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1 Inledning 

 

1.1 Inledande presentation 

 

Äktenskapets ställning runt omkring i världen varierar beroende på religion och kultur. I 

vissa länder är ingående av äktenskap ett sätt för blivande makarna att tillsammans uttrycka 

sin vilja att dela sina liv med varandra, i nöd och i lust. I andra länder ses äktenskapet som 

ett obligatoriskt moment i familjebildningen. Ingående av äktenskap innebär därmed 

ingående av ett avtal av samhällelig och juridisk karaktär och i vissa fall har avtalet en 

religiös eller andlig karaktär. De olika sociala och juridiska regler som blir gällande med 

anledning av ett äktenskap torde vara ett resultat av ett lands historia och kultur, varför 

skillnaderna i äktenskapets ställning och de juridiska konsekvenserna av äktenskapet är 

stora beroende på var i världen man gifter sig. Även i de europeiska länderna kan dock 

skillnader upptäckas. Skillnaderna i synen på den äktenskapliga lagstiftningen har fötts 

genom de rättstraditioner som existerar i världens alla länder. Oavsett skillnaderna i 

äktenskapets ställning i samhället och oavsett vad ett ingående av äktenskap symboliserar 

firas bröllop i hela världen.  

     Oftare än förr upplöses dock äktenskapet genom äktenskapsskillnad1 och vid 

äktenskapsskillnad skall en bodelning enligt äktenskapbalkens regler förrättas. Vid en 

bodelning sker en hälftendelning av makarnas giftorättsgods, dvs. all egendom som inte är 

enskild egendom. Denna praktiskt enkla regel har länge fungerat som ett smidigt 

tillvägagångssätt vid bodelning mellan makar, men denna omfattande delningsrätt torde 

idag kunna ifrågasättas i ett samhälle där skilsmässor och omgiften blir allt vanligare. 

Internationellt sett är den svenska giftorättens breda täckningsområde ovanlig och bara i 

Europa kan många olikheter observeras. Det är dags att se över hur den svenska 

lagstiftningen förhåller sig till den övriga europeiska lagstiftning och huruvida den 

omfattande delningsrätten mellan makar bör begränsas.   

 

 

 

 

                                                           
1 Agell & Brattström, Äktenskap, Samboende och Parterskap, s. 19 och Brattström, Bodelning mellan makar 

– verklighetens betydelse för framtidens regelutformning, Tidsskrift for familierett, arverett og 

barnevernrettslige sporsmål, s. 59.  
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1.2 Syfte, frågeställningar samt avgränsningar 

 

Denna uppsats har till syfte att ge en inblick i de olika europeiska regleringarna gällande 

makarnas egendomsförhållanden under äktenskapet och vid äktenskapsskillnad samt att 

utvärdera den svenska lagstiftningen om giftorätten och dess täckningsområde. Uppsatsen 

kommer endast att behandla omständigheterna vid äktenskapets upplösning genom skils-

mässa varför äktenskapets upplösning genom dödsfall lämnas därhän. Även om frågor om 

makarnas underhållsskyldigheter delvis är relevanta vid en diskussion om makarnas 

egendomsförhållanden vid en upplösning av äktenskapet kommer rättsregler gällande 

makarnas underhållsskyldighet inte att diskuteras i denna uppsats. Den primära 

frågeställningen i denna uppsats är huruvida giftorättens breda täckningsområde borde 

begränsas. Analysen av den svenska lagstiftningen kommer att baseras på rättsjämförelser 

mellan den franska, tyska och engelska regleringen och dessa jämförelser kommer att tjäna 

som underlag för den slutliga utvärderingen av den svenska lagstiftningen om makarnas 

giftorätt och framförallt om dess täckningsområde. Orsaken till varför en jämförelse görs 

mellan dessa tre länder är, att de regler om makarnas egendomsförhållanden som tillämpas 

i Frankrike, Tyskland och England skiljer sig relativt markant från varandra och från det 

regelsystem som tillämpas i Sverige. De regelsystem som används i de ovannämnda 

reglerna representerar vidare de huvudtyper, som även kan finnas i övriga europeiska 

länder. För att få en inblick i den nordiska lagstiftningen kommer även en kort jämförelse 

med den norska lagstiftningen att göras i samband med att den svenska lagstiftningen 

utvärderas. Den sekundära frågeställningen är huruvida en harmonisering av den 

europeiska äktenskapslagstiftningen är möjlig. Uppsatsen kommer att utmynna i en 

diskussion om behovet och möjligheterna till en europeisk harmonisering av regleringen av 

makarnas egendomsförhållanden vid en upplösning av äktenskapet. 

