom inbördes avtal försämra utomståendes ställning. 

o Kan inte t.ex. på ett sätt som binder tredje man komma överens om att sambon som äger 

bostaden får överlåta sambornas hem till en utomstående endast med den andra sambons 

samtycke 

o Förvärvaren får alltid den rätt som avtalet ger honom eller henne till lägenheten utan att 

den andra sambon skulle kunna kräva att överlåtelsen ska förklaras ogiltig. En sambo kan 

också alltid utan att höra den andra sambon överlåta lösöre i hemmet som sambon äger till 

tredje man. 

• Inte heller ärver barnlösa sambor varandra. Samborna kan dock för att trygga sin ställning upprätta ett 

inbördes testamente. 

• Ärvdabalkens bestämmelser om skifte av den efterlevande makens bo när den först avlidna maken dött 

utan att efterlämna bröstarvingar tillämpas inte analogt på skiftet av en efterlevande sambos 



kvarlåtenskap ens när samborna har upprättat ett begränsat äganderättstestamente till förmån för 

varandra -> Således skiftas sambornas egendom mellan arvingarna till den först avlidna sambon och 

arvingarna till den sist avlidna sambon inte i enlighet med halveringsprincipen. 

o Ingen giftorätt 

• Om samborna i sitt begränsade äganderättstestamente inte har bestämt annorlunda, ska egendomen 

efter den sist avlidna sambons frånfälle skiftas mellan arvingarna till den först avlidna sambon och 

rättsinnehavarna till den sist avlidna sambon så att de förstnämnda får den andel av egendomen som 

tillhörde den först avlidna sambon. 

• Samborna kan ingå avtal för den händelsen att samboförhållandet upphör. 

o Samborna kan ta med såväl uppskjutande som upplösande villkor i avtalet. 

 Villkor som strider mot god sed kan dock inte tas in. 

o När samboförhållandet har upphört, kan en sambo föra talan i domstolen och kräva att ett 

villkor som finns i ett ovan avsett avtal ska uppfyllas (HD 1996:147). 

• Samborna kan i ett avtal för den händelsen att samboförhållandet upphör precisera vilken egendom 

som omfattas av avtalet, komma närmare överens om huruvida en inskrivningsanteckning gällande 

deras bostad motsvarar deras faktiska finansieringsprestationer, besluta om hur den lösa egendomen 

ska delas mellan dem, besluta om skuldförhållanden och t.ex. om den ersättning som ska betalas för 

användningen av den gemensamma bostaden under tiden efter att samboförhållandet har upphört. 

o Om avtalet är oskäligt (AvtL 36 §). 

• Om sambornas avtal för den händelsen att samboförhållandet upphör innehåller ett villkor t.ex. om att 

äganderätten, besittningsrätten går över på den andra sambon vid ägarsambons frånfälle, är villkoret 

ogiltigt (ÄB 17:1).  

o Om samborna vill komplettera sitt avtal med bestämmelser för dödsfalls skull, ska de 

upprätta ett testamente. 

• Om ett avtal för den händelsen att samboförhållandet upphör innehåller en förbindelse om att den ena 

sambon ger den andra sambon en del av sin förmögenhet, är förbindelsen en gåvoutfästelse. 

• Sambor har ingen underhållsskyldighet i förhållande till varandra. 

o En sambo kan inte genom talan i domstolen kräva att den andra sambon ska delta i 

familjens underhåll.  

 Talan kan i sambornas inbördes förhållanden ha framgång endast om samborna 

har upprättat ett inbördes underhållsavtal. Avtalet ska ingås skriftligen, om 

samborna inte har eller har haft gemensamma barn och de vill trygga efterlevande 

sambons rätt till efterlevandepension enligt L om olycksfallsförsäkring i den 

situationen att en av samborna dör i ett olycksfall. 

• Samborna kan inte ansöka om att domstolen ska döma dem till separation eller att samlevnaden ska 

upphöra  

• En sambo kan inte kräva att bli berättigad att få fortsätta att bo i en lägenhet som ägs av hans eller 

hennes före detta sambo. 

• Ett i lag oreglerat samboförhållande kan i princip upphöra i två olika situationer. 

o 1. Om samborna ingår äktenskap -> samboförhållandet upphör automatiskt  

o 2. Samborna inte längre vill fortsätta sitt samliv  

 Parterna i ett oreglerat samboförhållande som har upphört kan ingå avtal om hur 

ägarförhållandena mellan dem ska ordnas och hur de övriga åliggandena ska skötas 

• När parterna i ett oreglerat samboförhållande separerar avgörs frågorna om ägande och skulder i 

enlighet med allmänna civilrättsliga principer. Målet är att den som är ägare vid delningen av 

sambornas egendom ska få sin egen egendom. 

• Om sambolagen inte tillämpas på sambornas samboförhållande, tillämpas inte heller presumtionen om 

att lösöret i det gemensamma hemmet är gemensam egendom, om inte något annat kan visas. 



o Vardera sambon äger den egendom som hen fått genom köp, byte, gåva, arv etc. De 

tillgångar en sambo har på sitt bankkonto är hens privata egendom.  

• Om sambolagen inte tillämpas på ett samboförhållande, kan samborna inte när deras 

samboförhållande har upphört be en skiftesman att avgöra deras interna tvister. 

• Sambolagen innehåller ingen bestämmelse om åtskiljande av sambors egendom i kortvariga 

samboförhållanden.  

o UND - Ett åtskiljande i enlighet med sambolagen är dock möjligt även i kortvariga 

samboförhållanden, om samborna har eller har haft ett gemensamt barn. 

• De vanligaste rättsliga medlen i tvistiga fall är: krav på återbetalning av obehörig vinst, krav att en skuld 

ska betalas, krav att äganderätt ska fastställas eller upphävas, krav att besittning ska återställas, krav 

att skadestånd ska betalas, krav att avtal ska jämkas och krav att en rättshandling ska förklaras ogiltig. 

o Ett typiskt exempel på återbetalning av obehörig vinst när samboförhållandet har upphört 

är en situation där den ena sambon har använt egna tillgångar för att betala kostnaderna 

för en grundlig reparation av en bostad som den andra sambon äger och som används som 

sambornas gemensamma hem. 

o Även om samborna inte har ett avtal om saken, har en sambo ansetts ha rätt till ersättning 

för de utgifter som han eller hon har haft för förbättring av den andra sambons egendom 

eller för arbete som han eller hon har utfört till förmån för den andra sambon, om 

samboförhållandet upphör innan sambon har fått ersättning för sin placeringsinsats eller 

för det arbete som han eller hon har utfört. 

• När det är fråga om oreglerade samboförhållanden uppkommer inte en presumtion om att egendom 

som har skaffats under samboförhållandet skulle vara gemensam egendom oberoende av i vems namn 

egendomen har skaffats. 

o Gemensamt ägande förutsätter en gemensam anskaffningsavsikt och att avsikten kan 

bevisas (HD 1988:85).  

 Tröskeln för att en inskrivningsanteckning ska rättas är hög, men dock inte 

oöverkomlig.  

 Om egendomen har skaffats för gemensam räkning och med de båda sambornas 

finansieringsinsats, kan kravet ha framgång. 

• När ett samboförhållande upphör är det vanligt att en av samborna fortsätter att ha den gemensamt 

ägda bostaden i sin besittning åtminstone under en viss tid. 

o Lagen innehåller inte särskilda bestämmelser om ersättning som borde betalas till en 

samägare som inte kan använda det samfällda godset 

o Dock rätt till skälig ersättning  

 Ersättning betalas dock inte ut genast från det att samborna separerar, utan rätten 

till ersättning uppkommer först när sambon har inlett förfarandet för upplösning av 

samäganderättsförhållandet (HD) 

• I oreglerade samboförhållanden har den efterlevande sambon ingen relativ, värdemässig eller 

sakspecifik arvsrätt efter den avlidna sambon. Efterlevande sambon har inte heller rätt att hålla den 

först avlidna sambons kvarlåtenskap oskiftat i sin besittning ens till den del sambornas gemensamma 

hem ingår i kvarlåtenskapen 

o Den gemensamt ägda bostaden måste säljas så att kvarlåtenskapen efter den först avlidna 

ska kunna skiftas  

 -> den efterlevande sambon har rätt att få den del av köpeskillingen som tillhör 

honom eller henne som ägare så som föreskrivs i L om vissa 

samäganderättförhållanden  

o Den först avlidnas kvarlåtenskap skiftas mellan hans eller hennes lagbestämda arvingar, om 

inget annat följer av dennes testamente.   



• Om sambolagen tillämpas på samboförhållandet, kan den efterlevande sambon eventuellt ha rätt att 

enligt prövning få bidrag ur kvarlåtenskapen efter den först avlidna sambon (ÄB 8:2). 

o Om ett oreglerat samboförhållande upphör till följd av den ena sambons frånfälle och den 

efterlevande sambon får ett frivilligt bidrag ur kvarlåtenskapen, ska den efterlevande 

sambon betala gåvoskatt på bidraget enligt andra gåvoskatteklassen (11 och 14 § i L om 

skatt på arv och gåva). 

 Endast en sådan efterlevande sambo som har levat i ett lagreglerat 

samboförhållande hör till första skatteklassen (11 § 1 mom. I punkten i L om skatt 

på arv och gåva). 

• En sambos rätt att fortsätta att bo i bostaden som har använts som familjens gemensamma hem är 

beroende av speciallagstiftningen  

o -> . En sambo har rätt att fortsätta hyresförhållandet efter den andra sambons frånfälle (11 

och 46 § i L om hyra av bostadslägenhet). 

o Efter bostadsrättshavarens död hör bostadsrätten dock till dödsboet (31 § i L om 

bostadsrätter). 

• I ett oreglerat samboförhållande kan en efterlevande sambo få ett arvsrättsligt förvärv endast genom 

testamente 

o HD har tolkar begreppet ”anhöriga” så att det gällde arvlåtarens sambo när hen i sitt 

testamente förordnat om egendom till förmån för sin sambo  

• Om ett barnlöst samboförhållande upphör till följd av den ena sambons död och den avlidna sambon 

har upprättat ett testamente till förmån för sin sambo, hör sambon till andra arvsskatteklassen. 

o UND - Dock gäller att om samborna fortgående har levat i gemensamt hushåll och de har 

eller har haft ett gemensamt barn, betalar den efterlevande sambon arvsskatt på sitt 

testamentariska förvärv i enlighet med första skatteklassen (7 § 3 mom. i 

inkomstskattelagen). 

 Lyder under L om upplösning av sambors gemensamma hushåll 

2. Lagreglerat samboförhållande  
• Samboförhållanden som lyder under lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (SamboL). 

• I lagen avses med sambo en part i ett parförhållande (samboförhållande) där parterna bor i gemensamt 

hushåll. Parterna ska ha bott i gemensamt hushåll i minst fem år eller har eller ha haft ett gemensamt 

barn eller ha eller haft gemensam vårdnad om ett barn. I lagen avses med sambo dock inte en person 

som är gift (SamboL 3 §). 

o Krävs gemensamt barn och gemensamt hushåll 

• När ett oreglerat samboförhållande uppfyller de kriterier som i lagen ställs på ett lagreglerat 

samboförhållande, förvandlas det till ett lagreglerat samboförhållande utan särskilda 

registeranteckningar och utan sambornas uttryckliga viljeyttring. 

• Lagen tillämpas på personer bosatta i Finland, oavsett medborgarskap 

• Sambolagen innehåller inga bestämmelser om sambornas förmögenhetsförhållanden. 

o De båda samborna kan var för sig äga egendom som de har förvärvat eller fått innan de 

blev sambor eller under samboförhållandet.  

o Samborna kan också äga egendom gemensamt. 

 L om vissa samäganderättsförhållanden 

• Frågorna som gäller ägande avgörs på samma sätt när det är fråga om såväl oreglerat som reglerat 

samboförhållande. 

• Lagstiftningen om lagreglerat samboförhållande utgår från tanken att de båda samborna endast äger 

sin egen egendom. 

o Ingen presumtion att båda samborna har rätt till hälften av sambornas egendom 



o Inga kalkylmässiga avvittringar eller redovisningar av förmögenhetsförhållanden krävs  

• Ingen underhållsskyldighet varken i samboförhållandet eller efter att det upphört  

• Sambor kan innan de börjar bo tillsammans eller under sitt samboförhållande ingå avtal om att 

sambolagen inte ska tillämpas på deras förhållande (SamboL 2 § 1 mom.). 

o Inga formkrav på sådant avtal 

 Behöver inte heller registreras 

 Samborna kan genom ett nytt avtal upphäva ett tidigare 

• Sambornas avtalsfrihet har begränsats så att de inte effektivt kan avstå från sin rätt att kräva 

åtskiljande eller ansöka om skiftesman för att förrätta åtskiljande (SamboL 2 § 2 mom.). 

o Förhindrar att samborna kan komma överens om att deras tvister som gäller åtskiljande av 

deras egendom ska avgöras av skiljemän  

• Om en sambo har en intressebevakare, kan intressebevakaren inte utan magistratens tillstånd på sin 

huvudmans vägnar ingå avtal om åtskiljande av egendom (FörmyndVL 34 § 1 mom. 9 punkten). 

• Sambolagen tillämpas endast på upplösning av gemensamt hushåll och endast när en sambo eller en 

arvinge till en avliden sambo kräver att sambornas egendom ska åtskiljas (SamboL 4 §). 

• Sambornas egendom kan åtskiljas antingen vid en förrättning efter sambornas separation eller efter att 

en av samborna har dött. 

• Avtalsåtskiljande / förrättningsåtskiljande  

• Samborna behöver inte förrätta åtskiljande av egendom när samboförhållandet har upphört, valfritt  

• Ingen särskild preskriptionstid i lagen  

• Om samborna kommer överens om åtskiljande av egendom, kan de ingå ett avtal på samma sätt som 

avtal om avtalsskifte ingås enligt ärvdabalken (SamboL 7 § 1 mom.). 

o Åtskiljandeintstrumentet ska vara undertecknat av parterna och bestyrkas av två ojäviga 

vittnen (ÄB 29:9) 

• Sambolagen innehåller inga bestämmelser om rätten att klandra ett avtalsåtskiljande. 

o Allmänna avtalsrättsliga ogiltighetsgrunder 

• Om samborna inte lyckas komma överens om åtskiljandet av deras egendom, kan en av dem eller båda 

ansöka om att en skiftesman ska utses för att förrätta åtskiljande av deras egendom (SamboL 7 § 2 

mom.). 

o Om samborna har ingått ett avtal om åtskiljande som uppfyller formkraven, hindrar detta 

dem från att få en skiftesman, även om de senare skulle påstå att avtalet inte är bindande 

t.ex. pga. att en äganderättsfråga har avgjorts på fel sätt i avtalet. 

• Sambolagen bygger på principen om sambornas fullständigt separata egendomsmassor. 

o -> Vardera sambon äger den egendom som han eller hon hade när samboförhållandet 

uppkom och den egendom som han eller hon har fått under samboförhållandet oberoende 

av om egendomen finns i Finland eller utomlands (SamboL 5 §). 

• Sambolagen innehåller ingen bestämmelse som definierar tidpunkten för när åtskiljande kan äga rum 

eller någon bestämmelse om den tidpunkt enligt vilken egendomen ska värderas vid åtskiljandet  

o Dock ingen större betydelse, då förhållandet upphör får vardera sambon den egendom som 

tillhör honom eller henne som ägare, ingen möjlighet att sambon som är i större behov av 

bostaden som användes som gemensamt hem skulle kunna kräva denna t.ex.  

• Kompletteras av principen om sambornas separata skulder  

o Samborna kan ha ett gemensamt skuldansvar, men endast om detta följer av villkoren i 

skuldförbindelsen. 

 Om samborna har ett gemensamt skuldansvar när samboförhållandet upphör, 

fortsätter ansvaret att gälla ända tills skulden i sin helhet har amorterats i enlighet 

med villkoren för den. 



 Om samborna vid åtskiljandet kommer överens om att den ena av dem löser in den 

andras andel i sambornas gemensamma egendom och att han eller hon samtidigt 

tar över ansvaret för den andra sambons skuld, som tagits för att skaffa den 

gemensamt ägda egendomen, befriar avtalet inte den sistnämnda sambon från 

skuldansvar i förhållande till borgenären. Ett gäldenärsbyte är möjligt endast med 

borgenärens uttryckliga samtycke. 

• Om det vid åtskiljandet av sambornas lösa egendom inte av ett avtal mellan samborna eller av 

omständigheterna i övrigt framgår och inte heller kan visas vilkendera sambons egendom något lösöre 

hör till eller att lösöret utgör gemensam egendom, ska samborna anses ha förvärvat det tillsammans 

med lika andelar (SamboL 6 §). 

o Presumtionen om gemensamt ägande tillämpas på lösöre oberoende av när lösöret har 

förvärvats eller erhållits, om det inte kan visas tillhöra endast den ena sambon som ägare  

o Sambornas samäganderätt i lösöret ska upplösas, om samborna inte vill att samägandet 

fortsätter efter att samboförhållandet har upphört. 

 Möjligt genom att först avgöra vad egendomen är värd enligt tidpunkten då 

åtskiljandet sker 

 Sedan upplöses samäganderättsförhållandet genom att beslut fattas om vilken 

egendom som kommer på vems lott, Värdemässigt ska lotterna vara lika stora  

 Efter att beslutet har fattats betraktas vardera sambon som ensamägare till den 

egendom som han eller hon har fått på sin lott. 

 Om samborna inte lyckas ingå ett avtal om en upplösning av deras 

samäganderättsförhållande så som ovan beskrivits, är skiftesmannen behörig att 

avgöra frågan (HD). 

• Varken samboL eller L om vissa samäganderättsförhållanden innehåller bestämmelser om huruvida den 

ena samägaren ska betala den andra samägaren ersättning för att han eller hon får använda samfälld 

egendom -> Samborna har under samboförhållandet ingen skyldighet att betala varandra en sådan 

ersättning ens när deras ägarandelar är olika stora. 

o Ersättningsfrågan kan bli aktuell t.ex. när ena sambon flyttar bort från det gemensamma 

hemmet. Enligt rättspraxis före SamboL har en samägare då rätt till ersättning. Lagen har 

inte upphävt denna princip som även kan tillämpas mer allmänt då skiftet av sambornas 

samfällda egendom drar ut på tiden och endast en av dem kan använda egendomen  

• Om egendom under samboförhållandet har förvärvats endast i den ena sambons namn, kan en delning 

av sambornas egendom i enlighet med sambornas nominella ägarförhållanden i vissa fall leda ett 

orättvist slutresultat. Slutresultatet kan bli felaktigt på samma sätt när egendomen har förvärvats 

gemensamt, men huvudsakligen eller t.o.m. helt har finansierats med den andra sambons tillgångar  

o -> För att hindra ett oskäligt slutresultat har en sambo rätt att få gottgörelse, när 

sambornas egendom åtskiljs (SamboL 8 §). 

• En sambo har rätt till gottgörelse, om han eller hon genom sin insats för det gemensamma hushållet 

har hjälpt den andra sambon att öka eller bevara dennes egendom så att en upplösning av det 

gemensamma hushållet enbart utifrån ägandeförhållandena skulle leda till obehörig vinst för den ena 

sambon på den andra sambons bekostnad (SamboL 8 § 1 mom.). 

• Som insats för det gemensamma hushållet betraktas: 

o 1) arbete för det gemensamma hushållet eller för egendom som ägs av den andra sambon 

o 2) användning av medel för det gemensamma hushållet 

o 3) placering av medel i egendom som ägs av den andra sambon 

 Om den ena sambon placerar tillgångar i den andra sambons egendom, kan han 

eller hon också få en fordringsrätt på den andra sambon. På en sådan fordringsrätt 

tillämpas de allmänna bestämmelser som gäller skuldförhållanden. 



o 4) annan jämförbar verksamhet 

o (SamboL 8 § 2 mom.) 

• Någon rätt till gottgörelse föreligger inte, om insatsen för det gemensamma hushållet gett en obehörig 

vinst som med hänsyn till omständigheterna är ringa (SamboL 8 § 3 mom.). 

o Obetydlighetskriteriet  

• Samborna kan ingå ett avtal före eller efter separationen om en hur stor gottgörelse som ska betalas. 

o UND - Samborna kan inte på ett sätt som binder borgenärerna avtala om en för stor 

gottgörelse (SamboL 11 § 1 mom.). 

• HR - Bestämmelserna om gottgörelse tillämpas inte då ena sambon har biträtt den andra sambon vid 

dennes näringsverksamhet (ingår inte i det gemensamma hushållet) 

o UND - Om den ena sambon arbetar i ett företag som ägs helt av den andra sambon och 

samborna får sin utkomst från företaget, då har den förstnämnda sambon gjort en insats 

till förmån för det gemensamma hushållet. 

• En sambo kan inte få gottgörelse, om det råder jämvikt mellan sambornas insatser till förmån för det 

gemensamma hushållet. 

o -> Om vardera sambon har fullgjort sin skyldighet mot familjen, får de vid åtskiljandet av 

egendomen sin egen egendom. 

o Läran om obehörig vinst används ofta som måttstock  

• Ett beslut om att den ena sambon ska få gottgörelse av den andra sambon innebär att ett 

skuldförhållande fastställs i samband med åtskiljandet av sambornas egendom. 

o Likadan som en ”skuldebrevsskuld”  

• För att bestämma gottgörelse krävs information om sambornas förmögenhetsförhållanden då 

samboförhållandet uppkom och då det upphörde. SamboL ger skiftesmannen inga specifika rättigheter 

att skaffa info 

o Skiftesmannen har inte ens rätt att få info om sambornas värdeandelskonton.  

o Inte heller har en sambo rät att få information om den andra sambons värdeandels- eller 

bankkonton  

o Den som kräver gottgörelse ska vid sidan av annan bevisning även visa att det är sannolikt 

att han eller hon har rätt till gottgörelse. 

 Om den andra sambon eller hans eller hennes arvingar vägrar att lägga fram 

bevisning om egendomen, kan skiftesmannen med sina avgöranden i fråga om 

bevisbördan de facto tvinga att en sådan bevisning läggs fram. 

 Den som inte uppfyller sin skyldighet att bevisa en omständighet, får lida skadan av 

detta (HD 1998:4). 

• Rätten till gottgörelse är inte bunden till sambon som individ -> även rättsinnehavarna efter en avliden 

sambo kan ha rätt att få gottgörelse  

o Om en efterlevande sambo har rätt till gottgörelse och samboförhållanden upphört pga. 

den andra sambons död ska gottgörelsen betalas ur dödsboets tillgångar innan arvskifte 

förrättas 

• Skiftesmannen kan ta ställning till kravet på gottgörelse, om ansökan om förordnande av skiftesman 

har gjorts inom tre år från det samboförhållandet upphörde till följd av den ena sambons frånfälle eller 

inom en motsvarande tid från det att samborna varaktigt flyttade isär (SamboL 9 § 3 mom.). 

• Om en skiftesman har förordnats och en av samborna har krävt att få gottgörelse vid åtskiljandet av 

sambornas egendom, kan skiftesmannen avgöra såväl frågan om huruvida förutsättningarna för 

gottgörelse uppfylls som frågan om beloppet på gottgörelsen. 

• Skiftesmannen kan endast ålägga sambon att betala gottgörelsen i pengar. Den andra sambon har 

ingen sakspecifik rätt till den andra sambons egendom.  

o Skiftesmannen ska bestämma inom vilken tid gottgörelsen ska betalas och dröjsmålsräntan  



• Med den gottgörelseberättigade sambons samtycke får den betalningsskyldige sambon betala 

gottgörelsen även med egendom som varit föremål för åtskiljande. Om gottgörelsen med den 

mottagande sambons samtycke betalas genom att han eller hon får fast egendom, ska 

överlåtelsebrevet upprättas med iakttagande av formföreskrifterna i jordabalken. 

• Skiftesmannens avgörande får klandras inom sex månader från det beslutet om åtskiljandet fattades. 

Om talan inte väcks inom föreskriven tid, vinner skiftesmannens avgörande laga kraft (SamboL 10 §). 

• Om den betalningsskyldige sambon inte har betalat gottgörelsen på betalningsdagen, har den 

gottgörelseberättigade sambon ändå inte rätt att ansöka om utmätning med åberopande av enbart det 

lagakraftvunna åtskiljandeinstrumentet. 

o Först väckande av separat talan med krav på att den gottgörelseskyldige ska förpliktas att 

betala gottgörelsen  

• Om samborna inte lyckas komma överens om åtskiljandet och till sist står inför ett 

förrättningsåtskiljande, följer det av sambolagen att kravet på gottgörelse ska framföras vid 

förrättningen (SamboL 9 § 1 mom.). 

o Inte möjligt att klandra ett åtskiljande av egendom enbart med åberopande av att sambon 

skulle ha haft rätt till gottgörelse, om ett krav hade framförts vid åtskiljandet.  

• Enligt sambolagen är det inte nödvändigt att ansöka om att en skiftesman ska utses. En sambo kan 

också väcka talan om gottgörelse mot sin före detta sambo eller dennes arvingar med krav på att få 

gottgörelse (SamboL 9 § 2 mom.) 

• Rätten till gottgörelse förfaller, om gottgörelse inte har yrkats vid åtskiljandet av sambornas egendom 

och ingen talan om gottgörelse väckts inom sex månader från åtskiljandet (SamboL 9 § 2 mom.). 

o Har åtskiljande av sambornas egendom inte förrättats, förfaller dock rätten till gottgörelse 

om talan inte har väckts eller ansökan om förordnande av skiftesman inte har gjorts senast 

tre år efter en sambos död eller från det att samborna varaktigt flyttade isär (SamboL 9 § 3 

mom.). 

• Skattelagstiftningen innehåller inga särskilda bestämmelser om hur gottgörelser ska beskattas. 

o Enligt skattemyndigheterna är en gottgörelse en inkomst som ska beskattas, förutom när 

gottgörelsen betalas för att den ena sambon med ekonomiska insatser har biträtt den 

andra sambon under samboförhållandet.  

• Om ett lagreglerat samboförhållande upphör till följd av att en av sambornas dör, har den efterlevande 

sambon ingen rätt direkt med stöd av lag att få till en proportionell arvslott eller en arvslott av ett visst 

värdemässigt belopp efter den avlidna sambon. 

• En efterlevande sambo har endast rätt till ett bidrag som beror på prövning och som kan ges ur den 

avlidna sambons kvarlåtenskap (ÄB 8:2). 

o En efterlevande sambo kan för att säkerställa sin rätt till bidrag kräva att den avlidna 

sambons dödsbo ska överlåtas till förvaltning av en boutredningsman (ÄB 19:1.2) och på 

motsvarande sätt rätt att ansöka om att en skiftesman ska tillsättas i den avlidna sambons 

dödsbo (ÄB 23:12.2) 

• En efterlevande sambo har rätt att få ett skäligt bidrag, om hans eller hennes försörjning har försämrats 

till följd av arvlåtarens död och bidraget behövs för att trygga den efterlevandes försörjning (ÄB 8:2.1). 

• I vissa fall kan ett bidrag till den efterlevande sambon i undantagsfall leda till att en bröstarvinge inte 

får sin laglott (ÄB 8:2.3). 

• Arvlåtarens testamente saknar direkt med stöd av lag verkan till den del det kränker den efterlevande 

sambons rätt att få bidrag (ÄB 8:6.1). 

• Inte heller en gåvoutfästelse kan göras gällande till den del utfästelsen hindrar den efterlevande 

sambon från att få bidrag (ÄB 8:6.3). 

