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1 Inledning

1.1 Bakgrund – ett hypotetiskt exempel
Magnus och Eva har varit gifta i 13 år. Ett par år in i äktenskapet flyttade de in i en villafastighet  

som de fortfarande bor kvar i. Vid köpet var båda makarna relativt välbärgade och kunde finansiera 

köpet kontant. Evas insats var 15 % av den totala köpesumman. Magnus var den som skrev under 

köpehandlingarna och kom att ensam bli lagfaren ägare. Makarna hade inga närmare diskussioner 

om hur ägandeförhållandena för fastigheten skulle se ut.

Efter  några  års  äktenskap har  Magnus hamnat  i  stora  ekonomiska  problem på  grund av  några 

mindre lyckade bolagsaffärer. Samtidigt har Eva, efter kontakt med en jurist, insett att hon inte är 

”skriven” som ägare av den fastighet makarna bor på  och därför inte är ekonomiskt skyddad i 

händelse av att kronofogden skulle sälja fastigheten. Hon har också fått förklarat för sig att hon kan 

kräva att bli insatt som ägare eftersom hon har en s.k dold samäganderätt. Juristen förklarar att den 

dolda samäganderätten innebär att hon har ett anspråk mot Magnus på att bli insatt som ägare till  

halva fastigheten.

Efter att Eva förklarat för Magnus att hon har ett anspråk på att bli insatt som samägare övertygar  

hon Magnus om att hon vederlagsfritt ska få ta över halva fastigheten för att en domstolsprocess ska 

undvikas. Det sker genom att ett skriftligt överlåtelseavtal undertecknas av makarna, vilket Eva 

använder som fångeshandling för att söka lagfart på sin andel av fastigheten. Hennes lagfarna andel 

uppgår till hälften.

Därefter  konstaterar  borgenärerna  att  Magnus  numera  bara  äger  hälften  av  fastigheten.  Vid  en 

kommande exekutiv försäljning skulle alltså bara halva försäljningssumman kunna betalas ut till 

hans  borgenärer.  Magnus  har  en  skuld  till  borgenären  på  10  miljoner  kr,  vilket  motsvarar 

fastighetens värde, men då han bara är hälftenägare blir borgenären inte fullt ut kompenserad vid 

försäljningen. Även om indragningsregeln i UB 8:8 tillämpas, vilken möjliggör att hela fastigheten 

utmäts trots att Eva är samägare, kommer Eva att erhålla halva försäljningssumman. Följaktligen 

riktar borgenären ett krav mot Eva, då hon har fått halva fastigheten överlåten till sig utan att betala  

något till Magnus i vederlag. Genom att Eva erhållit lagfart på halva fastigheten framstår det enligt 

borgenärerna som om Magnus undandragit dem egendom. Eva har därför blivit betalningsskyldig 

för  bristen  av  Magnus  skulder,  i  den  mån  rättshandlingen  ens  blivit  gällande  mot  Magnus 

borgenärer.

3



Eva  har  inte  gett  något  vederlag  i  samband  med  att  hon  och  Magnus  undertecknade 

överlåtelseavtalet och den ekonomiska insats som Eva bidrog med vid det ursprungliga förvärvet 

motsvarade bara en bråkdel av halva fastighetens dåvarande värde. Under dessa omständigheter 

menar borgenärerna att  hon har fått  en gåva av Magnus, eftersom det finns en klar diskrepans 

mellan hennes bidrag och den andel av fastigheten hon har fått lagfart på.  Magnus går därefter i 

personlig konkurs och konkursförvaltaren överväger om han ska försöka återvinna överlåtelsen av 

halva den fastighet som Magnus tidigare var ensam lagfaren ägare till men som han nu samäger 

med Eva. Återvinningen skulle ske i syfte att inbringa mer pengar till konkursboet vid exekutiv 

försäljning.

I detta hypotetiska scenario framkommer ett rättsligt problem, nämligen vilka rättsverkningar en 

fastställelse av en dold samäganderätt får i förhållande till den öppne ägarens borgenärer när den 

dolda ägarens bidrag varit mindre än den andel som hon senare blivit lagfaren ägare till.

1.2 Syfte, frågeställningar och disposition
Uppsatsens  övergripande syfte  är  att  utreda hur  en  fastställelse  av dold samäganderätt  (en s.k. 

insättandeförklaring)  förhåller  sig  till  borgenärsskyddsreglerna  i  äktenskapsbalken  och 

konkurslagen.  Frågan  får  särskild  betydelse  i  de  fall  där  det  finns  en  diskrepans  mellan  det 

ekonomiska bidraget och storleken på det dolda samäganderättsanspråket. Det framgår nämligen av 

praxis att en dold samäganderätt i normalfallet medför att den dolde ägaren har ett anspråk på att bli  

insatt  som  hälftenägare,  även  om  det  ekonomiska  bidraget  inte  motsvarar  hälften  av 

förvärvssumman.  Denna diskrepans  medför  att  frågor  kring  den öppne ägarens  borgenärsskydd 

uppkommer,  eftersom  den  dolde  ägaren  i  det  hypotetiska  scenariot  i  inledningen  blir  tillförd 

egendom utan att  vid något tillfälle  ha utgett  ett  vederlag av motsvarande värde.  Diskrepansen 

medför vidare att frågor om rättsförhållandet makarna emellan uppkommer, eftersom en utfästelse 

av en make att under äktenskapet ge den andra maken en gåva inte är bindande.  

I äktenskapsbalkens 8 kap. återfinns regler om gåvor mellan makar, vars tillämpning kan bli aktuell 

när  makar  ger  egendom  till  varandra  i  form  av  gåvor.  Konkurslagen  innehåller  regler  om 

återvinning i  konkurs,  där  vissa rättshandlingar  som är skadliga för borgenärer  kan komma att 

återgå. Genom att en dold samäganderätt blir ”öppen” sker en fastställelse av ett anspråk, och det är 

inte klarlagt hur denna fastställelse förhåller sig till  de nämnda borgenärsskyddsreglerna när det 

föreligger en diskrepans mellan storleken på det ekonomiska bidraget och den hälftenandel en part 

blir ägare till  genom en insättandeförklaring. Det är sedan tidigare fastställt i praxis att en dold 
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ägare erhåller sakrättsligt skydd för sitt anspråk när anspråket fastställs genom ett formenligt avtal 

eller en dom. Det är dock inte belyst i praxis hur en sådan fastställelse förhåller sig till de nämnda 

borgenärsskyddsreglerna  som  tar  sikte  på  fullbordade  rättshandlingar  som  erhållit  sakrättsligt 

skydd.

De konkreta frågeställningar som ska besvaras är följande:

• Hur förhåller sig en insättandeförklaring til reglerna om gåvor mellan makar? 

•  Kan en insättandeförklaring bli föremål för återvinning i konkurs? 

De specifika frågorna utmynnar i en mer övergripande diskussion och frågeställning huruvida det 

inom ramen  för  gällande  rätt  går  att  hitta  en  rättssystematiskt  rimlig  balans  mellan  den dolde 

ägarens och borgenärernas intressen. Deras intressen skiljer sig åt och skyddas på olika sätt. Dold 

samäganderätt  är  ett  ekonomiskt  skydd  för  makar  som  inte  varit  formella  köpare,  medan 

borgenärsskyddsreglerna syftar till skydda borgenärer från att egendom undandras.

Dispositionen ser ut enligt följande. Uppsatsens  deskriptiva  del inleds med tre avsnitt som belyser  

dold samäganderätt, eftersom principen är väsentlig för och ligger till grund  för besvarandet av 

frågeställningarna. I avsnitt 2 redogörs kort för några rättsliga regleringar i syfte att belysa den 

kontext i  vilken dold samäganderätt uppstått.  I  avsnitt  3 återfinns en redogörelse för den dolda 

samäganderättens  syfte  och  förutsättningar.  Avsnitt  4  innehåller  en  redogörelse  för  den  dolda 

samäganderättens karaktär och innebörd. Den resterande deskriptiva delen, i avsnitt 5, består av 

redogörelse för den rättsiga regleringen av gåva, vilken tar sikte på både innebörden av begreppet 

gåva samt rättshandlande med gåva. I avsnitt 6 och 7 återfinns mina analyser av de två specifika 

frågeställningarna, där materialet från avsnitt 1-5 ligger till grund. Avslutningsvis återfinns i avsnitt 

8 en övergripande diskussion och analys följt av en sammanfattning.

 1.3 Metod, avgränsningar och material
Jag  har  använt  en  traditionell  rättsdogmatisk  metod  för  att  genomföra  arbetet.  Det  innebär  en 

sedvanlig användning av de juridiska rättskällorna. Endast i mindre utsträckning har tolkning av 

lagtext förekommit, då innebörden av dold samäganderätt och gåvobegreppet främst har utformats 

genom praxis och doktrin.

Konkurslagen innehåller flera regler som kan medföra att rättshandlingar återvinns. Då syftet med 

uppsatsen  är  att  belysa  vilka  rättsverkningar  en  fastställelse  av  dold  samäganderätt  med  en 
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diskrepans  mellan  bidrag  och  andel  har,  har  jag  avgränsat  mig  till  att   pröva  om  en  sådan 

rättshandling kan återvinnas enligt KL 4:6, vilken tar sikte på rättshandlingar som helt eller delvis 

är  att  betrakta  som  gåvor.  I  övrigt  föranleder  uppsatsens  frågeställning  inte  att  några  tydliga 

avgränsningar måste göras, då det enbart är ett fåtal lagrum som blir aktuella att tillämpa. 

En av rättskällorna som används i uppsatsen är Elsa Eschelssons avhandling från 18971. Även om 

den kan betraktas som föråldrad så är den inte irrelevant att använda för att belysa gåvobegreppets 

innebörd.  Avhandlingen  citerats  flitigt  i  betydligt  senare  doktrin  där  den  beskrivits  som  ett 

pionjärarbete och används för att utreda innebörden av gåvobegreppet.2

I uppsatsen förekommer också hänvisningar till tillägg av jusitieråd i rättsfall från HD. Dessa tillägg 

har jag refererat till  som doktrin och anledningen till  det kan klargöras. Tre justitieråd har i en 

artikel redovisat vissa uppgifter om tillägg.3 Deras slutsatser är att det inte finns något objektiv 

måttstock för värdet av tilläggen. Det är inte korrekt att använda benämnda tillägg som prejudikat 

och de har inte heller någon betydelse för hur ett prejudikat ska förstås.  Istället får värdet av ett  

tillägg enligt författarna anses ligga i vad som sägs. Docent Torbjörn Ingvarsson har senare i en 

egen artikel dragit slutsatsen att tillägg är att betrakta som doktrin, som måhända har tillkommit i 

fel  forum.  Slutsatsen  baseras  på  en genomgång av hur  HD själva  använder  sig  av  tillägg,  där 

helhetsbilden  enligt  honom  är  att  tilläggen  ställs  på  samma  fot  som  andra  rättsvetenskapliga 

framställningar.4

Med pronomina såsom han/honom/make avses en könsneutral användning. Dold samäganderätt kan 

uppkomma i  några  olika  sammanhang,5 men  för  att  underlätta  framställningen  har  jag  valt  att 

benämna parterna som make eller maka.

2 Bakgrund – den dolda samäganderättens rättsliga kontext

2.1 Bakgrund 
Nedan avser jag att kort belysa några rättsliga regleringar som på olika sätt har betydelse för den 

dolda samäganderättens bakgrund och uppkomst i rättspraxis.  Syftet är att belysa principen dold 

1 Eschelsson, Om begreppet gåfva i svensk rätt, 1897.
2 Bengtsson, Om gåvobegreppet i civilrätten, SvJT 1962 s 692 och Silfverberg, Gåvobeskattningen i nordiskt 
perspektiv, 1992,  s 22.
3 Calissendorff, Lindskog, Lambertz, Tillägg till Högsta domstolens avgöranden, samt något om skiljaktigheter, SvJT 
2012, s 313.
4Ingvarsson, Tillägg för egen del, doktrin i fel publiceringsforum?, Årsbok för 2013, Juridiska Fakulteten
i Uppsala s 93.
5Se NJA 2002 s. 142 som refereras i avsnitt 4.
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samäganderätts rättsliga kontext.

2.2 Egendomsordningen i äktenskapet
Enligt  ÄktB  1:3  råder  varje  make  över  sin  egendom  och  svarar  för  sina  skulder,  vilket  är 

grundläggande i  den egendomsordning för makar som gäller i  Sverige sedan ikraftträdandet  av 

1920  års  GB6 Äganderätten  till  viss  egendom ändras  alltså  inte  genom att  två  personer  ingår 

äktenskap, och utgångspunkten är att vardera make äger sitt. Ett äktenskap medför en ömsesidig 

underhållsskyldighet, varigenom makarna enligt ÄktB 6:1  var och en efter sin förmåga ska bidra 

till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. En 

make kan förpliktas att betala underhåll till den andre maken enligt 6:2.I  6:3 återfinns en regel som 

stadgar att medel som den ene maken med tillämpning av 6:1 och 6:2 erhållit från den andre maken 

för  sitt  personliga  behov är  den  förstnämnde makens egendom.  I  övrigt  är  den  grundläggande 

utgångspunkten att förmögenhetsrättsliga principer måste användas för att bedöma vem av makarna 

som är ägare till viss egendom.7

Makar erhåller dock enligt huvudregeln giftorätt i varandras egendom. Giftorätt är något annat än 

samäganderätt. När ett äktenskap upplöses ska bodelning ske. Giftorätten innebär att makarna vid 

bodelning har rätt till hälften av värdet av makarnas samlade giftorättsgods med avdrag för skulder.8 

Med  giftorättsgods  avses  all  den  egendom  makarna  äger,  i  den  mån  den  inte  utgör  enskild 

egendom.9 Om en make har mer giftorättsgods än den andre har  den förstnämnde maken rätt att i 

stället  för  att  lämna  egendom  till  den  andra  maken  betala  motsvarande  belopp  i  pengar.10 

Äktenskapets ingående medför också begränsningar i makarnas möjligheter att utan samtycke från 

den andre maken genomföra vissa rättshandlingar med viss egendom, vilket regleras i 7:5.

Det finns flera möjligheter för makar att mellan sig förändra äganderättsförhållandena avseende 

viss  egendom.  Förutom  vanliga  överlåtelser  kan  makar  också  genomföra  bodelning  under 

äktenskap  enligt  bestämmelsen  i  9:1  ÄktB,  vilket  är  ett  sätt  att  få  sakrättsligt  skydd  för 

överlåtelsen.11 En bodelning under äktenskap kan dock angripas med stöd av reglerna i 13:1. ÄktB, 

i det fall att en make till skada för sina borgenärer låtit enskild egendom ingå i bodelningen, eller på 

annat sätt än som anges i ÄktB, avstått egendom som skall ingå i bodelningen.

6 Tottie, Teleman, Äktenskapsbalken – en kommentar,  s  31.
7 Tottie,Teleman, s 31.
8 ÄktB 11:3.
9 ÄktB 7:1.
10 ÄktB 11:9.
11 Tottie, Teleman,. s 221.
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Vidare kan makar ge gåvor till varandra. Särskilda regler om gåvor mellan makar finns i 8 kap 

ÄktB.  En  gåva  mellan  makar  blir  enligt  8:1  gällande  dem  emellan  om  vad  som  gäller  för 

fullbordande av gåva i allmänhet har iakttagits eller om gåvan har registrerats enligt 16 kap. För att  

gåvan  ska  bli  gällade  mot  givarens  borgenärer  krävs  alltid  registrering.  Vad  som  gäller  för 

fullbordande av gåva i allmänhet är reglerat i lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva. 

Gåvor mellan makar kan enligt ÄktB 8:3, även om de blir gällande dem emellan och får sakrättsligt 

skydd, medföra betalningsskyldighet för gåvotagaren om den make som gett bort gåvan inte kan 

betala en skuld för vilken han svarade när gåvan blev gällande mot givarens borgenärer eller om det 

av  annan  anledning  kan  antas  att  givaren  är  på  obestånd. I  avsnitt  5  finns  en  mer  utförlig 

redogörelse för makars möjligheter att ge gåvor till varandra.

2.2 Samäganderätt
Lag (1904:48 s.1)  om samäganderätt  är  tillämplig när  två eller  fler  personer  är  ägare av vissa 

angivna typer av egendom. Enligt § 1 gäller följande:
När två eller flera samfällt är ägare av fastighet eller lös sak, eller tillhör aktie, obligation eller skuldebrev, två 

eller flera samfällt, tillkommer envar av dem viss lott i godset. Lotterna vare för lika räknad, där ej annat 

förhållande kan visas.

När lagen är tillämplig krävs enligt huvudregeln samtliga delägares samtycke för att förfoga över 

det  samägda godset  eller  för  att  vidta  åtgärder  i  förvaltningen av  det  (§  2).  Hur nyttjandet  av 

egendomen  får  ske  är  inte  uttryckligen  reglerat  i  lag,  men  enligt  Walin  gäller  att  delägarnas 

nyttjande av egendomen i princip förutsätter enighet.12 Om delägarna är oeniga om förvaltningen 

och nyttjandet av godset är utgångspunkten att sådana konflikter på juridisk väg löses genom att 

egendomen säljs på offentlig auktion enligt § 6 eller att den ställs under förvalting av en god man 

enligt § 4.