 

1.3 Metod och material 

 

Jag har i denna uppsats använt mig av den traditionella rättsdogmatiska metoden och 

undersökt lagtext, förarbeten och rättsfall. Vid en undersökning av den övriga europeiska 

lagstiftningen har jag framförallt använt mig av de undersökningar som den Europeiska 

Familjerättskommittén (CEFL) har gjort och publicerat samt den franska lagstiftningen 

Code Civil och den tyska lagen Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Övriga källor gällande den 

europeiska rätten består av lagkommissionens rekommendationer i England samt rättfall 



 

7 

från den engelska Högsta domstolen (House of Lords). Vad gäller doktrin har jag använt 

mig av både litteratur och artiklar. 

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en sammanfattande jämförelse mellan Sveriges, Frankrikes, Tyskland 

och Englands regelsystem gällande makars egendomsförhållanden under äktenskapet. I det 

inledande kapitlet kommer jämförelsen mellan de europeiska länderna att visa att ländernas 

olika rättstraditioner faktiskt lett till skillnader i hur länderna hanterar de frågor som 

uppstår gällande makars egendomförhållanden.  

     I de följande kapitlena, kap. 3 och 4, följer en mera detaljerad genomgång om hur 

äktenskapet påverkar makarnas äganderätt till egendom och skuldansvar under äktenskapet 

skall kunna göras. Den genomgång som görs i dessa kapitel kommer att visa hur 

äktenskapet kan påverka makarnas ekonomi i högre eller lägre grad och hur den 

ekonomiska självständigheten kan påverkas med anledning av äktenskapet.  

     I kap. 5 följer en närmare beskrivning av giftorättens täckningsområde och hur den 

förhåller sig till de övriga europeiska länderna. Den svenska giftorättens breda omfattning 

blir särskilt märkbar vid den jämförelse som görs i detta kapitel. Innan en utvärdering av 

den svenska lagstiftningen kan göras bör dock en reflektion göras över de avtalsmöjligheter 

som makarna har, att själva påverka egendomsförhållanden under äktenskapet och vid 

skilsmässa. I kap. 6 diskuteras makarnas avtalsfrihet i de olika europeiska länderna.  

     Den sista delen av uppsatsen består av en utvärdering av det svenska giftorättssystemet 

samt en diskussion om harmoniseringsmöjligheterna, i kap. 7 och 8. Diskussionen i dessa 

två kapitel är i hög grad sammanhängande, då en ändring av det svenska giftorättssystemet 

torde i framtiden ses i ljuset av en eventuell harmonisering av en europeisk lagstiftning.  
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2 Makars egendomsförhållanden under äktenskapet. 

Huvudprinciper. 

 

När makar ingår äktenskap är en av huvudprinciperna som kännetecknar den svenska 

regleringen, att vardera maken under hela äktenskapet äger sin egendom och svarar för sina 

egna skulder. Makarna blir därmed inte samägare till varandras egendom och inte heller 

svarar de för varandras skulder. En annan princip som präglar den svenska regleringen är 

principen om giftorättsanspråk. Detta latenta anspråk på hälftendelning av makarnas 

egendom vid en framtida bodelning uppstår när makarna ingår äktenskap och det kvarstår 

ända fram till upplösningen av äktenskapet. Det svenska systemet har stora likheter med 

den övriga nordiska lagstiftningen, exempelvis Norge, där ingående av äktenskap inte 

påverkar ägandeförhållandena, men där makarna, enligt kap. 12 Ektenskapsloven, vid en 

upplösning av äktenskapet har rätt till halva nettovärdet av den delningsbara egendomen. 

Den nordiska lagstiftningens gemensamma grundläggande principer härstammar från det 

nordiska samarbetet på 1910-talet2 och förklarar de likheter som finns i de grundläggande 

principerna i den nordiska lagstiftningen. I och med sociala förändringar har dock även 

lagstiftningen genomgått förändringar sedan 1910-talet. En av de viktigaste olikheterna 

mellan den svenska och norska lagstiftningen idag är regleringen om den delningsbara 

egendomens täckningsområde vid upplösning av äktenskap, vilket kommer att diskuteras 

senare i uppsatsen.  