• När bidragsbehovet och bidragsbeloppet prövas ska hänsyn tas till den efterlevande sambons 

möjligheter att trygga sin försörjning genom sina egna tillgångar och förvärvsinkomster eller andra 



inkomster samt till hans eller hennes ålder, parförhållandets varaktighet och andra jämförbara 

omständigheter (ÄB 8:2.4).  

• Anspråk på bidrag ska framställas senast vid arvskiftet (ÄB 8:8.1). 

o Om inget arvskifte -> senast vid åtskiljandet av sambornas egendom  

X Arvsrätt 
1. Rätten till arv  

• Enligt gällande rätt i Finland kan endast den ärva som lever när avlåtaren dör. 

• Även ett barn som har avlats innan arvlåtaren dog har rätt att ärva, om barnet föds levande (ÄB 1:1). 

o Men faderskapet kan även upphävas efter mannens frånfälle (FaderskapsL 36§) och barnet 

tappar isåfall sin rätt som arvinge  

o Faderskapet kan även fastställas efter arvlåtarens död och sålunda får barnet ställning som 

arvinge först när prejudicialfrågan om faderskapet har avgjorts (HD 2003:107, FaderskapsL 

23 §). 

• För att ett barn ska kunna ärva krävs att det finns ett rättsligt sett giltigt barn-förälder-förhållande 

mellan barnet och föräldern. 

• En individ har ställning som arvinge, om det mellan honom eller henne och arvlåtaren finns ett i lagen 

avsett förhållande som grundar sig på släktskap, äktenskap eller adoption. 

• Även när det inte finns tillgångar i ett dödsbo, ska dödsboet ska utredas och arvskifte vid behov 

förrättas. 

• Om en arvinge är död och det inte kan visas att arvingen har överlevt arvlåtaren, ska arvingen antas ha 

dött innan arvlåtaren dog (ÄB 1:2). 

o T.ex. vid tsunamikatastrof där flera familjemedlemmar dog under sådana omständigheter 

att det inte var möjligt att visa i vilken ordning dödsfallen hade inträffat 

 Om presumtionen t.ex. tillämpas när en far och faderns barn har dött vid samma 

tidpunkt, upprättas först en bouppteckning efter fadern. När bouppteckningen 

efter fadern upprättas, tar man ställning till vilka som är delägare i faderns dödsbo. 

Därefter upprättas en bouppteckning efter barnet och i det sammanhanget avgör 

man frågan vilka som är delägare i dödsboet efter barnet. 

 Om presumtionen t.ex. tillämpas när en far och faderns barn har dött vid samma 

tidpunkt, upprättas först en bouppteckning efter fadern. När bouppteckningen 

efter fadern upprättas, tar man ställning till vilka som är delägare i faderns dödsbo. 

Därefter upprättas en bouppteckning efter barnet och i det sammanhanget avgör 

man frågan vilka som är delägare i dödsboet efter barnet. 

• En utlänning har i Finland likadan rätt till arv som en finsk medborgare (ÄB 1:3). 

2. Bröstarvingarnas parentel  
• Ärvdabalken bygger på parentelprincipen. 

o Parentel – en grupp arvingar (även kallad arvsklass) 

• Tre parenteler:  

• 1. Första parentelen omfattar bröstarvingar  

• Arvet tillkommer närmast bröstarvingarna (ÄB 2:1). 

• Bröstarvingar är för det första barn födda i äktenskap. 

• Även erkända barn är bröstarvingar oberoende av när barnet har fötts. 

• Adoptivbarn som har adopterats den 1 januari 1980 eller senare jämställs helt med bröstarvingar (stark 

adoption) när arvet skiftas.  



 Också adoptivbarn som har adopterats före den 1 januari 1980 jämställs helt med 

bröstarvingar, om det finns ett domstolsbeslut om att adoptionslagen ska tillämpas 

på adoptionen. 

• Om arvlåtaren har dött före den 1 juli 2012 och om domstolen har gett samtycke till adoptionen före 

den 1 januari 1980, ska på adoptivbarnets och dennes avkomlingars rätt att ärva och på rätten att ärva 

adoptivbarnet och dennes avkomlingar tillämpas de bestämmelser som gällde när samtycket gavs 

(AdoptionsL 100 § 1 mom.). 

o -> barn som bortadopteras betraktas som bröstarvingar till sina biologiska föräldrar  

o -> adoptivbarnets biologiska föräldrar betraktas som arvingar till barnet, när barnet har 

dött 

• Om adoptivförhållandet har fastställts före den 1 januari 1980 och arvlåtaren har dött den 1 juli 2012 

eller senare, avgörs frågan om vem som har rätt till arv enligt adoptionslagen. 

o Bestämmelserna har som följd att ett adoptivbarn som omfattas av systemet för svag 

adoption fortsättningsvis har rätt till arv efter de biologiska föräldrarna och deras 

släktingar, men att de biologiska föräldrarna och deras släktingar inte längre har rätt att 

ärva sitt bortadopterade barn (AdoptionsL 100 § 3 mom. 1-2 punkten). 

• Om en bröstarvinge inte lever eller inte har rätt till arv, har hans eller hennes avkomlingar i stället rätt 

till arv (s.k. istadarätt eller representationsrätt, ÄB 2:1.2). 

o Som arvinge med istadarätt betraktas varje barn som står i ett sådant förhållande till en 

bröstarvinge (som har dött eller gjorts arvlöst) som motsvarar förhållandet mellan 

bröstarvingen och arvlåtaren. 

o I bröstarvingarnas parentel är istadarätten obegränsad. Om en bröstarvinge har avlidit, får 

bröstarvingens avkomlingar bröstarvingens andel av arvet. 

• Enligt ärvdabalken tar arvlåtarens barn lika lott, dvs. de får alla en lika stor andel av arvet (ÄB 2:1.2). 

o Om arvlåtaren t.ex. har två barn (x och y), har båda släktgrenarna rätt till en proportionell 

lott på ½.  

 Om x har dött, träder hans eller hennes arvingar in i stället. Om x har två barn, 

delar barnen på det arv som släktgrenen efter x har rätt att få, dvs. hälften av arvet 

och får således ½ x ½ (dvs. 1/4 var). Y som lever får den andel som kommer till 

denna släktgren, dvs. ½. 

• Frågan hur ett arv ska skiftas kan dock påverkas av den omständigheten att arvlåtaren har haft ett 

biologiskt barn som han eller hon har bortadopterat före den 1 januari 1980. Adoptioner som 

fastställdes före detta datum vara svaga adoptioner -> bryter inte det arvsrättsliga bandet mellan 

adoptivbarnet och dess biologiska föräldrar och deras släkt  

o -> barnet ärver sina adoptivföräldrar och sina biologiska föräldrar och sina biologiska 

syskon (4§ L om adoptivbarn och ÄB 4 kap.) 

o Om adoptivbarnets biologiska föräldrar har dött och kvarlåtenskapen efter barnets 

biologiska far- eller morföräldrar ska skiftas, är adoptivbarnet en arvinge som med stöd av 

sin istadarätt får träda in som arvinge i stället för sina biologiska föräldrar. 

o Om adoptivbarnet har dött, träder barnets bröstarvinge in som arvinge i stället när arvet 

skiftas efter adoptivbarnets biologiska föräldrar. I systemet med svag adoption har de barn 

som adoptivföräldrarna har adopterat inte arvsrätt efter varandra (HD 1989:40). 

• Om adoptivförhållandet har fastställts den 1 januari 1980 eller senare -> stark adoption -> 

adoptivbarnet har samma rättsliga ställning som ett biologiskt barn och barnets arvsrätt efter sina 

biologiska föräldrar bryts av.  

o Adoptivbarnets adoptivbarn jämställs med bröstarvingar. 



3. Efterlevande makes rättsliga ställning  
• Om den först avlidna maken efterlämnade en bröstarvinge i första parentelen, skyddas den 

efterlevande maken genom rätten att få hålla kvarlåtenskapen oskiftad i sin besittning (ÄB 3:1a §). 

o Efterlevande sambo har inte samma rättighet, trots att de skulle ha en gemensam 

bröstarvinge  

o Spelar ingen roll om bröstarvingen är makarnas gemensamma bröstarvinge eller den 

avlidnas från ett tidigare äktenskap 

• Om arvlåtaren var gift, avgörs frågan om storleken på arvlåtarens kvarlåtenskap enligt bestämmelserna 

om förmögenhetsförhållandena i äktenskapet. 

o Efterlevande maken har rätt att hålla kvarlåtenskapen oskiftad i sin besittning, fastän hen 

inte skulle ha giftorätt i den avlidnes egendom 

• En bröstarvinge har dock alltid rätt att yrka på skifte.  

o Vid skiftet ska dock den bostad lämnas i den efterlevande makens besittning som användes 

som makarenas gemensamma hem, om det inte i den efterlevande makens förmögenhet 

ingår en bostad som är lämplig som hem.  

o Även sedvanligt bohag som finns i det gemensamma hemmet ska alltid lämnas i den 

efterlevande makens besittning (ÄB 3:1a.2). 

• Om arvlåtaren inte efterlämnar bröstarvingar, ärver den efterlevande maken sin avlidna make, (ÄB 3:1). 

o Rätt att ärva sin avlidna make, även om makarna skulle haft ett äktenskapsförord som helt 

uteslöt varderas giftorätt. Ingen giftorätt är inget hinder mot arv.  

o Efterlevande sambo har inte arvsrätt efter sin avlidna sambo.  

• Arvingarna till den först avlidna maken (dvs. de s.k. efterarvingarna eller sekundosuccessorerna som de 

också kallas) har rätt till arv efter denne, men de kan få sitt arv först när den efterlevande maken har 

dött (ÄB 3:1.2). 

• När den efterlevande maken har dött, ska boet skiftas mellan efterarvingarna och arvingarna till den 

efterlevande maken. 

• Efterarvingarna är den först avlidna makens arvingar, men de är delägare först i den efterlevande 

makens dödsbo (ÄB 18:1.1). 

o -> kan kräva skifte först då den efterlevande maken dött  

o Vilka som är efterarvingar bestäms på ett slutligt sätt först då den efterlevande maken dött.  

o Följande är efterarvingar efter en avliden make: syster och bror samt deras avkomlingar. 

o Om ingen av den först avlidna makens efterarvingar lever när den efterlevande maken dör 

eller om efterarvingarna på grund av adoptionslagen inte har rätt till arv efter den först 

avlidna maken, tillfaller den efterlevande makens egendom i sin helhet dennes 

lagbestämda arvingar eller den som den efterlevande maken har testamenterat 

egendomen till (ÄB 3:1.2). 

o Det är ju också möjligt att den efterlevande maken vid sin död inte efterlämnar arvingar 

eller testamente, men att det däremot finns efterarvingar som lever. Om den efterlevande 

maken har dött den 1 september 1983 eller senare utan arvingar och utan att ha upprättat 

ett testamente, tillfaller den efterlevande makens andel av boet den först avlidna makens 

efterarvingar (ÄB 3:1.3). 

 Endast när det varken finns efterarvingar efter den först avlidna maken eller 

arvingar efter den sist avlidna maken och inget annat följer av ett testamente, 

tillfaller den efterlevande makens bo staten med stöd av bestämmelserna om 

statens rätt till arv. 

• Om den efterlevande maken ärver sin avlidna make, får den efterlevande maken en nästan obegränsad 

rätt att bestämma över den ärvda egendomen, kallas begränsad äganderätt  



o Den efterlevande maken har rätt att disponera över egendomen genom rättshandlingar 

inter vivos (köp, byte, gåva) oberoende av efterarvingarnas rättigheter. 

• Den efterlevande makens rätt att disponera över egendomen har begränsats mortis causa. Den 

efterlevande maken kan inte upprätta ett testamente som på ett effektivt sätt skulle begränsa en 

efterarvinges rätt att genomdriva sina lagliga rättigheter i den efterlevande makens dödsbo (ÄB 3:1.2). 

o Dock har den efterlevande maken alltid rätt att upprätta testamente över sin egen 

egendom samt rätt att efter makens död för sin egen del ändra ett inbördes testamente 

som hen haft tillsammans med sin avlidna make 

• Bestämmelserna om efterlevande makes arvsrätt hindar inte den först avlidna maken från att upprätta 

ett testamente över sin egendom. Testamentet kan upprättas till förmån för någon annan än testatorns 

make, t.ex. testatorns bror. Om den först avlidna maken har upprättat ett testamente över sin 

egendom till förmån för någon annan än sin make, har den efterlevande maken dock, trots den rätt 

som tillkommer testamentstagaren, rätt att hålla den bostad oskiftad i sin besittning som har använts 

som makarnas gemensamma bostad. Den efterlevande maken har även rätt att alltid hålla sedvanligt 

bohag som finns i det gemensamma hemmet oskiftat i sin besittning (ÄB 3:1a). 

• Om den först avlidna maken har upprättat ett testamente till förmån för sin make, kan testamentet ge 

maken en mindre, likadan eller starkare rätt än vad han eller hon skulle ha direkt med stöd av lag. 

o Separat beslut om tolkningen av testamentet i fråga  

• En efterlevande make som ärvt sin make kan ingå ett nytt äktenskap. 

o Efterarvingarna har ingen rätt att kräva arvskifte under den omgifta efterlevande makens 

livstid.  

o Den efterlevande maken har rätt att disponera över den ärvda egendomen ända till sin 

död. 

4. Andra och tredje parentelen  
• Om arvlåtaren inte var gift och inte heller efterlämnade bröstarvingar eller avkomlingar till 

bröstarvingar, tar arvlåtarens mor och far hälften var av arvet (ÄB 2:2.1). 

• Om arvlåtarens far eller mor är död, delar arvlåtarens syskon på den avlidna förälderns lott (ÄB 2:2.2). 

• Om arvlåtarens syskon inte lever, tar syskonets avkomlingar arvet (ÄB 2:2.3). 

• Om arvlåtaren inte efterlämnar syskon eller avkomlingar till syskon, men en av arvlåtarens föräldrar 

lever, tar föräldern hela arvet. 

• Om arvlåtaren inte efterlämnar helsyskon eller avkomlingar till dem, har arvlåtarens halvsyskon i andra 

parentelen samma rätt till arv som helsyskon skulle ha haft (ÄB 2:2.3, HD 1971 II 32). 

• Om en ogift arvlåtare inte efterlämnar arvingar i första eller andra parentelen, tillfaller hela arvet 

arvlåtarens far- och morföräldrar som är arvingar i tredje parentelen (ÄB 2:3.1). 

• Om en far- eller morförälder är död, tillfaller lotten far- eller morförälderns barn (ÄB 2:3.2). 

• Kusiner ärver inte (ÄB 2:5). 

5. Hinder mot arv  
• Ingen har rätt till arv eller testamente efter den som han eller hon uppsåtligen har bragt om livet (ÄB 

15:1). 

o Om gärningen inte kan betraktas som uppsåtlig eller om gärningsmannen är otillräknelig, 

begränsar gärningen inte arvingens rätt till arv (HD 1994:120). 

o Tillämpas även på den som har medverkat till gärningen (HD). 

• Om någon uppsåtligen har förstört eller undanhållit arvlåtarens testamente, kan domstolen förklara att 

han eller hon helt eller delvis har förverkat sin rätt till arv eller testamente (ÄB 15:2, HD 1990:44). 

o Även den som medverkat till att förstöra eller underhålla ett testamente kan förlora sin rätt 

till arv,  



o Ingen tidsfrist i lagen. Ett arvskifte går åter, om det försvunna testamentet hittas. 

• Enligt ärvdabalken ska gärningen ha begåtts uppsåtligen (HD 1990:44). 

o Domstolen omfattande prövningsrätt om huruvida arvsrätten ska förklaras förverkad eller 

inte, eller en del av den.  

• Den förverkade arvslotten tillfaller direkt med stöd av lag den som skulle ha haft rätt till arvet, om 

arvingen hade dött före arvlåtaren (ÄB 15:5). 

• Arvlåtaren kan inte på ett effektivt sätt i sitt testamente kränka sina bröstarvingars och sin efterlevande 

makes rätt till arv eller till kvarlåtenskapen. 

o Andra arvingars rätt till av kan dock omintetgöras i ett lagligt testamente  

• Bröstarvingar och adoptivbarn har rätt till laglott. I regel är det inte möjligt att på ett effektivt sätt göra 

intrång i rätten till laglott (ÄB 7:1.1). 

• Den efterlevande maken har rätt att hålla kvarlåtenskapen oskiftad i sin besittning. Inte heller denna 

rätt kan kringskäras genom testamente (ÄB 3:1a.2). 

• UND – Arvlåtaren kan dock göra en bröstarvinge helt arvlös, dvs. hindra att hen får sin laglott om:  

o 1. Om arvingen genom uppsåtligt brott djupt kränkt arvlåtaren eller någon som står nära 

arvlåtaren (ÄB 15:4.1) 

 Personer som står nära – släktingar i arvsled (inkluderat istadaarvingar), 

adoptivbarn och adoptivbarnens avkomlingar  

 Det väsentliga är att brottet är kränkande, krävs inte att det är riktat mot 

arvlåtaren eller någon nära person till den.  

 Den kränkande verkan bedöms enligt en subjektiv måttstock och i sista hand enligt 

hur arvlåtaren ser på saken (HD 1987:131). 

o 2. En arvlåtare kan göra sin arvinge arvlös, om arvingen fortgående för ett vanhedrande 

eller osedligt liv (ÄB 15:4.1). 

 Bestämmelsen kan tillämpas på laglottsarvingar och med stöd av en 

analogitolkning även på den efterlevande maken. 

 En enskild handling eller ett tillfälligt beteende kan inte räknas som ett sådant 

vanhedrande och osedligt liv som avses i lagen. Frågan ska bedömas utgående från 

den helhetsbild som arvingens levnadssätt och beteende ger.  

• Ett förordnande om att en arvinge görs arvlös ska ges i ett testamente med angivande av grunden till 

förordnandet (ÄB 15:4.2). 

o Testamentet vinner laga kraft, om det inte har klandrats inom sex månader från det 

arvingen fick kännedom om testamentet (ÄB 14:5). 

 Talan om att ett förordnande som gäller att en arvinge har gjorts arvlös ska 

förklaras ogiltigt är likväl inte en klandertalan -> talan kan väckas även senare än 

sex månader efter delfåendet av testamentet 

• Enligt lagen tillfaller arvet den som skulle ha rätt till arv, om den arvlöse arvingen hade dött före 

arvlåtaren (ÄB 15:5). 

• Specialbestämmelsen gällande efterlevande makar (ÄB 3:7) 

o Gäller situationer i vilka äktenskapet formellt sett har upplösts genom den ena makens 

frånfälle, men i vilka äktenskapet sannolikt skulle ha upplösts redan under makarnas livstid, 

om inte dödsfallet hade inträffat och sålunda slutligt avgjort makarnas inbördes 

förhållanden. 

o HR - En efterlevande make har inte rätt till sin makes kvarlåtenskap, om makarnas 

äktenskapsskillnadsärende var under behandling i tingsrätten när maken dog. 

 UND – Om särskilda skäl föreligger kan en efterlevande make dok ha rätt att ärva 

sin döda make eller ha rätt att hålla en bostad och bohag som finns i 



kvarlåtenskapen oskiftad i sin besittning, även om makarna hade lämnat in en 

ansökan om äktenskapsskillnad.  

 T.ex. om makarna ingått avtal om att äktenskapet ska fortsätta, fastän deras 

äktenskapsskillnadsärende behandlas av tingsrätten 

 Bevisbördan ligger hos den som kommer med invändningen.  

6. Preskription av arvinges och testamentstagares rätt 
• Den som tagit arv eller testamente ska göra sin rätt gällande senast inom tio år från arvlåtarens död (ÄB 

16:1.1). 

• UND - Tidsfristen kan börja från en senare tidpunkt än tidpunkten då arvlåtaren dog. Om en 

testamentstagares rätt börjar vid en senare tidpunkt (sekundosuccessor) på grund av att testamentet 

först ger egendomen till en annan testamentstagare (primär testamentstagare) börjar tiden för 

sekundosuccessorens rätt att ta emot arvet från den tidpunkt då den primära testamentstagarens rätt 

har upphört (HD 1985 II 113). 

o Gäller främst fall då testamentet innehåller ett förordnande om vem som ska få 

egendomen efter att den primära testamentstagarens rätt har upphört. 

 Secundosuccessorns rätt inträder först när den primära testamentstagarens rätt 

har upphört. Desamma gäller när den efterlevande maken med stöd av 

bestämmelserna om efterlevande makes arvsrätt har ärvt sin make. Den först 

avlidna makens efterarvingars rätt till arv preskriberas inom 10 år från den 

efterlevande makens död.  

• Tiden på tio år är absolut. 

o Tidsfristen löper även till skada för en arvinge som inte känner till att arvlåtaren har dött 

och att han eller hon har fått rätt till arv (HD 1985 II 113). 

 Även om testamentet har hemlighållits för testamentstagaren preskriberas rätten 

• Tiden löper enligt de normala bestämmelserna även till skada för en frånvarande eller okänd arvinge 

fastän en intressebevakare skulle ha utsetts för att bevaka hans eller hennes intressen (FörmyndVL 10 § 

1 punkten). 

• Tiden för mottagande av arv kan förkortas på yrkande av den som jämte eller närmast efter arvingen 

eller testamentstagaren har rätt till kvarlåtenskapen (ÄB 16:1.2). 

o Tingsrätten kan med anledning av yrkandet besluta att den primära arvingen ska göra sin 

rätt gällande inom en viss tid som inte får vara längre än ett år från det tingsrättens beslut 

delgivits honom eller henne (ÄB 16:1.2).  

 Tiden kan sålunda inte förkortas utan att arvingen har vetskap om saken. 

• Alla sådana åtgärder som ger uttryck för viljan att tillträda ett arv räknas om mottagande av arvet (ÄB 

16:2.2). 

o Ett faktiskt mottagande sker, när arvingen ensam eller tillsammans med andra delägare i 

dödsboet har börjat sköta kvarlåtenskapen eller har deltagit i att disponera 

kvarlåtenskapen eller har deltagit i arvskiftet. 

 Enbart deltagande i bouppteckningen räknas inte (HD) 

o Den som åberopar att han eller hon har avstått från arv ska kunna lägga fram klar bevisning 

om sin vilja att avstå från arvet. 

• Utöver möjligheten att de facto ta emot arvet ger lagen arvingarna en möjlighet att anmäla sitt anspråk 

på arvet (ÄB 16:2.1). 

o Om kvarlåtenskapen redan har skiftats mellan de övriga arvingarna, ska anspråket anmälas 

hos den eller dem som har tillträtt arvet.  

o Alternativt kan anspråket anmälas hos tingsrätten eller domaren. 



7. Statens rätt till kvarlåtenskaper  
• Arvet tillfaller staten, när arvlåtaren inte efterlämnar släktingar som skulle ha rätt att ärva och inte 

heller testamentstagare (ÄB 5:1) 

• I fråga om Åland gäller att om det inte finns någon arvinge till den som vid sitt frånfälle var fast bosatt i 

landskapet, tillfaller arvet landskapet Åland (63 § i självstyrelselagen för Åland). 

• Statskontoret sköter de kvarlåtenskapsrättsliga ärendena i dödsboet om arvet tillfaller staten.  

o I praktiken ger de fullmakt till en lämplig person 

• Staten kan delvis eller helt överlåta egendomen till den kommun där arvlåtaren sist var bosatt eller i 

fråga om en fastighet till den kommun där fastigheten är belägen (ÄB 5:2.1) 

o Överlåtelse alltid möjlig, om inga särskilda skäl talar för att hålla egendomen i statens ägo 

eller att använda den på något annat sätt 

• Egendom som staten har fått i arv kan även överlåtas till en släkting eller någon annan som har stått 

arvlåtaren nära, om det med hänsyn till omständigheterna kan anses vara skäligt. 

o Såväl fysiska som juridiska personer  

• Beslut om överlåtelse kan endast fattas på skriftlig ansökan (6 § 2 mom. i lagen om införande av 

ärvdabalken, 41/1965). 

o Ansökan ska inlämnas till Statskontoret inom ett år från arvlåtarens död.  

o Om bouppteckningsvärdet på kvarlåtenskapen är högst 750 000 euro har Statskontoret rätt 

att besluta om egendomen ska överlåtas till någon annan (ÄB 5:2.4 och 5:4 samt SRF om 

överlåtelse av egendom som tillfallit staten genom arv) 

 Om högre belopp än så -> statsrådet avgör 

• Arvlåtaren kan alltid genom att upprätta ett testamente åsidosätta statens rätt till arv. 

o Dock statens rätt att kontrollera om testamentet är giltigt  

o Form-, vilje- eller habilitetsfel -> Statskontoret kan klandra testamentet i tingsrätten (ÄB 

5:3)  

o Statskontoret har även rätt att vid behov väcka talan om hur testamentet ska tolkas 

8. Bouppteckning  
• Arvlåtarens tillgångar och skulder antecknas i bouppteckningsinstrumentet sådana som de var vid 

dödsfallet (ÄB 20:4.1). 

• Bouppteckning kan förrättas först när en inledande utredning av dödsboet har ägt rum. 

• Bouppteckningen ska förrättas inom tre månader från dödsfallet (ÄB 20:1). 

o UND – Bouppteckningen ska också slutföras inom tre månader, om inte skattebyrån på 

ansökan förlänger tiden. 

 Ansökan ska inlämnas innan den egentliga tidsfristen löpt ut 

• Om bouppteckning har förrättats och det senare kommer fram att det i dödsboet finns tillgångar eller 

skulder som inte har beaktats i bouppteckningen, ska en handling innefattande tillägg eller rättelse (ÄB 

20:10) upprättas inom en tidsfrist på en månad (38 § i arvs- och gåvoskattelagen). 

• HR – Skyldigheten att förrätta bouppteckning ligger hos den delägare som har boets egendom i sin vård 

(ÄB 20:21) 

o ”I sin vård” – innehavet  

o Skyldighet -> mest betydelsefulla sanktionen vid underlåtelse är att delägaren får ett ansvar 

för dödsboets skulder (ÄB 21:2.2) 

• UND - En delägare har en bouppteckningsskyldighet även när hans eller hennes rätt är tvistig (ÄB 20:2) 

• Efterarvingarna till den först avlidna maken är trots sin ställning som arvingar inte skyldiga att förrätta 

bouppteckning efter den först avlidna maken. Bouppteckningsskyldigheten ligger i detta fall alltid hos 

den efterlevande maken. Detsamma gäller dem som får åberopa ett testamente först när den första 

testamentstagarens rätt har upphört (ÄB 18:1). 



• Även en person som har förordnats att ta hand om kvarlåtenskapen kan vara skyldig att förrätta 

bouppteckning (ÄB 20:2.1). 

o T.ex. en boutredningsman som tingsrätten förordnat 

• Den bouppteckningsskyldige ska utse två gode män att förrätta bouppteckningen (ÄB 20:2.1). 

o Gode männen förrättar bouppteckningen, och deras särskilda uppgift är att värdera 

tillgångarna (ÄB 20:6.3). 

o Inga särskilda behörighetskrav.  

 Allmänt krav: myndiga med obegränsad rättshandlingsförmåga  

o Gode männen ska enligt bästa förstånd värdera alla de tillgångar som den som uppger 

dödsboet har gett uppgifter om. Boet uppges av den som bäst är förtrogen med boets 

ställning (ÄB 20:6.1). 

 I praktiken någon arvinge, efterlevande make eller sambo 

• Bouppteckningsinstrumentet ska inom en månad från bouppteckningen i ett exemplar tillställas 

skattebyrån på den ort där arvlåtaren hade sitt sista hemvist (29 § 1 mom. i lagen om skatt på arv och 

gåva). 

o Om arvskifte har förrättats, ska arvskiftesinstrumentet bifogas till bouppteckningen. 