Samäganderättslagen reglerar emellertid inte hur samäganderätt uppkommer. Frågor om ägande- 

eller  samäganderätt mellan makar kan vara särskilt  svåra att  bedöma på grund av frånvaron av 

skriftliga  eller  andra  uttryckliga  överenskommelser.  Utgångspunkten  är  att  allmänna 

förmögenhetsrättsliga principer såväl som allmänna bevisregler används för att avgöra om någon 

helt eller delvis har förvärvat äganderätten till egendom. Med förmögenhetsrättsliga principer avses 

i första hand en bedömning av vem som erlagt betalning för eller genomfört förvärvet.13 I sådana 

sammanhang där det funnits nära familjeband har det i rättspraxis vuxit fram vissa presumtioner 

och  bevislättnadsregler  som aktualiseras  i  fall  där  parterna  tvistar  om huruvida  viss  egendom 

12 Walin, Samäganderätt, En studie rörande samäganderättsanspråk och samäganderättslagen mm, s 145.
13 Tottie, Teleman, s. 31.
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förvärvats med samäganderätt.

På grund av den familjegemenskap som kan innebära att makar är mindre benägna än exempelvis  

affärskompanjoner att skriftligen reglera äganderättsförhållanden avseende egendom som någon av 

dem förvärvar,  förordade  lagberedningen  redan  vid  giftermålsbalkens  tillkomst  1920 en  liberal 

tillämpning beträffande uppkomsten av samäganderätt till bohag.14 I beredningen anfördes att det 

kan vara ovisst huruvida viss egendom införts genom den ene eller den andre av makarna och att 

det kan vara omöjligt att styra vilken av makarna som förvärvat det ena eller andra föremålet.15 Vad 

avser lösa föremål samt vissa värdehandlingar framförs följande ur förarbetena till 1920 års GB:

 då ofta ena maken handlar å den andres vägnar, innefattar den omständigheten, att denna maken slutit avtalet om 

förvärvet av föremålet, ej alltid bevis om att denne förvärvat detsammma. Har andra maken tillsläppt medel till  

betalningen, får sålunda i allmänhet förvärvet anses hava skett för hans räkning, och äganderätten till föremålet  

tillkomma honom.16

I fråga om uppkomst av samäganderätt till lös egendom har senare i praxis en presumtionsregel 

utformats vars innebörd är att ett förvärv som genomförts av endast en av makarna ändå kan anses 

ha skett med samäganderätt för båda makarna om vissa omständigheter ligger för handen. I NJA 

1992 s. 163 uttalade HD att utgångspunkten är att allmänna förmögenhetsrättsliga principer ska 

användas för att göra den bedömningen, men beaktande av den nära personliga och ekonomiska 

gemenskap som i allmänhet råder mellan sambor (detta med hänvisning till 1920 års förarbeten). 

Om en part har tillskjutit medel vid förvärvet får egendomen enligt rättsfallet därför i allmänhet 

anses  tillhöra  samborna  med  samäganderätt  om egendomen  kan  förutsättas  vara  förvärvad  för 

gemensamt bruk.

I ett senare rättsfall, NJA 2008 s. 1053, förelåg tvist om en häst kunde försäljas på offentlig auktion 

enligt  samäganderättslagen.  Tvistens  bakgrund  var  att  samborna  var  oense  i  frågan  om 

samäganderättslagens tillämplighet. Den sambo som inte hade genomfört köpet hade bevisbördan 

för att hästen var ägd av båda med samäganderätt. HD framhöll att det avgörande var om köpet 

hade genomförts för bådas räkning, vilket i viss utsträckning kunde presumeras om egendomen 

hade förvärvats för gemensamt bruk och den part som inte gjort förvärvet bidragit ekonomiskt till  

detta. Det rör sig emellertid  inte om någon dold äganderätt när makar förvärvar lös egendom med 

samäganderätt,  eftersom  frånvaron   av  formkrav  medför  att  samäganderätten  uppkommer 

14 Walin, s 18.
15 NJA II 1921 s. 89.
16 A.prop. s 89.
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omedelbart vid förvärvet.17

2.3 Jordabalkens formkrav för överlåtelse av fastighet
Bestämmelsen i JB 4:1 reglerar förutsättningar för överlåtelse av fastighet:

Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. 

Handlingen skall innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på 

köparen. Köpes utom fast egendom även annat mot en gemensam köpeskilling, är det tillräckligt att 

köpehandlingen innehåller en uppgift om gemensam köpeskilling.

Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har träffat överenskommelse om annan köpeskilling än 

den som anges i köpehandlingen, är den överenskommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen gäller i stället 

den köpeskilling som anges i köpehandlingen. Denna köpeskilling får dock jämkas om det med hänsyn till 

köpehandlingens innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 

omständigheterna i övrigt är oskäligt att den köpeskillingen skall vara bindande.

Köp som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket är ogiltiga. Dock är förvärv, som har gjorts enligt lagen 

(1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller lagen 

(1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, giltiga även om föreskrifterna i första stycket inte har 

iakttagits. Lag (2002:94).

Formkraven för fastighetsöverlåtelse har en lång historik i svensk rätt.  Dess syfte är flerfaldigt. 

Formkravet fyller en viktig funktion för att inskrivningsmyndigheten ska kunna få rätt underlag för 

inskrivningen  i  fastighetsboken  och  samtidigt  ge  viss  publicitet  till  skydd  för  tredje  man.18 

Formkravet ger en garanti för att vissa särskilt betungande och överraskande bestämmelser tas upp 

skriftligt  och  manar  parterna  till  eftertanke.19 Vidare  är  formkravet  en  spärr  mot  oöverlagda 

transaktioner  genom  att  parterna  inte  är  bundna  av  en  fastighetsöverlåtelse  förrän  formkravet 

uppfyllts.20

Innebörden av formkravet är att löften om att sälja en fastighet inte är giltiga.21 Motiven bakom 

formkraven har också medfört att t.ex. förköpsrätter, varigenom någon tillförsäkras en rätt att på 

uppmaning  få  köpa  en  fastighet  eller  andel  av  en  fastighet,  huvudsakligen  har  ansetts  vara 

ogiltiga.22 Ett  undantag  från  huvudregeln  om  att  förköpsrätter  inte  är  giltiga  föreligger  då 

förköpsförbehåll framgått av gåvohandling och av bodelnings- eller arvsskifteshandling.23

Den civilrättsliga äganderättsövergången vid fastighetsöverlåtelse sker enligt NJA 1995 s. 178 i 

17 Walin, s 47 och Lindskog, Kommissionsköp och formkrav, s 228.  
18 Prop. 1970:20 del B s. 22 ff.
19 Victorin, Hager, Allmän fastighetsrätt, s. 23.
20 A.a.s 23.
21  A.a.s 23.
22 NJA 2002 s. 467.
23 Jfr NJA 1994 s 69.
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samband med att en formenlig överlåtelsehandling upprättas. I tvisten som avgjordes i rättsfallet 

framgick av köpehandlingarna att äganderätten till fastigheten som förvärvades skulle övergå till 

köparen på tillträdesdagen. HD konstaterade att en köpare genom köpekontraktet får sakrättsligt 

skydd mot säljarens borgenärer, och att en klausul som anger att äganderättsövergången sker vid 

tillträdesdagen inte medför någon förändring i parternas inbördes förhållande eller i förhållande till 

borgenärerna,  och  att  klausulen  därmed  inte  har  någon  civilrättslig  effekt.  Även  om  köpets 

fullbordande var beroende av att köpeskilling erlades, hade köparen ändå förvärvat en villkorlig 

äganderätt till fastigheten genom att formkraven uppfyllts.  I doktrin anses rättsfallet innebära att 

äganderättsövergången  sker  när  den  giltiga  överlåtelsen  kommer  till  stånd,  även  om 

äganderättsövergången  är  förenad med  villkor.24 Av vad som framgår  ovan är  det  således  inte 

möjligt att helt eller delvis bli ägare av en fastighet utan en formenlig köpehandling.  

Formkrav  gäller  även  för  överlåtelse  bostadsrätter  enligt  bostadsrättslagen  6:5.  Skälen  för 

formkravets införande var främst att  skapa ordning och reda i  rättsförhållandena och tillgodose 

kontrollaspekten vid realisationsvinstbeskattning25 Formkraven är till sin utformning identiska med 

de  som  gäller  för  överlåtelse  av  fast  egendom,  såtillvida  att  det  krävs  en  skriftlig 

överlåtelsehandling  som  ska  skrivas  under.  Trots  detta  faktum  har  inte  formkraven  i 

bostadsrättslagen haft samma rättsverkningar som formkraven i jordabalken, med avseende på vilka 

typer  av  rättshandlingar  som kan  vidtas.  Exempelvis  har  skriftliga  optionsavtal  för  bostadsrätt 

ansetts  vara giltiga.26 Att  så  är  fallet  beror på att  det  sedan länge i  rättspraxis  är  fastslaget  att 

optionsavtal för fast egendom är ogiltiga, då de inte är förenliga med motiven bakom formkraven.  

Annars är utgångspunkten att  optionsavtal  är  bindande,  och det  finns enligt  HD  inte tillräcklig 

anledning att anse att uppställandet av formkrav vid överlåtelse av bostadsrätt skulle inverka på 

rättsläget beträffande optionsavtal på så sätt att ett sådant optionsavtal under alla omständigheter 

blir ogiltigt.

En fullbordad överlåtelse av bostadsrätt förutsätter vidare att förvärvaren erhåller medlemskap i 

föreningen. Det framgår av bostadsrättslagen 6:5 att ett förvärv är ogiltigt om förvärvaren vägras 

medlemskap. Bestämmelsens innebörd är att överlåtaren betraktas som innehavare av bostadsrätten 

fram  tills  dess  att  förvärvaren  godtagits  som  medlem.27 Sakrättsligt  skydd  för  köparen  emot 

säljarens  borgenärer  uppstår  dock  i  samband  med  att  bostadsrättsföreningen  denuntieras  om 

24 Victorin, Hager, s 237.
25 Prop. 1981/82:169 s 61 f.
26 NJA 1992 s. 66.
27 Kågerman, Kommentar till BRL 6:5, Tillgänglig på Karnov.
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överlåtelsen.28Det  är  dock  inte  klarlagt  om en  make,  som bidrar  ekonomiskt  till  inköp  av  en 

bostadsrätt för gemensamt bruk, erhåller samäganderätt omedelbart vid köpet eller när en formenlig 

handling  upprättas.29 Normalt  blir  samäganderätten  omedelbar  vid  förvärv  av  lös  egendom där 

presumtionsregeln om samäganderätt tillämpas, men om så är fallet med bostadrätt är oklart.

3 Dold samäganderätts syfte och förutsättningar

3.1 Den dolda samäganderättens syfte
I följande avsnitt beskrivs närmare den dolda samäganderättens motiv och förutsättningar. Syftet 

med  avsnittet  är  att  belysa  vilka  skyddssyften  den  dolda  samäganderätten  har  och  vilka 

förutsättningar som måste föreligga för att en dold samäganderätt ska kunna presumeras föreligga 

mellan två makar.

Som framgår ovan under avsnitt 2.2 har det sedan länge i svensk rätt funnits en syn på uppkomsten 

av  samäganderätt  till  lös  egendom i  äktenskap med innebörden att  man vid  bedömningen inte 

ovillkorligen ska använda allmänna förmögenhetsrättsliga principer. De förhållanden som kan gälla 

i  en  familj  med  dess  frånvaro  av  uttryckliga  och  skriftliga  överenskommelser  ska  beaktas  i 

prövningen. Emellertid har så inte varit fallet avseende  äganderätten till fastigheter. I förarbetena 

till 1921 års GB konstateras helt kort att fångeshandlingen klargör vem som är ägare till fastighet. 30 

I och med rättsfallet NJA 1980 s. 823 skedde en viss förändring i detta avseende, då principen dold 

samäganderätt infördes i rättspraxis. Innebörden av dold samäganderätt är följande: Den make, som 

inte genomfört köpet av en fastighet, har under vissa omständigheter ett anspråk mot den make som 

genomfört förvärvet på att bli insatt som öppen ägare. Anspråket uppkommer trots formkraven i 

jordabalken, och har sin grund i en variant av kommissionsköp. Anspråket kan fastställas genom en 

formenlig överlåtelse (benämnd insättandeförklaring) eller en lagakraftvunnen dom på bättre rätt till 

den andel av fastigheten som anspråket avser. Sakrättsligt skydd uppkommer för den dolde ägarens 

andel när anspråket fastställs.  

Två rättsfall som  belyser den dolda samäganderättens syfte och skyddsändamål är NJA 2002 s. 142 

och  NJA 2008  s.  826.   I  NJA 2002  s.  142  tar  HD  ställning  till  om dold  samäganderätt  kan 

uppkomma mellan två juridiska personer. HD konstaterade att konstruktionen dold samäganderätt 

28 Flodin, Victorin, Bostadsrätt, s 189 med hänvisningar.
29 Lindskog, s 240. och Walin s 48.
30 NJA II 1921 s. 89.
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hade  tillkommit  som  ett  skydd  för  makar  i  situationer  där  det  av  naturliga  skäl  kan  saknas 

uttryckliga överenskommelser om t.ex. vem som ska äga egendom. I affärsmässiga sammanhang 

finns  inte  sådana  skyddshänsyn,  varför  dold  äganderätt  baserad  på  en  underförstådd  eller  tyst 

överenskommelse inte  kan göras  gällande  mellan två  juridiska  personer.  Istället  krävs  i  sådana 

affärsmässiga förhållanden en uttrycklig överenskommelse.. I domskälen görs ett uttalande om att 

dold samäganderätt undantagsvis kan uppkomma även utanför det rena make/sambo-förhållandet 

exempelvis i relationen mellan syskon, ett par vänner i ett enkelt bolag eller i en liknande situation 

av mer familjär natur. Den dolda samäganderättens bakgrund beskrivs enligt följande i rättsfallet:
Till grund för erkännandet av en sådan dold samäganderätt kan anföras vissa rättspolitiska överväganden av  

familjerättslig natur. Konstruktionen ger den make eller sambo som inte varit formell köpare ett ekonomiskt  

skydd.  Med  hänsyn  till  den  speciella  gemenskap  som uppstår  i  ett  make/sambo-förhållande,  där  dessutom 

besittningen är gemensam och formlösa och underförstådda överenskommelser  vanliga,  kan det  ses som en  

naturlig utgångspunkt att egendom som inköps för gemensamt bruk av den ena maken eller sambon, med bidrag  

från den andra, skall  ägas gemensamt.

Av gränsdragningsskäl  fastställde HD i  NJA 2008 s.  826 att  en make kunde förvärva en dold 

äganderätt till fritidsfastighet med stöd av presumtionsregeln. Gränsen mellan en åretruntbostad och 

en fritidsfastighet är inte alltid helt klar, då användningsområdena kan förändras efter hand och en 

fritidsfastighet  ofta  kan  användas  som  åretruntbostad.  Med  hänsyn  till  bland  annat  dessa 

omständigheter var det svårt och mindre adekvat att göra en åtskillnad mellan åretruntbostad och 

fritidsfastighet.  Det  ansågs  inte  heller  förenligt  med  skyddssyftena  bakom  regeln  att  låta 

uppkomsten  av  dold  äganderätt bero  på  egendomens  art  och  användningsändamål,  eftersom 

presumtionsregelns syfte är just ekonomiskt och inte socialt. Makars sociala skydd återfinns i den 

familjerättsliga lagstiftningen, däribland i ÄktB 7:5  (begränsningar i möjligheten att förfoga över 

bland annat gemensam bostad) och 11:8 (rätten att i vissa fall få en gemensam bostad på sin lott vid 

bodelning).

3.2 Förutsättningar för uppkomst av dold samäganderätt
Nedan  beskriver  jag  förutsättningarna  för  uppkomsten  av  ett  dolt  samäganderättsanspråk. 

Inledningsvis ska nämnas att de tre förutsättningarna som beskrivs nedan är beståndsdelar av en 

presumtions - eller bevislättnadsregel för den make som inte skrivit under överlåtelsehandlingen. 

Regelns innebörd är att en gemensam partsvilja om samägande i viss utsträckning presumeras ha 

förekommit  om  förvärvet  av  fastigheten  skett  för  gemensamt  bruk  för  makarna  och  det  har 

tillskjutits ett ekonomiskt bidrag från den make som inte skriver under förvärvshandlngarna. Om en 

sådan partsvilja förekommit, har den make som inte genomfört förvärvet ett anspråk mot den öppne 

ägaren om att bli insatt som hälftenägare i fastigheten. Kan den gemensamma partviljan styrkas på 
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annat vis, är det dock inte ett krav att det förutsättningarna för bevislättnadsregelns tillämpning är 

uppfyllda för att en dold samäganderätt ska anses ha uppkommit.

Storleken  och  arten  av  det  ekonomiska  bidraget  har  betydelse  för  frågan  om  en 

förmögenhetsöverföring  skett  vid  uppkomst  eller  fastställelse  av  en  dold  samäganderätt.  Hur 

makarnas  partsavsikt  kan  bedömas  har  bland  annat  betydelse  för  frågan  om  det  förelegat  en 

gåvoavsikt vid förvärvet, av fastigheten eller vid insättandeförklaringen, varför jag också närmare 

analyserat den avtalsrättsliga grunden för dold samäganderätt vid tillämpning av presumtionsregeln.