     Med anledning av det nordiska samarbetet är de nordiska ländernas lagstiftningar 

uppbyggda på samma sätt och tankegången bakom lagstiftningen är liknande. Vid en 

undersökning och jämförelse av Sveriges, Englands, Frankrikes och Tysklands lagstiftning 

står det klart att ett liknande samarbete, som den mellan de nordiska länderna, inte funnits 

mellan de övriga europeiska länderna. Framförallt kan regleringen i England kännas 

främmande. Eftersom England är ett så kallat common law-land, saknar landet ett fast 

system för hur makars egendomsförhållanden skall hanteras och därför finns det ingen 

lagstiftning på samma sätt som i Sverige.3 Genom praxis har det dock skapats ett system 

och i likhet med det svenska systemet ändras ägarförhållandena inte vid ingående av ett 

engelskt äktenskap och vardera maken svarar för sina egna skulder. Till skillnad från 

                                                           
2 Agell, Nordisk Äktenskapsrätt, s. 101.  
 
3 CEFL 33, Principles of European Family Law Regarding Property Relations Between Spouses, s. 11. 
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svenska äktenskap uppstår däremot inte ett s.k. giftorättsanspråk vid ingående av engelska 

äktenskap. Det finns därmed inte ett latent anspråk för makarna att vid en upplösning av 

äktenskapet dela på egendom. Den ekonomiska sammanflätningen som ofta uppstår vid 

äktenskap i kombination med engelska makars totala separation av egendom, skulle ur ett 

svenskt perspektiv kunna ses som en ödesdiger kombination vid en upplösning av 

äktenskapet. Hur skall makarna skyddas ekonomiskt vid upplösning av äktenskapet om det 

inte finns lagstiftning, som exempelvis skyddar den ekonomiskt svagare parten? Den 

engelska domstolen har rätt att vid en upplösning av äktenskapet göra en justering av 

egendomsförhållandena mellan makar, om makarna inte själva kan komma överens om hur 

egendomen skall fördelas. Även om det engelska systemet utgår från en total separation 

finns det därmed en möjlighet till en utjämning av egendom vid skilsmässa eller separation. 

Det engelska systemet förespråkar med andra ord ett system, där den ekonomiska 

gemenskapen under ett äktenskap inte skall leda till större förändringar i makarnas 

ekonomiska förhållanden än vad som är nödvändigt. I motsats till England har grannlandet 

Frankrike ett annat sätt att tänka på den ekonomiska sammanflätningen som sker i 

äktenskap. 

     Den franska lagstiftningen utgår uppenbarligen från att ett ingående av äktenskap 

automatiskt leder till en ekonomisk gemenskap, eftersom den franska lagstiftningens 

huvudprincip är att en del av makarnas egendom blir samägd egendom med anledning av 

äktenskapet. Egendomsförhållandena mellan franska makar kännetecknas av en 

kombination av samäganderätt till makarnas egendom och ett visst gemensamt ansvar även 

för skulder. Vid en upplösning av ett franskt äktenskap sker en likadelning av den samägda 

egendomens nettovärde. Av alla de länder som diskuteras i denna uppsats är Frankrike det 

enda landet som förespråkar egendomsgemenskap under äktenskapet, eftersom även 

Tyskland har valt att följa en annan väg.  

     Utgångspunkten för den tyska regleringen av makars egendomsförhållanden under 

äktenskapet är en total separation av egendom. Precis som i Sverige och England förändras 

inte ägarförhållandena vid ingående av äktenskap eller under äktenskapet. Den egendom 

som en make äger förblir den makes egendom och likaså fortsätter vardera maken att svara 

för sina egna skulder. De särskilda reglerna om makarnas ekonomiska förhållanden träder i 

kraft först vid en upplösning av äktenskapet och det är först då som hänsyn tas till den 

ekonomiska sammanflätningen som skett under äktenskapet. Till skillnad från England, 

Sverige och Frankrike blir konsekvenserna av en upplösning inte en fördelning av boet. 

Istället tas i Tyskland hänsyn till den värdetillväxt, som skett under äktenskapet. Den vars 
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värdetillväxt är mindre har rätt till halva överskottsvärdet av den andra makens 

värdetillväxt.  