• Uppgifterna i bouppteckningen läggs till grund för det beslut som fattas vid arvsbeskattningen. 

o Skatteförvaltningen kan dock självständigt ompröva frågan om värdet på egendomen.  

• Bouppteckningsinstrumentet är en sekretessbelagd handling. 

o UND - Bouppteckningen efter en efterlevande make ska innehålla en kopia av den först 

avlidna makens bouppteckning -> delägarna i den efterlevande makens dödsbo har rätt att 

få en kopia av bouppteckningen som förrättades efter den först avlidna maken. 

o UND – Undantagsvis kan även någon annan ha rätt att få en kopia, om sökanden kan visa 

att handlingen behövs för att fullgöra en lagstadgad skyldighet (HFD) 

• Ett intressebevakaruppdrag som gäller en minderårig införs i registret över förmynderskapsärenden, 

om den minderåriga är delägare i ett dödsbo och den minderårigas andel i boets tillgångar överstiger 

20 000 euro (FörmyndVL 66 §, FörmyndVF 4 § 1 mom.) -> därför ska en kopia av 

bouppteckningsinstrumentet inom en månad från det bouppteckningen förrättades lämnas in till 

magistraten, om någon av dödsboets delägare är minderårig (FörmyndVL 48.2 §). 

o Gäller inte om huvudmannen uppnått myndighetsåldern men har en intressebevakare  

 Intressebevakaren skyldig att redogöra för den förmögenhetsökning huvudmannen 

fått i form av arv  

• Vid försummelse att förrätta bouppteckning ska tingsrätten på anmälan av skattebyrån förordna en 

lämplig person att förrätta bouppteckning (29 § 2 mom. i lagen om skatt på arv och gåva, ÄB 20:9). 

o Om det inte är möjligt att på detta sätt få en bouppteckning eller om bouppteckningen inte 

ens efter rättelse kan läggas till grund för beskattningen, ska beskattningen verkställas 

enligt uppskattning (34 § i lagen om skatt på arv och gåva). 

• Bouppteckning ska förrättas efter alla personer som varaktigt har bott i Finland oberoende av om det är 

fråga om ett litet eller stort arv (ÄB 20:1). 

• Lagen om skatt på arv och gåva bygger på principen om beskattning av andelar. 

o Hur mycket varje arvinge får räknas ut och arvsskatten fastställs i enlighet med detta 

• Två skatteklasser: 

o 1. Arvlåtarens make, arvinge i rakt uppstigande eller nedstigande led, makes arvinge i rakt 

nedstigande led samt arvlåtarens trolovade eller sambo enligt lagen om upplösning av 

sambors gemensamma hushåll upp till det belopp som den trolovade eller sambon har fått 

i bidrag (11 § 1 mom. 1 punkten i lagen om skatt på arv och gåva). 

o 2. Övriga släktingar och utomstående personer  



• Från den skattepliktiga arvslotten får enligt 12 § i lagen om skatt på arv och gåva arvlåtarens make dra 

av 60 000 euro (makeavdrag) och en sådan arvinge i direkt nedstigande led till arvlåtaren som vid 

dödsfallet var närmast till arv efter arvlåtaren och som då inte hade fyllt 18 år 40 000 euro 

(minderårighetsavdrag) 

o Makeavdraget gäller endast en efterlevande make eller en efterlevande sambo som hade 

eller hade haft ett gemensamt barn med arvlåtaren  

• Efter avdragen betalas arvsskatt i första skatteklassen enligt följande principer (se 14 § i lagen om skatt 

på arv och gåva). 

o Beskattningsbara andelens värde 20 000 – 40 000  

 Det konstanta skattetalet vid andelens nedre gräns – 100€ 

 Skatteprocenten på den överstigande andelen – 8% 

o Beskattningsbara andelens värde 40 000 – 60 000 

 Det konstanta skattetalet vid andelens nedre gräns – 1700€ 

 Skatteprocenten på den överstigande andelen – 11% 

o 60 000 – 200 000 

 3 900€ 

 14% 

o 1 000 000 ->  

 159 500€ 

 20% 

9. Samförvaltning av dödsbo  
• När en arvlåtare dör uppkommer ett dödsbo samt en provisorisk dödsboförvaltning, som senare ersätts 

med delägarnas samförvaltning (ÄB 18:3) 

• Dödsbodelägarna sköter dödsboets egendom och ser till att bouppteckning förrättas  

• Förteckning på vilka som är dödsbodelägare (ÄB 18:1):  

• 1. En arvinge. Efterarvingarna - alltså arvingarna efter den först avlidna maken - har rätt att få en andel 

av den sist avlidna makens bo. Efterarvingarna är arvingar till den först avlidna maken, men delägare 

först i den sist avlidna makens dödsbo (ÄB 18:1.1). 

o -> Bröstarvingar alltid delägare i dödsboet  

• 2. Även en universell testamentstagare är dödsbodelägare. Vid arvskiftet har en universell 

testamentstagare samma ställning som en bröstarvinge. Såväl fysiska som juridiska personer kan vara 

universella testamentstagare.  

o Med universell testamentstagare avses den som genom ett testamente har fått hela eller 

en proportionell andel av kvarlåtenskapen eller t.ex. "den egendomen som finns kvar" när 

legaten har fullgjorts. 

  Med legat avses ett testamentariskt förordnande i vilket någon ges en viss summa, 

sak eller fordran. Den som har fått ett legat är inte delägare i dödsboet. 

• 3. Den efterlevande maken är delägare i sin avlidna makes dödsbo, om 

o den efterlevande maken har rätt till arv med stöd av ÄB 3 kap. eller 

o den efterlevande maken har rätt att åberopa ett universaltestamente till förmån för honom 

eller henne eller 

o makarna eller en av dem hade giftorätt ända tills avvittringen har förrättats (HD 1973 II 22). 

• 4. En frånskild make är delägare i sin före detta makes dödsbo, om åtminstone en av makarna hade 

giftorätt i den andras egendom och ingen avvittring har förrättats mellan makarna (HD 2001:56). 

• En efterlevande make är inte delägare enbart på den grunden att han eller hon har rätt att hålla 

kvarlåtenskapen oskiftad i sin besittning. 



• En arvinge och en universell testamentstagare betraktas som delägare även när deras rätt är tvistig (ÄB 

18:1.2) – tvistighetsregeln  

• Om en dödsbodelägare dör, träder den avlidnes dödsbo in som arvinge. 

• Ett dödsbo förvaltas genom delägarnas samförvaltning. 

o Samförvaltningen börjar då dödsboet uppkommer vid arvlåtarens död och upphör när 

arvskiftet vinner laga kraft. 

o Alla dödsbodelägare har rätt att delta i samförvaltningen. 

 Oberoende av hur stor hens arvslott är  

o Samförvaltningen sköts enligt konsensusprincipen. 

• När beslut fattas i samförvaltningsfrågor ska alla delägare vara personligen närvarande eller vara 

representerade på behörigt sätt. 

o Omyndiga ska ha en ojävig intressebevakare  

 Om den omyndigas föräldrar inte är delägare i samma dödsbo, har de som barnets 

lagbestämda intressebevakare rätt att företräda barnet (FörmyndVL 32.2 §).  

 Om en av föräldrarna eller vardera är delägare i samma dödsbo som barnet, ska en 

ställföreträdande intressebevakare utses att föra barnets talan. 

o Myndiga kan själva föra sin talan eller befullmäktiga någon annan  

• Samförvaltningen omfattar alla de åtgärder som är nödvändiga för att utreda, sköta, bevara, och 

förkovra kvarlåtenskapen. 

o En boutredning som sköts av delägarna  

• Bestämmelserna om samförvaltning av dödsbo hindrar inte en dödsbodelägare från att föra talan till 

godo för dödsboet, även om de övriga delägarna inte förenar sig om talan (ÄB 18:2.2). 

• Delägarna kan ha ett behov att uppskjuta arvskiftet till framtiden, bestämmelserna i L om 

samförvaltning kan då vara alltför osmidiga -> möjlighet att avtala om ett smidigare förfarande o bl.a. 

om vem som i praktiken ska representera dödsboet  

• Lagen innehåller inga uttryckliga formkrav på avtal om samförvaltning. I lagen nämns endast 

möjligheten att ingå avtal om samförvaltning (ÄB 24:1.1). 

• Alla dödsbodelägare ska vara representerade när ett avtal om samförvaltning av dödsbo ingås. 

o Den som är intressebevakare behöver magistratens tillstånd för att på sin huvudmans 

vägnar ingå ett avtal om samförvaltning (FörmyndVL 34 § 1 mom. 8 punkten). 

• Ett avtal om samförvaltning kan ingås genast när arvlåtaren har dött. 

• För att det ska vara fråga om ett avtal om samförvaltning ska det vara möjligt att bevisa att parterna 

har haft för avsikt att ingå ett avtal om samförvaltning (HD 1989:142). 

o Delägarna kan fritt bestämma hur de ska förvalta dödsboet.  

o Om något annat inte framgår av avtalet, tolkas avtalet gälla all egendom som finns i 

dödsboet. 

• Delägarnas behörighet att bestämma om samförvaltningens innehåll begränsas av den rätt som tredje 

man kan ha.  

o Oberoende av avtalets innehåll svarar delägarna solidariskt för en skada som de har orsakat 

någon vars rätt beror på boutredningen.  

o Solidariskt ansvar gäller även en skuld som delägarna har tagit upp eller som de har blivit 

ansvariga för med stöd av ärvdabalkens bestämmelser om skuldansvar. 

• Ett avtal om samförvaltning kan ingås för viss tid eller tillsvidare (ÄB 24:1) 

• Avtalets giltighet kan upphöra genom uppsägning eller genom att det förfaller eller till följd av ett 

domstolsbeslut (ÄB 24:3). 

10. Förvaltning genom boutredningsman  
• Ett dödsbo kan även förvalta av en boutredningsman (kallas ibland officialutredning)  



• Det är tingsrätten som utser boutredningsmän (ÄB 19:1). 

• Ansökan om att boutredningsman ska tillsättas 

o 1. En dödsbodelägare har en absolut rätt att kräva att få en boutredningsman (ÄB 19:1.1) 

 Även när delägarens ställning som delägare är tvistig (HD). 

 En delägare har rätt att lämna in en ansökan oberoende av om dödsboet har 

utretts eller inte (HD 1977 II 102, HD 1992:176). 

o 2. Dödsboets egendom ska lämnas över till förvaltning av boutredningsman även om någon 

av boets eller arvlåtarens borgenärer eller någon som ansvarar för boets eller arvlåtarens 

skulder begär detta. 

 UND – kan inte överlåtas till boutredningsman, om borgenären som lämnat in 

ansökan har en säkerhet som tryggar betalningen av fordran eller om delägarna 

erbjuder sökanden en sådan säkerhet.  

 Innan ansökan lämnas in ska borgenären uppmana dödsboet att betala och ge boet 

skälig tid att betala skulden (ÄB 19:2.1). 

o 3. Även en delägares utmätningsborgenär har rätt att få en boutredningsman till dödsboet. 

 Ett förordnande om boutredningsman kan meddelas, även om delägaren motsätter 

sig det.  

 Utmätningsmannen för utmätningsborgenärens talan (ÄB 19:2.2). 

o Andra gruppen består av dem som måste motivera sin ansökan: 

 I dessa fall får en boutredningsman utses endast om sökanden har visat att ett 

förordnande till boutredningsman behövs för att säkerställa hans eller hennes 

rättigheter (ÄB 19:1.1). 

 1. Legatarier är skyldiga att motivera sin ansökan (ÄB 19:1.1) 

 2. Den som har rätt att föra talan för fullgörande av en ändamålsbestämmelse i 

testamentet  

 3. Den som förvärvat en andel i dödsboet.  

 4. Dem som har rätt att få bidrag ur kvarlåtenskapen, men som inte är delägare i 

dödsboet (ÄB 19:1.2) 

o En efterlevande make som inte är dödsbodelägare har inte en absolut rätt att få en 

boutredningsman på samma sätt som delägare i dödsboet.  

 Kan dock ha rätt till bidrag. 

 Samma gäller efterlevande sambo  

• En testamentsexekutor, dvs. den som i ett testamente har getts i uppdrag att ombesörja 

boutredningen, har förtur att bli utsedd som boutredningsman (ÄB 19:4.3). 

o Om inte särskilda skäl mot detta finns  

 Möjligt motskäl t.ex. om en jurist för mycket billigt fabricerar testamenten i vilka 

hen utses till testamentsexekutor 

• Till boutredningsman ska tingsrätten förordna en person som kan antas vara skickad att verkställa 

boutredningen med den insikt som boets art kräver och som samtycker till uppdraget (ÄB 19:4.1). 

o Lämplig -> opartisk i förhållande till boets delägare  

 Jävsfrågan ska bedömas enligt samma grunder som tillämpas i fråga om 

förordnande till skiftesman (HD) 

• En delägare kan förordnas till boutredningsman endast om de övriga delägarna inte motsätter sig det 

och särskilda skäl talar för förordnandet (ÄB 19:4.2). 

• Tingsrätten ska ge dem som inte har varit med om att lämna in ansökan en möjlighet att yttra sig med 

anledning av ansökan (ÄB 19:10.3). 

o Enligt lagen ska domstolen fästa särskild uppmärksamhet vid förslag som framförts av 

delägare och av dem vars rätt är beroende av att dödsboet utreds. 



o Tingsrätten dock inte bunden till delägarnas uppfattningar  

 Om delägarna är enhälliga om vem de vill ha som boutredningsman, ska tingsrätten 

följa deras åsikt, om inte särskilda skäl talar mot detta 

• När kvarlåtenskapen har överlämnats till boutredningsmannens förvaltning, förlorar dödsbodelägarna 

sin saklegitimation, dvs. sin rätt att fatta beslut i ärenden som gäller dödsboet. 

• Efter att dödsboet har lämnats över till förvaltning av boutredningsman, är det boutredningsmannen 

och endast denne som med stöd av sin allmänna befogenhet har rätt att företräda dödsboet mot tredje 

man och som har rätt att kära och svara i alla mål som gäller dödsboet (ÄB 19:13). 

o En del käromål är dock till sin natur så personliga att endast en arvinge kan fatta beslut om 

huruvida talan ska väckas.  

 T.ex. möjligheten att klandra ett testamente är en rätt som endast tillkommer 

arvingarna och därför kan en boutredningsman inte klandra ett testamente (HD 

1969 II 13). 

 Inte heller har boutredningsmannen rätt att föra talan om återkallande av 

testamente eller kräva utfyllnad av laglott eller att en gåva som efterlevande 

maken har gett ska återbäras till dödsboet (HD 1998:139). 

• Boutredningsmannens första uppgift är att ta kvarlåtenskapsegendomen i sin besittning (ÄB 19:12). 

o Delägarna eller den som sköter boets egendom överlämnar alla de dokument som gäller 

kvarlåtenskapen, som t.ex. depositionsbevis, aktier, obligationer, lagfartsdokument samt 

skuldebrev  

• Om det inte finns tillräckligt med information om arvlåtarens bankärenden, har boutredningsmannen 

rätt att begära att bankerna ska lämna utredning över arvlåtarens konton och depositioner. 

• Om delägarna eller någon av dem fortsätter att ha egendomen i sin faktiska besittning, ska 

boutredningsmannen säkerställa att egendomen sköts på ett riktigt sätt. Dödsboets penningtillgångar 

ska dock alltid deponeras på ett konto som har öppnats i dödsboets namn (ÄB 19:15). 

• Boutredningsmannen ska försöka träffa avtal med borgenärerna (ÄB 19:12a.1) 

o Boutredningsmannen har rätt att på ett sätt som binder dödsboet ingå avtal med 

borgenärerna om deras samtycke till att delvis eller helt befria dödsboet från skyldigheten 

att betala den avlidnas eller dödsboets skulder. 

• Boutredningsmannen äger kära och svara i mål som rör dödsboet (ÄB 19:13). 

o Rätt att på boets vägnar ensam lämna in en stämningsansökan  

o Får på boets vägnar föra talan i fordrings- och skadeståndsmål mot en dödsbodelägare eller 

en utomstående (HD) 

 Måste dok vara nödvändig för att dödsboet ska kunna utredas 

o En utomstående, men också t.ex. en laglottsarvinge eller den efterlevande maken kan vara 

svaranden.  

• Boutredningsmannen kan i sitt käromål åberopa alla de grunder som arvlåtaren själv under sin livstid 

skulle ha haft rätt att åberopa. 

• Det är även boutredningsmannen som sköter om att avtal som binder dödsboet fullgörs och sägs upp 

• Boutredningsmannens behörighet att disponera över egendomen i kvarlåtenskapen omfattar alla de 

åtgärder som är nödvändiga för att dödsboet ska kunna utredas 

o Primära syftet med boutredning: betala skulderna eller ingå förlikning med borgenärerna  

o Boutredningsmannen får överlåta egendom eller vidta någon annan åtgärd, om detta 

bidrar till att utreda skuldförhållandena i dödsboet. 

 Begränsas behörigheten  

• Inom ramen för de ovan beskrivna gränserna får boutredningsmannen fritt överlåta lös egendom. 



o Innan lös egendom realiseras, ska boutredningsmannen inhämta delägarnas åsikt om 

saken, men deras samtycke är inte ett krav som måste uppfyllas för att överlåtelsen ska 

vara giltig (ÄB 19:12.2). 

• Det allmänna syftet med boutredning medför att boutredningsmannen inte kan överlåta familjens 

bostad eller bohag till en utomstående, om den efterlevande maken har rätt att hålla kvarlåtenskapen 

oskiftad i sin besittning. 

o UND – om egendomen måste säljas för att skulderna ska kunna betalas  

• Boutredningsmannen kan utan arvingarnas samtycke ansöka om inteckning i fast egendom som tillhör 

dödsboet. 

• Däremot kan pantsättning av fast egendom, dvs. överlåtelse av pantbreven, ske endast med delägarnas 

samtycke eller med domstolens tillstånd (ÄB 19:14.1). 

• Allmänna syftet är att göra boet klart för arvskifte, en kvarlåtenskap kan skiftas först när skulderna har 

betalats eller tillgångarna för betalning av skulderna har ställts under särskild vård.  

o Det är boutredningsmannens särskilda uppgift att fullgöra legat och 

ändamålsbestämmelser (HD 1988:121). 

• Arvskifte får inte påbörjas förrän boutredningsmannen har meddelat att boutredningen har avslutats 

(ÄB 19:16.1). 

o Väsentligt för att ett dödsbo ska vara klart för arvskifte att kvarlåtenskapens omfattning har 

utretts  

o I ostridiga situationer konstaterar boutredningsmannen att ett rättsobjekt hör eller inte hör 

till dödsboet  

o I oklara situationer kan boutredningsmannen måsta väcka fastställelsetalan för att klargöra 

vilken egendom som ingår i dödsboet  

• Om det finns skäl att misstänka att dödsboets tillgångar inte täcker boets och den avlidnas skulder, ska 

boutredningsmannen försöka ingå avtal med borgenärerna om betalning av skulderna (ÄB 19:12a.1). 

o Om inte lyckas -> boutredningsmannen har rätt att fatta beslut om betalning av skulderna  

• Boutredningsskulderna betalas till fullt belopp även i ett överskuldsatt dödsbo. 

o Boutredningsskulder - skäliga kostnader för begravning och bouppteckning samt kostnader 

som är nödvändiga för boets vård, förvaltning och utredning (ÄB 18:5). 

• Övriga borgenärer får betalt ur de tillgångar som finns kvar i dödsboet efter att boutredningsskulderna 

har betalats och var och en av dem får en sådan proportionell andel som motsvarar vederbörandes 

fordran. 

o L om den ordning i vilken borgenärerna ska få betalning  

• Boutredningsmannen ska fatta ett skriftligt beslut om den utdelning som var och en av borgenärerna 

har rätt att få (ÄB 19:12a.2). 

o Borgenärerna och delägarna har rätt att yrka att beslutet ska ändras genom att väcka talan 

inom tre månader från delfåendet (ÄB 19:12a.3). 

• Målsättningen är att också insolventa dödsbon ska kunna utredas genom beslut som fattas av 

boutredningsmannen som likväl har rätt att ansöka om att boet ska avträdas till i konkurs (ÄB 19:12b). 

o Om ett dödsbo har försatts i konkurs kan krav med stöd av L om återvinning till konkursbo 

framföras att egendom ska återbäras till dödsboet. 

• Om det i samband med bouppteckningen kommer fram att dödsboets tillgångar inte efter att 

boutredningsskulderna har betalats räcker till för att betala boutredningsmannens arvode och utgifter 

eller om gäldenärens dödsbo har försatts i konkurs, inverkar preskriptionen av en skuld inte på det 

ansvar som andra gäldenärer eller borgensmän har för samma skuld. 

• En boutredningsman kan för det första entledigas från uppdraget på egen ansökan. 

o Motiverad ansökan till den tingsrätt som har utsett hen till boutredningsman  



 Giltiga orsaker t.ex. sjukdom, sådana uppdrag som hindrar att boutredning sköts 

effektivt eller meningsskiljaktigheter mellan flera boutredningsmän om hur boet 

ska utredas (ÄB 19:6.1) 

• En boutredningsman kan även entledigas, om alla delägare lämnar in en gemensam ansökan om saken 

(ÄB 19:7). 

o Behöver inte motiveras 

o Tingsrätten får inte entlediga boutredningsmannen, om detta skulle leda till risk för skada 

för någon vars rätt är beroende av boutredningen  

• Om boutredningsmannen inte är lämplig, har var och en vars rätt är beroende av boutredningen rätt 

att kräva att boutredningsmannen ska skiljas från uppdraget (ÄB 19:6.1). 

• Om domstolen får kännedom om ett fall av detta slag, kan den även på ämbetets vägnar fatta beslut 

om att boutredningsmannen ska skiljas från uppdraget (ÄB 19:6.2).  

• Om boutredningsmannen avträder dödsboet till konkurs, förfaller boutredningsmannaförordnandet 

direkt med stöd av lag (ÄB 19:8). 

• Om boutredningsmannen inte entledigas under boutredningen, fortsätter boutredningsmannens 

behörighet ända tills avvittringen eller arvskiftet har vunnit laga kraft. 

• När arvskiftet har vunnit laga kraft ska boutredningsmannen till envar delägare utge denne 

tillkommande egendom (ÄB 19:16.2). 

• Boutredningsmannen kan när som helst under boutredningen avkrävas en redovisning över hur 

förvaltningen har skötts.  

o Alternativt kan någon annan utses med uppdrag att granska dödsboets förvaltning (ÄB 

19:18.1). 

 Den som fått granskningsuppdraget ska lämna en särskild berättelse över 

granskningen av dödsboets förvaltning 

 Även om redogörelsen, skulle peka på brister i hur dödsboets tillgångar har 

förvaltats, kan boutredningsmannen ändå inte åläggas att ställa en särskild 

säkerhet för eventuella skador -> delägarna kan ansöka om att 

boutredningsmannen ska skiljas från uppdraget eller framföra krav på skadestånd. 

• När boutredningen har slutförts ska boutredningsmannen ge delägarna en redovisning av förvaltningen 

av dödsboet (arg. ÄB 19:16.1). 

o Formfritt 

o Som minikrav gäller dock att boutredningsmannen ger delägarna eller skiftesmannen en 

egendomsförteckning, en bokföring i löpande form med tillhörande kontoverifikat och ett 

meddelande om att dödsboet kan skiftas utan att förorsaka någon skada. 

• Lagen innehåller ingen tidsfrist för när slutredovisningen ska ges. 

o UND - Om boutredningsmannen dröjer oskäligt länge med att ge slutredovisningen fastän 

boutredningen har slutförts, kan boutredningsmannen entledigas på delägarnas 

gemensamma ansökan (ÄB 19:7). 

• När boutredningsmannen har avgivit slutredovisningen kan klandertalan väckas mot 

boutredningsmannens förvaltning. 

o Delägarna kan genom en klandertalan i första hand endast yrka på skadestånd av 

boutredningsmannen med anledning av hens åtgärder. 

 Klandertalan kan aldrig leda till att boutredningen förklaras ogiltig och de 

rättshandlingar boutredningsmannen företagit fortsätter att gälla, även om 

delägarna anser de varit onödiga eller illa överlagda.  

o När boutredning klandras genom talan instäms boutredningsmannen som svarande. 

• En boutredningsman är skyldig att ersätta skada som han har förorsakat uppsåtligen eller av 

vårdslöshet (ÄB 19:20.2) 



o Ringa vårdslöshet -> skadeståndsskyldigheten kan nedsättas eller boutredningsmannen 

helt befrias från den (ÄB 19:19.1) 

• Skadeståndstalan kan inte väckas mot en boutredningsman medan boutredningen pågår. 

• Kostnaderna som uppkommer till följd av boutredning räknas som dödsboets skulder (ÄB 18:5). 

o Slutredovisningen ska innehålla information om de betalda boutredningskostnaderna. 

o Arvodet betalas i första hand med dödsboets tillgångar. 

 Om dödsboets tillgångar inte räcker till för att betala arvodet, ligger 

betalningsansvaret på den på vars ansökan boutredningsmannen utsågs. 

 Flera sökanden -> solidariskt ansvar (ÄB 19:20) 

• Boutredningsmän har rätt att få ett skäligt arvode för sitt arbete (ÄB 19:20.1). 

o Tre grunder för att bestämma arvodet – boets art, omfång samt det arbete som har utförts 

för att fullgöra uppdraget 

11. Testamentsexekutor  
• En arvlåtare kan endast genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap. 

• Ett förvaltningsförordnande ges i praktiken i form av ett förordnande till testamentsexekutor. 

• Testamentsexekutor – den som med stöd av arvlåtarens förordnande har fått befogenhet att förvalta 

dödsboet istället för arvlåtarens arvingar och universella testamentstagare  

• En testamentsexekutors befogenhet börjar när testamentet vinner laga kraft. 

o Den som har förordnats till testamentsexekutor har dock rätt att redan på förhand ansöka 

om att en boutredningsman ska utses (ÄB 19:1.4). 

• Det är testamentsexekutorns uppgift att bestämma tid och ort för bouppteckningen och att utse två 

gode män att förrätta den, om delägarna inte själv vidtar åtgärderna (ÄB 20:2.1).  

o Testamentsexekutorn har denna skyldighet också när testamentet inte har vunnit laga 

kraft. 

• Omfattningen av en testamentsexekutors befogenhet beror på testamentet. 

o Om inte något annat föranleds av testamentets innehåll eller hur testamentet ska tolkas, 

tillämpas bestämmelserna om boutredningsmän även på testamentsexekutorer (ÄB 

19:21.1). 

o Ett förordnande till testamentsexekutor inskränker inte den efterlevande makens rätt att 

delta i boutredningen. 

o Testamentsexekutorn har inte rätt att avträda dödsboet till konkurs. 

12. Efterlevande makes rätt att hålla kvarlåtenskapen oskiftad i sin besittning  
• Om den först avlidna maken efterlämnar bröstarvingar och en efterlevande make, får den efterlevande 

maken hålla kvarlåtenskapen oskiftad i sin besittning (ÄB 3:1a.1). 

o Äkta make eller en part i ett registrerat partnerskap 

• Om arvlåtaren efterlämnar endast en bröstarvinge, ärver denne ensam hela kvarlåtenskapen (som 

belastas av den efterlevande makens nyttjanderätt). 

o Om det däremot finns flera bröstarvingar, bestäms deras rättsliga ställning i enlighet med 

bestämmelserna om samförvaltning och skifte. 