3.3 Gemensam partsvilja
Grundläggande för att en dold samäganderätt ska uppkomma är att det finns ett avtal i grunden, som 

avser ett förvärv som syftar till samägande. I tidigare praxis och i doktrin syntes den gemensamma 

partsviljan ha beskrivits som en av förutsättningarna för att dold samäganderätt ska föreligga.31

I ett rättsfall från 201332 har HD klargjort att den gemensamma partsviljan inte är ett kumulativt 

rekvisit  för  uppkomst  av  dold  samäganderätt,  utan  en  självständig  grund  på  vilken  ett 

samäganderättsanspråk kan uppkomma utan att ekonomiskt tillskott sker eller att förvärvet sker för 

att bereda makarna en fastighet för gemensamt bruk.33 Finns det en uttrycklig gemensam partsvilja 

om samägande, saknar det således betydelse om det skett något ekonomiskt bidrag eller förvärv för  

gemensamt bruk. Om så inte är fallet, kan en sådan partsvilja ändå antas ha varit för handen med 

hjälp av den uppställda presumtionsregeln. Om en gemensam partsvilja presumeras med stöd av 

omständigheterna  kring  köpet  är  det  sedan  en  utgångspunkt,  men inte  mer,  att  fastigheten  ägs 

gemensamt av makarna.34

3.3.1  Avtalsrättsliga aspekter – ett konkludent kommissionsköp
I  tvister  där den gemensamma partsviljan kan grundas  på en tillämpning av presumtionsregeln 

brukar  avtalet  betraktas  som  en  ”tyst  överenskommelse”,  ”underförstått  önskemål”  eller  en 

”presumerad överenskommelse”.35  

Grunden för samäganderätt är att det finns ett avtal att härleda samäganderätten ifrån. Det torde 

emellertid ofta vara svårt att hänföra en dold samäganderätt till ett avtal som kan subsumeras under 

anbud-acceptmodellen för avtalsbundenhet. Inte heller är det nödvändigt att avtalet är skriftligt och 

31 Se t.ex. NJA 2002 s. 142.
32 NJA 2013 s. 242.
33 NJA 2013. s. 242 p. 7.
34 Se t.ex. NJA 2008 s. 826.
35 Se t.ex. NJA 2008 s. 826.

14



uppfyller formkraven i JB – i så fall hade samäganderätten inte varit dold. En av anledningarna till 

att dold samäganderätt vuxit fram som en del av den ekonomiska familjerätten är just frånvaron av 

uttryckliga avtal och överenskommelser.36

I  en  avtalsrättslig  kontext  är  den  dolda  samäganderättens  gemensamma  partsavsikt  snarare  att 

hänföra till någon av de modeller som innefattar avtalsbundenhet utan ett uttryckligt anbud eller 

accept. I en situation där en dold samäganderätt presumeras utan att något uttryckligt avtal förelegat 

återfinns stora likheter med vad som i doktrin beskrivs som avtalsbundenhet genom konkludent 

handlande  eller  realhandlande.  Med  en  rättshandling  som  företas  konkludent  menas  enligt 

Adlercreutz att en person genom sitt beteende ger motparten befogad anledning att räkna med att 

han  avser  att  företa  den  berörda  rättshandlingen.  37 En  konkludent  handling  kan  också  sägas 

innebära att någon aktivt företar sig något som tyst kommunicerar till motparten att han anser sig 

bunden. 38

Genom att den make som inte genomför köpet bidrar ekonomiskt till en fastighet som makarna 

avser att bruka som gemensam bostad presumeras den förvärvande maken därigenom få en befogad 

anledning att  räkna med att  köpet sker även för dennes räkning. Det ekonomiska tillskottet  till 

bostadsförvärvet kan betraktas som den aktiva handlingen genom vilken man kommunicerar till den 

andre maken att man anser sig bunden av ett avtal om samäganderätt. När förvärvet sedan sker, är 

det en utgångspunkt att bundenhet uppkommer.

Den ”tysta överenskommelsen” brukar beskrivas som ett kommissionsavtal eller köp för annans 

räkning.39 I praxis har det uttalats att den familjerättsliga dolda samäganderätten kan ses som en 

variant av kommissionsköpen.40 Kommissionsavtal eller kommissionsköp avser uppdrag att för en 

annan persons räkning men i eget namn sälja eller köpa lös egendom.  41 Om ett sådant uppdrag 

föreligger, blir kommittenten (den för vars räkning köpet eller försäljningen ska ske) omedelbart 

ägare  till  varor  som  kommissionären  har  köpt  in  för  kommittentens  räkning.42 Genom  köp  i 

kommission ingås ett uppdragsavtal (kommissionsavtal) mellan kommittenten och kommissionären 

och  ett  köpeavtal  (kommissionsärsavtal)  mellan  kommissionären  och  tredje  man. 

36 Se avsnitt 2.2.
37 Adlercreutz. Allmän Avtalsrätt 1, s. 80.
38 Ramberg, Allmän avtalsrätt, 8 uppl, 2011, s. 100.
39  Agell,Brattström, Äktenskap samboende partnerskap, s 75.
40 NJA 2002 s. 142.
41 Kommissionslagen § 1.
42 Kommissionslagen § 23.
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Kommissionsavtalet  får  i  detta  sammanhang den innebörden att  kommissionären  är  skyldig att  

fullfölja  kommissionsuppdraget  genom  vidareöverlåtelse  av  fastigheten  till  huvudmannen.  43 

Kommissionslagen  innehåller  vidare  en  rad  bestämmelser  om skyldigheter  för  kommissionären 

gentemot kommittenten.

Den kommissionsrättsliga regleringen överlappar inte helt den typ av förvärv som sker när ett dolt 

samäganderättsanspråk uppkommer. Kommissionsavtal tar enligt lagtexten inte sikte på förvärv av 

fast egendom, vilket är rimligt då kommittenten inte, på grund av formkraven, omedelbart kan bli 

öppen ägare till fast egendom.44 De kommissionsrättsliga utgångspunkterna för dold samäganderätt 

har  kritiserats  i  doktrin,  bland  annat  på  grund  av  diskrepansen  mellan  tidpunkten  för 

äganderättsövergången  vid  kommissionsköp  och  en  dold  samäganderätt.  Enligt  Lindskog  är 

kommissionsrätten en illa vald väg för att tillgodose de familjepolitiska syften som kan ligga bakom 

presumtionsregeln.45  I en artikel menar han att dold äganderätts anses vara en konsekvens av ett 

kommissionsköp,  men  rättsföljden  avviker  helt  från  vad  som  annars  följder  av  det 

kommissionsrättsliga  partbindningsmönstret,  särskilt  i  fråga  om  tidpunkten  för 

äganderättsövergången.46 I sitt tillägg i NJA 2008 s. 826 klargör han dock att det är en uppgift för 

lagstiftaren att  komma tillrätta med vad som enligt hans mening är ett  tydligt  rättssystematiskt 

problem.

3.3.2 Ekonomiskt bidrag
En ytterligare förutsättning för att en gemensam partsavsikt ska kunna presumeras är att den make 

som inte genomfört förvärvet tillskjutit någon form av ekonomiskt bidrag. I några rättsfall har HD 

tagit ställning till  vilka typer av ekonomiska bidrag som kan ligga till  grund för tillämpning av 

presumtionsregeln.  I  NJA 1980 s.  705 bestod bidraget  av en mindre del  av köpesumman samt 

medverkan i anskaffandet av lån. I NJA 1981 s. 693 bestod bidraget av att den dolde ägarens fader 

hade  sålt  fastigheten  till  klart  under  marknadspris.  I  lagstiftningssammanhang  intogs  en  något 

restriktiv inställning till bidragets karaktär i förarbetena till äktenskapsbalken. Där anfördes att det 

ekonomiska bidraget kan tillskjutas på olika sätt, t.ex. genom att maken av egna medel har skjutit 

till pengar för betalning av egendomen eller genom att maken har tagit upp lån för att finansiera 

förvärvet.  Beträffande andra former av bidrag är det enligt  förarbetena mera tveksamt huruvida 

samäganderätt skall anses ha uppkommit därigenom.47

43 Agell/Brattström, s 79.
44 Lindskog, Kommissionsköp och formkrav, s 225.  
45 Lindskogs tillägg i NJA 2008 s. 826.
46 Lindskog, Kommissionsköp och formkrav, s 240.
47 Prop. 1986/87:1 s. 58 ff.
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Vilka  krav  som  ska  ställas  på  storleken  och  arten  av  bidraget  har  vidare  varit  föremål  för  

diskussioner i doktrin. Det har ansetts vara givet att det finns ett stort utrymme för domstolarnas 

prövning när det gäller att värdera finansiella bidrag som lämnats.48 Enligt Agell och Brattström ska 

bidraget vara av den karaktären att det möjliggjort eller åtminstone underlättat köpet.49 Utifrån den 

praxis och diskussioner i doktrin som är tillgänglig finns ingen exakt klarlagd gräns för hur stort ett 

ekonomiskt  bidrag  måste  vara  för  att  bidraget  ska  kunna  ligga  till  grund  för  tillämpning  av 

presumtionsregeln. I mitt exempel för uppsatsen har jag valt att använda ett ekonomiskt bidrag om 

15% av förvärvssumman.

3.3.3 Förvärv för gemensamt bruk
En utgångspunkt för att en dold samäganderätt ska kunna presumeras med den bevislättnadsregel 

som vuxit fram i praxis är att förvärvet sker med syfte att skaffa en fastighet för gemensamt bruk.  

Frågor  om ett  förvärv  skett  för  gemensamt  bruk eller  inte  borde  normalt  inte  föranleda  några 

komplicerade utredningar. Om en fastighet har förvärvats i syfte att bereda makarna en gemensam 

bostad så är förutsättningen i allmänhet uppfylld. 50

Av praxis framgår dock attgår dock att en bedömning om förvärvet skett  för gemensamt bruk måste göras 

utifrån omständigheterna i varje enskilt  fall.  I  rättsfallet NJA 2013 s. 242 hade den make, vars 

dödsbo förde talan om bättre rätt till hälften av en bostadsrätt som ägdes av den tidigare hustruns 

dödsbo, inte lyckats styrka att syftet var att bruka bostaden gemensamt. Detta trots att han hade 

upptagit merparten av lånen som användes för att förvärva lägenheten. Tvisten rörde en tidigare 

hyresrätt som blivit omvandlad till bostadsrätt där den öppne ägarens familj bott under en lång tid. 

Den sambo som tillskjutit ekonomiska medel genom belåning hade en egen bostadsrätt i närheten 

fram till 20 år efter förvärvet som skedde 1981. Under dessa omständigheter ansågs det inte vara 

styrkt att förvärvet skett för gemensamt bruk, med följden att någon gemensam partsavsikt inte 

kunde presumeras ha förelegat vid förvärvet.

Även om det i många fall  kan vara enkelt  att  konstatera att  förvärvet skedde i syfte att bereda 

makarna en gemensam bostad, framgår ändå av det refererade rättsfallet att en sådan utgångspunkt 

inte är självklar enbart på grund av att den part som inte är öppen ägare deltagit i finansieringen.

48 Tottie/Teleman, s. 36.
49 Agell/Brattström s. 76.
50 Detta framgår av bl.a. NJA 1981 s 693 och NJA 1982 s. 589.
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4 Den dolda samäganderättens förmögenhetsrättsliga innebörd och 
karaktär

4.1 Inledning
Nedan redogör jag för den dolda samäganderättens förmögenhetsrättsliga innebörd och karaktär, i 

syfte att senare kunna utreda hur en insättandeförklaring förhåller sig till gåvolagens systematik och 

gåvorekvisitet frivillighet.Vidare är det av vikt att klargöra grunderna för andelsuppdelning när en 

dold samäganderätt föreligger, då det har betydelse för om rekvisiten för gåva kan vara uppfyllda.  

Inledningsvis redogör jag för några rättsfall där anspråkets karaktär konkretiserats efter hand.

4.2 Anspråkets karaktär och innebörd enligt praxis
Som framgår ovan under avsnitt 3 har den dolde ägaren ett anspråk mot den öppne ägaren att bli 

insatt  som  öppen  ägare.  Den  dolde  ägaren  kan  få  sin  äganderätt  öppen  genom  en 

insättandeförklaring - ett formenligt överlåtelseavtal - eller en lagakraftvunnen dom. Hur anspråket 

ska karaktäriseras  eller  beskrivas har  inte  varit  helt  klarlagt  genom den utveckling som skett  i 

praxis. Lindskog är av uppfattningen att den dolda samäganderätten, trots dessa många avgöranden 

i rättspraxis, är en ”synnerligen oklar rättighetstyp”.51

I de första rättsfallen fick frågan om anspråkets karaktär inget uttryckligt svar. I NJA 1980 s. 705 

konstaterade  HD  helt  enkelt  att  samäganderättslagen  var  tillämplig  i  rättsförhållandet  mellan 

samborna och fastställde att fastigheten ägdes gemensamt. I NJA 1981 s. 693 ansågs att den maka 

som  inte  undertecknat  köpehandlingarna  blev  delägare  i  samband  med  köpet,  eftersom  en 

gemensam partsavsikt kunde presumeras utifrån omständigheterna. Den fastighet som var föremål 

för tvist i NJA 1982 s 589 ansågs vara ”förvärvad med samäganderätt” för makarna, trots att bara en 

av dem genomfört själva köpet. Justitierådet Hessler tillade för egen del i 82 års fall att en dold 

samäganderätt  borde betraktas  som en ”obligationsrättslig  äganderätt”  eller  ett  rättsligt  skyddat 

anspråk på att bli insatt som ägare. Anspråket kunde betraktas som obligationsrättsligt och rättsligt 

skyddat då det riktade sig mot den andre maken i egenskap av öppen ägare och kunde framtvingas 

rättsligt.  

Anspråkets karaktär konkretiserades i NJA 1984 s 772, där HD konstaterade att det var oklart i vad 

mån äganderätt för den make som inte genomför förvärvet skall anses ha inträtt omedelbart genom 

fastighetsköpet eller först vid annat tillfälle. Med hänvisning dels till sakrättsliga överväganden ,där 

skentransaktioner  inte  borde  underlättas,  fastslogs  att  den  dolde  ägaren  först  vid  manifestation 

51 Lindskog, Kommissionsköp och formkrav, s 225.
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genom dom eller formenligt avtal får sakrättsligt skydd för sin andel. Av klar betydelse var också att 

den lösningen var förenlig med formkraven för överlåtelse av fastighet. 

Den  i  82  års  fall  av  Justitierådet  Hessler  föreslagna  meningen,  att  en  dold  äganderätt  skulle 

betraktas som ett obligationsrättsligt anspråk på att bli insatt som ägare, fastställdes i NJA 1985 s. 

615. Av det följde att den dolde ägarens anspråk inte kunde medföra utmätning av fastigheten som 

sådan, däremot kunde det obligationsrättsliga anspråket bli föremål för rättighetsutmätning enligt 

UB 4:23.

I rättsfallet NJA 1993 s 324 hade två parter avtalat om att en dold äganderätt till fastighet skulle 

överlåtas dem emellan. Tvist uppkom om överlåtelsens giltighet. HD fastställde att en överlåtelse 

av dold äganderätt inte omfattades av formkrav enligt JB 4:1, bland annat av den anledningen att 

anspråket inte var att betrakta som äganderätt till fast egendom, utan enbart ett anspråk på att bli 

ägare av sådan. En sådan lösning ansågs vidare vara mer ändamålsenlig då dold äganderätt inte 

medför krav på att söka lagfart och inte heller uppkommer utan stöd av skriftlig handling. Det dolda 

samäganderättsanspråkets karaktär medför således inte att det omfattas av formkraven i JB 4 kap.

4.3 Fördelning av andelstal
När  samäganderättslagen är  tillämplig  är  utgångspunkten  enligt  §  1  att  lotterna  delas  upp lika 

mellan samägarna, om inte annat kan visas. (den s.k. likalottsregeln eller likalottspresumtionen). 

När en make har bedömts inneha en dold samäganderätt har andelarna i egendomen bestämts till 

hälften var, vilket har sin grund i likalottspresumtionen i samäganderättslagen§ 1. Enligt Walin kan 

likalottsregeln  vara  lämplig  när  ett  klart  gemensamt  förvärv  föreligger.52 Däremot  är  inte 

likalottsregeln enligt Walin fullt ut motiverad när dold samäganderätt presumeras med anledning av 

ömsesidiga insatser med skilda storlekar, då det inte ter sig motiverat av rättssystematiska skäl. En 

sådan presumtion tillämpas exempelvis inte i bolagsgemenskapen för enkla bolag.53 I brist på annan 

vägledning kan det dock vara den enda möjliga vägen att tillämpa likalottsdelning.54 Om det inte 

finns en särskilt  noggrann inställning till  andelstalen,  är  likalottsdelning enligt Walin den givna 

metoden eftersom en naturlig generositet kan förmodas föreligga vid ett gott inbördes förhållade 

mellan makarna.55

Lindskog har framhållit att det ur ett familjerättsligt perspektiv är något egendomligt att en mindre 

52 Walin s, 59 ff och 129.
53 Walin, s. 59.
54 Walin, s 129.
55 Walin, s. 60.

19



ekonomisk insats vid förvärvet kan få mycket större ekonomiska verkningar  än en mångdubbel 

insats därefter.56 Eftersom det är omständigheterna vid förvärvet som är avgörande för om dold 

samäganderätt föreligger kan en senare ekonomisk insats i form av t.ex. betalning av en omfattande 

renovering inte medföra att dold samäganderätt uppkommer., om inte parterna kommer överens om 

det.57 Den mindre ekonomiska insatsen vid förvärvet kan dock få rättsverkningar bestående i att den 

dolde ägare har rätt att bli insatt som hälftenägare, även om det ekonomiska bidraget inte motsvara 

halva förvärvssumman.