 

 

3 Makars äganderätt till egendom under äktenskapet 

 

3.1 Utgångspunkt 

Ovan har en kort sammanfattande jämförelse gjorts avseende de huvudprinciper om 

makars egendomsförhållanden som gäller i de olika europeiska länderna. För att få en 

bättre förståelse för dessa länders syn på äktenskapets påverkan på makarnas 

egendomsförhållanden skall nedan diskuteras vilka former av äganderätt de olika systemen 

tillåter mellan makar under ett äktenskap, hur dessa äganderätter skapas och ifall makarnas 

äganderätt med anledning av äktenskapet kan begränsas av rådighetsinskränkningar.  

     För tydlighetens skull bör här påpekas skillnaden mellan äganderätt och giftorätt. 

Äganderätten till vardera makens egendom förblir oförändrad vid ingående av äktenskap 

även om giftorätten uppstår vid samma stund. Giftorätten har till skillnad från äganderätten 

ingen betydelse under äktenskapet, utan konsekvenserna av giftorätten träder fram först vid 

upplösningen av äktenskapet, då det latenta anspråket om hälftendelning realiseras. I detta 

kapitel kommer endast äganderätten att diskuteras. Den s.k. giftorätten och dess 

täckningsområde lämnas i denna diskussion därför därhän.  

  

3.2 Äktenskapets inverkan på äganderätten 

 

Som ovan omtalats i kap. 2 sker inga förändringar i makarnas äganderätt efter äktenskapets 

ingående i Sverige, Tyskland och England. I och med att den make som med egna pengar och 

i eget namn förvärvat egendom blir ägare, bevaras en ekonomisk självständighet även om 

makarna ingår äktenskap. Frankrikes lagstiftning utgår från att makarna efter äktenskapet 

lever i en ekonomisk gemenskap, varför en del av makarnas egendom vid ingående av 

äktenskapet blir samägd. Konsekvenserna av ingående av äktenskap i Frankrike är därmed 

att den självständighet som makarna haft gällande deras egendom delvis försvinner och att 

gemenskapen mellan makarna tar över.  
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3.3 Förvärv av egendom under äktenskapet  

 

Även om äktenskapet inte har någon större påverkan på makarnas ägandeförhållanden kan 

äganderätt i form av samägande självklart uppstå mellan makar i Sverige, England och 

Tyskland. Utgångspunkten är att makar, precis som vilka personer som helst, enligt 

allmänna förmögenhetsrättsliga principer kan förvärva egendom gemensamt.4 Enligt den 

svenska Lagen om samäganderätt föreligger samäganderätt 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. Ett förvärv under ett äktenskap kan dock bli samägd av 

makarna, trots att makarna inte enligt de allmänna förmögenhetsrättsliga principerna 

förvärvat den gemensamt.  

     I Sverige har praktiska problem uppstått med äganderätten till makarnas lösöre. På grund 

av de bevissvårigheter som kan uppstå när äganderätt för lösöre skall definieras har i 

förarbeten diskuterats en presumtion för samäganderätt till bohag.5 Enligt Agell och 

Brattström finns det anledning att räkna med att makar, som båda har inkomster, kan anses 

vara samägare till ett kollektiv av lösören, som förvärvats för makarnas gemensamma bruk, 

även om en hänvisning angående uttalandena i förarbeten inte kan göras till något 

avgörande från högsta domstolen.6  

     Förutom en presumtion om samäganderätt till makarnas lösöre har i praxis utvecklats 

en möjlighet för svenska makar att ha s.k. dold samäganderätt i egendom som står i den 

andra makens namn.7 För att dold samäganderätt skall anses föreligga finns det numera en 

presumtion om dold samäganderätt, om en gemensam partavsikt kan visas. En sådan 

gemensam partavsikt kan enligt praxis konstrueras om en av makarna köpt egendom i sitt 