• En efterlevande make har rätt att hålla kvarlåtenskapen oskiftad i sin besittning även när den avlidna 

maken hade upprättat ett testamente till förmån för någon annan än den efterlevande maken (ÄB 

3:1a.2). 

o Testamentstagaren får egendomen som getts till den i sin besittning först efter den 

efterlevande makens besittningsrätt upphört 

• En efterlevande make är inte delägare i sin avlidna makes dödsbo enbart på grund av att han eller hon 

har rätt att hålla den avlidnas kvarlåtenskap i sin besittning. 



o Om inte delägare -> ingen skyldighet för den efterlevande maken att förrätta 

bouppteckning  

• En efterlevande makes rätt kan bara gälla den behållna kvarlåtenskapen, dvs. det som finns kvar efter 

att skulderna har betalats. 

o Insolvent dödsbo -> ingen egendom som den efterlevande maken skulle ha rätt att hålla i 

sin besittning  

• Den efterlevande makens rätt begränsas av bröstarvingarnas rätt att kräva att kvarlåtenskapen ska 

skiftas. 

o Arvskifte kan förrättas först när omfattningen av kvarlåtenskapen har bestämts genom 

kvarlåtenskapsavvittring eller kvarlåtenskapsavskiljande. 

o Om bröstarvingarna efter den först avlidna maken inte under den efterlevande makens 

livstid kräver arvskifte, får den efterlevande maken hålla hela kvarlåtenskapen oskiftad i sin 

besittning (den efterlevande makens maximiskydd).  

o Om bröstarvingarna trots allt yrkar på arvskifte, reduceras den efterlevande makens 

maximiskydd till ett minimiskydd. 

• Om den enda egendom som finns i den avlidna makens kvarlåtenskap är den bostad som användes som 

makarnas gemensamma hem och den lösa egendom som var makarnas sedvanliga bohag, omfattar den 

efterlevande makens maximiskydd exakt denna egendom som är viktig som socialt skydd för den 

efterlevande maken. 

o Om kvarlåtenskapen även omfattar mycket annan egendom, finnsinte alltid ett behov att 

hålla denna oskiftad. Kan vara oskäligt mot bröstarvingarna.  

o -> Därför har bröstarvingarna rätt att kräva arvskifte under den efterlevande makens livstid. 

• När kvarlåtenskapsavvittring eller kvarlåtenskapsavskiljande förrättas med anledning av yrkande på 

arvskifte kan det komma fram att den efterlevande maken äger en bostad som är lämplig som hans 

eller hennes hem. I en sådan situation kan arvskiftet omfatta hela kvarlåtenskapen, även om den 

bostad som använts som makarnas gemensamma hem ingår i kvarlåtenskapen.  

o Men även i den situationen att den efterlevande maken inte har en bostad som lämpar sig 

som hans eller hennes hem, kan en bostad som den efterlevande maken behöver och som 

ingår i kvarlåtenskapen vara föremål för arvskifte och vid skiftet läggas på en eller flera 

arvingars lott. Trots ett sådant skifte fortsätter den efterlevande maken att ha en livslång 

nyttjanderätt till bostaden. 

 Hur stor förmögenhet efterlevande maken har påverkar inte  

• Syftet med den efterlevande makens minimiskydd är att skydda den efterlevande makens boende. 

Sålunda ska även sedvanligt bohag alltid lämnas oskiftat i den efterlevande makens besittning (ÄB 

3:1a.2). 

• Om en bostad eller bohag inte kan ges, skyddas den efterlevande maken av bestämmelserna om bidrag  

• Den som har fått nyttjanderätt till egendom har rätt att förvalta egendomen och njuta avkastningen 

därav (ÄB 3:1a.3, 12:2-9). 

o Den efterlevande maken ska vid förvaltningen beakta ägarens rätt och fördel (ÄB 12:3). 

 Främst att förvaltningen inte får skötas vårdslöst.  

• Nyttjanderättshavarens möjligheter att disponera över nyttjanderätt underkastad egendom har 

kännbart begränsats till förmån för ägaren (ÄB 12:4.2). 

o Principen om att egendomen ska bevaras -> nyttjanderättshavaren ska i den mån det är 

möjligt bevara egendomen för ägarens räkning  

 Kräver inte att den nyttjanderätt underkastade kvarlåtenskapen går över 

oförändrad i fråga om sakerna till ägarna när efterlevande makens rätt har upphört  

 Saker kan vid normal användning slitas eller minska i värde  

• Principen om att egendomen ska bevaras kompletteras av specialbestämmelser  



o 1. Egendomen får inte sammanblandas med annan egendom (förbud mot 

sammanblandning)  

 UND – om egendomens ändamålsenliga användning ger anledning att handla 

annorlunda (ÄB 12:3.1)  

o 2. Nyttjanderättshavarens skyldighet att placera penningtillgångarna (placeringsskyldighet)  

 Om det finns penningtillgångar i kvarlåtenskapen är den efterlevande maken 

skyldig att placera penningtillgångarna i ägarens namn (ÄB 12:5). 

• Den efterlevande makens rätt att direkt med stöd av lag eller testamente besitta kvarlåtenskapen 

oskiftad är en rättighet av personlig natur -> naturligt att det är förbjudet att överlåta själva 

nyttjanderätten (ÄB 12:4.1). 

o I praktiken kan hen dock avstå från sin nyttjanderätt utan eller mot vederlag till förmån för 

ägaren 

o UND - Om det t.ex. är fråga om bohag, kan den efterlevande maken allt efter behov 

överlåta gammalt bohag och skaffa nytt i stället (ÄB 12:4.2). 

 En giltig överlåtelse leder till att den efterlevande makens skyldighet att vårda 

egendomen upphör. 

 Men samma användnings- och överlåtelsebegränsningar som gällde den 

ursprungliga egendomen gäller även den egendom som kommit i stället för den 

gamla egendomen -> surrogatprincipen (ÄB 12:8). 

• Den efterlevande maken har rätt att njuta avkastningen av den nyttjanderätt underkastade egendomen 

(ÄB 12:3.1). 

o UND - Nyttjanderättshavaren svarar för sådana nödvändiga kostnader för egendomen som 

är av det slaget att de ska betalas med den avkastning som uppkommit under den 

efterlevande makens besittningstid (ÄB 12:3.2)  

 Nettoprincipen - nödvändiga kostnader ska dras av från avkastningen av den 

nyttjanderätt underkastade egendomen  

• Ägaren får inte utan den efterlevande makens samtycke överlåta eller pantsätta nyttjanderätt 

underkastad egendom och inte heller förfoga över den på något annat sätt (ÄB 12:6). 

o Om den efterlevande maken utan godtagbar grund vägrar att lämna samtycke, kan 

domstolen på ansökan tillåta överlåtelsen eller inteckningen, när skäl därtill föreligger. 

• HR - I regel får nyttjanderätt underkastad egendom inte utmätas för ägarens skuld. 

o UND - Nyttjanderätt underkastad egendom kan utmätas för ägarens skuld, om egendomen 

svarar som säkerhet för skulden eller om det är fråga om skuld som ägaren svarar för med 

stöd av ärvdabalkens bestämmelser om skuldansvar (ÄB 12:7). 

• Om den först avlidna maken vid sin död efterlämnade en bröstarvinge, förrättas under den 

efterlevande makens livstid eller efter dennes död avvittring av makarnas egendom (alternativt 

avskiljande) och arvskifte 

o Oberoende av bröstarvinges eller universell testamentstagares yrkande på skifte har den 

efterlevande maken rätt att åberopa sitt minimiskydd. 

o Den efterlevande maken har rätt att hålla bostaden som användes som makarnas 

gemensamma hem eller någon annan sådan bostad i kvarlåtenskapen som är lämplig som 

hem oskiftad i sin besittning, om det inte i den efterlevande makens förmögenhet ingår en 

bostad som är lämplig som hem.  

o Sedvanligt bohag som finns i det gemensamma hemmet ska alltid lämnas oskiftat i den 

efterlevande makens besittning (ÄB 3:1a.2). 

o Om det vid avvittringen eller avskiljandet framgår att den efterlevande maken äger eller vid 

avvittringen kommer att få en bostad som lämpar sig som hem, kan den efterlevande 

maken inte vid arvskiftet åberopa rätten till bostadsförmån.  



 En bostad som till sin storlek, utrustningsstandard och byggsätt samt läge 

motsvarar makarnas gemensamma bostad räknas som lämplig som hem (HD 

1992:94). 

o Vid avvittringen har den efterlevande maken rätt att åberopa sin rätt till 

utjämningsprivilegium  

o Om ingen avvittring förrättats är det inte möjligt att avgöra om den efterlevande maken 

har rätt att besitta bostaden, därför får hem bo i bostaden som användes som makarnas 

gemensamma hem ända tills avvittringen har förrättats 

• Arvlåtarens kvarlåtenskap kan under den efterlevande makens livstid på yrkande av en bröstarvinge 

skiftas helt eller delvis. Även en universell testamentstagare kan yrka på skifte. 

o Vid arvskiftet kan delägarna skifta den del av kvarlåtenskapen som inte omfattas av den 

efterlevande makens nyttjanderätt. 

o Ett partiellt skifte kan förrättas endast om avvittring har förrättats. 

o Den del av kvarlåtenskapen som skiftas delas mellan bröstarvingarna i förhållande till deras 

skifteslotter. När den efterlevande makens rätt har upphört, skiftas bostaden och bohaget 

vid ett kompletterande arvskifte i enlighet med normala skiftesbestämmelser. 

• Också hela kvarlåtenskapen kan skiftas mellan bröstarvingarna i enlighet med deras skifteslotter. 

o Arvingarnas rätt till specifika föremål 

o Den efterlevande makens rätt till minimiskydd hindrar inte att bestämmelsen tillämpas på 

den minimiskyddsunderkastade bostaden som använts som makarnas gemensamma hem 

och bohaget, dvs. också bostaden och bohaget kan skiftas, men den efterlevande maken 

fortsätter att ha nyttjanderätt till bostaden och bohaget. 

o Vid ett arvskifte under den efterlevande makens livstid kan ett skifte inte förrättas så att 

någon av delägarna mot sin vilja tilldelas den bostad och det bohag som den efterlevande 

maken har nyttjanderätt till. 

 Delägarna ska var och en få egendom som är fri från belastningar eller at vars och 

ens lott belastas på samma sätt. Med delägarnas samtycke får avsteg göras från 

bestämmelsen. 

• Även om den efterlevande maken motsätter sig arvskifte får ett skifte förrättas. 

o Hens rättsskydd förverkligas så att hen i sin besittning får den egendom som omfattas av 

minimiskyddet, dvs. bostaden och sedvanligt bohag, (ÄB 3:1a.2, 12:2-9) 

• Under den efterlevande makens livstid kan skifte förrättas på vanligt sätt som avtalsskifte mellan 

delägarna eller som skifte som förrättas av skiftesmannen (förrättningsskifte). 

13. Efterlevande makes arvsrätt 
• Om arvlåtaren inte efterlämnar bröstarvingar, ärver den efterlevande maken sin avlidna make (ÄB 

3:1.1). 

o Oberoende av om makarna haft giftorätt i varandras egendom eller inte och oberoende av 

pga. vad giftorätten eventuellt har uteslutits.  

• Enligt den legala arvsordningen träder den efterlevande maken in som legal arvinge i stället för 

arvlåtarens andra arvingar än bröstarvingar. 

o Som övriga arvingar efter den först avlidna maken räknas arvlåtarens föräldrar, bröder och 

systrar samt avkomlingar till syskon (de s.k. efterarvingarna). Efterarvingarna är delägare 

först i den sista avlidna makens dödsbo (ÄB 18:1). 

o Den först avlidna maken har rätt att helt utesluta efterarvingarna ur kvarlåtenskapen. 

 Efterarvingar har inte rätt till laglottsskydd mot arvlåtarens testamente. Om den 

först avlidna maken i sitt testamente har bestämt att den efterlevande maken ska 

få arvlåtarens egendom med full äganderätt och testamentet saknar ett 



förordnande om sekundosuccession, får den efterlevande maken egendomen med 

full äganderätt och total frihet att disponera över den. 

o Om arvlåtaren inte har upprättat ett testamente över sin egendom, får den efterlevande 

maken rätt att ensam råda över sin avlidna makes kvarlåtenskap. 

• Den efterlevande maken får en oinskränkt rätt att använda den ärvda egendomen. 

o Den efterlevande maken får hålla kvarlåtenskapen i sin faktiska besittning och fritt använda 

egendomen samt njuta avkastningen och räntan av egendomen. 

• Den efterlevande maken är inte redovisningsskyldig i förhållande till efterarvingarna. Inte heller kan 

efterarvingarna under den efterlevande makens livstid yrka på revision av förvaltningen eller på att god 

man ska tillsättas (jfr ÄB 12:9). 

• Den efterlevande maken är inte skyldig att i första hand använda avkastning som härrör från någon 

annan inkomstkälla och först därefter avkastningen av kvarlåtenskapsegendomen. 

• Såväl den efterlevande makens egna arvingar som den först avlidna makens efterarvingar får sin 

arvslott först ur den egendom som finns kvar när den efterlevande maken har dött. 

• Den efterlevande maken kan inteckna och pantsätta egendom som finns i kvarlåtenskapen och överlåta 

egendomen utan eller med vederlag oberoende av om det är fråga om lös eller fast egendom. 

o Oberoende av om makarna hade giftorätt eller inte  

• När en efterlevande make har ärvt sin avlidna make kan den avlidnas efterarvingar inte kräva boskifte 

så länge som den efterlevande maken lever. Under den efterlevande makens livstid kan boskifte 

förrättas endast på den efterlevande makens initiativ (ÄB 3:5a). 

o Vid boskifte som förrättas under den efterlevande makens livstid får enligt praxis den 

efterlevande maken inte åberopa utjämningsprivilegiet (HD 1997:107, HD 1999:104) -> 

endast boskifte  

 Särskilt när en efterlevande make är mycket mer förmögen än sin avlidna make, 

lönar det sig för honom eller henne att avstå från arv och endast ta emot den rätt 

som efterlevande makar har att hålla kvarlåtenskapen oskiftad i sin besittning (ÄB 

3:1a). 

 Då får hen rätt att förrätta avvittring och där åberopa utjämningsprivilegium  

o Om makarna har haft giftorätt i varandras egendom, innebär boskifte i praktiken att hälften 

av den efterlevande makens bo ska ges arvingarna till den först avlidna maken och den 

efterlevande maken får behålla den andra halvan.  

• Bestämmelserna om arvskifte tillämpas även på inledande av boskifte under den efterlevande makens 

livstid samt på skiftesförfarandet, skiftets form och klander av skifte. En efterlevande makes rätt att 

kräva boskifte är inte bunden till en tidsfrist. 

• Boskiftets innehåll bestäms enligt bestämmelserna om makes arvsrätt -> avvittring behöver inte 

nödvändigtvis förrätts vid boskifte mellan den efterlevande maken och den avlidna makens 

efterarvingar 

o Efterarvingarna har rätt till en proportionell andel av boet, om skiftesparterna inte kommer 

överens om något annat (ÄB 3:1.1). 

 För att bestämma kvotdelen ska man med iakttagande av bl.a. vad som gäller om 

makarnas förmögenhetsförhållanden i äktenskapet beräkna vilken andel den 

efterlevande maken skulle ha fått om egendomen hade delats mellan den 

efterlevande maken och arvlåtaren omedelbart vid dennes död.  

o Ett boskifte som har förrättats under den efterlevande makens livstid binder de arvingar till 

den först avlidna maken som vid den efterlevande makens död skulle ha rätt till arv (ÄB 

3:5a). 

• En efterlevande make har trots ett nytt äktenskap rätt att förvalta den ärvda egendomen.  



o Om den ärvda egendomen omfattar egendom som lyder under rådighetsbegränsningarna i 

ÄL, behöver den efterlevande maken sin nya makes samtycke när han eller hon disponerar 

över egendomen. 

• När den efterlevande maken har dött har såväl dennes arvingar som efterarvingarna till den först 

avlidna maken oberoende av varandra rätt att kräva boskifte med stöd av de allmänna principerna. 

o Efterlevande makens bo är föremål för skiftet.  

 Boet består av den egendom som den efterlevande maken har fått i arv och den 

egendom som har tillhört den efterlevande maken samt avkastningen och annan 

förkovran av egendomarna (ÄB 3:1.2). 

• Boskiftet består av två delskeden. 

• Först bestäms den proportionella lott som efterarvingarna ska få ur boet. 

o Utgångspunkten vid boskifte är att efterarvingarna ska få egendom ur den efterlevande 

makens bo i samma förhållande som motsvarar förhållandet mellan den först avlidna 

makens kvarlåtenskap och makarnas egendom vid tidpunkten för den först avlidna makens 

död. 

o HR - I enlighet med kvotdelspresumtionen, antas att boandelarna är lika stora (ÄB 3:1.2) 

o Enligt presumtionen delas den efterlevande makens bo så att vardera släktgrenen får 

hälften av boet. Den ena halvan tillfaller arvingarna till den först avlidna maken och den 

andra halvan arvingarna till den sist avlidna maken. Inom vardera släktgrenen skiftas arvet i 

enlighet med ärvdabalkens bestämmelser om arv. 

 UND - Kvotdelspresumtionen tillämpas inte när makarnas 

förmögenhetsförhållanden inte bygger på halveringsprincipen (ÄB 3:2.1). Om 

makarna har egendom som är fri från giftorätt tillämpas inte halveringsprincipen.  

• Om värdet på den sist avlidna makens bo vid dennes död är större än värdet var då den först avlidna 

maken dog, ska värdeökningen (dvs. förkovran) räknas till godo för den sist avlidna makens arvingar. 

o All slags värdeökningar berättigar inte till godo för den sist avlidna makens arvingar.  

o Dessa kan få överskottet, om det utreds att den sist avlidna maken har fått motsvarande 

egendom i arv eller genom testamente eller gåva eller att överskottet har uppkommit 

genom förvärvsverksamhet som den sist avlidna maken har utövat efter den först avlidna 

makens död (ÄB 3:4). 

 Värdeökning pga. att den efterlevande maken har förvaltat den först avlidna 

makens egendom på ett ekonomiskt förnuftigt sätt räknas inte  

• Om arvingarna till den sist avlidna maken åberopar att boets förkovran berättigar till avsteg från 

halveringsprincipen, behöver de inte visa att förkovran har berott på arv, testamente eller gåva.  

o Som bevisning räcker att en utredning kan läggas fram över att den efterlevande maken 

under sin besittningstid har fått ett vederlagsfritt förvärv av ovan nämnt slag.  

o På yrkande av den först avlidna makens arvingar ska boutredningsmannen göra 

utredningen.  

o -> Arvingarna kan få högst ett belopp som motsvarar beloppet av förkovran. 

• Boets förkovran kan även bero på att den efterlevande maken har gift om sig och att det nya 

äktenskapet senare har upplösts. Om den efterlevande maken vid den avvittring som har förrättats 

efter det nya äktenskapets upplösning har fått egendom av den andra avvittringsparten, ska denna 

förmögenhet till förmån för den sist avlidna makens arvingar räknas som förkovran av den sist avlidna 

makens boandel (ÄB 3:6.3). 

• Den efterlevande maken kan under sin livstid genom gåva eller rättshandling av gåvonatur på ett 

avgörande sätt inskränka efterarvingarnas rätt. 

o Efterarvingarnas enda rättsskyddsmedel är att vid det boskifte som förrättas efter den sist 

avlidna makens död kräva vederlag (s.k. kvarlåtenskapsrättsligt vederlag) (HD 1981 II 41). 



o Rätten till vederlag uppkommer endast om den efterlevande maken genom gåva eller 

genom någon annan därmed jämförlig handling har överfört egendom till en utomstående 

och sålunda har kränkt den först avlidna makens arvingars rätt (ÄB 3:3.1). 

 Krävs också väsentlig minskning av egendomen (HD). 

o Efterarvingarnas rätt till vederlag kan även gälla egendom som den först avlidna maken inte 

har haft giftorätt i. 

o Om vederlag inte kan ges (pga. egendomen som de facto finns i boet efter gåva inte räcker 

till för att betala vederlaget), ska gåvan eller dess värde återbäras, om den som tog emot 

gåvan hade insett eller borde ha insett att överlåtelsen gjorde intrång i efterarvingarnas 

rätt (ÄB 3:3.2, HD 1999:75). 

 Värdet på egendomen som återbärs bestäms enligt dess verkliga värde vid 

tidpunkten då överlåtelsen skedde (HD 1990:46, HD 1995:76, HD 1999:75). 

 Endast efterarvingar har rätt att väcka talan om återbäring inom 10 år från gåvans 

fullgörande.  

• När den sist avlidna makens bo skiftas har efterarvingarna rätt att på sin lott få vad de önskar av den 

egendom som under äktenskapet hade tillhört den först avlidna maken (ÄB 3:5.1) -> HR – 

efterarvingarnas tagerätt 

o Den sist avlidna makens arvingar har samma rätt i fråga om egendom som tillhört denna 

make. 

 Omfattar egendom som den sist avlidna maken ägde under äktenskapet och 

egendom som den sist avlidna fick under sin besittningstid. 

o De båda skiftesparterna har även rätt att lösa in en fastighet även om fastighetens värde 

skulle vara större än värdet på arvingarnas lott (ÄB 3:5). 

• En efterlevande make får inte genom testamente förordna om vad som ska tillfalla den först avlidna 

makens arvingar (ÄB 3:1.2). 

o Ett testamente som har upprättats i strid med detta förbud saknar verkan i förhållande till 

den först avlidna makens arvingar, om testamentet hindrar dem att få ett belopp i pengar 

som motsvarar deras lagbestämda andel av boet eller hindrar dem att förverkliga sin 

sakrättsliga rätt i kvarlåtenskapen. 

• Systemet har skapats för att säkerställa efterarvingars rätt till arv, men systemet har en viktig roll även 

när makar har haft ett inbördes testamente med stöd av vilket den först avlidna makens egendom har 

tillfallit den efterlevande maken och testamentet därtill har innehållit ett förordnande om att 

egendomen vid den efterlevande makens död ska skiftas mellan de slutliga mottagarna ("mellan 

bröstarvingarna" eller "mellan våra legala arvingar" eller "enligt lag").  

o Testamenten av detta slag kallas begränsade äganderättstestamenten. 

o Samma bestämmelser som gäller makes arvsrätt tillämpas även på begränsade 

äganderättstestamenten, om inte något annat följer av testamentet (ÄB 12:1). 

 Därför delas boet efter den sist avlidna maken, som var den primära 

testamentstagaren, i enlighet med halveringsprincipen, om något annat inte följer 

av testamentet.  

 Testamentariska sekundosuccessorer kan kräva vederlag för minskad boandel på 

samma grunder som legala efterarvingar. Det som sagts ovan om gåvomottagares 

återbäringsskyldighet i förhållande till legala efterarvingar tillämpas även på 

testamentariska sekundosuccessorer. 

14. Rättshandlingar under en arvlåtares livstid som gäller arvingarnas ställning  
• Ett avtal i vilket en arvlåtare bestämmer att avtalsparten ska få hela eller en del av arvlåtarens 

kvarlåtenskap kallas positivt arvsavtal. 



o Ett positivt arvsavtal ger en person som står utanför kretsen av arvingar ställning som 

arvinge eller så bestäms i avtalet på ett bindande sätt hur arvet efter arvlåtarens död ska 

skiftas mellan arvingarna. 

o Ett avtal om kvarlåtenskap efter den som lever är ogiltigt (ÄB 17:1) 

 Princip om testamenteringsmonopol -> ett förordnande om kvarlåtenskap är giltigt 

endast om det ges i ett testamente  

  

• En förbindelse att en gåva fullbordas när arvlåtaren dör är ogiltig (ÄB 17:2) 

o Om viljeyttringen (utfästelse om gåva) innehåller ett villkor om att gåvan ska fullbordas 

först när arvlåtaren dör, är det fråga om en rättshandling för dödsfalls skull (HD 1990:85). 

o Talan om att villkoret är ogiltigt kan väckas vid tingsrätten på den ort där gåvotagaren har 

sitt hemvist. Talan är inte bunden till en tidsfrist (HD 1975 II 87).  

o UND - Om en gåva för dödsfalls skull har upprättats med iakttagande av formkraven för 

testamente är gåvan giltig.  

 Gåvan kan dock återkallas i enlighet med samma bestämmelser som gäller 

återkallande av testamente. 

• Om en utfästelse om gåva inte har gjorts med villkor för dödsfalls skull och gåvogivaren hinner dö innan 

gåvan har fullbordats, kan gåvan fullbordas ur kvarlåtenskapen, om laglottsarvingarnas rätt till laglott 

kan säkerställas med annan egendom i kvarlåtenskapen (ÄB 7:6 och 7:8) 

o På motsvarande sätt skyddas efterarvingarna till en först avliden make när den 

efterlevande maken har lämnat en utfästelse om gåva (ÄB 3:3.3). 

• En arvinge kan avsäga sig arv under arvlåtarens livstid -> negativt arvsavtal 

o Enda sättet en arvinge på förhand kan bestämma över egendom som någon annan vid sin 

död efterlämnar  

o Arvsavsägelse ska företas i enlighet med formföreskrifterna i lagen.  

 I praktiken sker arvsavsägelser oftast genom att arvingen godkänner arvlåtarens 

testamente (ÄB 17:1.2). 

 Skriftligt godkännande med undertecknande  

o När någon annan än en bröstarvinge avsäger sig arv, är avsägelsen giltig även om den har 

skett utan vederlag (HD 1988:102). 

o En bröstarvinge som avsäger sig arv har dock rätt att få sin laglott och laglotten är hälften 

av arvslotten. En laglottsarvinge har under arvlåtarens livstid rätt att kräva att i vederlag för 

arvsavsägelsen få egendom "svarande mot laglotten". 

 Vederlaget kan även betalas till hens make eller avkomling t.ex. 

o Om en laglottsarvige har avsagt sig arv helt utan vederlag, binder avsägelsen dock arvingen, 

om arvingens make genom testamente eller avkomling med stöd av lag eller genom 

testamente får egendom som motsvarar laglotten.  

 Om villkoren inte uppfylls, är avsägelsen delvis ogiltig -> arvingen kan kräva att få 

hela sin laglott trots arvsavsägelsen, men arvingen har inte rätt att kräva mer än så. 

o Om en arvsavsägelse belastas av en ogiltighetsgrund som nämns i avtalslagen, är 

arvsavsägelsen i sin helhet ogiltig och arvingen skyldig att lämna vederlaget tillbaka till 

dödsboet. 

o Även om en arvinge på förhand har godkänt arvlåtarens testamente hindrar detta inte 

arvlåtaren från att senare upprätta ett nytt testamente till förmån för antingen arvingen 

eller någon annan. 

• Om arvingarna under arvlåtarens livstid sinsemellan ingår ett avtal om detaljerna i eller grunderna för 

ett kommande arvskifte, är avtalet ogiltigt (ÄB 17:1.1, HD 1985 II 129). 



o OBS! Om arvingarna efter arvlåtarens död lägger ett avtal som de har ingått under 

arvlåtarens livstid till grund för arvskiftet, belastas skiftet inte av ogiltighet för att skiftet 

har förrättats i enlighet med ett avtal som direkt med stöd av lag är ogiltigt.  

o Vem som helst som berörs av rättsverkningarna av ett avtal som ingåtts under arvlåtarens 

livstid kan före arvskiftet under fria former åberopa att avtalet är ogiltigt. 