Grunderna för fördelning av andelstal och bevisbörda vid samäganderätt har närmare klargjorts i 

rättsfallet NJA 2012 s. 377. I rättsfallet tvistade två sambor om vilka andelstal som skulle gälla i  

samägandet av en båt. I fråga om dold samäganderätt konstaterades att HD i de fall som prövats 

bestämt andelstalen till  hälften, d.v.s. i  enlighet med likalottsregeln. Avgörandena gav dock inte 

någon vägledning för frågan om när annan bestämning av andelarna ska ske.58 Det var inte klarlagt 

i  praxis  vilka  beviskrav  som  skulle  tillämpas  och  vilka  omständigheter  som  ska  vägas  in  i 

bedömningen för att presumtionen om ägande till lika andelar ska brytas, men HD framhåller att  

beviskravet för att bryta presumtionen inte kan bestämmas på samma sätt för alla situationer.59 Det 

finns enligt HD anledning att bestämma andelarna ganska summariskt i egendom där samäganderätt 

uppkommit under äktenskap eller ett samboförhållande, med hänsyn till den naturliga generositet 

som typiskt  sett  kan förmodas föreligga i  en sådan relation.  Ansvarsuppdelning avseende olika 

utgifter anses inte vara avgörande för bestämningen av andelarna eftersom makar och sambor ofta 

kan dela upp utgifter på olika sätt.60

I rättsfallet görs vissa uttalanden om vilka omständigheter som har betydelse för vilket beviskrav 

som ska uppställas för att bryta presumtionen om likalottsuppdelning. Av betydelse är den relation 

som föreligger mellan parterna och den ekonomiska gemenskap som typiskt sett medföljer, samt 

om  den  egendom  som  förvärvats  är  föremål  för  giftorätt  eller  rätt  till  samboegendom.  HD 

framhåller att i ett äktenskap föreligger typiskt sett en ekonomisk gemenskap som är starkare än i  

samborelationer, vilket kan tala för att högre krav ska ställas på bevisningen för att presumtionen 

om hälftenägande ska brytas  vid samägande inom äktenskapet.61 Hänsyn bör också tas till  den 

samägda egendomens art, användningsändamål och värde, liksom till parternas ekonomiska bidrag, 

56 Lindskogs tillägg i NJA 2008 s. 826.
57 Se avsnitt 2.3.2
58 P. 7 i domskälen.
59 P. 8 i domskälen.
60 P. 13 i domskälen.
61 P. 11 i domskälen.
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andra insatser, ansvar för lån som tagits upp för att betala egendomen och parternas ekonomiska 

sammanflätning i övrigt.62

I 2012 års fall delades lotterna i den omtvistade båten upp utefter de ekonomiska insatserna vid 

förvärvet.  Hänsyn togs  till  att  båten inte  kunde bli  samboegendom, att  parterna hade uppdelad 

ekonomi  med  separata  konton  för  olika  typer  av  utgifter,  samt  att  det  var  en  betydelsefull 

investering för de båda samborna.63

En fastighet som kan vara föremål för dold äganderätt med stöd av presumtionsregeln är, med stöd i 

vad HD framhållit  i  rättsfalletm sådan egendom där  presumtionen för  likalottsdelning är  stark. 

Utgångspunkten  är  att  det  finns  anledning  att  bestämma  andelarna  summariskt  när  den  dolda 

samäganderätten uppkommit i ett äktenskap. En fastighet som införskaffats för att användas som 

gemensam bostad i ett äktenskap är i normalfallet giftorättsgods och torde i övrigt vara av sådan art  

att den i många fall kan antas vara förvärvad med samäganderätt, även om omständigheterna kring 

köpet måste beaktas. 

Vidare torde vid beaktande av en fastighets användningsändamål och värde omständigheterna tala 

starkt för att förvärvet skett med lika lotter, särskilt om fastigheten ska användas som gemensam 

bostad. Sammanfattningsvis ger rättsfallet enligt min mening uttryck för en stark presumtion för 

likalottsuppdelning av fastighet förvärvad med dold samäganderätt för någon av makarna. 

4.4 Förhållande till fordringsbegreppet och preskription
I rättsfallet NJA 2013 s. 632 hade HD att ta ställning till om ett dolt samäganderättsanspråk kan 

preskriberas. Följaktligen var det nödvändigt att belysa den dolda samäganderättens karaktär i syfte 

att  avgöra  om  anspråket  är  en  sådan  fordran  som  kan  bli  föremål  för  preskription  enligt 

preskriptionslagen.

Enlig preskriptionslagen § 1 gäller lagen preskription av fordringar, i den mån inte annat följer av 

vad som är särskilt föreskrivet. Fordringsbegreppet innebär i allmänhet ett anspråk riktat mot viss 

person eller vissa personer på utfående av egendom, vanligtvis pengar, för egen räkning till vilken 

äganderätten övergår från gäldenären till borgenären i och med överlämnandet.64 Hur  fordringen 

har  uppkommit  är  inte  av  betydelse  för  frågan  om  preskription  kan  ske.  Lagens 

62 P. 12 i domskälen.
63 P. 14-16 i domskälen.
64 Lindskog, Preskription, s. 65.
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tillämpningsområde  är  inskränkt  till  prestationer  av  obligationsrättslig  karaktär.65 I  förarbetena 

framgår  att  sakrättsliga  anspråk  inte  omfattas  av  fordringsbegreppet.  Som  exempel  anges 

äganderätt, panträtt, retentionsrätt och nyttjanderätt.

Fordringsbegreppet omfattar inte heller andra rättigheter som inte är av obligationsrättslig karaktär, 

t.ex. rätt till underhåll enligt ÄktB eller FB, arvsrätt, upphovsrätt och andelsrätter.66 Lindskog menar 

att  distinktionen  mellan  sakrättsliga  och  obligationsrättsliga  anspråk  kan  göras  i  rättighetens 

föremål.  Sakrätt  är  ett  anspråk  som riktar  sig  mot  en  sak  eller  förmögenhetsobjekt,  medan  en 

obligationsrätt är ett anspråk som riktar sig mot en person d.v.s. att gäldenärens förmögenhet utgör 

föremål för anspråket.67 Enligt Walin är det möjligt  att vissa typer av anspråk, på grund av sin 

speciella natur, får anses falla utanför preskriptionslagens tillämpningsområde även om de är att 

betrakta som fordringar.68

I rättsfallet NJA 2013 s 632 hade svaranden i en tvist om bättre rätt till fastighet, där talan väcktes 

tretton år efter den påstådda dolda äganderättens uppkomst, invänt att talan inte kunde bifallas då 

preskription  hade  inträtt.  Inledningsvis  konstaterade  HD  att  det  inte  gick  att  utgå  ifrån  det 

sakrättsliga begreppet för att  avgöra om en dold samäganderätt  omfattas av fordringsbegreppet, 

eftersom det har både sakrättsliga och obligationsrättsliga inslag. Den dolda samäganderätten är 

sakrättslig i den meningen att den inriktas på bestämd egendom, men obligationsrättslig i att den 

inte åtnjuter skydd mot den öppne ägarens borgenärer eller singularsuccesorer.69

Enligt  HD var  det  inte  heller  möjligt  att  avgöra  frågan enbart  genom en analys  av  den dolda 

samäganderättens karaktär, men det konstaterades att den dolda samäganderätten var en form av 

anspråk  eftersom  en  fullgången  äganderätt  kan  uppkomma  genom  att  den  fastslås  i  en 

lagakraftvunnen dom.70 I analysen av anspråkets karaktär ansågs inte att dold samäganderätt enbart 

bör ses som en fordran, även om den utgör ett obligationsrättsligt anspråk mot den öppne ägaren, 

eftersom den dolde ägaren kan få fastställt att han är ägare till den fastighet som tvisten rör.71

Rättssystematiska överväganden ansågs inte kunna ge några avgörande argument för förfrågan om 

65 Lindskog, Preskription, s 66 och Mellqvist, Persson, Fordran och Skuld, s. 91-92.
66 A. prop. s. 88. Här hänvisades dock till rätt underhåll enligt dåvarande GB.
67 Lindskog, s. 23.
68 Walin, s, 91.
69  P. 5 i domskälen.
70 P. 7 i domskälen.
71 P. 8 i domskälen.

22



preskription. Jämförelse med kommissionsköp och fastighetssäljares krav på att återfå fastigheten 

efter att köpet ogiltigförklarats gav ingen direkt vägledning. Kommissionsköp avser lös egendom 

och innebär att kommittenten omedelbart blir ägare till det som inköps, medan en fastighetssäljares 

återgångskrav är ett sakrättsligt skyddat anspråk.72 Avgörande blev istället ändamålsöverväganden. 

Om preskription kan ske skulle den dolde ägarens ekonomiskt motiverade skydd om att bli insatt 

som ägare gå om intet, vilket skulle strida mot den dolda samäganderättens huvudsakliga syften.  

Några tillräckligt starka ändamålsskäl som talade för att preskription ändå skulle kunna ske fanns 

inte.73

Majoritetens  domskäl  ger  uttryck  för  att  ett  dolt  samäganderättsanspråk  har  fordringsrättsliga 

inslag. Det är dock inte enbart en fordran, varför fler  överväganden måste göras för att  avgöra 

frågan  om preskription.  Rättsfallet  belyser  att  den  dolde  ägaren  befinner  sig  i  en  skyddsvärd 

ställning  och  har  ett  ekonomiskt  skydd  som  på  grund  av  ändamålsöverväganden  inte  kan 

preskriberas.

5 Regleringen av gåva i svensk rätt

5.1 Bakgrund – gåvobegreppet
Besvarandet  av  uppsatsens  frågeställningar  hänger  ihop  med  bedömningen  av  huruvida  en 

insättandeförklaring kan betraktas som en gåva. Avsnittet innehåller en redogörelse för både det 

rättsliga begreppet gåva samt regleringen av hur gåvor blir bindande och fullbordade. Begreppet 

gåva  återkommer  i  flera  lagar.  Det  har  inte  sällan  stor  betydelse  om en viss  rättshandling  ska 

betraktas  som en  gåva  eller  inte,  eftersom rättsföljderna  kan  skilja  sig  stort  beroende  på  hur 

rättshandlingen karaktäriseras. Exempel på sådana bestämmelser finns i ÄktB 8 kap. och i KL 4 

kap.  Av  bestämmelserna  framgår  att  avgränsningen  av  gåvobegreppet  har  stor  betydelse  för 

givarens borgenärer, då mottagaren kan bli betalningsskyldig för givarens skulder eller bli tvungen 

att återlämna det mottagna om det utgjorde en gåva. Därav är det nödvändigt att belysa innebörden 

av begreppet närmare.Andra sammanhang då karaktäriseringen är av betydelse är exempelvis det 

förstärkta laglottsskyddet i ärvdabalken, där gåvor bortgivna av arvlåtaren kan medföra en jämkad 

fördelning av kvarlåtenskapen. Ytterligare ett exempel är skatterätten, där t.ex. stämpelskatt inte 

utgår för överlåtelser som är att betrakta som gåva.

Lagstiftaren har valt att i vissa sammanhang uttryckligen med gåva jämställa rättshandlingar med 

72 P. 9-11 i domskälen.
73 P. 12-15 i domskälen.
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benefika inslag. Enligt ÄB 3:3 kan vederlag utgå till arvingarna efter den först avlidne maken om 

den efterlevande maken genom gåva eller därmed jämförbar handling orsakat väsentlig minskning 

av sin egendom. Bestämmelserna om återvinning av gåva i konkurs (KL 4:6) slår fast att vad som är 

stadgat även gäller köp, byte eller  annat avtal,  om det med hänsyn till  missförhållandet mellan 

utfästelserna på ömse sidor är uppenbart att avtalet delvis har egenskap av gåva.Att ett förvärv har 

benefika inslag medför inte att det utan vidare kan betraktas som en gåva. Vidare kan flera andra 

typer av förvärv ha benefika inslag utan att betraktas som gåva, såsom förvärv genom bodelning, 

arv eller testamente.

5.2 Gåvobegreppets innebörd och rekvisit
Gåvobegreppet  har  diskuterats  i  flera  sammanhang.  Några  i  praxis  flitigt  citerade  arbeten  är 

Eschelssons  avhandling  från  1897,74 en  artikel  av  Bengtsson  i  Svensk  Juristtidning75 samt  en 

avhandling av Christer Silfverberg.76

Det  finns  ingen  legaldefinition  av  gåvobegreppet,  inte  heller  i  gåvolagen.  Eschelsson  var  av 

uppfattningen att lagens brist på definition (som kvarstår), innebär att lagtextens utgångspunkt är att 

innebörden bestäms av ett mer allmänt föreställningssätt om vad som utgör en gåva.77 Inte heller 

enligt  Bengtsson  bör  man  i  något  rättsligt  sammanhang  avlägsna  sig  alltför  långt  från 

gåvobegreppet enligt ett normalt språkbruk.78 Båda dessa författare har emellertid även framhållit 

att gåvobegreppet inte heller kan anses ha en enda innebörd, utan den kan skilja sig åt beroende på i 

vilket  sammanhang  begreppet  förekommer.  Särskilt  brukar  klargöras  att  de  civilrättsliga  och 

skatterättsliga  gåvobegreppen  skiljer  sig  åt.79 Enligt  Bengtsson  kan  i  regel  en  frivillig 

förmögenhetsöverföring, som är medveten från båda parters sida, betraktas som en gåva i lagens 

mening. Den närmare gränsdragningen kan enligt honom diskuteras med hänsyn till transaktionens 

beskaffenhet  och vilken typ av gåvoregler  det  är  fråga om att  tillämpa.80 En allmän analys  av 

gåvorekvisiten kan således inte ta sikte på att belysa ett enskilt begrepp. I avsnitt 5 och 6 redogör 

jag mer specifikt för gåvobegreppen så som de behandlas i ÄktB och KL.

Tre  grundläggande  rekvisit  för  att  en  rättshandling  ska  betraktas  som  en  gåva  är 

förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt.81 Dessa tre rekvisit är gemensamma för gåvan 

74 Eschelsson, Om begreppet gåfva enligt svensk rätt, Uppsala 1897.
75 Bengtsson, Om gåvobegreppet i Civilrätten, SvJT 1962.
76 Silfverberg, Om gåvobeskattningen i Norden.
77 Eschelsson, s 4.
78 Bengtsson, s 696.
79 Se t.ex. Westerhult, Arvsavstående – gåva eller ej?, SvJT 1998 s 639.
80 Bengtsson, s 695.
81 Se t.ex. HFD 2012 ref. 51.
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såväl  i  civil  -  som  i  skatterätten,  vilket  framgår  av  den  praxis  som  redovisas  nedan.  Enligt 

Lindskogs mening är dock de nämnda kriterierna mer att uppfatta som generella utgångspunkter för 

en prövning av huruvida det handlar om en gåva i den mening som är aktuell, snarare än som direkt 

styrande rekvisit. Anledningen är att gåvobegreppet inte har en enda generell innebörd.82 Jag inleder 

med att  redogöra  för  dessa  tre  rekvisits  betydelse.  I  redogörelsen  gör  jag hänvisningar  till  hur 

begreppen tolkats i  olika rättsliga sammanhang. Vidare redogör jag för hur rättshandlingar med 

blandade  benefika  och  oneörösa  inslag  (blandade  fång)  behandlas  i  svensk  rätt.  En  viss 

överlappning sker mellan avsnitten då rättsfall som refereras tar upp frågor om flera av rekvisiten.

5.2.1  Förmögenhetsöverföring
Grundläggande  för  att  en  rättshandling  ska  betraktas  som  en  gåva  är  att  det  sker  en 

förmögenhetsöverföring mellan mottagaren och givaren, det vill säga att det ska finnas ett benefikt 

inslag.  Förmögenhetsöverföringen  innebär  i  grunden  att  det  sker  en  ökning  av  mottagarens 

förmögenhet och en minskning av givarens.83

I doktrinen har förts resonemang kring om enbart överlåtelser kan utgöra gåvor samt hur strikt man 

bör betrakta kravet på minskning och ökning av respektive parts förmögenhet Med överlåtelse torde 

i grunden avses en rättshandling varigenom en person överlåter en rätt till en annan person i samma 

omfattning han själv haft denna rätt.84 . Silfverberg har antytt att rekvisitet numera skall bedömas 

efter ett mer dynamiskt och ekonomiskt präglat perspektiv, och behöver inte enbart omfatta vanliga 

överlåtelser. En förmögenhetsöverföring kan enligt Silfverberg exempelvis bestå av upplåtelse av 

en  vederlagsfri  nyttjanderätt.  I  ett  sådant  exempel  kan  kraven  på  minskning  och  ökning  av 

respektive förmögenhet anses vara uppfyllt, då upplåtaren går miste om hyresintäkter och nyttjaren 

frigör kapital genom att inte behöva betala hyra.85 Inte heller Eschelsson var av uppfattningen att 

förmögenhetsöverföringar behövde utgöras av överlåtelser från givare till mottagare. Exempelvis 

kunde  enligt  hennes  synsätt  ett  borgensåtagande  för  en  insolvent  betraktas  som  en  gåva  i 

förhållande  till  den  insolventes  borgenär,  eftersom  det  då  sker  en  minskning  och  ökning  av 

respektive förmögenhet.86

5.2.2 Frivillighet
Utöver att rättshandlingen för att betraktas som gåva måste innebära att en förmögenhetsöverföring 

sker, måste den även ske frivilligt från båda parter.. Kravet på frivillighet innebär att rättshandlingen 

82 Se Lindskogs tillägg i NJA 2008 s. 1129.
83 Eschelsson s 83 och Bengtsson s 694.
84 Jfr Eschelsson, s 9.
85 Silfverberg, s 42.
86 Eschelsson, s 9 och 82 ff.
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inte ska kunna framtvingas på rättslig väg. En rättshandling där någon uppfyller en laglig plikt, t.ex.  

betalning för att infria en skadeståndsskuld, är inte att betrakta som gåva.87 Om prestationen är en 

förpliktelse som kan framtvingas rättsligt, är inte frivilligrekvisitet uppfyllt. 88

Frivilligrekvisitet har i praxis främst varit föremål för bedömning i skatterättsliga sammanhang, 

t.ex.  NJA 1991  s.  748  och  HFD  2012  ref.  51.  Rättsfallen  behandlade  frågan  om  hur  vissa 

utbetalningar gjorda av en stiftelse till fullgörelse av deras ändamål  vid stiftelsernas upplösning 

skulle behandlas skatterättsligt. Någon civilrättslig praxis som belyser rekvisitet närmare verkar inte 

finnas.  Frivillighetsrekvisitets  innebörd  ska  dock  inte  blandas  ihop  med  möjligheten  att  tvinga 

någon att fullborda en gåva denna förpliktat sig att utge. Distinktionen däremellan klargörs i avsnitt 

4.6.2  och  har  en  klar  betydelse  för  uppsatsens  frågeställningar,  så  tillvida  att  ett  dolt 

samäganderättsanspråk  kan  framtvingas  genom  rättegångsförfarande  ifall  fastställelse  inte  sker 

frivilligt.

5.2.3  Gåvoavsikt
En  rättshandling  ska  slutligen,  utöver  att  innebära  en  frivillig  förmögenhetsöverföring,  vara 

företagen med gåvoavsikt från givarens sida för att betraktas som en gåva. Gåvoavsikten torde vara 

ett rekvisit för gåva vars innebörd kan skilja sig åt väsentligt i olika rättsliga sammanhang.

Eschelsson,  som  försökte  definiera  gåvobegreppet  i  dess  mest  inskränkta  rättsliga  betydelse, 

menade  att  en  gåva  måste  innefatta  gåvomottagarens  kännedom om förvärvet  såväl  som dess 

egenskap  av  gåva.  I  en  allmän  föreställning  om  gåvans  innebörd,  var  det  utmärkande  att 

transaktionen skedde med avsikten att göra mottagaren en tjänst eller visa honom en vänlighet  89 I 

Bengtssons redogörelse för gåvoavsikten hänvisas till utländsk rätt där man exempelvis betraktat 

gåvoavsikten som ett utfall av att handlingen framstår som en akt av givmildhet eller liknande.90 En 

distinktion bör enligt Bengtsson främst göras mellan typiska gåvor och vederlagsfria prestationer 

som är dikterade av t.ex. affärsmässiga intressen.91 Inte heller ska hänsyn tas till  dolda motiv.92 

Bengtsson  har  också  anfört  att  det  är  svårt  att  förstå  varför  de  motiv  som  ligger  bakom 

transaktionen bör spela någon avgörande roll när det gäller förhållandet till givarens borgenärer.93  

87 Bengtsson, s 694.
88 A.a.s 694.
89 Eschelsson s 120.
90 Bengtsson s 694.
91 Bengtsson, s 695.
92 Bengtsson, s 694.
93 Bengtsson s, 695.
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Även andra författare är av uppfattningen att en objektiv bedömning bör vara avgörande i vissa 

sammanhang.  Andersson  har  redogjort  för  uppfattningen  att  ett  subjektivt  avsiktsrekvisit  inte 

behöver  upprätthållas  vid  tillämpningen  av  återvinningsreglerna  i  konkurslagen.  Att  oprövat 

överföra gåvoavsiktsrekvisitet till sakrättsliga eller konkursrättsliga regler där borgenärsskyddet gör 

sig gällande är enligt Andersson inte särskilt välgenomtänkt.94 Lennander menar att det finns ett 

krav på gåvoavsikt i KL 4:6, men att  detta krav inte bör uppfattas som ett rent subjektivt rekvisit 

och att bedömningen borde ske efter mer objektiva grunder. Det avgörande är att rättshandlingen 

utåt verkar vara gjord med den avsikten.95

Från konkursrättslig praxis finns bland annat RH 1995:81. I fallet, som gällde återvinning, hade 

konkursbolaget betalat 500 000 kr till en person som var företrädare med fullmakt från det bolag 

om  egentligen  skulle  ta  emot  ersättningen.  Företrädaren  tillgodogjorde  sig  beloppet,  vilket 

återkrävdes av konkursboet på den grunden att överföringen utgjort en gåva. Ingen motprestation 

hade kommit från parten som tillgodogjorde sig beloppet. Tingsrätten gjorde ingen noggrannare 

analys av om gåvoavsikt förekommit utan konstaterade efter att ha redogjort för omständigheterna 

att överföringen var en vederlagsfri transaktion med gåvoavsikt som bör betraktas som gåva.  

I  ett  senare rättsfall,  NJA 2007 n 34,  avgjorde HD en återvinningsfråga.  Ett  bolag hade innan 

konkursen gjort ett antal utbetalningar till en person. HD slog fast att bedömningen av kravet på 

gåvoavsikt bör i återvinningssammanhang ske efter mer objektiva grunder än i obligationsrättsliga 

förhållanden  där  det  avgörande  är  att  rättshandlingen  vid  en  utifrån  gjord  bedömning  synes 

företagen med sådan avsikt. Det relevanta är att givaren haft klart för sig att överlåtelsen skedde 

utan att han erhöll något vederlag som motiverade den. Då bolaget hade genomfört utbetalningarna 

avsiktligen  och  frivilligt  utan  att  någon  motprestation  förelegat  förpliktades  mottagaren  att 

återbetala summorna på den grunden att det varit gåvor i konkurslagens mening.

En liknande syn på gåvoavsikten finns inom det skatterättsliga området, vilket framgår av NJA 

1980 s. 642 1. I fallet hade en försäljning av aktier till nominellt värde medfört att det förvärvande 

bolaget  (i  vilket  ägarnas  barn  var  delägare)  tillfördes  ett  övervärde  om  399 200  kr.  Enligt 

Regeringsrätten måste det  stått  klart  för föräldrarna att  deras barn,  genom transaktionen, skulle 

komma att indirekt tillföras ett betydande förmögenhetsvärde. Under dessa omständigheter måste 

94 Andersson, Recension av Nerep – Aktiebolagsrättsliga studier, SvJT 1995 s. 688.
95 Lennander, Konkurslagen – En kommentar, s. 189.
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en gåvoavsikt enligt HD ha förelegat, om inte speciella omständigheter talar emot det. Bolaget kom 

att gåvobeskattas för överlåtelsen, trots att gåvoavsikten ytterst riktade sig mot barnen i egenskap av 

ägare i det förvärvande bolaget. Bolaget beskattades för aktiernas övervärde. 

5.3 Blandade förvärv – betydelsen av att vederlag utgår
En fråga  av stor  betydelse  för  uppsatsens  frågeställningar  är  hur  blandade fång eller  blandade 

förvärv behandlas i svensk rätt, särskilt i civilrätten. Med blandade fång avses rättshandlingar som 

delvis är av benefik karaktär och delvis av onerös karaktär. Vid ett blandat fång utgår ett vederlag 

som inte fullt ut motsvarar värdet av prestationen.96

De  två  möjligheter  som  finns  tillgängliga  i  svensk  rätt  för  att  behandla  ett  blandat  fång  är 

delningsprincipen och huvudsaklighetsprincipen.  Delningsprincipen innebör att  ett  förvärv delas 

upp  i  en  onerös  och  en  benefik  del  varvid  sistnämnda  del  blir  att  betrakta  som gåva.97 Med 

huvudsaklighetsprincipen  avses  att  blandat  förvärv  kan  behandlas  som  en  ren  gåva  under 

förutsättning att det som helhet har gåvokaraktär.98  

I civilrättsliga sammanhang används normalt huvudsaklighetsprincpen för att avgöra om ett blandat 

fång är en gåva eller inte.  Ett rättsfall där tillämpningen av huvudsaklighetsprincipen framgår är 

NJA 1984 s.  673,  där  frågan  var  om förköpsrätt  till  fast  egendom kan  göras  gällande  mellan 

samägare efter en överlåtelse. Sådana förbehåll är vid överlåtelse av fast egendom bara giltiga om 

överlåtelsen är att betrakta som gåva. I det aktuella fallet fastställde HD att en sådan klausul om 

förköpsrätt inte kan göras gällande vid rättshandlingar som har benefika inslag men som i sin helhet 

inte  kan  betraktas  som  en  klar  gåvotransaktion.  Till  grund  för  slutsatsen  anförde  HD  att 

förköpsklausuler lägger band på ägarens handlingsfrihet och kan skapa osäkerhet i äganderätten, till 

skada  för  fastighetsomsättningen  och  kreditgivningen.  Att  sådana  klausuler  tillåts  vid  benefika 

överlåtelser är ett undantag från huvudregeln och det är inte lämpligt att utöka undantaget till att 

även avse blandade fång som inte var klara gåvotransaktioner. Det vederlag som skulle utgå enligt 

överlåtelsehandlingen var väsentligt lägre än marknadsvärdet, men något högre än taxeringsvärdet. 

Köpeskillingen  var  40 000  kr,  taxeringsvärdet  35 000  kr  och  marknadsvärdet  uppskattades  av 

sakkunniga  vittnen  till  mellan  275 000  och  400 000  kr.Parterna  verkade  med  hänsyn  till 

utformningen av överlåtelsehandlingen vara av en tydlig uppfattning om att överlåtelsen var att 

betrakta  som ett  köp.  Med  hänsyn  till  nivån  på  vederlaget  och  parternas  uppfattning  om hur 

96  NJA 2010 s. 319 p. 7.
97 NJA 1992 s. 808.
98  Se t.ex. NJA 2010 s. 390 p. 5.
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transaktionen skulle betecknas kunde inte överlåtelsen uppfattas som en sådan klar gåvotransaktion 

trots de benefika inslagen.

För utsökningsrättens del framgår huvudsaklighetsprincipen av NJA 1991 s. 376. Frågan var om en 

fastighet, som ägaren erhållit med villkor om överlåtelseförbud, kunde utmätas med tillämpning av 

UB 5:5. Utmätning får enligt bestämmelsen inte ske av gåvor som är förenade med villkor med 

överlåtelseförbud för mottagaren. HD konstaterade att den omständigheten att förvärvaren av en 

fastighet har utgett visst vederlag, till exempel genom att överta betalningsansvaret för skulder för 

vilka pantbrev i fastigheten ligger som säkerhet, inte utesluter att överlåtelsen behandlas som gåva 

vid tillämpningen av utmätningsförbudet. För att en gåva skall anses föreligga måste det enligt HD, 

på samma sätt som i NJA 1984 s. 673 krävas att egendomens verkliga värde kan fastställas till ett 

belopp som så påtagligt överstiger vederlaget att fastighetsöverlåtelsen totalt sett framstår som en 

klar gåvotransaktion. I fallet hade förvärvaren övertagit betalningsansvar om lån för 340 000 kr. 

Något marknadsvärde kunde inte fastställas annat än att fastigheten ropats in på exekutiv auktion 

för  425 000 kr.  Taxeringsvärdet  vid  auktionens  tidpunkt  var  300 000 kr.   Hur  förvärvaren  och 

överlåtaren betraktat transaktionen berördes inte i domskälen. Sammantaget kunde inte överlåtelsen 

betraktas som en klar gåvotransaktion, varför utmätning kunde ske.

I NJA 2010 s. 390 prövades ytterligare en fråga om utmätningshinder enligt UB 5.5, där HD i 

domskälen  konstaterade  att  ett  blandat  förvärv  ansetts  kunna  behandlas  som  en  ren  gåva  i 

skatterätten,  civilrätten  och  exekutionsrätten  under  förutsättning  att  det  som  helhet  har 

gåvokaraktär. Vid denna bedömning ansågs samtliga omständigheter vara av betydelse, inte minst 

vederlagets  storlek  och  art  och  vad  som  kan  utrönas  om  gåvoavsikten.  Vidare  har  synen  på 

relationen mellan vederlaget och egendomens värde varit mera restriktiv vid tillämpningen av UB 

5.5 än inom skatterätten, och det har krävts att egendomens verkliga värde så påtagligt överstiger 

vederlaget att överlåtelsen totalt sett framstår som en klar gåvotransaktion för att ett blandat fång 

ska vara att betrakta som gåva enligt UB 5:5 (med hänvisning till 1991 års fall). I fallet hade en 

fastighet  överlåtits  med  överlåtelseförbud  mot  ett  vederlag  som  motsvarade  56  %  av 

marknadsvärdet. Under dessa omständigheter hade gåvoavsikten och övriga omständigheter ingen 

betydelse, då vederlagets storlek i sig medförde att överlåtelsen inte kunde betraktas som en klar 

gåvotransaktion.

I ett familjerättsligt sammanhang framgår av NJA 2008 s. 457 huvudsaklighetsprincipen används 

vid tillämpning av ÄktB 7:2 st. 2 p.2. I fallet hade en make mottagit en fastighet från sina föräldrar 
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med överlåtelse - och pantsättningsförbehåll samt förordnande enligt ÄktB 7:2 st. 2 p. 2 om att  

egendomen  skulle  utgöra  enskild  egendom.  Maken  övertog  ansvaret  för  lån  med  säkerhet  i 

fastigheten om 225 155 kr samt utfärdade en revers till givaren om 240 000 kr. Efter skilsmässa 

förde ex-makan talan genom att  klandra den upprättade bodelningen och yrkade att  fastigheten 

skulle ingå i bodelning dem emellan.

HD  konstaterade  inledningsvis  att  förordnanden  om  enskild  egendom  i  första  hand  är  en 

tredjemansföreskrift,  då  det  riktar  sig  mer  mot  tredje  man  än  gåvomottagaren  själv,  samt  att 

uttalanden i förarbetena tyder på att det skulle vara ett brott mot sedvanliga principer för gåvor att  

frångå givares vilja. Därefter fastslogs att ett blandat fång bör behandlas som en gåva enligt ÄktB 

7:2  st.  2  p.  2  under  förutsättning  att  den  som  helhet  har  gåvokaraktär.Hur  frågan  om 

rättshandlingens gåvokaraktär ska bedömas var sedan föremål för diskussion. Med hänvisning till 

praxis, doktrin samt domar från övriga norden kom HD till följande slutsats:

Det  anförda leder sammanfattningsvis till  följande bedömning. Ett  villkor om att  en s.k.  blandad gåva skall  

utgöra  gåvotagarens  enskilda  egendom  bör  tillerkännas  giltighet  beträffande  egendomen  i  dess  helhet,  om 

gåvomomentet är så framträdande att förvärvet i sin helhet har gåvokaraktär. Härvid kan även ett förhållandevis  

stort vederlag med hänsyn till omständigheterna accepteras. Särskilt gäller detta när vederlaget utgörs av skuld 

som säkerställts genom pantsättning av den överlåtna egendomen (jfr 11 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Andra  

överväganden kan behöva göras, om gåvotagaren är gift och betalar vederlaget med giftorättsgods.

Det vederlag som utgick för fastigheten bestod av övertagande av lån som motsvarade 84% av 

taxeringsvärdet respektive 42% av marknadsvärdet (schablonberäknat utifrån taxeringsvärdet). Det 

fanns en tydlig gåvoavsikt från givaren, och då vederlagets karaktär och storlek inte förhindrade att  

rättshandlingen hade benefik karaktär kunde villkoret om enskild egendom vara gällande.

Även om huvudsaklighetsprincipen används för att avgöra hur ett förvärv i sin helhet ska betraktas,  

har gåvotagaren ofta rätt att tillgodoräkna sig det vederlag han själv har utgett. Exempelvis så får en 

gåvotagare, som blir betalningsskyldig för gåvogivarens skulder enligt ÄktB 8:3, från värdet av 

gåvan räkna av vad han själv utgett. En arvinge som tar emot en gåva mot ett visst vederlag får 

också räkna av vad han utgett om gåvan räknas av som förskott på arv. En gåvotagare vars gåva blir  

återvunnen enligt konkurslagen bestämmelser får, från vad som ska återgå, räkna av vad han själv 

utgett enligt KL 4:1. Även om huvudsaklighetsprincipen används för att avgöra om en rättshandling 

i sin helhet är att betrakta som gåva, får mottagaren således tillgodoräkna sig den onerösa delen av 

rättshandlingen i flera fall. Den praktiska följden av gåvotagarens möjlighet att tillgodoräkna sig 
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vederlag som utgått är att en rättshandling i flera sammanhang måste delas upp i en benefik och en 

onerös del, i likhet med delningsprincipen.

Det framgår vidare av rättsfallen att bedömningen av huruvid en rättshandling i sin helhet är att 

betrakta som gåva inte sker enligt exakt samma bedömningsgrund i samtliga sammanhang, även om 

huvudsaklighetsprincipen används. Av 1991 och 2010 års fall, där gåvobegreppet i UB 5:5 skulle 

tillämpas,  framgår  av  domskälens  utformning  en  något  mer  restriktiv  hållning  till  vederlagens 

storlek än i 2008 års fall. I det senare fallet sägs istället att ett förhållandevis stort vederlag med 

hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet kan accepteras innan rättshandlingen som helhet 

får onerös karaktär.

5.4  Bindande gåvoutfästelser och fullbordande av gåvor i svensk rätt
I följande avsnitt avser jag att  belysa regleringen om hur gåvor och gåvoutfästelser blir bindande 

för givaren och hur gåvor fullbordas. Syftet är att med utgångspunkt i regleringen senare kunna 

göra  en  analys  kring  om  en  insättandeförklaring  kan  betraktas  som  en  gåva  och  hur 

insättandeförklaringen förhåller sig till gåvorekvisitet frivillighet. Gåvolagen är inte tillämplig på 

fast egendom. För gåvor av fast egendom blir istället bestämmelserna i JB 4 kap. är tillämpliga. 

Den  dolda  samäganderättens  konstruktion  gör  det  emellertid  nödvändigt  att  belysa  båda 

regleringarna för att senare kunna besvara uppsatsens frågeställning.

5.4.1 Gåvor av fast egendom
För gåvor av fast egendom gäller enligt JB 4:29 att bestämmelserna i 4:1-3 och 7-9 ska tillämpas. 