• Ett avtal genom vilket en arvinge redan före arvlåtarens död säljer eller överlåter sin rätt i 

kvarlåtenskapen kallas överlåtelse av framtida arvslott. 

o Om avtalet gäller ett särskilt föremål, är det fråga om överlåtelse av en framtida andel i 

föremålet 

o HR - Alla former av överlåtelser av framtida arvslotter och framtida andelar i föremål är 

ogiltiga. 

 UND - Det som ovan sagts om ogiltigheten av avtal om skifte av kvarlåtenskapen 

efter en person som lever gäller mutatis mutandis även överlåtelse av framtida 

arvslott eller andel i föremål. Om avtalsparterna efter arvlåtarens död handlar i 

enlighet med avtalet och förvärvaren får det avsedda föremålet, är rättshandlingen 

giltig. 

15. Rättshandlingar efter en arvlåtares död som gäller arvingarnas ställning  
• Arvingar och testamentstagare har rätt att avsäga sig arv efter arvlåtarens död, om de inte har tagit 

sådan befattning med boet att de ska anses ha tillträtt arvet (HD 1985 II 113, HD 2003:95). 

o Skriftligen och undertecknad (ÄB 17:2a) 

o Viljan att avsäga sig arv kan även nedtecknas i bouppteckningen. 

o Yttrandet ska vara klart formulerat och det ska även framgå till vems förmån avsägelsen 

gäller.  

o I oklara fall -> viljeyttringen ska tolkas i enlighet med vilket syfte den som avsagt sig har 

haft  

• Efter arvlåtarens död kan även en bröstarvinge avsäga sig arv utan vederlag (HD 1988:102). 

o -> Den lott som bröstarvingen skulle ha haft rätt att få tillfaller den som har rätt till arv för 

det fall att bröstarvingen skulle ha dött före arvlåtaren (ÄB 15:5 och 16:3). 

• En arvsavsägelse innebär att den som avsagt sig arvet drar sig ur dödsboet.  

• Om arvlåtaren lever lämnas meddelandet om arvsavsägelse till arvlåtaren.  

• Efter arvlåtarens död kan viljeyttringen på ett giltigt sätt ges gemensamt till alla delägare i dödsboet 

eller till en delägare, boutredningsman, skiftesman eller testamentsexekutor eller till den till vars 

förmån avsägelsen gäller. 

• Enlig rådande uppfattning behöver en arvinge inte sin makes samtycke till arvsavsägelse. 

• Om arvsavsägelsen sker efter arvlåtarens död, men innan en avvittringsgrund har uppkommit, kan den 

andra maken vid avvittringen skyddas genom att bestämmelserna om vederlag tillämpas (ÄL 94 §). 

o Om en gift arvinge efter arvlåtarens död avsäger sig arv, missbrukar han eller hon sin rätt 

att råda över sin egen egendom i vilken den andra maken har giftorätt, om inte något 

särskilt skäl berättigar avsägelsen (HD 1981 II 144, HD 1983 II 2). 

 Dock mer ett undantag än huvudregel 

• Om en arvsavsägelse sker efter arvlåtarens död, men först efter uppkomsten av en avvittringsgrund, 

försöker man lösa frågan genom att tillämpa restitutionsprincipen -> när egendom har slösats bort 

efter uppkomsten av en avvittringsgrund kompenseras minskningen genom att avvittringen förrättas 

som om egendomen fanns kvar (HD 1979 II 58, HD 1983 II 2). 

• En arvinge kan med bindande verkan för sina borgenärer avsäga sig arv. 

o En gäldenärs rätt till arv eller testamente ingår inte i gäldenärens konkursbo, om 

gäldenären efter arvlåtarens död, men före konkursens början, har avstått från arv eller 



senast inom tre månader efter att ha fått kännedom om arvlåtarens död och om sin rätt till 

arv eller testamente har avstått från arv (konkurslagen 5:5).  

o Inte heller betraktas en arvsavsägelse som har skett så som lagen föreskriver som en sådan 

gåva som skulle ge arvingens borgenärer rätt att kräva återvinning till konkursboet (HD 

1982 II 54). 

• Inte heller får en gäldenärs rätt till arv eller testamente utmätas, om gäldenären har avsagt sig sin rätt 

till arv innan beslutet om utmätning fattades (UB 4:81). 

• Om en arvsavsägelse har skett utan villkor, är det fråga om en total avsägelse. 

o Den som skulle ha rätt till arv om den som avsagt sig arv hade dött före arvlåtaren kommer 

in istället i boet -> ersättande arvinge  

o Om den som avsäger sig arv vill föra över sin lott på någon annan än en ersättande arvinge 

eller om avsägelsen sker mot vederlag, betraktas avsägelsen som en överlåtelse av arvslott. 

o Varje viljeyttring som inverkar på vem som får arvslotten inverkar även på hur förvärvet 

behandlas i beskattningen. 

 Om den som avsäger sig arv bestämmer vem som ska ha arvet, t.ex. så att 

avsägelsen sker till förmån för en syster, fastän den som avsäger sig har en egen 

bröstarvinge, är utgångspunkten att arvet först har tagits emot (arvsskattepåföljd) 

och sedan getts i gåva till systern (gåvoskattepåföljd). 

• Med överlåtelse av andel i boet avses en rättshandling genom vilken en arvinge utan eller mot vederlag 

avstår från sin andel i boet till förmån för någon annan (ÄB 17:3). 

o Om alla andelar överlåts till en och samma utomstående person eller till en av 

medarvingarna, blir förvärvaren ensamägare till egendomen i kvarlåtenskapen. 

Överlåtelserna ersätter arvskiftet. 

o Det egentliga objektet för en överlåtelse av en andel i ett bo är den förmögenhetsförmån 

som överlåtaren får vid ett framtida arvskifte. 

o Överlåtaren har till följd av överlåtelsen ett ansvar att se till att han eller hon på sin lott får 

den överenskomna andelen (hemulsskyldighet). 

o Den som har överlåtit sin andel i ett dödsbo fortsätter trots överlåtelsen att ha befogenhet 

att delta i boets förvaltning. Överlåtaren och endast överlåtaren tar del i samförvaltningen. 

Förvärvaren behöver inte höras i frågor som gäller hur egendomen i kvarlåtenskapen 

förvaltas eller hur den disponeras. 

o Den som har förvärvat en andel i ett dödsbo har rätt att kräva arvskifte och rätt att avvärja 

delägares krav på arvskifte som för tidigt väckta.  

 Förvärvaren ska på föreskrivet sätt kallas till arvskiftet och förvärvaren ska ha rätt 

att få framföra sin åsikt när förslaget till skifte utarbetas. 

 På förvärvarens andel ska läggas lott i varje slag av egendom, om inte en förlikning 

ingås om ett skifte på något annat sätt.  

 Förvärvaren har därtill rätt att klandra skiftet på de grunder som nämns i lagen (ÄB 

23:12.1). 

o Den som har överlåtit sin andel i ett dödsbo är part i arvskiftet och har rätt att använda alla 

de rättigheter som en delägare har vid arvskifte. Överlåtaren har även rätt att klandra 

skiftet. 

o Efter ett laga arvskifte får den som förvärvat en boandel den andel som enligt 

bestämmelserna om arvskifte ska tillfalla överlåtaren.  

 Om en boutredningsman har utsetts för att sköta boutredningen och 

boutredningsmannen överlåter den skiftade egendomen till delägarna, ska 

boutredningsmannen överlämna egendomen uttryckligen till förvärvaren i stället 

för överlåtaren (ÄB 19:16.2). 



o En överlåtelse av en andel i ett dödsbo ska ske skriftligen (ÄB 17:3). 

 JB:s föreskrifter krävs inte, fastän det finns fast egendom i kvarlåtenskapen 

o Det som är avgörande är att det finns en överlåtelseavsikt (HD 1965 II 48).   

o Ett avtal om överlåtelse av andel i dödsbo ska innehålla uppgifter om objektet för 

överlåtelsen och om övriga avtalsvillkor samt därtill uppgifter om överlåtelsepriset.  

16.  Ärvdabalkens bestämmelser om den avlidnas och dödsboets skulder  
• HR -  borgenärernas fordringar ska betalas först och därefter arvslotterna, legaten och de övriga 

kvarlåtenskapsrättsliga förmånerna ur nettotillgångarna i kvarlåtenskapen.  

• HR - arvingarnas ansvar för skulderna i första hand begränsar sig till värdet på kvarlåtenskapen. 

• Boutredningsskulderna och den avlidnas skulder samt andra än boutredningsskulder betalas ur 

dödsboets tillgångar (ÄB 21:1.1). 

o Boutredningsskulderna betalas före övriga skulder i den ordning som de förfaller till 

betalning (ÄB 21:1.2). 

 Som boutredningsskulder räknas skäliga kostnader för begravning och 

bouppteckning samt kostnader som är nödvändiga för boets vård, förvaltning och 

utredning (ÄB 18:5). 

o Den avlidnas skulder är skulder som arvlåtaren under sin livstid har tagit upp eller som 

arvlåtaren med stöd i avtal i övrigt har blivit ansvarig för (HD 1991:1).  

o Andra skulder är t.ex. skulder som uppkommit när dödsboet har utövat affärsverksamhet. 

 De sistnämnda skulderna betalas först efter att den avlidnas skulder har betalats 

(ÄB 21:1.2). 

• HR - Enligt ärvdabalkens bestämmelser om ansvar för skulder svarar en delägare inte personligen för 

den avlidnas skulder. 

o UND1 -  En delägare svarar personligen för den avlidnas skulder, om han eller hon 

försummar att låta förrätta bouppteckning inom föreskriven tid (ÄB 21:2.2). 

o UND2 - Ett likadant personligt skuldansvar uppkommer, om en delägare vid 

bouppteckningen lämnar uppgifter som han eller hon vet att är oriktiga eller utelämnar 

någon uppgift som han eller hon känner till (ÄB 21:2.2). 

o UND3 - Likaledes uppkommer ett skuldansvar om en delägare bestyrker 

bouppteckningsinstrumentets riktighet trots att han eller hon vet att det är förfalskat, om 

förfarandet äventyrar borgenärernas rätt (ÄB 20:6.2). 

o Ex. om en borgenär kräver en delägare på betalning av den avlidnas skuld och borgenären 

åberopar att delägaren har försummat att förrätta bouppteckning inom föreskriven tid, 

befrias delägaren från skuldansvar, om denne kan visa att borgenären inte har förorsakats 

skada genom försummelsen av skyldigheten att förrätta bouppteckning eller genom något 

annat förfarande eller någon annan åtgärd eller försummelse. 

• Delägarna kan få ett personligt ansvar för skulder, om de har tagit upp skuld för boets räkning (ÄB 

21:4). 

o Om t.ex. en av delägarna lämnat i en dödsannons, svarar hen för kostnaderna för 

annonsen. Om alla delägare tillsammans kommit överens om annonsen, svarar de 

tillsammans för kostnaderna.  

o Delägarnas personliga skuldansvar kan även bero på att de i dödsboets namn har fortsatt 

med affärsverksamheten i arvlåtarens öppna bolag. 

• Skuldansvar enligt ärvdabalken kan endast gälla delägare som inte har en intressebevakare -> 

bestämmelserna om skuldansvar inte tillämpas på delägare som har en intressebevakare (ÄB 21:2.3). 

o I sådana situationer svarar intressebevakaren för den skada som intressebevakaren genom 

sin åtgärd eller sin försummelse har förorsakat den avlidnas och boets borgenärer. 



• Det finns situationer där man inte känner till vem som är borgenär och beloppet av skulderna -> en 

bestämmelse om möjligheten att efter att bouppteckningen har förrättats lämna in en ansökan om 

offentlig stämning i syfte att utreda den avlidnas och dödsboets skulder (ÄB 21:5). 

o Enligt lagen om offentlig stämning (729/2003) lämnas en ansökan om offentlig stämning till 

domstolen på den ort där arvlåtaren hade sitt sista hemvist. 

o Ansökan om offentlig stämning kan göras av den efterlevande maken, en delägare i 

dödsboet, boutredningsmannen eller en testamentsexekutor (ÄB 21:5.1). 

 Om det finns skäl att misstänka att boets eller den avlidnas skulder är större än 

boets tillgångar, ska boutredningsmannen ansöka om offentlig stämning, om det 

inte är uppenbart onödigt (ÄB 21:5.3). 

• Avvittring eller arvskifte får inte förrättas förrän boets och den avlidnas skulder har betalats eller 

betryggande borgen eller någon annan säkerhet har ställts för betalningen av dem (ÄB 21:6.1 och 23:2). 

o Om avvittring och arvskifte har förrättats och det senare uppdagas att de skiftade 

tillgångarna eller en del av dem borde ha använts till betalning av arvlåtarens eller boets 

skulder, kan domstolen på en borgenärs ansökan utse en boutredningsman och på hens 

talan besluta att avvittringen eller arvskiftet ska gå åter och förplikta delägarna att återbära 

all den egendom som de har fått vid avvittringen eller skiftet eller att återbära egendomens 

värde (ÄB 21:6.2). 

o Om det inte är nödvändigt att all egendom återbärs för att skulderna ska kunna betalas, 

kan domstolen förplikta delägarna att solidariskt betala det penningbelopp till boet som 

behövs för betalning av skulderna (ÄB 21:5.3). 

 Det penningbelopp som fattas i boet kan sålunda drivas in hos endast en delägare 

(ÄB 21:6a.2). 

 Varje delägares ansvar har dock begränsats så att delägaren endast behöver fylla 

bristen med den egendom som han eller hon har fått vid avvittringen eller skiftet 

(ÄB 21:6a-8c). 

17. Förskott på arv  
• Förskott på arv inverkar på arvslottens (ÄB 6 kap.) och laglottens (ÄB 7 kap.) storlek. 

• I fråga om ägarskiftet ska förskott på arv alltid ses som en gåva som en arvlåtare under sin livstid ger en 

bröstarvinge eller någon annan arvinge -> gåvotagaren blir ägare eller innehavare av en rättighet  

o Formkrav bestäms enligt bestämmelserna om gåva av lös egendom eller om gåva av fast 

egendom  

o Gåvogivaren är bunden till rättshandlingen (HD 1968 II 63).  

o En gåva går inte åter efter arvlåtarens död, fastän det skulle vara fråga om ett förskott på 

arv. Ett förskott på arv är en betalning på förhand av arvslotten.  

o En sedvanlig gåva kan inte betraktas som ett förskott på arv, om gåvans värde när den 

fullbordades inte stod i missförhållande till givarens villkor (ÄB 6:4). 

• När förskott på arv beaktas måste man rekonstruera kvarlåtenskapen (den s.k. kalkylmässiga 

kvarlåtenskapen) -> de gåvor som arvlåtaren har gett under sin livstid adderas till den reella 

kvarlåtenskapen -> värdet på de kalkylmässiga arvslotterna bestäms -> fastslås hur mycket den som fått 

förskott på arv får vid det reella arvskiftet i den mån han eller hon ska få något. 

• En arvlåtare kan ge förskott på arv helt eller delvis utan vederlag. 

o Helt utan vederlag -> ren gåva 

o Någon form av vederlag -> rättshandlingen är av gåvonatur  

 En överlåtelse betraktas som en gåva, om det finns ett uppenbart missförhållande 

mellan värdet på egendomen och vederlaget. 



 Tjänster som arvingen har gjort till förmån för arvlåtaren kan inverka på frågan om 

huruvida rättshandlingen över huvud taget ska betraktas som en gåva (HD 

1992:197, HD 2010:57). 

o Om vederlaget är tillräckligt stort, kan arvlåtaren inte bestämma att den förmån som 

arvingen har fått ska beaktas som förskott på arv (HD 1994:52). 

• När arvslottskalkylen upprättas har den som har mottagit ett förskott på arv rätt att dra av det vederlag 

som han eller hon har betalat.  

o När avdraget har gjorts betraktas skillnaden mellan värdet på gåvan och vederlaget som 

förskott på arv (s.k. egentligt förskott på arv). 

• Endast en gåva som har givits en arvinge kan vara förskott på arv (ÄB 6:1). 

o Den som får en gåva behöver inte vid gåvotidpunkten vara en arvinge som närmast har rätt 

till arv efter gåvogivaren, om gåvomottagaren vid den närmaste arvingens död har rätt till 

arv efter gåvogivaren. 

• En gåvogivare kan emellertid i sitt testamente häva presumtionen om att förskott på arv ska avräknas, 

om gåvogivaren inte redan tidigare har gjort det.  

o På samma gång kan gåvogivaren i testamentet bestämma att testamentstagarens äkta 

make inte ska ha giftorätt i den egendom som finns i den reella kvarlåtenskapen.  

 Däremot kan gåvogivaren inte retroaktivt utesluta gåvotagarens makes giftorätt i 

en gåva som redan fullbordats. 

• Om den som har fått ett förskott på arv dör före arvlåtaren, ska värdet på gåvan beaktas när 

istadaarvingarnas arvslotter bestäms. Gåvans värde avräknas på istadaarvingarnas arvslotter (ÄB 6:8.1). 

o Ingen rätt för gåvogivaren att få gåvan åter, fastän gåvan skulle varit avsedd som förskott 

på arv endast till gåvomottagaren  

• En gåva till en bröstarvinge betraktas som förskott på arv, om arvlåtaren inte har bestämt något annat 

eller om något annat med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (ÄB 6:1.1). 

o Bestämmelsen vilar på antagandet att arvlåtaren i normala fall inte vill gynna en 

bröstarvinge eller ett adoptivbarn på de övriga arvingarnas bekostnad.  

o -> Presumtionen kan hävas genom att visa att gåvogivaren har velat gynna gåvotagaren. 

o Adoptivbarn jämställs med bröstarvingar.  

• Om mottagaren av gåvan är en annan arvinge än en bröstarvinge, betraktas gåvan inte som förskott på 

arv. 

o UND - Presumtionen tillämpas dock inte om det kan visas att arvlåtaren har bestämt 

annorlunda. Inte heller tillämpas den om det på grund av omständigheterna kan antas att 

överlåtelsen var avsedd som förskott på arv (ÄB 6:1.1). 

• Om gåvomottagaren inte över huvud taget har ställning som arvinge, kan gåvan inte betraktas som ett 

förskott på arv (HD 2010:57). 

• HR -  Sedvanliga kostnader som föräldrarna betalar för att deras barn ska kunna gå i skola räknas som 

kostnader som faller inom ramen för föräldrarnas underhållsskyldighet -> Sådana kostnader kan inte 

avräknas som förskott på arv på ett barns arvslott (ÄB 6:2.1) 

o UND - Om kostnaderna för barnets utbildning har varit synnerligen stora, kan kostnaderna 

betraktas som förskott på arv, om föräldrarna har stött barnet ekonomiskt efter att barnet 

har fyllt 18 år (ÄB 6:2.2). 

• HR - Egendom som har givits i förskott på arv ska ges det värde som egendomen hade när förskottet 

togs emot, om "icke av omständigheterna annat följer" (ÄB 6:5). 

o Avlåtaren kan själv bestämma enligt vilken tidpunkt egendomen ska värderas.  

o UND - Tidpunkten kan även förläggas till en senare tidpunkt, om bevisning kan läggas fram 

till stöd för en sådan lösning (HD 2010:27) 



o UND - Det är möjligt att göra avsteg från bestämmelsen, om särskilda skäl talar för en 

sådan lösning (HD 1999:75). 

 Skälighetsbestämmelsen.  

 T.ex. om arvlåtaren vid skilda tidpunkter gett sina barn samma slags egendom, t.ex. 

lika stora bostäder. Med stöd av skälighetsbestämmelsen kan värdet på bostäderna 

fastställas enligt enhetliga grunder  

o Man har ansett att skäl inte finns att flytta på tidpunkten, om arvlåtaren har förordnat att 

all hans övriga egendom ska skiftas mellan de övriga arvingarna  

o När en arvlåtare har handlat i syfte att minska på disproportionen mellan arvingarna, ska 

gåvans värde fastställas enligt dess värde då gåvan togs emot (HD 1995:88). 

o Såväl när HR som skälighetsbestämmelsen tillämpas gäller att egendomens avkastning 

alltid tillhör mottagaren. 

• HR - Förskott på arv avräknas från det arv som mottagaren får av arvlåtaren (ÄB 6:1). 

o Om arvlåtaren aldrig varit gift -> HR tillämpas utan UND  

• En gåva som har getts ur giftorättsfri egendom avräknas alltid på arvet efter gåvogivaren. 

• Följande bestämmelser tillämpas på gåvor som en make ger ur sitt giftorättsgods: 

• Om en person som är gift har gett sitt barn ett förskott på arv, ska förskottet i första hand avräknas på 

arvet efter den först avlidna maken (ÄB 6:1.2). 

o Denna bestämmelse tillämpas oberoende av om gåvogivaren är den make som dör först 

eller sist.  

o Endast den del som inte kan avräknas vid den först avlidna makens död avräknas på arvet 

efter den sist avlidna maken (ÄB 6:1.2 in fine). 

o Detta gäller även ett barn som makarna har adopterat gemensamt (ÄB 6:10). 

o Bestämmelsen om avräkning tillämpas endast på gåvor som getts under äktenskapet. 

o Gäller även endast om gåvan har givits under de båda makarnas livstid. 

• En gåva som har givits ett styvbarn eller dess bröstarvinge avräknas som förskott på arv vid arvskifte 

efter den make vars arvinge mottagaren av förskottet är. En avräkning i enlighet med denna regel är 

möjlig endast, om gåvan givits ur gåvogivarens giftorättsgods (ÄB 6:9.1). 

o Presumtionen om att gåvan är förskott på arv kan hävas med motbevisning. 

o Med styvbarn avses ett barn som en av makarna har från ett tidigare förhållande. 

• Om ett förskott på arv har givits ur giftorättsgods, ska förskottet beaktas vid den avvittring som 

förrättas efter den först avlidna maken (ÄL 94 a §). 

o På detta sätt försöker man så långt som möjligt eliminera den effekt som förskott som 

givits ur giftorättsgods har på den efterlevande makens giftorättsandel.  

 Om detta inte är möjligt, fördelas "förlusten" genom att man minskar på såväl den 

efterlevande makens giftorättsandel som arvingarnas arvslotter i samma 

proportion. 

o Bestämmelsen kan endast tillämpas när avvittringsgrunden är den ena makens död.  

 En gåva som den ena maken har gett och som betraktas som förskott på arv 

beaktas inte vid en skilsmässoavvittring, men den kan däremot beaktas genom en 

tillämpning av vederlagsbestämmelserna i äktenskapslagen (HD 1960 II 64). 

• Ett förskott på arv ska vid en kvarlåtenskapsavvittring adderas till förskottsgivarens behållna 

giftorättsgods (ÄL 94a.2 §) 

o När arvskiftet förrättas efter arvlåtaren beaktas förskottet i normal ordning som ett tillägg 

till den reella kvarlåtenskapen (ÄB 6:7) och avräknas från förskottsmottagarens arvslott (ÄB 

6:1.1). 

o Förskottet kan ha givits av den ena eller den andra maken (ÄB 6:1.2) 



o Om ett förskott som givits ur giftorättsegendom visar sig vara större än arvingens 

kalkylerade arvslott, minskar förskottet medarvingarnas kalkylerade arvslotter, men också 

den kalkylerade utjämning som den efterlevande maken har rätt att få.  

 Den del av förskottet som överstiger beloppet av den kalkylerade arvslotten ska 

dock i proportion på samma sätt minska lika mycket på den efterlevande makens 

som medarvingarnas andelar. 

• En arvinge som har fått ett förskott på arv får vid arvskiftet förskottet avräknat på sin arvslott. 

o Syfte: förskottsmottagaren ska inte få dubbelt med egendom, skulle kränka likvärdigheten 

mellan arvingarna 

• För bestämmande av arvslotternas storlek ska den behållna kvarlåtenskapen ökas med förskottsarvets 

värde eller, om avräkning inte kan ske till fullo på förskottstagarens arvslott, med vad därpå kan 

avräknas (ÄB 6:7). 

o När arvslotterna beräknas adderas kalkylmässigt högst en sådan andel av förskottet till den 

reella kvarlåtenskapen som motsvarar värdet på förskottsmottagarens arvslott. 

• För att ett förskott på arv ska kunna beaktas vid arvskiftet måste en arvslottskalkyl upprättas. 

o Den första åtgärden är att addera alla förskott till fullt belopp till behållningen i 

kvarlåtenskapen.  

 Då får man reda på värdet av det kapital som skulle ha funnits i kvarlåtenskapen, 

om gåvorna inte hade givits. 

o A = (b + f) / n  

 a – arvslott 

 b –behållningen i kvarlåtenskapen (reella kvarlåtenskapen – skillnaden mellan 

bruttokvarlåtenskapen minus skulderna)  

 f – förskott på arv 

 n – antalet släktgrenar som är med och delar på arvet  

o Om ett förskott visar sig vara större än värdet på arvslotten, lämnas förskottsmottagaren 

utanför kalkylen. 

 Mottagaren av förskottet har redan fått det hen enligt lagen har rätt att få  

o Om förskottet är mindre än arvslotten, får mottagaren skillnaden och de övriga delägarna 

delar på resten av arvet i enlighet med de normala bestämmelserna. 

• En arvinge som fått större förskott än den kalkylerade arvslotten är likväl inte skyldig att återbära det 

överskjutande beloppet (ÄB 6:6). 

o Hen behöver inte heller betala utfyllnad till de övriga arvingarna för vad som fattas i deras 

arvslotter 

o Om det visar sig att ett förskott på arv är större än den arvslott som beräknats enligt 

arvslottskalkylen, adderas inte den överstigande delen till behållningen i kvarlåtenskapen. 

Därför måste de övriga arvingarnas arvslotter reduceras. Reduktionen belastar alla 

medarvingar.  

o Den del av förskottet som är större än den kalkylerade arvslotten avräknas på de övriga 

arvingarnas arvslotter i proportion till deras arvslotter. 

18. Laglott 
• Bröstarvingar och adoptivbarn samt deras avkomlingar har rätt till laglott efter arvlåtaren (ÄB 7:1). 

• Alla arvingar i första parentelen, medräknat dem som är istadaarvingar, omfattas av laglottsskyddet (ÄB 

15:5, 16:3 och 17:1.2). 

• En laglottsarvinges laglott är hälften av värdet av den arvslott som enligt den legala arvsföljden 

tillkommer laglottsarvingen (ÄB 7:1.2).  



• Laglotten beräknas alltid separat för varje arvinge med utgångspunkt i den reella kvarlåtenskapen och 

de kalkylmässiga tillägg som adderas till den reella kvarlåtenskapen (den s.k. laglottskvarlåtenskapen). 

o Kvarlåtenskapens reella nettovärde är den summa som blir kvar när skulderna och övriga 

ansvarsförbindelser har dragits av. 

o Frågan om vilken egendom som hör till kvarlåtenskapen avgörs enligt situationen vid 

tidpunkten då arvlåtaren dog eller då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in.  

o Om arvlåtaren var gift och avvittring förrättas på grund av giftorätt, består den reella 

kvarlåtenskapen av den giftorättsandel som arvingarna får vid avvittringen. När storleken 

på laglotterna bestäms, beaktas även den utjämning som eventuellt ska betalas. 

 Även en efterlevande makes rätt att vid avvittringen undanta personliga föremål, 

bohag och arbetsredskap 

o Den efterlevande maken har rätt att avstå från att betala utjämning till arvingarna efter den 

först avlidna maken (utjämningsprivilegium) (ÄL 103.2 §). 

 Om den efterlevande maken väljer att överlåta utjämning, ingår utjämningen i den 

reella laglottskvarlåtenskapen, dvs. värdet på laglottskvarlåtenskapen ökar med 

beloppet på utjämningen.  