Således gäller formkraven för överlåtelser av fast egendom som utgår gåva. Det framgår av det 

under  avsnitt  2.4  refererade  rättsfallet  NJA 1995 s.  178 att  även om äganderättsövergången är 

villkorad medför inte detta någon faktisk förändring vad gäller parternas inbördes förhållande eller 

förhållandet  till  tredje man om formkraven är uppfyllda.  I  doktrin anses rättsfallet  innebära att 

äganderättsövergången  sker  när  den  giltiga  överlåtelsen  kommer  till  stånd,  även  om 

äganderättsövergången är förenad med villkor.99

Gåvor av fast egendom blir således fullbordade och bindande för gåvogivaren när en formenlig 

överlåtelsehandling upprättats. Det är inte möjligt att innan så sker bli bunden av en gåvoutfästelse 

avseende  fast  egendom.  Överlåtelsen  blir  på  samma  sätt  fullbordad  i  förhållande  till  givarens 

borgenärer vid det tillfälle som handlingen upprättas. I fråga om det sakrättsliga skyddet kan också 

hänvisas  till  ett  äldre  rättsfall,  NJA 1924 s.  193,  där  en  gåva  av fastighet  ansågs  fullbordad i  

99 Hager, Victorin, s  237.
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förhållande till givarens konkursbo då formkraven iakttagits för överlåtelsen.

5.4.2 Gåvor av lös egendom
I fråga om lös egendom gäller lag om vissa utfästelser om gåva (1936:83). Av § 1 framgår när en 

gåvoutfästelse blir bindande för givaren.
Utfästelse om gåva av lös egendom varom i denna lag sägs vare, så länge gåvan ej fullbordats, utan verkan, med 

mindre  utfästelsen  gjorts  i  skuldebrev  eller  annan  urkund  som  blivit  till  gåvotagaren  överlämnad,  eller 

omständigheterna vid dess tillkomst utmärka att den var avsedd att komma till allmänhetens kännedom.

Har gåvan ej fullbordats, vare mot givarens borgenärer utfästelsen ogill, ändå att den gjorts så som i första 

stycket är sagt.

Huvudregeln  är  således  att  gåvoutfästelser  inte  är  bindande.  Gåvoutfästelser  blir  inte  bindande 

förrän gåvan fullbordats. Så som framgår i § 1 föreligger flera undantag. Om gåvoutfästelsen gjorts 

i skuldebrev eller annan urkund (ofta benämnd gåvobrev) blir gåvoutfästelsen bindande för givaren 

när urkunden överlämnats till gåvotagaren eller när omständigheterna vid dess tillkomst utmärker 

att  den är  avsedd att  komma till  allmänhetens  kännedom. Exempel  på det  senare kan vara  att 

givaren  offentliggör  sina  avsikter  för  medlemmarna  i  en  sammanslutning.100 Sakrättsligt  gäller 

enligt  sista  stycket  att  vad  som uppställs  angående  sättet  för  fullbordan  av  gåva  gäller  både  i  

förhållande till borgenärerna och till givaren. Av rättsfallet NJA 1993 s. 560 framgår att det sätt på 

vilket en gåva fullbordas har av ålder ansetts vara detsamma, såväl i förhållande till givaren som till 

dennes borgenärer.

Av § 2 framgår när gåvor fullbordas:  

Är genom skuldebrev eller annorledes gåva utfäst i penningar eller lösören, gälle den ej såsom fullbordad med 

mindre det som utfäst är kommit i gåvotagarens besittning. I fråga om skepp, skeppsbygge eller luftfartyg gäller 

i stället att gåva ej är att anse såsom fullbordad, med mindre inskrivning för förvärvet sökts enligt vad om detta 

är särsklt stadgat. Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i en rättighet som registreras enligt 

lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument fullbordas gåvan genom att rättigheten registreras 

för gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 3 kap. i den lagen, genom 

att förvaltaren underrättas om utfästelsen

Bortgiver någon aktiebrev eller löpande skuldebrev eller annan handling vars företeende utgör villkor för rätt att 

kräva betalning eller för utövande av annan rättighet, gälle gåvan såsom fullbordad då gåvo- tagaren fått 

handlingen i sin besittning. Efterskänkes fordran enligt sådan handling, vare gåvan för fullbordad hållen först då 

handlingen återställts eller gjorts obrukbar.

100 Hellner, Hager, Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt. H. 1, särskilda avtal, s. 268.
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Således gör gåvolagen en distinktion mellan vissa typer av gåvoutfästelser och deras fullbordande. 

En givare som utfäster sig att benefikt utbetala en viss summa pengar till  mottagaren, har med 

utgångspunkt  i  gåvolagens  systematik  inte  givit  denne  en  gåva  vid  överlämnande  av 

gåvohandlingen. Istället har han blivit förpliktad att fullborda gåvan enligt vad som är föreskrivet i 

handlingen.  Därigenom har  ett  anspråk  uppkommit  mot  gåvohandlingens  utfärdare.  Sakrättsligt 

skydd för en gåva som är skriftligen utfäst uppkommer när gåvan fullbordas, d.v.s när den utfästa 

gåvan överlämnas till gåvotagaren (se § 1 st 2).

Här föreligger en skillnad mellan fullbordande av gåva i form av lös respektive fast egendom. En 

gåva av egendom som omfattas av gåvolagen kan fullbordas vid sett senare tillfälle än när den 

bindande gåvoutfästelsen kommer till stånd. En gåva av fast egendom blir bindande för givaren och 

fullbordad först när en formenlig handling kommer till stånd.

5.5 Reglerna om gåvor mellan makar
ÄktB 8 kap. innehåller regler om gåvoutfästelser och gåvor mellan makar. Bestämmelserna i 8 kap 

har till  främsta syfte att motverka de risker som vederlagsfria överföringar medför för givarens 

borgenärer.101 Skyddet för givarens borgenärer bygger dels på den publicitet som gåvan får genom 

kungörelsen i tidningarna, dels på den klarhet som registreringsförfarandet skapar om gåvan och 

tidpunkten för denna.102ÄktB 8:1 har följande lydelse:
En gåva mellan makar är gällande mellan dem, om vad som gäller för fullbordande av gåva i allmänhet har 

iakttagits eller om gåvan har registrerats enligt 16 kap.

Gåvan blir gällande mot givarens borgenärer när den har registrerats enligt 16 kap. Är gåvan en personlig present 

vars värde inte står i missförhållande till givarens ekonomiska villkor, är den dock gällande mot givarens 

borgenärer utan registrering, om den är gällande mellan makarna.

 Om det för visst slag av egendom finns särskilda bestämmelser som innebär att en gåva blir gällande mot 

givarens borgenärer först efter inskrivning eller annan särskild registrering, krävs även dessa åtgärder för att en 

sådan gåva mellan makar skall bli gällande mot givarens borgenärer.

En  gåva  mellan  makar  är  således  obligationsrättsligt  giltig  om  gåvan  fullbordats  enligt 

bestämmelserna i  gåvolagen eller  om registrering skett.  Registrering kan vara ett  mer praktiskt 

alternativ då det annars kan vara svårt att bedöma om det har skett en besittningsövergång mellan 

makar om de bor tillsammans.103  För sakrättsligt skydd krävs registrering, om inte gåvan är en 

personlig present utan högre värde.

Av ÄktB 8:2 framgår att en utfästelse av den ena maken att under äktenskapet ge den andra maken 

101 Tottie,Teleman, s 195.
102 Prop. 1986/87:1 s. 73.
103 Prop. 1986/87:1 s. 143.
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en gåva är utan verkan. Bestämmelsen utgör ett undantag från gåvolagens huvudregel om att en 

utfästelse att ge någon en gåva blir bindande för givaren vid fullbordan eller vid överlämnande av 

skriftlig handling i vilken utfästelsen framgår. I gåvolagen § 6 hänvisas till 8:2.

ÄktB 8:3 har följande lydelse:

Kan en make som har gett den andra maken en gåva inte betala en skuld för vilken givaren svarade när gåvan 

blev gällande mot givarens borgenärer eller kan det av annan anledning antas att givaren är på obestånd, svarar 

den andra maken för bristen intill värdet av gåvan. Detta gäller dock ej i fråga om personliga presenter vilkas 

värde inte står i missförhållande till givarens ekonomiska villkor. Det gäller inte heller om givaren, när gåvan 

blev gällande mot borgenärerna, hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbarligen motsvarade de skulder 

för vilka givaren då svarade.

Har gåvan utan mottagarens vållande gått förlorad helt eller delvis, är mottagaren i motsvarande mån fri från 

ansvar.

En makes ansvar enligt denna paragraf får inte göras gällande så länge ett mål pågår om återvinning av gåvan 

enligt konkurslagen (1987:672) eller lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Lag (1996:1053).

Bestämmelsens  innebörd  är  att  även  om  en  gåva  blir  fullbordad  och  gällande  mot  givarens 

borgenärer  kan gåvotagaren  bli  betalningsansvarig för  värdet  av gåvan.  Denna begränsning till 

gåvans värde medför att ett eventuellt vederlag ska räknas av.104 Ansvaret är subsidiärt och kan inte 

göras gällande förrän givaren inte har medel för att betala skulden.

5.6 Övriga bestämmelser om gåva i Äktenskapsbalken
I äktenskapsbalken återfinns flera bestämmelser om gåva, utöver de i ÄktB 8 kap. Jag kommer 

nedan att  redogöra för bestämmelserna i  ÄktB 7:2 st.  2  p.  2  och 11:4. Anledningen är att  vid 

analysen kunna göra en mer noggrann prövning av hur gåvobegreppet i ÄktB 8 kap. ska förstås.  

Genom att göra vissa jämförelser med och hänvisningar till andra bestämmelser i samma balk vars 

tillämpning är beroende av rekvisitet gåva tillämpas kan frågan belysas närmare.

ÄktB 7:2 st. 2 p. 2 möjliggör att egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra 

maken blir enskild egendom om gåvan har givits med ett sådant villkor om att egendomen ska vara 

enskild. I praxis har sådana villkor beskrivits som tredjemansföreskrifter då de riktar sig mera mot 

tredje man än mot gåvomottagaren själv.105 Hur gåvobegreppet i bestämmelsen närmare ska förstås 

framgår av NJA 2008 s. 457, vilket refererats i avsnitt 4.5. I korthet innebär dock prejudikatet att ett 

villkor om att en s.k. blandad gåva skall utgöra gåvotagarens enskilda egendom tillerkänns giltighet 

beträffande egendomen i dess helhet, om gåvomomentet är så framträdande att förvärvet i sin helhet 

104  Prop. 1986/87:1 s. 147.
105 NJA 2008 s. 457 med hänvisning till Hellner, Hager,, s 269.
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har  gåvokaraktär.  Ett  förhållandevis  stort  vederlag  kan  då  med  hänsyn  till  omständigheterna 

accepteras,  särskilt  när  vederlaget  utgörs  av  skuld  som säkerställts  genom pantsättning  av  den 

överlåtna egendomen.

Bestämmelsen i ÄktB 11:4 skyddar en make från att den andre maken avhänder sig egendom inför 

en bodelning och stadgar följande:
Har den ena maken utan den andra makens samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i 

inte obetydlig omfattning genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet 

av sin enskilda egendom, skall den andra makens andel vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad 

beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i den 

förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda giftorättsgodset skall minskas i motsvarande 

mån.

Vad som sägs i första stycket om enskild egendom skall även gälla sådana rättigheter som enligt 10 kap. 3 § 
inte skall ingå i bodelning. Därvid skall med ökning av värdet av en sådan rättighet jämställas förvärv av 

rättigheten. Vidare skall, om en makes användning av sitt giftorättsgods har medfört att värdet av egen 

pensionsförsäkring eller eget pensionssparkonto ökat eller att maken förvärvat förmån på grund av sådan 

försäkring eller på grund av pensionssparavtal, bestämmelserna i första stycket tillämpas även om den andra 

maken har samtyckt till åtgärden.

Av förarbetena till bestämmelsen framgår att vad som är att hänföra till gåva får avgöras efter en 

helhetsbedömning av rättshandlingen. Hur parterna själva har betecknat denna är inte avgörande.106 

Om något vederlag har utgått som står i missförhållande till vad som utgetts, kan transaktionen bli 

ett  beteckna  som  partiell  gåva.107 I  specialmotiveringen  framhålls  också  att  en  rättshandling 

bestående i att en make gör en utfästelse om att  inte återkalla ett  förmånstagarförordnande kan 

jämställas med gåva. Den andra makens andel i boet beräknas då som om utfästelsen inte hade 

gjorts.108 Av ÄktB 13:3 framgår att talan om återgång av gåvan kan riktas mot den som mottar 

gåvan om den förfördelade maken inte får ut sin andel vid bodelningen

5.7 Gåvobegreppet i konkurslagen 
Återvinning  kanske  på  en  rad  olika  rättsliga  grunder,  vilka  återfinns  i  KL 4  kap.  5-13  §.  Ett 

huvudsakligt syfte med uppsatsen är att pröva hur diskrepansen mellan ett ekonomiskt bidrag och 

ägarandelen  som anspråket  avser  förhåller  sig  till  borgenärsskyddsregler.  Med anledning därav 

kommer jag först att göra en prövning enligt bestämmelsen i 4.6, vilken har följande lydelse:

106 Prop. 1986/87:1 s. 17.
107 A.prop. s 172.
108 A.prop. s 203.
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En gåva går åter, om den har fullbordats senare än sex månader före fristdagen. En gåva som har fullbordats 

dessförinnan men senare än ett år eller, när den har skett till någon som är närstående till gäldenären, tre år före 

fristdagen går åter, om det inte visas att gäldenären efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som 

uppenbartmotsvaradehane  skulder.

Första stycket gäller även köp, byte eller annat avtal, om det med hänsyn till missförhållandet mellan 

utfästelserna på ömse sidor är uppenbart, att avtalet delvis har egenskap av gåva.

Understöd och sedvanliga gåvor som inte stod i missförhållande till gäldenärens ekonomiska förhållanden är 

undantagna från återvinning enligt denna paragraf.

Gåvobegreppet i konkurslagen tar sikte på det traditionella civilrättsliga gåvobegreppet109 Av KL 

4.6  st.  2  framgår  uttryckligen  att  blandade  fång  omfattas  av  bestämmelsen.  Av  propositionen 

framgår att det var önskvärt att i större utsträckning än tidigare genom återvinningsvägen komma åt 

blandade avtal som gåvoköp och liknande 110 Enligt lagberedningen låg det i sakens natur att det 

måste föreligga en avsevärd skillnad i prestationernas värde för att man skall kunna konstatera att  

en transaktion delvis har karaktär av gåva.111

Vilken betydelse kravet på gåvoavsikt har i återvinningssammanhang har blivit belyst i NJA 2007 

n34. Bedömningen av kravet på gåvoavsikt bör enligt  rättsfallet  i  återvinningssammanhang ske 

efter mer objektiva grunder än i obligatonsrättsliga sammanhang. Avgörande är att rättshandlingen 

vid en utifrån gjord bedömning synes företagen med sådan avsikt, och det relevanta är att givaren 

haft klart för sig att överlåtelsen skedde utan att denne erhöll något vederlag som motiverade den

6 Insättandeförklaringens förhållandet till 8 kap ÄktB 

6.1 Bakgrund och utgångspunkter
I  följande  avsnitt  kommer  jag  att  pröva  hur  den  dolda  samäganderätten  förhåller  sig  till 

bestämmelserna om gåvor mellan makar och hur den förhåller sig till återvinningsregeln för gåvor i 

KL. Det ska erinras om att prövningen avser en sådan situation som beskrivs i inledningen, där det  

föreligger en diskrepans mellan den dolde ägarens ekonomiska bidrag och den andel av fastigheten 

som denne har förvärvat en dold äganderätt i. I mitt exempel har den dolde ägaren tillskjutit 15 % 

av den totala köpesumman, men förvärvat en dold äganderätt i halva fastigheten. Denna typ av 

diskrepans har tidigare belysts i uppsatsen och Lindskog har uppmärksammat företeelsen.112 En 

ytterligare utgångspunkt är att en dolde ägarens anspråk har uppkommit till följd av den i praxis 

109 Lennander, s. 43
110 Prop. 1975:6 s. 210.
111 A.prop. s 210.
112 Se avsnitt 2.3
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uppställda bevislättnadsregeln,  d.v.s att en tyst  överenskommelse presumeras ha förekommit till 

följd av ett ekonomiskt bidrag till förvärvande av en fastighet för gemensamt bruk.

Omständigheterna i enskilda fall där dold samäganderätt uppkommer kan skilja sig åt betydligt med 

avseende  på  nivåer  och  typer  av  vederlag,  parternas  subjektiva  uppfattning  och  övriga 

omständigheter. På grund av uppsatsens huvudsakliga syfte, som är att belysa rättsföljderna av en 

diskrepans mellan ekonomiskt bidrag och andel, använder jag dock det hypotetiska exempel som 

beskrivs  i  inledningen  för  att  pröva  frågeställningarna.  Därefter  prövar  jag  hur  en 

insättandeförklaring förhåller  sig  till  bestämmelserna  i  8  kap ÄktB,  där  det  avhängande är  om 

gåvorekvisitet är uppfyllt. Frågan om en insättandeförklaring kan vara en gåva i någon bemärkelse 

har inte tidigare varit föremål för avgörande i praxis eller  utförlig diskussion i doktrin. Welamson 

har i en äldre artikel framhållit att en insättandeförklaring ”uppenbarligen inte kan vara en gåva”. 

Någon närmare motivering lämnas inte.113 Lindskog har i ett mindre kategoriskt  uttalande sagt att 

diskussioner i frågan har förts och att en insättandeförklaring i normalfallet inte är en gåva.114 Efter 

mejlkontakt med författaren har han dock klargjort att enligt vad han minns jar sådana diskussioner 

förts på muntliga semianrier och dylikt.115

6.2 Kan rekvisiten för gåva vara upfyllda?
Nedan  prövar  jag  hur  en  insättandeförklaring  förhåller  sig  till  reglerna  i  8  kap  ÄktB.  För  att 

överlåtelsen ska bli bindande mot givarens borgenärer måste den registreras. Även om så sker, kan 

mottagaren bli betalningsskyldig för givarens skulder upp till värdet av gåvan enligt ÄktB 8:3 om 

övriga förutsättningar är uppfyllda. Vidare uppstår frågan om hur situationen förhåller sig till ÄktB 

8:2. Om rättshandlingen innebär att en gåvoutfästelse fullbordas,  är det då möjligt att givaren inte 

är tvungen att medverka till överlåtelsen eftersom en utfästelse att ge den andra maken en gåva 

under äktenskapet inte är bindande? Inledningsvis prövar jag hur en insättandeförklaring förhåller 

sig till gåvobegreppet i ÄktB 8 kap.

6.2.1 Förmögenhetsöverföring
Den inledande frågan är om det sker en förmögenhetsöverföring mellan makarna när den dolda 

samäganderätten fastställs. Utgångspunkten är att den dolde ägaren har ett anspråk på att bli insatt 

som hälftenägare, trots att det ekonomiska bidraget enbart uppgått till 15 % av köpesumman. När 

insättandeförklaringen – i egenskap av en formenlig överlåtelsehandling – upprättas, får den dolde 

ägaren sakrättsligt skydd för sitt anspråk och blir ägare av fastigheten. Innan dess finns enbart ett 

113 Welamson, Några frågor kring s k dold äganderätt till fastighet, i Festskrift till Henrik Hessler, s. 43
114 Lindskog, Kommissionsköp och formkrav, s 293 i not 26.
115 Mejlkonversation med Stefan Lindskog, 19-21 April 2014. 
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obligationsrättsligt anspråk, som uppkommit till följd av en gemensam partsavsikt om samägande. 

Anspråket har både sak - och obligationsrättslig karaktär, men utgör inte en preskriptibel fordran.

Den grundläggande innebörden av förmögenhetsöverföring är att det sker en ökning av mottagarens 

förmögenhet och en minskning av givarens förmögenhet. Genom insättandeförklaringen erhåller 

mottagaren  en  hälftenandel  av  en  fastighet,  eftersom  en  äganderättsövergång  sker  oavsett  om 

överlåtelsen är att betrakta som gåva eller inte. Den dolde ägaren behöver inte utge något vederlag 

för att framtvinga överlåtelsen, eftersom överlåtelsen avser ett tvingande anspråk. I det avseendet 

sker en förmögenhetsöverföring vid fastställelsen, eftersom en halv fastighet överlåts utan att något 

vederlag utgår. I exemplet har emellertid ett vederlag utgått innan tidpunkten för det ursprungliga 

förvärvet  av  fastigheten,  ett  flertal  år  innan  insättandeförklaringen  upprättas.  Det  ekonomiska 

bidraget  ligger  till  grund för den dolde ägarens rätt.  Den dolde ägarens ekonomiska bidrag till  

förvärvandet  av  en  fastighet  för  gemensamt  bruk har  således  en  direkt  koppling  till  det  dolda 

samäganderättsanspråket.  Följaktligen  bör  det  inte  finnas  hinder  mot  att  beakta  det  tidigare 

ekonomiska  bidraget  under  frågan  om  en  förmögenhetsöverföring  skett  mellan  makarna  vid 

fastställelsen av anspråket.

I  det  hypotetiska  exemplet  har  den  dolde  ägaren  blivit  öppen  ägare  till  en  hälftenandel  av 

fastigheten i  enlighet med NJA 2012 s. 377. Även om det ekonomiska bidraget från den dolde 

ägaren beaktas får  en förmögenhetsöverföring anses ha skett,  på grund av diskrepansen mellan 

bidraget  och  andelen.  Den  dolde  ägaren  ser  en  ökning  av  sin  förmögenhet  genom  att  det 

ekonomiska bidraget får större ekonomiska verkningar än vad vederlaget motsvarar i förhållande 

till fastighetens värde. Den öppne ägaren ser en minskning av sin förmögenhet egetrsom värdet av 

halva  fastigheten  inte  motsvarar  vad  han  fått  i  bidrag  från  den  andre  maken  innan  köpet 

genomfördes.

6.2.2 Frivillighet
Frivillighetsrekvisitet  brister  om prestationen  kan  framtvingas  rättsligt.  Fastställelse  av  ett  dolt 

samäganderättsanspråk är inte frivilligt såtillvida att den öppne ägaren själv kan välja om anspråket 

kan  göras  gällande  eller  inte.  Vill  den  öppne  ägaren  inte  medverka  till  att  upprätta  en 

insättandeförklaring, kan anspråket istället fastställas av domstol. Eftersom fastställelse av ett dolt 

samäganderättsanspråk inte är frivilligt bör utgångspunkten vara att rekvisitet inte heller är uppfyllt. 

Som framgår  av  gåvolagen  §  1-2  så  kan  emellertid  en  utfästelse  att  ge  någon  en  gåva  också 

framtvingas rättsligt. I ett sådant fall är det själva utfästelsen som sker frivilligt, men gåvan i sig kan 

fullbordas vid ett senare tillfälle genom tvång. Frågan är hur en insättandeförklaring förhåller sig till 
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denna reglering.

Det kan konstateras att gåvoutfästelser enligt gåvolagen § 1 bara är bindande när de fullbordas eller 

skriftligen utfästs i skuldebrev eller annan urkund som överlämnas till mottagaren. Utfästelser om 

gåva som inte har sin grund i en skriftlig handling måste fullbordas för att de ska var bindande för 

givaren.  Ett  dolt  samäganderättsanspråk  kan  således  inte  subsumeras  direkt  under  gåvolagens 

bestämmelser,  eftersom  det  är  ett  anspråk  som  uppkommer  formlöst  och  även  kan  överlåtas 

formlöst.

Vidare  är  gåvolagen  är  tillämplig  på  lös  egendom  –  en  insättandeförklaring  innebär  att  fast 

egendom  överlåts.  Vid  gåvor  av  fast  egendom  blir  istället  JB  4  kap  tillämpligt.  Eftersom 

formkraven är tillämpliga på gåvor av fast egendom är en gåvogivare inte bunden av en utfästelse 

om att ge någon en gåva av fast egendom förrän en formenlig överlåtelsehandling upprättats.116

Det är således tydligt att dold samäganderätt inte har en tydlig plats i den lagtekniska systematiken 

– varken gåvolagen eller JB 4 kap ger något direkt svar på frågan om frivillighetsrekvisitet kan vara 

uppfyllt vid fastställelse av anspråket. Det är i sig inte anmärkningsvärt, eftersom det är en rättslig 

konstruktion som inte har sin grund i lagtext.

Det är enligt min mening möjligt att låta gåvolagens systematik ligga till grund för en bedömning 

om en insättandeförklaring kan innebära att en gåvoutfästelse fullbordas. I brist på direkt tillämplig 

lagstiftning  som  belyser  frågan  ger  gåvolagen  vägledning  i  större  utsträckning  än  JB  4  kap, 

eftersom  ett  dolt  samäganderättsanspråk  kan  göras  gällande  mot  den  öppne  ägaren  trots  att 

anspråket avser överlåtelse av fast egendom och uppkommer formlöst.  Anspråket i sig har mer 

karaktär  av  lös  än  fast  egendom,  då  det  också  kan  överlåtas  formlöst.117 Att  anspråket  inte  är 

uttryckt i en skriftlig handling är ett naturligt resultat av att dold samäganderätt i sig syftar till att  

skydda makar som inte ingår formella avtal. Slutsatsen i denna del är att det är möjligt att betrakta 

en insättandeförklaring som ett fullbordande av en gåva till följd av en bindande utfästelse, vilket 

också förutsätter att de övriga rekvisiten för gåva är uppfyllda. Att ett dolt samäganderättsanspråk 

kan framtvingas rättsligt torde således inte utgöra ett hinder för att betrakta en insättandeförklaring 

som en gåva.

6.2.3 Gåvoavsikt
Frågan är sedan om det är möjligt att en gåvoavsikt kan föreligga vid fastställelsen av anspråket. 

116 Se avsnitt 2.2 och 4.6.1.
117 NJA 1993 s. 324.
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Avtalsrättsligt  handlar  det  i  grunden  om ett  konkludent  kommissionsköp.  När  anspråket  sedan 

fastställs – och den dolde ägaren blir öppen ägare – kan det inte göras några generella antaganden 

om en gåvoavsikt förelegat inte. Parternas subjektiva inställning kan självklart skilja sig från fall till 

fall. I mitt exempel har den öppne ägaren till följd av omständigheterna vid förvärvet presumerats 

ha en gemensam partsvilja med den dolde ägaren om att fastigheten ska ägas gemensamt.  I andra 

fall  kan  det  tänkas  att  den  öppne  ägaren  är  fullt  medveten  om  att  maken  har  ett  dolt 

samäganderättsanspråk, t.ex det funnits en uttrycklig gemensam partsvilja vid köpet. Under sådana 

omständigheter behöver dock inte presumtionsregeln tillämpas.118

På grund av att de subjektiva förutsättningarna kan skilja sig åt väsentligt mellan olika fall kan det 

vara vanskligt att göra generella antaganden. Vidare är det av naturliga skäl förenat med svårigheter 

att försöka avgöra vad en givare har tänkt.119 Vissa slutsatser och reflektioner kan dock göras. Med 

gåvoavsikten avses i grunden en avsikt eller vilja att visa givmildhet. I ett fall där den öppne ägaren 

överlåter halva fastigheten till sin make till följd av att det finns ett dolt samäganderättsanspråk. 

Med  stöd  av  presumtionsregelns  användning  –  som  används  i  mitt  exempel  –  så  är  det  en 

utgångspunkt  att  makarna  haft  en  gemensam  partsavsikt  om  samägande  vid  förvärvet  av 

fastigheten.

En allmän utgångspunkt för bedömningen om gåvoavsikt förelegat är presumtionen om partsavsikt 

för hälftenägande, om den inte motbevisas i ett enskilt fall. Genom denna presumtion antas den 

öppne ägaren ha genomfört en form av kommissionsköp för den dolde ägarens räkning.

Trots att huvudsaklighetsprincipen används för att bedöma överlåtelsens karaktär i sin helhet kan 

gåvoavsikten  ges  en  skild  betydelse  i  olika  rättsliga  sammanhang.  Någon  rättskälla  som 

uttryckligen ger vägledning i frågan om hur gåvoavsikten ska beaktas inom ramen för ÄktB 8 kap. 

verkar inte finnas. Det framgår dock av förarbetena till ÄktB att syftet med regleringen av gåvor 

mellan  makar  är  att  skydda  makarnas  borgenärer  mot  vederlagsfria  transaktioner.120 I 

specialmotiveringen till ÄktB 11:3 – som är en regel som syftar till att skydda den en make från att  

den andre maken avhänder  sig  egendom innan bodelning – framgår att  hur  någon av makarna 

betecknat  en  transaktion  saknar  betydelse  vid  tillämpningen  av  ÄktB  11:3.121 Även  i  övrigt 

föreligger en bred syn  på att gåvoavsikten bör bedömas objektivt i tredjemanssammanhang..122 Så 
118Jfr NJA 2013 s. 342 p. 7.
119 Jfr Lennander, s. 189.
120Tottie, Terleman, s. 197.
121 Prop. 1986/87:1 s 172.
122 Se avsnitt 5.2.3
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bör  också  ske  här,  i  vart  fall  när  tillämpningen  av  reglerna   har  betydelse  i  förhållandet  till  

gåvogivarens  borgenärer.  De  argument  som  anförts  till  stöd  för  en  objektiv  bedömning  av 

gåvoavsikten gör sig starkt  gällande här,  eftersom  syftet  med bestämmelserna ÄktB 8 kap.  är 

hänförligt till borgenärsskyddsintresset.123

Detta  föranleder  följande  slutsatser.  Den  öppne  ägaren  presumeras  ha  en  partsavsikt  om 

hälftenägande och är medveten om att han även förvärvar fastigheten för den andre maken, genom 

vad som beskrivits som en variant av kommissionsköp.  Av NJA 2012 s. 377 framgår att det i ett 

sådant fall som beskrivs i inledningen finns en stark presumtion om att göra en andelsbestämning 

till hälften var, om inte annat kan visas. Med likalottspresumtionen som utgångspunkt får den öppne 

ägaren också presumeras vara medveten om att den dolde ägaren avser att bli just hälftenägare vid 

förvärvet. Om vederlaget inte uppgår till mer än 15 % av förvärvssumman, får den öppne ägaren 

också betraktas som medveten om att han inte fullt ut kompenseras för överlåtelsen av hälftenandel 

som den dolde ägaren har ett anspråk på att bli insatt som ägare av. Till stöd för det påståendet kan 

också framhållas att likalottspresumtionen vid dold samäganderätt delvis grundas på att det typiskt 

sett finns en naturlig generositet i ett äktenskap. 124 Eftersom den dolde ägaren vid fastställelsen av 

anspråket är medveten om att överlåtelse av egendom sker utan att något motsvarande vederlag 

utgått vid någon tidpunkt, föreligger en gåvoavsikt i objektiv bemärkelse. 

6.3 Insättandeförklaringens förhållande till ÄktB 8 kap 
Avgörande för om reglerna i ÄktB 8 kap kan komma att tillämpas i förevarande situation är om en 

insättandeförklaring kan betraktas som en gåva. Som framgår ovan så är det möjligt att de enskilda 

gåvorekvisiten kan vara uppfyllda. Av vidare betydelse för frågan om en gåva förekommit i den 

inledande hypotetiska situationen är hur blandade fång behandlas inom ramen för 8 kap. ÄktB. 

Det  framgår inte  uttryckligen av lagtexten om rättshandlingar  som utgör  blandade förvärv kan 

behandlas  som  en  ren  gåva  under  förutsättning  att  det  som  helhet  har  gåvokaraktär 

(huvudsaklighetsprincipen)  eller  om det  ska ske en uppdelning i  en benefik och onerös  del  av 

rättshandlingen.  Vad  gäller  övriga  gåvobestämmelser  i  ÄktB framgår  av  NJA 2008  s.  457  att  

huvudsaklighetsprincipen används vid tillämpning av ÄktB 7:2 p. 2. I specialmotiveringen till ÄktB 

11:3 framhålls dock att en rättshandling kan betraktas som en partiell gåva om vederlag utgått. 125 

Att  enbart  jämföra  med  hur  blandade  fång  behandlas  i  övriga  ÄktB  ger  således  ingen  direkt 

vägledning.  Av  praxis  framgår  emellertid  att  huvudsaklighetsprincipen  normalt  används  i 

123  Tottie, Teleman, s. 195.
124 NJA 2012 s. 377 p. 13 med hänvisning till Walin, s. 39.
125 A.prop. s 147

41



civilrätten.126 En  rättssystematisk  analys  leder  till  slutsatsen  att  huvudsaklighetsprincipen  bör 

användas för att bedöma om en rättshandling är att betrakta som gåva enligt 8 kap. eller inte.

Av lagtexten i ÄktB 8:3 framgår vidare att mottagaren svarar för bristen intill värdet av gåvan. Av 

förarbetena till bestämmelsen framgår att vid beräkning av gåvans värde, skall eventuellt vederlag 

avräknas från värdet av vad som överlåtits.127 Uttalandet tyder på att rättshandlingar i sin helhet kan 

subsumeras under gåvobegreppet även om de utgörs av blandade fång där vederlag utgått. Skulle en 

uppdelning  i benefik och onerös del ske  vid  karaktäriseringen finns inget behov av att beräkna 

värdet  av gåvan med avdrag  för  eventuellt  vederlag,  vilket  är  vad  som förordas  i  förarbetena. 

Doktrinuttalanden  ger  också  stöd  för  att  huvudsaklighetsprincipen  ska  användas.  Enligt 

kommentaren till ÄktB 8:1 får frågan huruvida en gåva föreligger bedömas enligt allmänna regler 

med hänsyn till  eventuellt vederlag och makarnas avsikt.128  Emellertid får ändå en uppdelning 

göras  i  en  benefok och onerös  del  av  rättshandlingen i  syfte  at  beräkna värdet  av  gåvan som 

mottagaren ska återbära.

Tillämpningen  av  huvudsaklighetsprincipen  klargör  inte  vilken  inställning  som  ska  intas  till 

vederlagets storlek. När det gäller vederlagets storlek har olika bedömningar gjorts beroende på i 

vilket sammanhang frågan prövats.129 Inställningen till vederlagets storlek är exempelvis något mer 

restriktiv vid tillämpning av utmätningsförbudet i UB 5:5 än vid tillämpning av ÄktB 7:2 st. 2 p.2.  