 Om den efterlevande maken väljer att utnyttja sitt utjämningsprivilegium och 

därför inte överlåter egendom, minskar värdet på laglottskvarlåtenskapen med ett 

belopp som motsvarar utjämningen. 

o Nollregeln  

• Om en arvlåtare under sin livstid till skada för en laglottsarvinge har gjort sådana överlåtelser som kan 

beaktas när laglotten beräknas, blir laglottskvarlåtenskapen större än den reella kvarlåtenskapen. 

o Laglottskvarlåtenskapen består då av den reella kvarlåtenskapen (större eller minst 0 euro) 

och av vissa kalkylmässiga tillägg.  

 Tilläggen motsvarar fiktivt de belopp som skulle ha funnits i kvarlåtenskapen, om 

arvlåtaren inte hade gjort överlåtelserna. 

• Till dödsboets tillgångar ska läggas av arvlåtaren givet förskott på arv och gynnande gåva samt, om 

särskilda skäl inte talar för annat, vad arvlåtaren under sin livstid har skänkt under sådana 

omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente (ÄB 7:3). 

o Gynnande gåva - När storleken på laglotten beräknas ska till värdet på tillgångarna i boet 

adderas värdet på en sådan gåva som arvlåtaren har givit sin avkomling eller sitt 

adoptivbarn eller deras avkomling eller makar till dem och som uppenbarligen givits i syfte 

att gynna mottagaren till skada för en laglottsberättigad arvinge (HD 1983 II 12) 

 Skiljer sig från förskott på arv genom att arvlåtaren inte kan upphäva presumtionen 

om gynnande gåva genom en uttrycklig viljeförklaring 

o Viktigt att fästa uppmärksamhet vid kretsen av gåvotagare (ÄB 7:3.3). 

 T.ex. gåva som gåvogivaren givit sin make kan inte betraktas som gynnande gåva 

 Helhetsbedömning  

o När storleken på laglotterna beräknas beaktas gynnande gåvor i laglottskalkylen utan att en 

laglottsarvinge behöver väcka talan om utfyllnad av laglott eller någon annan typ av talan 

(HD 1997:70). 

 Möjlighet att väcka talan om klander av arvskifte, när ett yrkande på att en 

gynnande gåva ska beaktas har förkastats  

 I de fall där ett sådant yrkande har godkänts, men den reella kvarlåtenskapen inte 

förslår till laglotten, kan laglottsarvingen väcka talan om utfyllnad av laglott (ÄB 

7:10). 

o En gåva som en arvlåtare ger medveten som sin annalkande död kallas gåva som till sitt 

syfte kan likställas med testamente. 



 Gåva som arvlåtaren ger på sin dödsbädd 

 Gåvor som likställs med testamente är den enda typen av kalkylmässiga tillägg som 

kan beaktas oberoende av vem som har fått gåvan. 

 Kan låta bli att beaktas, om särskilda skäl talar för en sådan lösning. 

o Även enskilda överdrivet stora livförsäkringsavgifter beaktas som kalkylmässiga tillägg när 

laglotten beräknas (ÄB 7:4). 

o I laglottssystemet görs de kalkylmässiga tilläggen alltid till den kvarlåtenskap som finns 

efter att avvittring har förrättats (ÄB 7:3.1). 

o Värdet på gåvorna ska bestämmas enligt det värde gåvorna hade när de togs emot, om 

omständigheterna inte föranleder annat (ÄB 7:3.3, HD 1982 II 177, HD 1995:88, HD 

2010:27). 

• Vad en arvlåtare under sin livstid har gett en bröstarvinge ska såsom förskott på arv avräknas på 

bröstarvingens arv, om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste ha antagits 

ha varit avsett (den s.k. förskottspresumtionen) (ÄB 6:1). 

• Laglottssystemet bygger på individualprincipen -> var och en av laglottsarvingarna ska på egna vägnar 

yrka att få sin laglott. 

o Var och ens proportionella laglott beräknas separat. 

o Var och en har rätt att kräva att kalkylmässiga tillägg ska göras till laglottskalkylen.  

o En bröstarvinge har rätt att få sin laglott i sin besittning med en oinskränkt äganderätt. 

• Enligt ärvdabalken är ett testamente utan verkan mot en arvinge till den del det hindrar arvingen från 

att få sin laglott ur kvarlåtenskapen eller begränsar arvingens rätt att förfoga över egendom som 

tillkommer honom eller henne som laglott (ÄB 7:5.1). 

• UND - En efterlevande makes rätt att hålla kvarlåtenskapen oskiftad i sin besittning är dock starkare än 

bröstarvingarnas rätt till laglott.  

o När en av makarna har dött kan den avlidna makens bröstarvinge få sin laglott, men om det 

inte finns någon annan egendom i kvarlåtenskapen än den bostad som använts som 

makarnas gemensamma hem och sedvanligt bohag, får bröstarvingen vänta på sin reella 

laglott ända tills den efterlevande makens besittningsrätt upphör. 

• I övriga situationer innebär laglottsskyddet att bröstarvingarna ska få sin laglott fri från begränsningar. 

o Arvlåtaren kan t.ex. inte förordna att en laglottsarvinge ska få sin laglott först då hen fyllt 

30 eller att den egendom hen får i laglott efter laglottsarvingens död ska gå till en 

förmånstagare som arvlåtaren har bestämt 

 Sådana begränsningar är endast möjliga till den del som en bröstarvinge får mer 

egendom ur kvarlåtenskapen än sin laglott 

• När laglottskalkylen upprättas kan en laglottsarvinge yrka att en sådan förmån som han eller hon själv 

har fått ska beaktas som ett kalkylmässigt tillägg. Gåvan som motsvarar tillägget avräknas dock på 

bröstarvingens reella laglott (ÄB 7:7, HD 1985 II 102). 

• Om värdet på kvarlåtenskapen är så stort att laglotterna kan betalas ur andra tillgångar än den 

egendom som den efterlevande maken har besittningsrätt till, uppkommer inget spänningsförhållande 

mellan bröstarvingarnas rätt till laglott och den efterlevande makens rätt till minimiskydd. 

o Bröstarvingens laglott kan ges hen vid arvskiftet efter den först avlidna maken. 

• Om det inte finns så mycket annan egendom i kvarlåtenskapen än den bostad som använts som 

makarnas gemensamma hem och sedvanligt bohag, står den efterlevande makens rätt mot 

bröstarvingarnas rätt till laglott. 

o -> den efterlevande makens rätt står starkare 

o -> bröstarvingens rätt att få arvlåtarens egendom i sin besittning uppskjuts tills den 

efterlevande makens rätt upphör  



• Utgångspunkten är att en arvlåtare inte genom testamente kan omintetgöra bröstarvingarnas rätt till 

laglott. För att en bröstarvinge ska kunna få sin laglott krävs att bröstarvingen tillkännager 

testamentstagaren sitt anspråk på laglott (ÄB 7:5.3). 

o Skyldighet endast i förhållande till testamentstagare.  

 Anspråk behöver inte tillkännages en efterlevande make när hen har rätt att hålla 

kvarlåtenskapen oskiftad i sin besittning eller den som fått förskott på arv, gåva 

som likställs med testamente eller en gynnande gåva. 

o Om det finns flera testamentstagare, ska anspråket på laglott tillkännages var och en av 

dem. 

 Om en testamentstagare är minderårig eller har en intressebevakare, ska anspråket 

tillkännages intressebevakaren. 

o Anspråket behöver inte vara specificerat. 

 Räcker med att bröstarvingen meddelar att hen håller fast vid sin laglott. 

o Var och en av bröstarvingarna ska själva tillkännage sitt anspråk.  

o Inga formkrav i lagen.  

o En laglottsarvinge som har tillkännagett sitt anspråk på laglott är skyddad i förhållande till 

testamentstagaren -> laglottsarvingen behöver inte klandra testamentet eller väcka någon 

annan typ av talan för att få sin laglott. 

 Om ett testamente innehåller en grund eller ett fel som gör att testamentet är 

ogiltigt, får en (laglotts)arvinge givetvis väcka klandertalan (ÄB 13:1 och 14:5), 

laglottsarvingen kan då på samma gång tillkännage sitt anspråk på laglott. 

 Om klandertalan förkastas, har laglottsarvingen utan hinder av ett giltigt 

testamente rätt att få sin laglott. 

o En laglottsarvinge ska tillkännage sitt anspråk på laglott inom sex månader från tidpunkten 

då testamentet delgavs honom eller henne (ÄB 7:5.3). 

o Möjligt att en testamentstagare håller sig undan för laglottsarvingen för att förhindra att 

denna ska kräva sin laglott -> laglottsarvingen kan framföra sitt anspråk på laglott så att ett 

meddelande om det publiceras i den officiella tidningen inom den föreskrivna tiden. 

 Möjligt endast undantagsvis när testamentstagaren kan antas hålla sig undan 

delgivningen eller pga. att testamentstagarens adress är okänd. 

o Om en bröstarvinge inte tillkännager sitt anspråk på laglott, kan testamentstagaren 

åberopa alla förordnanden i testamentet som gäller till förmån för honom eller henne (HD 

1982 II 146). 

• Med proportionell laglott avses det bråktal som bestämmer hur stor en laglott är. Laglotten är hälften 

av värdet av den arvslott som bestäms enligt den legala arvsföljden (ÄB 7:1.2). 

o När den proportionella laglotten beräknas ska också alltid den beaktas som har rätt till 

laglott, men som arvlåtaren i sitt testamente har gjort arvlös eller som annars t.ex. på 

grund av arvsavsägelse har avstått från arv (ÄB 7:2). 

 Andelen efter en sådan arvinge tillfaller hans eller hennes istadaarvinge. 

o När storleken av den proportionella laglotten bestäms, ska även ett barn som arvlåtaren 

har bortadopterat under den gamla adoptionslagstiftningens (lagen om adoptivbarn 

208/1925) tid beaktas, om adoptionen inte senare har förts in under de nyare 

adoptionslagarna. 

• Ett adoptivbarn har rätt till laglott efter sin adoptivförälder oberoende av när adoptionen har 

fastställts. 

o Om barnet har adopterats före den 1 januari 1980, beaktas adoptivbarnet eller dess 

avkomlingar dock inte när en bröstarvinges laglott beräknas, utom om adoptivbarnet är ett 

biologiskt barn som fötts till arvlåtaren utom äktenskap.  



o När adoptivbarnets laglott beräknas beaktas de biologiska barnen alltid.  

 Bestämmelserna innebär att i systemet med svag adoption är ett adoptivbarns 

laglott alltid mindre än de biologiska bröstarvingarnas laglott.  

 När bestämmelserna om svag adoption tillämpas på ett adoptivbarn har 

adoptivbarnet på normalt sätt rätt till laglott efter sina biologiska föräldrar. Detta 

betyder således att ett adoptivbarn i systemet med svag adoption ärver två 

uppsättningar av föräldrar - de biologiska föräldrarna och adoptivföräldrarna. 

o Om en adoption har fastställts den 1 januari 1980 eller senare eller om arvlåtaren 

därförinnan har adopterat sitt eget biologiska barn som fötts utom äktenskap, jämställs 

adoptivbarnet med bröstarvinge när laglotten beräknas.  

• Den värdemässiga laglotten kan definieras som ett förmögenhetsvärde som bestäms med beaktande av 

den proportionella laglotten och beloppet av den kalkylmässiga kvarlåtenskapen. 

o Den värdemässiga laglotten är hälften av en bröstarvinges arvslott. 

o Den värdemässiga laglotten är "rena pengar" och en testamentstagare kan betala laglotten 

i pengar t.ex. genom att ta upp ett banklån (ÄB 7:5.2). 

o Det värdemässiga laglottssystemet kännetecknas av att laglottsarvingarna har rätt att få sin 

laglott i form av någon viss egendom i kvarlåtenskapen endast, om arvlåtaren har bestämt 

så i sitt testamente. 

• En testamentstagares rätt att betala laglotten i pengar kan även grunda sig på ett villkor eller ett 

uttryckligt förordnande i testamentet. 

o Arvlåtaren kan t.ex. ha förordnat att testamentstagaren ska betala laglotten i pengar inom 

en månad från arvlåtarens död. 

o Om testamentstagaren försummar att iaktta villkoret, avgörs betydelsen av försummelsen 

genom tolkning av testamentet. 

• Enligt ärvdabalken är ett testamente giltigt, om testamentstagaren betalar ett belopp som motsvarar 

laglotten till den laglottsberättigade arvingen (ÄB 7:5.2). 

o Bestämmelsen tillämpas förutom när arvlåtaren har förordnat att egendomen ska tillfalla 

testamentstagaren med full eller begränsad äganderätt också när arvlåtaren har förordnat 

att testamentstagaren ska få nyttjanderätt eller rätt till avkastning. 

o Testamentstagarens rätt begränsas dock av den efterlevande makens rätt till minimiskydd 

(ÄB 3:1a.2).  

 En testamentstagare blir inte av med en efterlevande make ens genom att betala. 

• Om ett testamente innehåller endast ett förordnande om legat, är det endast en testamentstagare som 

är skyldig att betala laglotten i pengar, om förordnandet gör intrång i laglotten. 

• Syftet med lagstiftningen om laglott är att säkerställa att en arvinge som har rätt till laglott som en 

minimiandel får hälften av värdet på sin arvslott. 

o När en bröstarvinge måste nöja sig med en laglott som betalas i pengar, spelar det för hans 

eller hennes del ingen roll varifrån testamentstagaren skaffar pengarna. 

o För att skydda laglottsarvingarnas rätt till laglott har man valt en tolkning enligt vilken en 

testamentstagare inte kan beviljas lagfart på en fastighet som har testamenterats till 

honom eller henne innan testamentstagaren kan visa att laglotten till fullo är betald 

antingen med tillgångar ur kvarlåtenskapen eller med andra tillgångar (HD 2000:116). 

• Om en arvlåtares testamente innehåller flera än ett universellt förordnande, svarar testamentstagarna 

för betalningen av laglotten i enlighet med förhållandet mellan de förmåner de har fått. 

• Ett och samma testamente kan innehålla förordnanden till förmån för flera testamentstagare.  

o Varje förordnande om hur egendomen ska delas mellan testamentstagarna är ett 

självständigt förordnande och var och en av testamentstagarna avgör för egen del om han 

eller hon vill åberopa testamentet.  



o Om en testamentstagare beslutar sig för att åberopa testamentet, svarar han eller hon för 

egen del för att laglottsarvingen får den betalning i pengar som laglottsarvingen har rätt att 

få.  

o En laglottsarvinge kan inte på ett effektivt sätt kräva att få hela sin laglott av endast en av 

testamentstagarna.  

o Om någon av testamentstagarna inte vill eller kan lösa in den egendom som 

testamenterats till honom eller henne, är testamentet utan verkan endast i förhållande till 

denna testamentstagare. 

• Testamentstagaren ska betala "ett belopp som motsvarar laglotten" eller "vad som brister i den" till 

arvingen (ÄB 7:5.2). 

o Om en bröstarvinge t.ex. har fått ett förskott på arv eller en gynnande gåva, kan 

testamentstagare kräva att gåvan beaktas när storleken på laglotten bestäms -> systemet 

med kalkylmässiga tillägg kan inverka. 

• En testamentstagare är inte skyldig att betala laglotten i pengar. Om testamentstagaren inte vill 

utnyttja sin rätt att betala i pengar, är testamentet utan verkan mot en arvinge till den del som det 

hindrar arvingen från att få ut sin laglott ur kvarlåtenskapen eller begränsar arvingens rätt att disponera 

över egendom som tillfaller honom eller henne i laglott.  

o Därför ska frågan om laglottens storlek och vilken egendom som läggs på laglotten avgöras 

vid arvskiftet (HD 2011:75). 

o Om ett testamente saknar verkan i förhållande till en bröstarvinge innebär detta sakligt sett 

att testamentstagaren inte ensidigt kan bestämma vilken egendom som bröstarvingen ska 

få ur kvarlåtenskapen. 

o Om en laglottsarvinge inte nöjer sig med testamentstagarens förslag hur laglotten ska 

täckas med egendom ur kvarlåtenskapen, kan laglottsarvingen lämna in en ansökan om att 

en skiftesman ska utses för att förrätta arvskifte i enlighet med de bestämmelser som ska 

iakttas vid arvskifte. 

• En testator kan, om han eller hon så önskar, i testamentet förordna att laglotten inte får betalas i 

pengar. 

o En laglottsarvinges rätt till en sakspecifik laglott kan även säkerställas genom att i 

testamentet ta med ett förordnande om att laglottsarvingen har rätt att få sin laglott ur 

egendom som hör till kvarlåtenskapen. 

o Om arvlåtaren förordnat en sakspecifik rätt till kvarlåtenskapen som är mindre än arvingens 

laglott, torde testamentstagaren betala i pengar ett belopp som motsvarar bristen i 

laglotten.  

• Enligt bestämmelserna om hur en laglott ska beräknas kan det hända att laglotten blir större än värdet 

på den reella kvarlåtenskapen, i extrema fall kan kvarlåtenskapen vara nästan tom på tillgångar, medan 

den kalkylmässiga laglotten är anmärkningsvärt stor.  

•  -> I ett sådant fall har en laglottsarvinge rätt att kräva utfyllnad av laglott av den som har fått en gåva 

eller någon annan förmån som ska beaktas som ett kalkylmässigt tillägg till kvarlåtenskapen (ÄB 7:10). 

• En laglottsarvinge har rätt att genom talan kräva utfyllnad av laglott av den till vars förmån arvlåtaren 

har agerat. Laglottsarvingen ska precisera beloppet som han eller hon kräver att få i utfyllnad av laglott 

(HD 1993:89). 

o Möjligheten att väcka talan om utfyllnad av laglott är inte bunden till att laglottsarvingen 

när laglottskalkylen upprättades har yrkat på kalkylmässiga tillägg till kvarlåtenskapen (HD 

1992:133, HD 1999:63). 

o En talan om utfyllnad av laglott kan ha framgång endast om laglottsarvingen inte kan få sin 

laglott ur kvarlåtenskapen (HD 1997:70).  



o Talan ska väckas inom ett från det laglottsarvingen fick kännedom om arvlåtarens död och 

överlåtelsen som gjorde intrång i laglottsarvingens rätt till laglott (ÄB 7:10). 

 Talan om utfyllnad av laglott ska dock väckas senast inom ett år från den tidpunkt 

då laglottsarvingen har den information som behövs för att talan ska kunna 

specificeras (HD 1993:89).  

 Talan om utfyllnad av laglott ska alltid väckas senast inom tio år från arvlåtarens 

död. 

o Utfyllnaden kan gälla endast den del av laglotten som överstiger det sammanlagda 

beloppet av det som arvingen har fått av arvlåtaren under dennes livstid och av den 

egendom som arvingen får ur kvarlåtenskapen (ÄB 7:8). 

19.  Arvskifte  
• Avtalsskifte – förrättningsskifte  

• Förrätningsskifte kan bli aktuellt i två situationer:  

o 1. Delägarna har en individuell rätt att kräva att ett förrättningsskifte ska äga rum (ÄB 

23:1.1 och 23:3.2). 

o 2. Skiftet ska förrättas av en skiftesman, om någons andel i dödsboet har blivit utmätt.  

 UND - Med samtycke av den borgenär vars rätt skiftet gäller får utmätningsmannen 

dock ge delägarna eller skiftesmannen tillstånd att förrätta skiftet på det sätt som 

delägarna kommit överens om (ÄB 23:3.2). 

• När alla delägare är myndiga beslutar de alltid själv, om de vill förrätta arvskiftet genom avtal. 

o Om någon av delägarna är minderårig eller har en intressebevakare eller om det finns en 

intressekonflikt mellan delägare så som t.ex. när ett barn och dess vårdnadshavare är 

delägare i samma dödsbo, kan ett avtalsskifte förrättas endast om den 

förmynderskapsrättsliga intressebevakningen har ordnats så som lagen föreskriver. 

• Ett förrättningsskifte inleds genom att en ansökan om att en skiftesman ska utses lämnas till tingsrätten 

(ÄB 23:4.1). 

o De övriga delägarna ska ges en möjlighet att bli hörda med anledning av ansökan (ÄB 23: 

6.1, HD 1989:85). 

o En boutredningsman eller testamentsexekutor som inte är delägare är utan särskilt 

förordnande skiftesman, om delägarna ber honom att förrätta skiftet och någon annan inte 

har blivit utsedd till uppdraget (ÄB 23:4.3). 

• Arvskiftet består av två skeden: 

o 1. Skiftesandelarna bestäms  

o 2. Det reella skiftet förrättas  

 En realisering av den sakspecifika arvslotten  

 Det reella skiftet består av två skeden: dels skedet där beslut fattas om vilken 

delägare som får vad, dels skedet under vilket skiftesandelarna överlåts till dem 

som erhållit egendom. 

• När dödsboet har utretts har varje delägare rätt att kräva arvskifte (ÄB 23:1.1). 

o Så länge som boutredningen pågår har varje delägare rätt att motsätta sig att arvskiftet de 

facto inleds. 

o Inte heller en skiftesman har rätt att på eget initiativ påbörja skiftet (ÄB 23:2.1). 

• Ett skifte får inte påbörjas, om bouppteckningen inte har förrättats och alla kända skulder har betalats 

eller tillgångar till skuldernas betalning har ställts under särskild vård. 

• Om arvlåtarens äktenskap upplöstes till följd av dennes död, kan arvskiftet inledas först när avvittring 

har förrättats mellan den först avlidna makens dödsbo och den efterlevande maken (ÄB 23:1.2). 



• Legatarier skyddas av bestämmelsen att skifte inte får förrättas, om minst en delägare kräver att skiftet 

inleds först när legaten eller ändamålsbestämmelserna har verkställts ur det oskiftade dödsboet eller 

efter att egendom har ställts under särskild vård för att säkerställa att legaten eller 

ändamålsbestämmelserna verkställs (ÄB 23:2.2) 

• Om en boutredningsman har utsetts, gäller förbudet mot att inleda arvskifte ända tills 

boutredningsmannen har meddelat att boutredningen har slutförts (ÄB 19:16.2 och 23:2.3).  

o Samma tillvägagångssätt tillämpas, om arvlåtaren i sitt testamente har utsett en 

testamentsexekutor och denne har dödsboet i sin vård (ÄB 23:2.3). 

• Var och en av dödsbodelägarna har en egen självständig rätt att få i gång ett arvskifte. 

o Legatarie har inte rätt att inleda ett arvskifte.  

• Om någons andel i boet har blivit utmätt, ska skiftet förrättas av en skiftesman (ÄB 23:3.2) och 

utmätningsmannen har rätt att ansöka om att en skiftesman ska tillsättas (UB 4:79.2) -> 

förrättningsskifte 

o En borgenär för vars fordran gäldenärens andel i ett dödsbo har utmätts har inte rätt att 

själv ansöka om att en skiftesman ska utses. Borgenären har däremot rätt att klandra det 

skifte skiftesmannen har förrättat (ÄB 23:19.3). 

o En gäldenär har dock fortfarande rätt att ansöka om skiftesman, även om hens andel i 

dödsboet har utmätts.  

• Även den som har förvärvat en andel i ett dödsbo har rätt att kräva arvskifte, om det efter överlåtelsen 

alltjämt finns minst två skiftesdelägare i boet. Även den som har rätt till bidrag ur dödsboet, men som 

inte är dödsbodelägare, har rätt att ansöka om skiftesman (ÄB 23:12.2). 

• En efterlevande make har rätt att ansöka om att en skiftesman ska utses även om den efterlevande 

maken inte är delägare i dödsboet (ÄB 23:12.2). 

o För att säkerställa rätten att hålla kvarlåtenskapen oskiftad i sin besittning. 

• HR - Skiftesmannen får sitt uppdrag av domstolen. 

o Ingen kan förordnas till skiftesman utan samtycke (ÄB 23:6.2). 

o Tingsrätten ska förordna en lämplig person till skiftesman (ÄB 23:4.1). 

 Den som utses till skiftesman ska ha den erfarenhet och den utbildning som krävs 

för att uppdraget ska kunna fullgöras så som lagen föreskriver (HD) 

 Också oberoende av parterna 

o Domstolen får besluta att kostnaderna för ansökan av skiftesman ska betalas ur 

tillgångarna i dödsboet (HD). 

• UND - En boutredningsman eller testamentsexekutor som inte själv är delägare i dödsboet kan även 

utan domstolsförordnande vara skiftesman, om delägarna samstämmigt ber denne att förrätta 

arvskiftet och ingen annan har utsetts till skiftesman (ÄB 23:4.3). 

• Om arvlåtaren var gift, måste avvittring eller avskiljande av egendomen först förrättas (ÄB 23:1.2, ÄL 

87-88 §, HD 1990:5). 

• Domstolen kan entlediga en skiftesman under pågående arvskifte (ÄB 23:5). 

o När delägarna är överens om saken eller när skiftesmannen är olämplig för sitt uppdrag.  

o Skiftesmannen ska dock alltid ges en möjlighet att bli hörd i ärendet (ÄB 23:6.2).  

o En skiftesman har även själv rätt att begära att bli entledigad. 

• Med skiftesmannens behörighet avses skiftesmannens befogenhet att fatta rättsliga beslut i frågor som 

gäller avvittring och arvskifte. 

o Efter slutfört arvskifte har delägarna rätt att be att domstolen ska ta ställning till riktigheten 

i skiftesmannens beslut. 

• Många frågor gällande avvittring och arvskifte är sådana att skiftesmannen ska avgöra dem -> 

skiftesmannens skyldighet att fatta beslut  



• Det finns dock ett stort antal frågor som gäller avvittringar och arvskiften som inte behöver avgöras av 

skiftesmannen, om ingen av delägarna kräver att skiftesmannen ska avgöra dem. 

o T.ex. en arvinges rätt att yrka på gottgörelse. Kräver ingen gottgörelse, behöver 

skiftesmannen inte ta ställning till saken i sitt skiftesbeslut. 

• Om en skiftesman har utsetts, är skiftesmannen egentligen den första rättsinstansen som handlägger 

de frågor som delägarna lägger fram. 

o När ett förrättningsskifte har inletts får delägarna väcka separata käromål i frågor som 

gäller skiftet endast om de kan visa att de har ett motiverat rättsligt behov att föra talan 

eller om lagen föreskriver att talan ska väckas inom en viss tid (HD). 

o Skiftesmannen kan inte föra över ett ärende till en separat rättegång, om ärendet till sin art 

är sådant att skiftesmannen ska avgöra det – koncentrationsprincipen. 

o Skiftesmannen kan inte heller avgöra frågor i samband med arvskiftet, som inte ska avgöras 

vid skiftet.  

• Det är skiftesmannens uppgift att avgöra hur sådana fakta ska bedömas som har ansetts blivit utredda 

under boutredningen. 

o Skiftesmannen ska t.ex. avgöra huruvida en rättshandling ska betraktas som förskott på 

arv. 

o Skiftesmannen har inte behörighet att slutföra boutredningen, om en nu skuld uppdagas 

under skiftet eller om det i övrigt blir klart att boet inte har utretts i sin helhet.  

• En skiftesman kan aldrig utses för att förrätta avvittring (HD 1968 II 78). 

o En boutredningsman i sin tur kan aldrig skifta ett dödsbo -> det är makarnas, 

dödsbodelägarnas eller en av domstolen utsedd skiftesmans uppgift att förrätta avvittring 

och arvskifte. 