Vid tillämpning av UB 5:5 har uttalats har det krävts att egendomens verkliga värde så påtagligt  

överstiger  vederlaget  att  överlåtelsen  totalt  sett  framstår  som  en  klar  gåvotransaktion.130 Vid 

tillämpning av  ÄktB 7:2  st  2  p.2  har  istället  ett  förhållandevis  stort  vederlag  med  hänsyn  till  

omständigheterna kunnat accepteras.131

Vid  bedömningen  av  vilket  vederlag  som  kan  godtas  inom  ramen  för  ÄktB  8  kap.  kan  det 

inledningsvis konstateras att syftet med bestämmelserna är att skydda borgenärer mot vederlagsfria 

transaktioner mellan makar.132 Vägledning i frågan kan också hämtas från andra lagrum. Närmast 

till hands ligger UB 5:5, vars utformning syftar till att skapa ett skydd för borgenärsintresset.  Syftet 

med bestämmelsen framgår närmare av NJA 1993 s. 468. I domen framhålls att  vid köp erlägger 

126 NJA 2010 s. 390 p. 7.
127 Prop. 1986/87:1 s. 145.
128 Tottie, Telaman, s. 204. 
129 NJA 2010 s. 390 p. 5.
130 NJA 2010 s. 390 p. 7
131 NJA 2008 s. 457.
132 Tottie,Teleman, s 195.
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köparen någon form av vederlag även när avtal träffas om överlåtelseförbud, och borgenärsintresset 

talar allmänt sett starkt emot att en borgenär inte skulle kunna få betalning ur den egendom som 

trätt  i  stället  för detta vederlag.  Vid förbehåll  om att  egendom som överlåts ska utgöra enskild 

egendom  finns  flera  andra  hänsynstaganden  att  göra,  såsom  att  det  skulle  vara  ett  brott  mot 

sedvanliga principer för gåvor och testamentariska förordnanden om man skulle åsidosätta givares 

eller  testators  villkor.133 En något  mer  restriktiv  hållning  till  vederlaget  bör  därav  intas.  I  mitt 

exempel  har  den  dolde  ägaren  utgett  ett  ekonomiskt  bidrag  om  15  %  av  den  ursprungliga 

förvärvssumman

En sammantagen bedömning är att vid en sådan betydlig skillnad i värde mellan prestationerna 

måste  överlåtelsen  i  sin  helhet  anses  ha  gåvokaraktär,  särskilt  om  en  objektiv  bedöning  av 

gåvoavsikten ska göras. 

6.4 Rättsföljer i förhållandet till givarens borgenärer 
I  förhållandet  mellan  gåvotagaren  och  givarens  borgenärer  uppkommer  frågor  om 

insättandeförklaringen är gällande i förhållande till givarens borgenärer utan registrering, samt om 

gåvotagaren kan bli betalningsskyldig för den öppne ägarens skulder om registrering har skett. Rent 

lagtekniskt är svaren på frågorna ja, om gåvorekvisitet samt övriga förutsättningar är uppfyllt. Om 

en insättandeförklaring innebär att en gåva  fullbordas mellan makarna, blir bestämmelsen i  ÄktB 

8:1 tillämplig. Om inte registrering av överlåtelsen sker, är överlåtelsen inte sakrättsligt skyddad. 

Vid tillämpning av indragningsregeln i UB 8:8 i samband en exekutiv försäljning kommer hela 

försäljingssumman att tillföras gåvogivarens borgenärer. 

Även om registrering sker, kan borgemärerma  använda bestämmelsen i ÄktB 8:3  för att kräva 

betalning från gåvomottagaren. Gåvomottagaren har då  rätt att från värdet av vad som ska betalas 

till  givarens  borgenärerna  avräkna  det  han  utgett  i  vederlag.  I  det  hypotetiska  exemplet  i 

inledningen medför det att gåvomottagaren får avräkna det ursprungliga ekonomiska bidraget som 

gjordes  i  samband  med  förvärvet  av  fastigheten.  Värdet  av  gåvan  som  mottagaren  blir 

betalningsskyldig för blir då diskrepansen mellan det ursprungliga ekonomiska bidraget och värdet 

av den andel av fastigheten som det dolda samäganderättsanspråket sedan kommit att avse. Det är 

mycket möjligt att en fastighet kan ha ökat i värde mellan tiden för förvärvet och fastställelsen av 

anspråket. Det torde dock inte vara möjligt att beräkna värdet av gåvan på annat sätt än att räkna av 

det ursprungliga vederlaget från dagsvärdet av den hälftenandel av fastigheten som överlåts mellan 

makarna.

133 NJA 2008 s. 457.
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6.5 Rättsföljder i förhållandet mellan makarna 
I  förhållandet  mellan  makarna  uppkommer  frågan  om den  öppne  ägaren  har  varit  tvungen  att 

medverka  till  insättandeförklaringens upprättande,  eftersom en utfästelse  av den ena  maken att 

under äktenskapet ge den andra maken en gåva är utan verkan. I det avseendet kan gåvoavsikten 

ges  en  mer  subjektiv  bedömning,  eftersom  frågan  inte  berör  förhållandet  till  tredje  man.  Av 

betydelse är innebörden av stadgandet i ÄktB 8:2. Av bestämmelsen framgår att en utfästelse av den 

ena  maken  att  under  äktenskapet ge  den  andre  maken  en  gåva  är  utan  verkan.  Alla  typer  av 

gåvoutfästelser mellan makar är således inte ogiltiga. Lagtextens ordalydelse medför exempelvis att 

en make kan göra en giltig utfästelse om att ge den andra maken en gåva för det fall att äktenskapet 

skulle upplösas.134 

Ett dolt samäganderättsanspråk kan fastställas även efter att ett äktenskap har upplösts. Av NJA 

2012 s. 632 framgår att anspråket inte preskriberas och att det inte behöver göras gällande inom en 

viss tid. Även om anspråket under vissa omständigheter kan vara att betrakta som en gåva så är inte  

ett dolt samäganderättsanspråk av den karaktären att det faller under bestämmelsens ordalydelse, 

eftersom anspråket inte måste fastställas under tiden för äktenskapet. 

7 Kan en  insättandeförklaring återvinnas enligt 4:6 KL? 

7.1 Om  återvinning
En  fullbordad  rättshandling  mellan  makar  kan  vidare  bli  föremål  för  återvinning  enligt 

konkurslagens bestämmelser. Förhållandet mellan återvinningsreglerna och ÄktB 8 kap. framgår av 

sista stycket i ÄktB 8:3 där det framgår att en makes ansvar enligt paragrafen inte får göras gällande 

så  länge  ett  mål  pågår  om  återvinning  av  gåvan  enligt  konkurslagen  (1987:672)  eller  lagen 

(1996:764) om företagsrekonstruktion.  

En självklar förutsättning för återvinning är att  gäldenären har gått  i  konkurs.  Med återvinning 

avses enligt KL 4:14 att den egendom som gäldenären har utgett återbäras till konkursboet. Om 

vederlag har lämnats för egendomen, har den som utgett vederlaget enligt KL 4:14 st. 2 rätt att 

återfå vad han har utgett.

7.2  Tillämpning av KL 4;6 

Frågan  är  sedan  om  fastställelsen  av  det  dolda  samäganderättsanspråket,  som  jag  beskrivit  i 

inledningen, kan betraktas som en gåva i  KLs mening. Diskussionen har stora likheter med de 

134 Tottie, Teleman, s. 209. 
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överväganden som gjorts i avsnitt 5.3.1. En förmögenhetsöverföring kanm i likhet med vad som 

som framgår i avsnitt 6.3.,1 anses ha skett då en halv fastighet överlåts mot ett vederlag som långt 

ifrån  motsvarar  fastighetens  värde  ens  vid  förvärvstillfället.  En  gåvoavsikt  föreligger  vid  en 

objektiv bedömning - den öppne ägaren presumeras vara medveten om att fastigheten förvärvades 

med hälftenägande för den dolde ägaren, trots att vederlaget inte motiverade en sådan stor andel.

Frågan är sedan om avtalet delvis har egenskap av gåva enligt 4:6 st. 2. Utgångspunkten är att det 

ekonomiska  bidrag  som den dolde  ägaren  vid  förvärvet  tillskjutit  ska  beaktas,  även om själva 

överlåtelsen mellan makarna sker  långt  senare.  Skillnaden mellan  prestationernas  värde blir  då 

avsevärd, särskilt vid beaktande av att det ekonomiska bidraget ska avräknas från dagsvärdet av den 

överlåtna  andelen.  Det  talar  för  att  det  är  möjligt  att  återvinna  en  insättandeförklaring  på  den 

grunden  att  den  utgör  en  gåva,  under  förutsättning  att  de  övriga  rekvisiten  för  återvinning  är 

uppfyllda. 

8 Övergripande diskussion och analys

8.1 Inledning
Efter att jag funnit att det är möjligt att betrakta en fastställelse av ett dold samäganderättsanspråk 

som en gåva är det också möjligt att dels tillämpa reglerna i 8 kap. ÄktB. Det är vidare möjligt att  

återvinna rättshandlingen på den grunden att de kan utgöra en gåva. Mer övergripande frågor som 

uppstår  är  huruvida  det  finns  en  rimlig  balans  mellan  den  dolde  ägarens  skydd  och  givarens 

borgenärer, samt om det är motiverat med likalottsuppdelning vid dold samäganderätt även om  det 

ekonomiska  bidrag  som ligger  till  grund  för  samäganderätten  inte  uppgår  till  halva  värdet  av 

förvärvssumman.

8.2 Frågor om registrering och värdeökning
Inledningsvis  är  en  fråga  av  vikt  för  den  övergripande  diskussionen   om det  är  oskäligt  eller 

oförenligt med den dolde ägarens ekonomiskt motiverade skydd att i ett sådant fall som beskrivits i 

inledningen förvänta sig att parterna registrerar rättshandlingen.. Även om en gåvoavsikt  föreligger 

i objektiv mening, kan parterna tänkas förbise att det rör sig om en benefik rättshandling som kan 

utgöra  gåva.  Vägledning  kan  i  denna  del  hämtas  från  förarbetena  till  ÄktB.  Där  framgår  att  

anledningen till att gåvor mellan makar för obligationsrättslig  giltighet inte kräver registrering är 

att makar helt enkelt kan förbise att en rättshandling dem emellan kan ha karaktär av gåva. Det vore 

då  oskäligt  om  givaren  kunde  kräva  återgång  vid  ett  senare  tillfälle.135 I  förhållandet  till 

135 Prop. 1986/87:1 s. 75. 
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borgenärerna framhöll departementschefen att det var helt nödvändigt med publicitet för gåvor för 

att skydda givarens borgenärer. Publicitet för gåvor tillgodoses genom kravet på registrering.136 En 

avvägning som ger vägledning för diskussionen om kravet för registrering av insättandeförklaring 

har alltså redan skett i  förarbetena till  ÄktB. Även om  dold samäganderätt  är ett  anspråk vars 

benefika inslag kan förbises av parterna så ger motiven bakom reglerna om gåvor mellan makar 

uttryck för en intresseavvägning där borgenärnas intresse av publicitet går före.  

En fråga som kan beröras vidare hanteringen av den värdeökning av fastigheten som kan komma att 

ske mellan det dolda samäganderättanspråkets uppkomst och dess fastställelse. I avsnitt 6 och 7 har 

jag funnit  att  den lösning som bäst  överensstämmer med lagtexten är  att   gåvomottagaren helt 

enkelt får avräkna det ursprungliga ekonomiska bidraget från värdet av gåvan. Ett för den dolde 

ägaren mer ändamålsenligt alternativt  hade varit  att  avräkna ett  större värde som andelsmässigt 

motsvarar  den  ursprungliga  diskrepansen  mellan  det  ekonomiska  bidraget  och  andel  av 

fastigheten. . Det är emellertid svårt att lösa situationen på ett annat sätt, särskilt med hänsyn till 

lagtextens utformning. Det är också svårt att från en borgenärsskyddsaspekt se varför borgenärerna 

skulle  begränsas  till  att  kräva mottagaren på en mindre summa än vad det  faktiska vederlaget 

medför att gåvans värde ska beräknas till. 

Sammantaget  finns  det  argument  hänförliga  till  den  dolda  samäganderättens  skyddssyften  och 

ändamål  som talar  emot  att  registrering  bör  krävas  och  som talar  emot  att  gåvomottagaren  i 

förevarande situation enbart ska få avräkna det ursprungliga ekonomiska bidraget från värdet av 

gåvan. Dessa argument är emellertid av mer rättspolitisk karaktär och svåra att beakta inom ramen 

för  gällande  rätt.  Eftersom  gåvomottagaren,  tillika  den  tidigare  dolde  ägaren,  trots  allt  får 

tillgodoräkna sig det ursprungliga ekonomiska bidraget får också de ekonomiska skyddssyftenna 

bakom principen betraktas som tillfredsställda. Detta särskilt mot beaktande av att reglerna som 

tillämpas har ett starkt borgenärsskyddsperspektiv. 

8.3 Frågor om  likalottsdelning vid dold samäganderrätt
Anledningen till att reglerna om gåva mellan makar och återvinningsreglerna  överhuvudtaget blir 

aktuella i en sådan situation som beskrivs i inledningen är att det i situationen finns benefika inslag, 

i form av en diskrepans mellan bidrag och storleken på den andel av fastigheten som den dolde 

ägaren får ett anspråk på. Grunden för likalottsdelningen vid dold samäganderätt är enligt  NJA 

2012 s. 377 främst att det finns en naturlig generositet i äktenskap samt att ansvarsuppdelning för 

olika utgifter inte bör vara avgörande för andelsuppdelning.

136 A. prop. s 73. 
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Det kan diskuteras om en likalottsdelning på dessa grunder är motiverad i alla situationer där en 

fastighet förvärvas med dold samäganderätt i ett äktenskap. Att köpa en fastighet torde i många fall  

vara den enskilt största utgiften för två personer i ett äktenskap., och det är fullt tänkbart att den 

formella köparen inte har en partsavsikt om hälftenägande även om en sådan partsavsikt kan följa 

av presumtionen.Ett sådant fall kan vara när den dolde ägaren tillskjutit ett ekonomiskt bidrag som 

motsvarar en mindre del av förvärvssumman, men som ändå är tillräckligt för att underlätta köpet 

och därigenom skapa en presumtion för dold samäganderätt. I en sådan situation kan det dels vara 

mycket  osäkert  om  det  verkligen  föreligger  en  partsavsikt  om  hälftenägande.  Vidare  sker  en 

förmögenhetsöverföring som kan innebära osäkra rättsföljder i förhållande till den öppne ägarens 

borgenärer.

Emellertid finns även andra argument som talar emot att frångå likalottspresumtionen i vissa fall. 

En presumtion om hälftenägande vid dold samäganderätt är önskvärd av gränsdragningsskäl. Det 

kan vara svårt att dra en tydlig gräns för när en presumtion om hälftenägande inte kan tillämpas. 

Vidare  är  det  mer  förenligt  med  bestämmelsen  i  samäganderättslagen  §  1,  som   fastslår  att 

likalottsdelning är en utgångspunkt när lagen är tillämplig. Även om anspråk på hälftenägande trots 

en mindre ekonomisk insats kan framstå som omotiverad finns det sammantaget ändå skäl till att 

låta  en  sådan  presumtion  kvarstå.  Av  betydelse  är  också  att  beviskravet  för  brytande  av 

presumtionen om hälftenägande kan skifta beroende på omständigheterna. En omständighet som 

bör kunna medföra  att beviskravet sänks är att det ekonomiska bidraget  uppgår till en summa som 

avsevärt  ligger under halva förvärvssumman, i jämförelse med en situation där det ekonomiska 

bidraget exempelvis motsvarar halva förvärvssumman. Den öppne ägaren kan således i ett fall där 

det ekonomiska bidraget från den dolde ägare varit av mindre storlek lättare föra bevisning om att 

likalottspresumtionen ska frångås,  vilket  är  ytterligare ett  skäl  för  att  likalottspresumtionen bör 

användas vid dold samäganderätt,

9 Sammanfattande  slutsatser 
Jag  har  funnit  att  det  är  möjligt  att  subsumera  en  fastställelse  av  dold  samäganderätt,  eller 

insättandeförklaring, under begreppet gåva. Till följd därav kan både bestämmelserna i ÄktB 8 kap 

och återvinningsregeln i  KL 4:6 komma att  bli  tillämpliga,  om rekvisiten för gåva samt övriga 

förutsättningar  i  bestämmelserna  är  uppfyllda.  Bestämmelsen  i  ÄktB  8:2  som  medför  att  en 

utfästelse från den ena maken om att under äktenskapet ge den andra maken en gåva är emellertid  

tillämplig,  eftersom ett  dolt  samäganderättsanspråk inte är begränsat till  att  kunna tvingas fram 

under äktenskapet. 
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Denna  slutsats  kan  medföra  att  en  dold  ägare  som  fått  sin  äganderätt  fastställd  kan  bli 

betalningsskyldig  för  givarens  skulder  upp  till  värdet  av  gåvan.  Rättshandlingen  kan  också 

återvinnas  på  den  grunden  att  den  utgör  en  gåva.  Eftersom  gåvomottagaren  får  avräkna  det 

ekonomiska bidrag som utgetts vid förvärvet från värdet av vad som ska betalas eller återgå får den 

dolde ägarens ekonomiska skydd anses tillfredsställt, även om den dolde ägaren inte kan dra nytta 

av att fastighetens värde ökar. 

Den  dolda  samäganderättens  syfte  och  skyddsändamå  kan  anföras  som  argument  mot  att 

registrering enligt ÄktB 8:1 ska krävas för sakrättslig giltighet för överlåtelsen, i det fall att den är 

att betrakta som gåva.. Eftersom skyddssyftet är ekonomiskt kan det också betraktas som mindre 

ändamålsenligt att en dold samägare som får sin rätt fastställt inte kan dra nytta av att fastigheten 

ökar  i  värde,  om  han  blir  betalningsskyldig  enligt  ÄktB  8:3.  Argumenten  är  dock  av  mer 

rättspolitisk  natur  och  kan  svårligen  beaktas  inom  gällande  rätt.,  särskilt  i  ett 

borgenärsskydssammanhang. 

Att en dold ägare får ett anspråk på att bli hälften trots en mindre ekonomisk insats kan i vissa fall 

framstå som oskäligt ch omotiverat. Övervägande skäl talar ändå för att en sådan presumtion om 

h'älftenägande bör kvarstå. 
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