• Ett arvskifte som förrättas av en skiftesman inleds genom en ansökan som lämnas till tingsrätten och 

pågår tills skiftesmannen entledigas eller det skifte som skiftesmannen har förrättat vinner laga kraft. 

o Skiftesmannen är skyldig att företa alla de åtgärder som är nödvändiga för att arvskiftet ska 

kunna förrättas och som kan företas utan att kravet på objektivitet blir lidande.  

o En skiftesman är inte ombud för någon av parterna i arvskiftet (HD 2013:32). 

• Skiftesmannen är skyldig att på eget initiativ informera om skiftesmannens ställning och behörighet, 

om huvudpunkterna i avvittrings- och arvskiftesförfarandet, om rätten att klandra arvskifte och 

delägarnas rätt att ingå avtal om arvskifte som är det centrala målet för skiftet när det förrättas av en 

skiftesman. 

o Skiftesmannens allmänna informationsplikt omfattar också skyldigheten att lämna rättslig 

rådgivning till en skiftesdelägare, om detta inte äventyrar skiftesmannens opartiskhet. 

• Skiftesmannen ska konstatera huruvida de allmänna förutsättningarna för skifte är uppfyllda. 

o Dödsboet ska vara utrett, bouppteckningen ska ha förrättats, skulderna ska ha betalats, 

legaten och ändamålsbestämmelserna ska ha verkställts, en eventuell avvittring ska ha 

förrättats och delägarna ska ha kallats bevisligen till förrättningen. 

• Skiftesmannen ska se till att den egendomsförteckning upprättas som behövs för skiftet. 

• Skiftesmannen har rätt att få uppgifter om kvarlåtenskapen av boutredningsmannen, om dennes 

redovisning är oklar. Skiftesmannen kan även be om att få information av myndigheterna. 

o Skiftesmannen kan också skaffa uppgifter om de anteckningar som har gjorts på ett 

värdeandelskonto i arvlåtarens namn. 

• Innan skiftesmannen inleder skiftet ska han kontrollera vilka som är delägare i dödsboet. 

o Hen ska först avgöra om de allmänna förutsättningarna för att ärva uppfylls, dvs. vem som 

enligt lag har rätt att ärva. Därefter ska skiftesmannen ta ställning till de särskilda 

förutsättningarna som gäller rätten att ärva, så som frågan om en arvinges eller 

testamentstagares rätt har preskriberats t.ex.  



o Skiftesmannen har rätt att skaffa bevisning utan risk för att han skulle äventyra sin 

opartiskhet. Skiftesmannen har behörighet att tolka äktenskapsförord och testamenten. 

• En av skiftesmannens viktigaste uppgifter är att bedöma värdet på den egendom som ska skiftas. 

o Hen är inte bunden till de värden som antecknats i bouppteckningen.  

o Den egendom som reellt finns i kvarlåtenskapen ska värderas enligt egendomens verkliga 

värde när den skiftas. 

 Verkligt värde – den köpeskilling man sannolikt skulle kunna få om egendomen 

såldes.  

• En av skiftesmannens svåraste uppgifter är att avgöra tvistiga äganderättsfrågor mellan dödsboet och 

den efterlevande maken. 

o Skiftesmannen ska noga granska de anmärkningar som parterna har framfört med 

anledning av egendomsförteckningen.  

o Skiftesmannen ska ta emot all den bevisning som parterna lägger fram och som gäller ägar- 

och besittningsförhållandena (HD 1999:58). 

• Om en delägare kräver bidrag ur kvarlåtenskapen eller att förskott på arv ska beaktas vid skiftet eller 

att få sin laglott, ska skiftesmannen med anledning av kravet ge ett motiverat rättsligt avgörande. 

o Frågor som gäller utfyllnad av laglott ska däremot inte avgöras av skiftesmannen. 

o Inte heller kan skiftesmannen föra talan mot en gåvotagare när efterarvingarna inte kan få 

ett tillräckligt vederlag ur den avlidna efterlevande makens bo som ersättning för gåvan 

som den sist nämnda hade givit. 

• Om nya tillgångar uppdagas i boet, ska skiftesmannen uppmana delägarna att förrätta en 

kompletterande bouppteckning. 

o Eller om behov finns att göra någon annan slags ändring i bouppteckningen.  

• En skiftesman är inte behörig att verkställa ett legat eller en ändamålsbestämmelse. Inte heller kan 

skiftesmannen betala arvlåtarens skulder utan delägarnas (eller boutredningsmannens) tillstånd. 

Skiftesmannen kan inte på eget initiativ realisera egendom som finns i kvarlåtenskapen eller skifta en 

fastighet som finns i kvarlåtenskapen i outbrutna områden (HD 1990:137, HD 1994:81). 

o Om skiftesmannen när skiftet inleds märker att arvlåtaren eller boet har obetalda och 

förfallna skulder, ska skiftesmannen uppmana delägarna att betala dem. Om det påstås att 

en delägare har en skuld till dödsboet, ska skiftesmannen utreda fordrans existens. 

 Skiftesmannen kan ändå inte kräva att delägarna ska betala fordran.  

 Skiftesmannen kan endast med delägarnas samtycke ålägga dem att betala lösen 

med externa tillgångar för att åstadkomma ett skifte (HD). 

• En skiftesman har inte på samma sätt som en boutredningsman en allmän behörighet att företa 

förvaltningsåtgärder (s.k. allmän förvaltningsbehörighet). 

o -> ingen rätt att kära och svara i rättegångar som gäller boet, om inte lagen uttryckligen 

föreskriver något annat.  

o Inte heller får skiftesmannen fatta beslut i en fråga som enligt lagen ska avgöras av 

domstolen 

 T.ex. klander av testamente eller talan om utfyllnad av laglott. 

o I övriga frågor gäller att skiftesmannen själv ska fatta ett beslut, om en fråga är oklar. 

o Med stöd av avtalslagen har skiftesmannen behörighet att pröva en fråga som gäller 

huruvida en rättshandling är giltig eller inte, när saken gäller en rättshandling mellan 

arvlåtaren och en dödsbodelägare.  

o Skiftesmannen är även skyldig att avgöra frågan om huruvida en arvinge har överlåtit sin 

andel i boet eller inte (HD 1992:21). 

• Om en skiftesman överskrider sin behörighet, saknar åtgärden rättslig verkan. 



o Skiftesmannen ansvarig för skadan ifall en delägare lidit skada av att hen överskridit 

behörigheten 

• Skiftesmannen ska bestämma tid och ort för arvskiftet och meddela delägarna samt bevisligen kalla 

dem till det första förrättningsmötet (ÄB 23:7.1) 

o Om flera möten behöver hållas ska delägarna kallas till alla dem.  

o Ett av mötena ska vara ett egentligt skiftesmöte, dvs. ett möte där skiftesmannen försöker 

få delägarna att ingå ett avtal om skiftet.  

o Protokoll ska föras över mötena. 

• Om någon av dödsboets delägare har en intressebevakare, ska intressebevakaren representera 

huvudmannen vid arvskiftet. 

• En intressebevakare får inte representera syskon vid ett arvskifte, om syskonens intressen på grund av 

yrkanden eller andra omständigheter i samband med arvskiftet är motstridiga (FörmyndVL 32.2 §). I en 

situation med en intressekonflikt har envar av minderåriga syskon rätt att få en egen intressebevakare 

som representerar den minderåriga vid arvskiftet (FörmyndVL 11 §). 

• Om en minderårig är delägare i ett dödsbo och den minderårigas föräldrar har gemensam vårdnad om 

den minderåriga, ska vårdnadshavarna som intressebevakare tillsammans föra den minderårigas talan 

(FörmyndVL 30 §). 

• Om en förälder inte är delägare i samma dödsbo som sitt minderåriga barn, får föräldern på den 

minderårigas vägnar ingå ett avtal om innehållet i arvskiftet under den förutsättningen att föräldern är 

ensam vårdnadshavare. 

o Om avtalet endast gäller skifte av egendom som finns i kvarlåtenskapen utan att innehålla 

element av disponering, behöver föräldern inte ansöka om magistratens tillstånd till 

avtalet.  

• Om någon av delägarna i dödsboet är minderårig och en skiftesman förrättar arvskiftet, ska 

skiftesmannen bevaka den omyndigas bästa vid skiftet (ÄB 23:7.2).  

o Skiftesmannen ska iaktta delägarnas avtal om arvskiftets innehåll endast om avtalet är 

förenligt med den omyndigas bästa (ÄB 23:7). 

o Skiftesmannen behöver inte förelägga förmyndarmyndigheten skiftesförslaget, om skiftet 

förrättas i enlighet med vad som föreskrivs i ÄB. 

 Magistratens tillstånd kan behövas om andra typer av rättshandlingar utförs i 

samband med skiftet, t.ex. överlåtelser  

• Om föräldrarna till ett barn är delägare i samma dödsbo som barnet, gäller utan undantag att barnet 

måste få en ställföreträdande intressebevakare för att representera barnet vid arvskiftet (FörmyndVL 

11.2 §). 

o Gäller även när bara ena föräldern är delägare i samma dödsbo som barnet, eftersom 

vardera föräldern då är jävig att representera barnet vid arvskiftet. 

• Om en omyndig inte på förskrivet sätt har varit representerad vid ett arvskifte som gäller den 

omyndigas rätt, är arvskiftet ogiltigt. 

o Ett ogiltigt arvskifte kan inte bli giltigt till följd av att klandertiden har löpt ut eller att de 

som deltagit i skiftet har godkänt skiftet som bindande för dem själva. 

• Om delägarna förrättar arvskiftet som ett avtalsskifte eller mitt under ett förrättningsskifte beslutar att 

slutföra arvskiftet som ett avtalsskifte, måste skiftesförslaget inlämnas till förmyndarmyndigheten, om 

någon av delägarna har en intressebevakare (FörmyndVL 34 § 1 mom. 9 punkten). 

o Om magistraten godkänner skiftesförslaget, ska delägarna förrätta skiftet i enlighet med 

formföreskrifterna i lagen.  

o Om ett avtalsskifte som kräver tillstånd av magistraten förrättas utan tillstånd, binder 

skiftet inte den minderåriga. 

• Över arvskifte ska upprättas en skifteshandling (ÄB 23:9). 



o Ska åtminstone innehålla uppgifter om delägarnas namn, om på vilken grund en delägare 

är delägare, om skiftesandelarnas proportionella storlek och om den egendom som var och 

en av delägarna får på sin lott vid skiftet. 

o Ska undertecknas.  

 Behöver inte ske personligen. Gäller varje skiftesdelägare eller dennes ombud.  

 Om en arvinge har överlåtit sin arvsandel, undertecknas skifteshandlingen alltid av 

såväl överlåtaren som förvärvaren, om arvingen inte har befullmäktigat förvärvaren 

att underteckna skifteshandlingen. 

o Skifteshandlingen ska bestyrkas. 

 Två ojäviga vittnen.  

 Ska vara ojäviga vid den tidpunkt då de bestyrker skifteshandlingen.  

 Det krävs inte att vittnena är samtidigt närvarande eller att de är närvarande vid 

själva förrättningen. 

 I rättspraxis har man inte tagit så allvarligt på formfel, kan oftast repareras om 

ingen klandrar avvittringen eller arvskiftet inom den i lagen föreskrivna tiden.  

• Om arvskiftet har förrättats av en skiftesman, är det till fyllest att skiftesmannen ensam undertecknar 

skifteshandlingen (ÄB 23:9.1). 

o Behöver inte bestyrkas. 

• Delägarna kan godkänna det skifte som skiftesmannen har förrättat genom att underteckna en klausul 

om godkännande i skifteshandlingen. 

o Formföreskrifter för arvskifte som förrättas av skiftesman kräver inte ett sådant 

godkännande, men en klausul om godkännande leder till att arvskiftet vinner laga kraft. 

 Godkännandet häver rätten att klandra. 

o Om skiftesparterna har godkänt arvskiftet utan villkor, vinner skiftet omedelbart laga kraft. 

o I övriga fall beror det på villkorets innehåll huruvida arvingarna har rätt att efter förrättat 

arvskifte sätta i gång ett kompletterande skifte i dödsboet (HD 1986 II 148). 

o Även om delägarna har godkänt arvskiftet, finns det inte hinder för att skiftet kompletteras, 

om det uppdagas att det finns nya tillgångar i dödsboet. 

• Även om fast egendom ingår i den egendom som skiftas, räcker det med att formföreskrifterna i 

ärvdabalken iakttas (JB 1:1, jfr JB 2:1). 

• Vid arvskifte realiseras delägarnas rätt till kvarlåtenskapen. 

• Först ska varje delägares proportionella arvslott beräknas: 

o pa = 1 / (n x q) 

 pa – proportionella arvslotten  

 n – antalet släktgrenar som har rätt till arv 

 q – antalet arvsberättigade arvingar i en släktgren  

• Den värdemässiga arvslotten är ett belopp i euro som en arvinge med stöd av sin proportionella 

arvslott har rätt att få ur kapitalet i kvarlåtenskapen. 

o Storleken på kapitalet i kvarlåtenskapen bestäms enligt det värde arvlåtarens reella 

kvarlåtenskap har vid tidpunkten för skiftet. 

• Om arvlåtaren var gift ska man före arvskiftet förrätta avvittring eller avskiljande av egendom (ÄB 

23:1.2).  

o Kvarlåtenskapen består av den giftorättsandel som den avlidna maken med stöd av 

avvittringen eller avskiljandet har rätt att få. 

• Varje arvinges värdemässiga arvslott: 

o vpa = (1 x k) / (n x q)  

 vpa – värdemässig arvslott  

 k – kapitalet i kvarlåtenskapen  



 n – antalet släktgrenar  

 q – antalet arvingar inom en släktgren 

• Vid det reella skiftet ska envar delägare tilläggas "lott i varje slag av egendom" (ÄB 23:8). 

• HR - egendomen ska skiftas i reella andelar. 

o Detta innebär att skiftesmannen i fråga om vart och ett egendomsobjekt bör grunda ett 

samäganderättsförhållande, om egendomen till sin natur är sådan att den inte kan delas 

(HD 1997:157). 

o Lagen tvingar dock inte arvingarna att skifta egendomen på detta sätt, skiftesanvisningen 

tillämpas i situationer där arvingarna inte kan komma överens om ett förnuftigt arvskifte.  

• UND - Om det inte är förnuftigt att förrätta ett arvskifte så att varje arvinge får en lott av varje slag av 

egendom, ska skiftet förrättas så att var och en av arvingarna värdemässigt får en sådan andel av den 

ärvda egendomen som motsvarar arvingens andel.  

• Om egendomen inte kan skiftas på ett lämpligt sätt, ska den läggas på en lott (ÄB 23:8). 

• Om det inte är möjligt att dela en fastighet genom att grunda ett samäganderättsförhållande, bör även 

fastigheten läggas på en arvinges lott.  

o Arvingens skiftesandel måste dock vara minst lika stor som värdet på det objekt som 

eventuellt läggs på arvingens lott.  

 Skiftesmannen kan inte bestämma att den som får objektet ska lösa in det med 

externa tillgångar till den del värdet på objektet överskrider värdet på 

skiftesandelen.  

 Skiftesmannen kan dela en fastighet i kvotdelar endast med alla delägares 

samtycke. 

• Ett arvskifte kan inledas även om alla de skulder som delägarna har i förhållande till dödsboet inte har 

betalats. Sådana skulder är dödsboets fordringar. Om gäldenären är delägare är i boet, ska fordran 

tillskiftas delägaren så långt dennes lott förslår (ÄB 23:8.1). 

o Om fordringen är mindre än arvingens skiftesandel, ska skiftesmannen därtill på arvingens 

lott lägga egendom som motsvarar skillnaden. 

• Om det inte annars är möjligt att förrätta ett arvskifte, ska skiftesmannen ansöka om 

försäljningstillstånd av domstolen (HD).  

o Domstolen kan inte bevilja försäljningstillstånd till försäljning av egendom i dödsboet för 

betalning av arvskifteskostnaderna (HD 2004:1). 

o Inte heller kan försäljningstillstånd beviljas på ansökan av en skiftespart i en avvittring. 

o En skiftesman kan inte på eget initiativ och utan delägarnas samtycke förvandla egendom i 

kvarlåtenskapen till pengar.  

o Om arvlåtaren likväl i sitt testamente har förordnat att viss egendom ska säljas, ska 

skiftesmannen iaktta förordnandet, om testamentet har vunnit laga kraft och delägarna 

inte enhälligt har beslutat något annat (HD 1991:139). 

o När domstolen prövar ärendet ska den utreda de objektiva förutsättningarna som ska vara 

uppfyllda för att försäljningstillstånd ska kunna beviljas.  

 Skiftesmannen ska i sin ansökan lämna en utredning över att det inte är möjligt att 

förrätta skiftet på något annat sätt (HD) 

 Domstolen har ingen behörighet gällande hur egendomen ska säljas 

• Inget laga skifte har uppkommit, om någon av delägarna inte bevisligen har kallats till skiftet eller om 

något egentligt skiftesmöte inte har hållits eller om skiftesinstrumentet har förfalskats -> ogiltigt 

o Ett ogiltigt skifte behöver inte och kan inte heller klandras.  

o Envar delägare kan kräva att ett laga skifte ska förrättas. 

• Mindre ogiltigheter repareras inom föreskriven tid. 

o Ett materiellt eller formellt fel som belastar ett arvskifte gör skiftet ogiltigt. 



o Den delägare som vill åberopa felet ska inom föreskriven tid väcka klandertalan (ÄB 23:10). 

 Var och en av delägarna kan väcka klandertalan, men förutsätts att delägaren 

berörs av ogiltighetsgrunden.  

o När det är fråga om formfel kan vilken delägare som helst åberopa felet. 

o Om en omyndig inte har haft en laglig intressebevakare vid arvskiftet, är det endast den 

omyndigas intressebevakare, ställföreträdande intressebevakare eller den omyndiga själv, 

när han eller hon blivit myndig, som kan åberopa detta. 

• När det är fråga om formfel ska såväl ett avtalsskifte som ett förrättningsskifte klandras inom sex 

månader från det skiftet förrättades (ÄB 23:10). 

• När det är fråga om klander av arvskifte på materiell grund är klandertalan bunden till en bestämd tid 

endast i fråga om förrättningsskifte och klandertiden är sex månader från det skiftet förrättades (HD 

1988:112). 

o T.ex. att egendomen värderats på fel sätt 

• Ärvdabalken innehåller ingen bestämmelse om klander av avtalsskifte på grund av materiellt fel. 

o Allmänna avtalsrättsliga ogiltighetsbestämmelser 

o Avtalslagen innehåller inga egentliga tidsfrister för väckande av klandertalan ->  "inom 

skälig tid". 

• När domstolen godkänner en klandertalan kan den gå till väga på flera olika sätt.  

o Vanligtvis förordnar domstolen att skiftet till vissa delar ska rättas.  

o Om en skiftesman har utsetts för arvskiftet, återförvisas skiftet till skiftesmannen för att 

skiftet ska slutföras (HD 1972 II 22).  

o Om det är fråga om ett mindre fel, kan domstolen på tjänstens vägnar rätta felet (HD 1972 

II 22). 

• HR - Att ett arvskifte vinner laga kraft betyder endast att skiftet inte längre kan klandras. 

o UND - Om förutsättningarna för skiftet har upphört att gälla, kan skiftet eventuellt gå åter. 

 De som fått egendom vid skiftet måste återbära denna.  

o Detta är tillvägagångssättet när det kommer fram att det finns nya skulder (ÄB 21:6a-8c) 

eller att det finns ett testamente eller att ett testamente som har lagts till grund för skiftet 

är förfalskat, även om någon förlorar sin ställning som arvinge eller får en ställning som 

arvinge eller övriga liknande situationer. 

• Om det finns tillgångar i kvarlåtenskapen som av misstag inte har tagits med i arvskiftet, ska arvskiftet 

kompletteras med anledning av de oskiftade tillgångarna. 

• Ett skiftesbeslut verkställs med stöd av arvskifteshandlingen. 

• Om egendomen har samförvaltats av delägarna, inverkar inte ett förordnande till skiftesman på 

förvaltningen i dödsboet.  

o Samförvaltningen fortsätter som tidigare.  

o Skiftesmannens uppgift är endast att bestämma de proportionella och värdemässiga 

skiftesandelarna och att förrätta ett sakspecifikt skifte.  

• Ett förrättningsskifte avslutas med att skiftesmannen specificerar vilka egendomsobjekt var och en av 

skiftesparterna får.  

o Det är inte skiftesmannens uppgift att överlåta de skiftade objekten till skiftesparterna.  

• Det är möjligt att en delägare inte får sin skiftesandel i sin faktiska besittning på grund av att de övriga 

delägarna inte frivilligt överlåter egendomen till honom eller henne.  

o Isåfall kan delägaren gå till väga på två alternativa sätt.  

 En delägare har alltid rätt att lämna in en ansökan till domstolen om att 

kvarlåtenskapen ska överlämnas till förvaltning av en boutredningsman.  

 Alternativt kan delägaren väcka talan i domstolen och yrka att få den egendom i sin 

besittning som han eller hon vid arvskiftet har fått äganderätten till. 



• Om kvarlåtenskapen förvaltas av en boutredningsman, fortsätter boutredningsmannens förvaltning 

ända tills boutredningsmannen efter ett laga kraft vunnet arvskifte har överlämnat objekten till de 

delägare som har fått äganderätten till dem (ÄB 19:16.2).  

o Det är boutredningsmannens uppgift att överlämna egendomen, inte delägarnas eller 

skiftesmannens. 

• En skiftesman är skyldig att ersätta skada hen förorsakat -> för att skadeståndsansvar ska uppkomma 

krävs att skiftesmannen åtminstone genom vållande har förorsakat en sådan person skada vars rätt är 

beroende av arvskiftet (HB 18 kap.). 

• Skiftesmannen har rätt att få ett skäligt arvode och en ersättning för sina kostnader (ÄB 23:4.4). 

o Arvodet betalas ur boets tillgångar (HD 1983 II 130). 

o Arvodets storlek beror på boets art och omfattning samt på det arbete skiftesmannen 

utfört.  

XI Testamentsrätt 
1. Testamente som viljeyttring  

• Ett testamente är en vederlagsfri och ensidig rättshandling som företas för dödsfalls skull. 

• I ett testamente förordnar ägaren hur egendomen ska skiftas efter hans eller hennes död. 

• Minimikravet är att testamentet har upprättats skriftligen, att det har undertecknats av testatorn och 

att det har bevittnats av två vittnen (ÄB 10:1). 

o Om den som har upprättat ett testamente inte har skrivit under det, uppfyller dokumentet 

inte de normala krav som ställs på ett testamente (HD 1993:2).  

 UND - En annan person kan på testatorns vägnar underteckna testamentet endast 

om testatorn på grund av sjukdom eller någon annan tvingande orsak är förhindrad 

att göra det (HD 1964 II 106). 

• Lagen kräver inte att dokumentet rubricerats som testamente, innehållet som avgör.  

• Ett testamente kan inte upprättas på ett giltigt sätt i elektronisk form. 

• UND - Endast i nödfall kan ett nödtestamente upprättas (ÄB 10:3.1, HD). 

o Ett muntligt nödtestamente ska bevittnas av två ojäviga vittnen. 

o En alternativ form av nödtestamente är ett testamente som har skrivits och undertecknats 

egenhändigt av testatorn, dvs. ett holografiskt testamente (HD 1987:37). 

 I rättspraxis har man godkänt ett dokument som upprättats av en testator som 

befunnit sig i trångmål innan hen har begått självmord, trots att dokumentet varit 

bristfälligt undertecknat och daterat samt har saknat vittnen. 

o Det krävs att den som upprättar ett nödtestamente ska ha samma syfte att upprätta ett 

testamente som den som upprättar ett testamente av normal form (HD). 

o Ett nödtestamente upphör direkt med stöd av lag att vara giltigt, om den som har upprättat 

det under tre månader efter att hindret har upphört har haft tid att upprätta ett 

testamente av normal form (ÄB 10:3.2, HD 1978 II 3). 

• Ett testamente ska bestyrkas av två vittnen som ska vara samtidigt närvarande när de bestyrker 

testamentet. 

o Det måste senare kunna visas att vittnena faktiskt har varit samtidigt närvarande (ÄB 10:1, 

HD) 

o Vittnena ska vara medvetna om att dokumentet som de bestyrker är ett testamente, men 

de behöver inte känna till testamentets innehåll (HD 1969 II 25). 

• Vittnena ska vara ojäviga. 

o Frågan om huruvida ett vittne är ojävigt avgörs enligt den situation som råder när 

testamentet upprättas (ursprunglig ojävighet). Om ett vittne senare blir jävigt är detta inte 

ett formfel.  



o Frågan om ett vittne är ojävigt bedöms såväl i förhållande till formella släktrelationer som i 

förhållande till intressen (ÄB 10:4.1-2). 

 Den som är under femton år eller på grund av rubbning av själsverksamheten är 

oförmögen att vittna kan inte tas till vittne. 

 Inte heller testatorns make, den som står i rätt upp- och nedstigande släktskap eller 

svågerskap till testatorn, testatorns syskon, syskons make, testatorns 

adoptivförälder eller adoptivbarn (HD). 

o Ett vittne kan på grund av jäv inte bestyrka ett förordnande som har upprättats till hans 

eller hennes förmån eller till förmån för hans eller hennes make eller någon som står i ett 

sådant släktförhållande till honom eller henne som utgör hinder att ställa upp som vittne 

(ÄB 10:4.2). 

 I rättspraxis har ett vittne ansetts vara jävig pga. att testamentet upprättats till 

förmån för hens styvfar. 

 Organisationsjäv om vittnet har bestämmanderätt i den juridiska person till vars 

förmån testamentet har upprättats.  

o Den som i ett testamente har förordnats till testamentsexekutor kan med stöd av 

förordnandet vara vittne (HD 1976 II 21). 

• Vittnena ska underteckna en vittnesklausul. 

o För att det senare ska vara möjligt att utreda frågan om testamentets giltighet 

rekommenderas att vittnena vid sidan av sina namnteckningar antecknar uppgifter om sitt 

yrke, sin personbeteckning, sin adress samt tiden och orten för när de har bestyrkt 

testamentet (ÄB 10:2.1). 

o I vittnesklausulen ska vittnena uppge alla sådana omständigheter som enligt deras 

iakttagelser kan inverka på testamentets giltighet (ÄB 10:2.2). 

o Vittnenas intyg på testamentshandlingen om att vid testamentets upprättande så tillgått 

som föreskrivs i lag ska äga tilltro, om omständigheter inte framkommer som förringar 

intygets trovärdighet (HD 1958 II 59). 

 Även om vittnena i en vittnesklausul har försäkrat att testatorn har upprättat 

testamentet med full rättslig handlingsförmåga och av egen fri vilja, kan 

testamentet senare på klandertalan förklaras ogiltigt på grund av materiellt fel. 

• HR – testamenten kan endast upprättas av den som fyllt 18 år (ÄB 9:1). 

• UND - Den som ingår äktenskap som minderårig har rätt att upprätta testamente och behåller denna 

rätt även om äktenskapet senare skulle upplösas innan testatorn har fyllt 18 år. 

• Den som har uppnått myndighetsåldern och som har en intressebevakare fortsätter trots detta att ha 

en oinskränkt rättslig handlingsförmåga och en oinskränkt testationshabilitet. 

o En intressebevakare kan inte upprätta ett testamente på sin huvudmans vägnar. 

• UND - Den som har fyllt 15 år får upprätta ett testamente över egendom som han eller hon har rätt att 

råda över (ÄB 9:1). 

o Främst den minderårigas förvärvsinkomster, avkastningen av inkomsterna och den 

egendom som förvärvats med inkomsterna.  

• Den som upprättar ett testamente ska ha en tillräcklig förmåga att bilda en vilja att testamentera. 

o Ingen kan genom omyndigförklaring fråntas rätten att upprätta testamente. 

o En persons behörighet att upprätta ett testamente ska bedömas från fall till fall.  

o Behörigheten att upprätta testamente kan gå förlorad t.ex. pga. allvarlig sjukdom som 

förstör förmågan att fatta rationella beslut.  

• -> Om en testator helt saknar förmåga att upprätta ett giltigt testamente, kan han eller hon inte 

upprätta ett sådant. 



• UND - Om testatorn har en nedsatt förmåga att upprätta testamente, kan han eller hon upprätta ett 

testamente som t.o.m. kan bli giltigt på ett varaktigt sätt, om den nedsatta förmågan inte har inverkat 

på testamentets innehåll (ÄB 13:1, 3 punkten). 

• Ett testamente kan upprättas endast till förmån för en person som lever vid arvlåtarens död eller som 

därförinnan har avlats och som senare föds levande (ÄB 1:1, 9:2.1). 

• Ett testamente kan upprättas till förmån för en juridisk person som ännu inte existerar vid tidpunkten 

för arvlåtarens död (HD 2003:51). 

• Om en testamentstagare har varit vid liv när testatorn dog, men dör innan testamentet har verkställts, 

har den testamenterade egendomen likväl gått över till testamentstagaren och hör därefter till dennes 

dödsbo.  

o -> Testamentstagarens rättsinnehavare har rätt att få egendomen, om inte något annat 

föranleds av testamentet (HD 1976 II 94). 

• Om en testamentstagare däremot dör före testatorn och denne inte återkallar sitt testamente eller gör 

ändringar i det, måste man ta ställning till frågan om vem som ska få egendomen som testamenterats 

till testamentstagaren. 

o Frågan ska i första hand avgöras genom tolkning av testamentet (HD). 

o För den händelse att en tolkning av ett testamente inte ger klart stöd för en viss tolkning, 

innehåller -> presumtionen för istadarätt (ÄB 11:1). 

 Om en testamentstagare dör innan rätten på grund av testamentet har inträtt, har 

testamentstagarens avkomlingar rätt att träda i testamentstagarens ställe, om de i 

fråga om arv efter testatorn skulle ha haft en sådan rätt (ÄB 11:6). 

 Den som kommer i stället för testamentstagaren ska således vara en sådan arvinge 

till testatorn som med stöd av bestämmelserna om den legala arvsordningen har 

rätt att ärva testatorn. 

 Den som kommer i stället för testamentstagaren ska uppfylla de allmänna krav som 

ställs på testamentstagare (i praktiken vara vid liv när testatorn dör eller 

åtminstone varit avlad då). 

• Om en testator har upprättat ett testamente till förmån för sin förlovade eller sin make, förlorar 

förordnandet sin verkan, om förlovningen eller äktenskapet senare upplöses av någon annan orsak än 

testatorns död (ÄB 11:8). 

o Ett testamente tappar sin giltighet, om det inte kan visas att testatorn har avsett något 

annat (HD 1961 II 83).  

 Bevisbördan ligger hos den som påstår att testamentet trots förändrade 

omständigheter fortsättningsvis är giltigt. 

o I rättskipningen har principen tillämpats analogt även på sambor. 

2. Olika typer av testamenten  
• Testamenten indelas enligt lag i universella testamenten och legat.  

• Universaltestamente  

o Arvingarna, den efterlevande maken (under vissa förutsättningar) och universella 

testamentstagare är delägare i arvlåtarens dödsbo (ÄB 18:1). 

o Med universaltestamente brukar man avse ett testamente som ger testamentstagaren en 

ställning som liknar den som en arvinge enligt lagen har. 

o Om en testator i sitt testamente ger hela eller en del av sin egendom, eller det som finns 

kvar efter verkställigheten av de övriga förordnandena, till testamentstagaren är det fråga 

om ett universaltestamente -> testamentstagaren är delägare i arvlåtarens dödsbo.  

o En universell testamentstagare betraktas som delägare också när hans eller hennes rätt är 

tvistig (ÄB 18:1.2). 



 Tvistighetsregeln skyddar en universell testamentstagare medan frågan om 

testamentets giltighet utreds (HD). Eftersom hen är delägare i dödsboet kan de 

andra arvingarna inte utan hens samtycke disponera över egendomen i dödsboet 

och på så sätt minska på testamentstagarens egendom.  

• Legat 

o En legataries rätt definieras som en rätt att få en viss förmån ur kvarlåtenskapen. 

o Alla sådana testamentsförordnanden som ger en legatarie ett visst föremål med äganderätt 

(saklegat), ett belopp (penninglegat) eller egendom med en mer begränsad rätt än 

äganderätt (nyttjanderätts- eller avkastningslegat) betraktas som legat. 

 Således legat även när testamentstagaren får nyttjanderätt till hela 

kvarlåtenskapen.  

o Den som får ett legat är inte delägare i dödsboet, om inte en tolkning av testamentet i 

undantagsfall föranleder något annat. 

o När en legatarie inte är delägare i dödsboet, verkställs legatet redan i samband med 

boutredningen. 

o En legatarie kan dock vara delägare i dödsboet på någon annan grund.  

 En arvlåtare kan t.ex. ha upprättat ett legat till förmån för sin egen bröstarvinge. 

• Testamenten kan även klassificeras i enlighet med hur omfattande eller varaktig den dispositionsrätt är 

som givits testamentstagaren 

o Frågan om en hur omfattande rätt som testatorn har haft för avsikt att ge 

testamentstagaren avgörs alltid genom tolkning av testamentet (ÄB 11:1, HD 1992:24). 

• Äganderättstestamente  

o Ger testamentstagaren full äganderätt till den testamenterade egendomen.  

 Den som har fått ett äganderättstestamente har rätt att upprätta ett testamente 

över egendomen, överlåta denna, använda egendomen och den ränta och 

avkastning egendomen ger utan redovisningsskyldighet, ställa egendomen som 

säkerhet för skuld etc.  

 Egendomen kan också gå i arv till hans eller hennes rättsinnehavare.  

 Om en testamentstagare inte har avstått från att åberopa testamentet, kan 

egendomen i kvarlåtenskapen utmätas för testamentstagarens skulder och den kan 

ingå även i testamentstagarens konkursbo. 

o Ger testamentstagaren en obegränsad dispositionsfrihet att företa rättshandlingar såväl 

inter vivos som mortis causa, gäller utan undantag såväl fast som lös egendom.  

• Begränsat äganderättstestamente  

o Det begränsade äganderättstestamentet innehåller förordnanden om sekundosuccession. 

o Den primära testamentstagaren har rätt att förfoga fritt över egendomen inter vivos (sälja, 

skänka den egendom hen fått med stöd av testamentet), men saknar rätt att upprätta ett 

testamente över egendomen som testamenterats till honom eller henne.  

 Om testamentstagarens rätt har begränsats så att den sakligt innebär att 

testamentstagaren endast får hålla egendomen i sin besittning, har 

testamentstagaren enligt HR inte rätt att överlåta egendomen, om en sådan rätt 

inte följer av bestämmelserna om makes arvsrätt eller av villkoren i testamentet 

(HD 2007:21). 

o Ofta i ett inbördes testamente mellan makar -> egendomen går först ”med full äganderätt” 

till efterlevande maken, och efter dennes död till en sekundosucessor.  

o Presumtion i lagen -> enligt presumtionen tillämpas bestämmelserna om efterlevande 

makes arvsrätt även på ett inbördes testamente som har upprättats av makar, om 

testatorn inte kan anses ha avsett något annat (ÄB 12:1, ÄB 3 kap). 



 När en efterlevande makes bo skiftas, tillämpas vanligen halveringsprincipen vilken 

innebär att testamentariska sekundsoccessorerna efter den först avlidna maken 

har rätt att få hälften av den efterlevande makens bo.  

 Tolkningsregeln tillämpas inte på t.ex. inbördes testamenten mellan sambor eller 

syskon pga. att ÄB grundar sig på samma principer som tillämpas på makars 

förmögenhetsförhållanden.  

• Nyttjanderättstestamente  

o Ger testamentstagaren endast rätt hålla egendomen i sin besittning och att använda den 

ränta och avkastning som egendomen ger, medan någon annan får äganderätten. 

o Räknas i den allmänna klassificeringen som legat -> om något annat inte föranleds av 

testamentet, kan testamentstagaren inte med stöd av testamentet delta i dödsboets 

samförvaltning eftersom hen inte är delägare i det.  

o En nyttjanderätt får inte göra intrång i en bröstarvinges rätt till laglott. 

 I det värdemässiga laglottssystemet innebär detta att den som åberopar ett 

nyttjanderättstestamente är skyldig att betala bröstarvingens laglott i pengar för 

att kunna åberopa testamentet, om nyttjanderätten gäller all egendom i 

kvarlåtenskapen. 

 Laglottens värdemässiga storlek bestäms med utgångspunkt i behållningen i 

kvarlåtenskapen 

 Ett nyttjanderättstestamente ger inte testamentstagaren en sådan ekonomisk 

förmån som skulle kunna dras av från laglottskvarlåtenskapen.  

o Testatorn kan i sitt testamente precisera nyttjanderättens omfattning. Därvid beror 

testamentstagarens ställning på hur testamentet tolkas (ÄB 11:1). 

 Om något annat inte framgår av nyttjanderättstestamentet, får man vid tolkningen 

av den rätt som följer av testamentet analogistöd från de bestämmelser som gäller 

nyttjanderätt med stöd av lag (ÄB 12:2-9).  

 Bestämmelserna är dock sekundära och viker undan för testamentariska 

förordnanden. 

o En testamentstagares nyttjanderätt är en skyddad rätt att använda egendomen. 

 -> rätt att väcka talan om någon hindrar eller stör användningen. 

o Vilket innehåll en nyttjanderätt konkret har är beroende av vilken slags egendom som är 

föremål för nyttjanderätten. 

 T.ex. en fastighet kan bl.a. användas för bedrivande av jordbruk eller boende eller 

rekreation, maskiner kan användas för produktionsverksamhet etc.  

o En nyttjanderättshavare har rätt att säga upp en fordran och rätt att på ägarens vägnar 

uppbära betalningen (ÄB 12:4.3) 

 Den nyttjanderätt underkastade egendomen kan t.ex. ge avkastningen i form av 

hyresinkomster.  

 En nyttjanderättshavare är inte skyldig att för sitt eget uppehälle i första hand 

använda avkastningen från sin egen egendom. 

o Innehållet i en nyttjanderättshavares bygger på bevaringsprincipen, placeringsprincipen 

samt förbud mot sammanblandning av egendom och nettoprincipen (ÄB 12:3). 

 Ägaren i sin tur skyddas vid behov av säkerheter och förvaltning genom god man 

(ÄB 12:9.1). Krävs att nyttjanderättshavaren uppenbarligen har äventyrat ägarens 

fördel. Hen kan bli skadeståndsskyldig t.ex. för att ha skött egendom på ett 

vårdslöst sätt (ÄB 12:9.2).  

• Avkastningstestamente  

o Testamentstagaren får endast rätt till avkastningen av egendomen.  



o Om en bröstarvinge i stället för sin arvsandel får rätt till avkastning, innebär detta att 

bröstarvingens legala rätt till arv inskränks. Laglottsarvingar skyddas även mot 

avkastningstestamenten. 

• I praktiken är det vanligt att en och samma testamentshandling innehåller förordnanden som ger full 

äganderätt, begränsad äganderätt, nyttjanderätt och avkastningsrätt. 

o Testamentet kan också upprättas så att testamentstagaren mellan flera alternativ kan välja 

det som passar bäst för hen. 

3. Utredning av testamente  
• Undersökning av huruvida ett testamente är giltigt i förhållande mellan en arvinge och en 

testamentstagare. 

• Slutresultatet av undersökningen är att det rättsliga förhållandet mellan arvingen och 

testamentstagaren vinner laga kraft. 

• Två skeden:  

o 1. Ett testamente ska delges (ÄB 14:4). 

 Testamentstagarens skyldighet 

o 2. Arvingarna har rätt att klandra testamentet (ÄB 14:5). 

• En testamentstagare gör sin rätt till testamentet gällande genom att delge arvingarna testamentet. 

o Inte boutredningsmannens eller skiftesmannens uppgift (HD). 

• I praktiken ska någon - i de flesta fall en av arvingarna - först lämna över testamentet till 

testamentstagaren för att denne ska kunna delge arvingarna testamentet. 

• Om en make har upprättat ett äganderättstestamente till förmån för sin make och dör utan att 

efterlämna bröstarvingar, ska den efterlevande maken delge den först avlidna makens efterarvingar 

testamentet (HD 1994:104). 

• Varje arvinge bestämmer själv om han eller hon vill bestrida giltigheten av ett testamente på någon av 

de grunder som nämns i lagen (ÄB 13:1-2). Klandertalan ska väckas inom sex månader från tidpunkten 

då testamentet delgavs (ÄB 14:5). 

• Ett testamente kan delges när som helst efter testatorns död, dock senast inom tio år (ÄB 16:1.1).  

o UND - Tiden kan dock vara längre, om den rätt som grundar sig på testamentet börjar vid 

en senare tidpunkt än testatorns död (ÄB 16:1.1). 

• Testamentstagaren ska delge arvingarna testamentet genom att överlämna "en bestyrkt avskrift av 

testamentet" till dem (ÄB 14:4). 

o Delgivningen ska ske genom stämningsman eller på något annat bevisligt sätt.  

o Om det finns flera testamentstagare, gäller en delgivning som en av dem har verkställt även 

till förmån för de övriga (ÄB 14:4.3). 

o En laglig delgivning kan endast ske om arvingen är behörig att ta emot delgivningen 

 Om en arvinge inte kan ta emot det själv personligen, t.ex. pga. demens, måste en 

intressebevakare utses för att ta emot delgivningen.  

• Arvingarnas rätt att klandra ett testamente kan, om de faktiskt utnyttjar denna rätt, vara ett hinder för 

ett snabbt och slutligt arvskifte -> testamentstagaren vill ofta redan på förhand förvissa sig om att 

arvingarna inte senare kommer att bestrida testamentet -> möjligt på så sätt att testamentstagaren 

delger arvingarna testamentet och arvingarna godkänner det, antingen genast eller efter en kort 

betänketid.  

o Godkännandet sker under fria former och kan lämnas när som helst innan testamentet 

vinner laga kraft, dvs. innan det delges eller därefter. 

o Om ett godkännande lämnas utan villkor, mister den som godkänner testamentet även sin 

rätt till laglott (HD). 

o En arvinge som har godkänt ett testamente har inte rätt att klandra detsamma.  



 UND - Arvingen har dock trots sitt godkännande rätt att kräva att det ska fastställas 

att något testamente över huvud taget inte har upprättats (HD 1994:11) eller att 

det har återkallats (HD 1973 II 21).  

o De allmänna bestämmelserna om när en viljeyttring ska betraktas som ogiltig tillämpas 

även på godkännande av testamente (HD 1928 II 285, HD 1979 II 377, HD 1954 II 113).  

 Ett godkännande kan således bestridas på de grunder som nämns i avtalslagen. 

4. Tolkning av testamente  
• Principen om subjektiv tolkning (ÄB 11:1). 

o Ett testamente ska alltid ges den tolkning som motsvarar den avsikt som man känner till att 

testatorn har haft.  

o Om en sådan tolkning inte är möjlig, ska testamentet tolkas i enlighet med testatorns 

förmodade vilja. 

• I praktiken uppkommer problem när testamentets ordalydelse och påstådda syfte står i strid med 

varandra.  

o Den som åberopar testatorns syfte måste kunna bevisa saken. 

o Tillåtet att försöka bevisa syftet med allt det material som kan ge en bild av testatorns 

föresatser.  

• -> utgångspunkten är testamentets ordalydelse, och den som kräver att testamentet ska ges en annan 

tolkning är skyldig att förete bevisning.  

• Principen om subjektiv tolkning tillåter den som tolkar ett testamente att utan begränsningar lägga 

fram material som är externt i förhållande till testamentet för att utreda testamentets innehåll. 

• När ett testamente verkställs kan det visa sig att alla testamentsförordnanden inte kan verkställas på en 

och samma gång -> då måste man ta ställning till i vilken ordning motstridiga förordnanden ska 

verkställas.  

o HR - Om något annat inte följer av testamentet, ska ett legat som avser viss egendom 

verkställas först (ÄB 11:3). 

 Om testatorn har förordnat om flera penninglegat och situationen är den att 

tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att verkställa alla legat, ska legaten sättas 

ned i proportion till värdet på vart och ett legat (ÄB 11:3).  

 Beloppet på vart och ett legat minskas således i förhållande till värdet på vart och 

ett legat, om något annat inte följer av tolkningen av testamentet. 

5. Återkallelse av testamente  
• En utfästelse att inte återkalla ett testamente är inte bindande (ÄB 10:5.2). 

o T.ex. En efterlevande make har efter sin makes död rätt att för egen del återkalla ett 

inbördes testamente, även om han eller hon själv hade åberopat testamentet efter sin 

makes död. 

• En återkallelse av ett testamente är giltig, om testatorn är behörig av avge en viljeyttring. 

o Samma skäl som kan leda till att någon förlorar behörigheten att upprätta ett testamente 

gäller här också 

• För att ett testamente ska kunna återkallats på ett effektivt sätt krävs att återkallelsen sker i syfte att 

återkalla (animus revocandi). 

o Om testatorn ofrivilligt har blivit av med sitt testamente och dokumentet inte kan hittas 

efter hans eller hennes död, ska testamentet likväl läggas till grund för arvskiftet. 

• Ett testamente kan återkallas i sin helhet. 

• Testatorn kan också återkalla endast vissa enstaka förordnanden i testamentet (HD 1982 II 24). 



o Om den återstående delen av testamentet därmed får ett helt nytt innehåll, ska 

återkallelsen alltid ske i form av att ett nytt testamente upprättas. 

 Formföreskrifterna för testamente 

 T.ex. om ordet begränsad i ett testamente som ger maken begränsad äganderätt 

stryks, omvandlas testamentet till ett fullständigt äganderättstestamente 

• Den som har upprättat ett testamente kan alltid återkalla det med iakttagande av samma 

formföreskrifter som gäller för upprättande av testamente, dvs. genom att upprätta ett nytt 

testamente. 

• MEN ett testamente kan även alltid återkallas under fria former  

o Testatorn kan riva testamentet i stycken, strecka över texten, bränna upp det eller på något 

annat sätt förstöra det. 

o Om bevisning kan läggas fram till stöd för att en formlös återkallelse har skett, betraktas 

testamentet som återkallat, även om testatorn har testamentet i sin besittning när han 

eller hon dör. 

 Men även om det ursprungliga testamentet inte återfinns efter testatorns död, är 

detta ingalunda ett säkert bevis på att testamentet skulle ha återkallats så som 

lagen föreskriver, någon utomstående kan t.ex. förstört det och det gäller ännu 

fastän det inte existerar som ett fysiskt objekt 

• Ett testamente kan även återkallas muntligt (ÄB 10:5). 

o För att en muntlig återkallelse ska vara effektiv krävs att bevisning kan läggas fram om att 

en återkallelse har skett. 

• Det krävs att testatorns vilja att återkalla testamentet alltid ska kunna bevisas (HD 1967 II 39).  

o Det är inte möjligt att presumera en vilja att återkalla ett testamente. 

o Enbart den omständigheten att någon har gett en advokat i uppdrag att skriva ett nytt 

testamente är inte i sig ett tillräckligt bevis på att testatorn har velat återkalla sitt 

testamente (HD 2011:57). 

 En viljeyttring som gäller ett uppdrag betraktas endast som en föresats att återkalla 

testamentet. En sådan föresats, precis som andra föresatser i livet, ska verkställas 

innan döden hinner komma emellan (HD 2010:54). 

• Om en arvlåtare har upprättat flera testamenten och återkallat endast det sista, kan det näst sista 

testamentet vinna laga kraft, om det återfinns när arvlåtaren har dött och man kan utgå från 

antagandet att arvlåtaren har velat att detta testamente ska vinna laga kraft (HD 1948 I 17, HD 1963 II 

53). 

6. Testamentskäromål  
• Med klander av testamente avses ett käromål som en arvinge har väckt mot en testamentstagare om 

att testamentet ska förklaras ogiltigt (ÄB 13:1-2). 

o Ska ske inom sex månader från det testamentstagaren delgav arvingen testamentet (ÄB 

14:5). 

o Om klandertalan inte väcks inom den föreskrivna tiden, repareras den ogiltighet som finns i 

testamentet (HD 1982 II 152). 

• Ett käromål som bestrider ett testamente på andra grunder kan väckas oberoende av tidsfrister. 

o Även någon annan intressent än en arvinge kan bestrida ett testamente. 

o Olika typer av käromål gällande testamente  

o 1. Talan om tolkning av testamente 

o 2. Ägarkäromål 

o 3. Talan om återkallelse av testamente  



• Testamentstagarna kan även väcka talan i syfte att få domstolens avgörande på frågan om förhållandet 

mellan testamentstagarna. 

o Tvister av detta slag kan gälla frågan om huruvida ett testamente är effektivt eller giltigt 

eller hur det ska tolkas. 

o Även andra än arvingar och testamentstagare kan vara kärande i sådana rättegångar. 

• De ovan uppräknade typerna av s.k. övriga testamentskäromål är inte bundna till tidsfrister. Det är 

endast den egentliga typen av klander av testamente som är bunden till en viss tid för väckande av 

talan. 

Klander av testamente  

• Ett testamente kan klandras först efter testatorns död (HD 1979 II 51). 

• Klandertalan ska väckas inom sex månader från det arvingen bevisligen fick del av testamentet (ÄB 

14:5). 

• Det är endast arvingar som har rätt att klandra arvlåtarens testamente. 

o Om arvet tillfaller staten -> Statskontoret har rätt att klandra testamentet 

o En arvinge kan väcka klandertalan, om han eller hon enligt arvsordningen räknas som en 

arvinge som är närmast till arv.  

o Dock krävs dessutom att arvingen inte har förlorat sin rätt till arv eller har avsagt sig arvet 

under arvlåtarens livstid eller har godkänt arvlåtarens testamente efter dennes död.  

o Mer avlägsna arvingar har inte rätt att väcka klandertalan (HD 1962 II 111). 

o Om en testator dör utan att efterlämna arvingar, har staten rätt att väcka klandertalan. 

• Arvlåtaren kan i sitt testamente förordna att en tvist som gäller testamentets giltighet ska behandlas 

genom skiljeförfarande. 

o Ett förordnande om skiljeförfarande i ett testamente eller ett gåvobrev jämställs med ett 

bindande skiljeavtal.  

o Parterna och den mot vilken yrkandena framförs är skyldiga att iaktta förordnandena (4 § i 

lagen om skiljeförfarande). 

• Även om giltigheten av ett testamente bestrids inom den i lagen föreskrivna tiden, innebär detta dock 

inte att rättegången leder till en dom med anledning av klandertalan. En talan måste också fullföljas. 

o Om käranden inte infinner sig till domstolens sammanträde, ska domstolen avskriva målet, 

vilket i praktiken betyder att rättegången upphör i och med detta (HD 2011:104). 

• Var och en av arvingarna har en självständig rätt att väcka klandertalan. 

o -> testamentet måste delges var och en av dem eller deras lagliga representanter  

o Detta innebär att tiden inom vilken ett testamente ska klandras kan börja vid olika 

tidpunkter för arvingarna. 

o Var och en av arvingarna har likaledes rätt att för egen del godkänna testamentet.  

 Därför gäller verkningarna av den dom som avkunnas i klanderrättegången endast 

de arvingar som har väckt klandertalan eller som har förenat sig med klandertalan. 

 Testamentet förlorar sin giltighet endast till den del som den som anfört klander 

inte kan utfå sin andel av kvarlåtenskapen (HD 1948 II 374, HD 1950 II 72, HD 1982 

II 152). 

o Domstolen förklarar således aldrig på klandertalan att ett testamente är ogiltigt. Endast när 

alla arvingarna har klandrat testamentet kan det förklaras ogiltigt i förhållande till dem alla. 

• På klandertalan kan ett testamente förklaras ogiltigt för det första, om testamentet har upprättats av 

någon som inte på grund av ålder har varit behörig att förordna om sin kvarlåtenskap (ÄB 13:1, 1 

punkten) -> habilitetsfel 

• Ett testamente kan förklaras ogiltigt, om det inte har upprättats så som lagen föreskriver (ÄB 13:1, 2 

punkten och ÄB 13:2). 



o Domstolen har i det enskilda fallet rätt att pröva vilken betydelse formfelet har.  

 Om en väsentlig formföreskrift har åsidosatts, är detta dock en mycket stark 

ogiltighetsgrund.  

 Om testatorns namnteckning fattas i ett bevittnat testamente, leder detta till att 

testamentet förklaras ogiltigt (HD 1993:2).  

 Att dateringen glöms bort är däremot inte lika ödesdigert. Ett testamente förklaras 

inte ogiltigt enbart på den grunden (HD 1974 II 84). 

• Ett testamente kan klandras med åberopande av viljefel, om testamentet har upprättats under 

inflytande av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller någon annan rubbning av själsverksamheten hos 

testatorn (ÄB 13:1, 3 punkten, HD 1991:7). 

o På talan av en arvinge förklaras ett testamente ogiltigt om viljefelet har inverkat på 

uppkomsten av eller innehållet i testamentet (HD 2004:8). 

 Även om ett inbördes testamente belastas av ett viljefel i fråga om en av 

testatorerna, inverkar detta inte på effektiviteten hos de förordnanden som har 

upprättats av de andra testatorerna (HD 1955 II 77). 
• (ÄB 13:1, 4 punkten). 
• (ÄB 13:2) 
• Talan som gäller tolkning av testamente  

• Talan om återkallelse av testamente   

o Domstolen kan på talan pröva en fråga som gäller huruvida en testator har återkallat sitt 

testamente  

o Behöver inte göras inom en den frist som gäller klandertaklan, men en arvinge som inte 

tagit emot arvet ska väcka talan innan hens arvsförvärv har preskriberats. 
o Om domstolen bifaller talan, fastställer den att testamentet har återkallats till den del det gäller kärandes andel i 

kvarlåtenskapen.  
• Inexistenstalan  

o Att något testamente inte över huvudtaget har upprättats 

o Det slutresultat som talan leder till gäller till förmån för alla arvingar, oberoende om de 

förenat sig med talan eller inte.  

o Inte bunden till tidsfristen på sex månader, men innan arvingens eget arvsförvärv 

preskriberats  

o Om en arvinge tillträtt sitt arv och det senare kommer fram att t.ex. testamentet var 

förfalskat, ska testmanetstagaren lämna egendomen åter till laga skifte.  

• Talan om bristande befogenhet att upprätta testamente.  

o Ingen tidsfrist  

o T.ex. om testamentstagaren kan ha förordnat att en viss tavla ska ges till en legatarie, men 

tavla tillhör en tredje person 

• Rättegång mellan testamentstagare  
o Den som väcker talan i ett mål som gäller förhållandena mellan testamentstagare kan åberopa form-, vilje- och 

habilitetsfe 
o Om testamentstagaren har ställning som arvinge, ska han eller hon likväl väcka talan inom sex månader från det 

han eller hon tog del av testamentet (HD 1991:19). 
o En testamentstagare ska väcka talan mot en annan testamentstagare senast inom tio år från arvlåtarens död, eftersom 

testamentstagare är skyldiga att göra sin rätt gällande inom tio år från arvlåtarens död (ÄB 16:1.1). 
 

•  
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