namn men för makarnas gemensamma bruk och om den andra maken möjliggjort eller 

                                                           
4 Agell & Brattström, s. 74,  CEFL 24, European Family Law in Action, s. 109 och s. 1067.  

5 NJA II 1921 s. 89. 
 
6 Agell & Brattström, s. 75. 

 
7 I NJA 1981 s. 693 köpte mannen en tomt av hustruns fader för ett pris, som låg långt under 
marknadsvärdet. Enligt fadern sattes priset så lågt, eftersom han ville ge dottern en start i livet. 
Omständigheterna ansågs i fallet vara sådana att hustrun möjliggjort att fastigheten kunnat förvärvas och 
behållas. Även om fastigheten i fallet förvärvats i mannens namn och han även varit den som erlagt 
amorteringar och räntor på lån, vilka belastat fastigheten och för vilka han ensam varit betalningsansvarig, har 
syftet med förvärvet uppenbarligen varit att de skulle skaffa en gemensam bostad. Hustrun har dessutom 
emellertid genom verksamhet inom och utom hemmet bidragit till den gemensamma hushållningen. 
Omständigheterna i fallet föranledde enligt högsta domstolen inte till annat antagande än att det förvärv 
mannen måste anses ha gjort för hustruns räkning avsåg hälften av fastigheten.  
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underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott.8 

     En liknande möjlighet för makarna att samäga egendom, som endast står i den andra 

makens namn, finns i den engelska regleringen. Förutom det mot tredje man giltiga legala 

samägandet, där egendomen står i alla ägares namn, finns även den s.k. 

nyttjanderättsägarskapen, en form av äganderätt som liknar den svenska principen om dold 

samäganderätt. Precis som vid dold samäganderätt skall, enligt principen om 

nyttjanderättsägarskap, den part som inte står som ägare ha gett ett ekonomiskt bidrag till 

förvärvet.9 Om nyttjanderättsägarskap anses föreligga och om parterna inte kommit 

överens om andelsberäkningen, skall domstolen fatta ett beslut i denna fråga vid en 

upplösning av äktenskapet.10 I beslutet tar domstolen hänsyn till all dokumentation och 

bevisning samt parternas avsikter vid tiden av förvärvet. Även om huvudregeln är 

separation av egendom under äktenskapet kan en viss flexibilitet med anledning av 

äktenskapet observeras i det svenska och engelska systemet.  

     

3.4 Rådighetsinskränkningar 

 

 Även om egendomförhållandena under äktenskapet ser olika ut i de europeiska länderna 

kan ett gemensamt skyddsintresse observeras i alla dessa länder. Makarnas gemensamma 

bostad och bohag skall skyddas oavsett om endast en av makarna äger egendomen eller om 

den ägs av makarna gemensamt.  Utformningen av reglerna skiljer sig men tankesättet och 

syftet bakom dessa regler är förvånansvärt liknande.  

     Det har ovan klargjorts att principen om egendomsskillnad mellan svenska, engelska och 

tyska makar är relativt långtgående i jämförelse med det franska systemet om samäganderätt 

till den delningsbara egendomen. Även om makarna i dessa tre länder äger egendom 

separat och därmed är fria att disponera egendom efter egen vilja, finns det vissa 

begränsningar och regler gällande viss egendom angående hur denna egendom får 

disponeras.  

     Enligt 7:5 ÄktB får en make inte utan den andra makens samtycke avhända sig, låta 

                                                           
8 Agell & Brattström, s. 76. I NJA 2013 s. 242 skriver HD att ett villkor om att båda parter ska ha avsett att 
äganderätten ska vara gemensam, har ibland tillagts till de omständigheter som bör vara uppfyllda för att dold 
samäganderätt skall anses föreligga. HD menar dock att det kan knappast kan tillmätas betydelse som en 
särskild förutsättning för presumtionsregelns tillämpning. Om en sådan gemensam partsavsikt kan visas 
behöver presumtionsregeln inte användas. 
 
9 CEFL 24, European Family Law in Action, s. 1067.  
 
10 A.st.  
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inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som utgör 

makarnas gemensamma bostad. Inte heller får en make utan samtycke från den andra 

maken avhända sig eller pantsätta makarnas gemensamma bohag. Detta gäller enligt ÄktB 

även egendom som är enskild egendom genom äktenskapsförord.  

     Även om utformningen av rådighetsinskränkningar för makarnas gemensamma bostad 

inte lika utformade och inte heller lika långtgående i det engelska systemet, är syftet med 

inskränkningarna att skydda makarnas gemensamma hem. Den make, som står som ägare 

till det gemensamma hemmet, får inte utan den andra makens samtycke sälja det 

gemensamma hemmet till tredje man.11 I England finns inga rådighetsinskränkningar 

gällande makarnas bohag. En make är därmed fri att disponera det bohag som denne äger, 

trots att bohaget finns i det gemensamma hemmet och används av makarna tillsammans.12 

     Utformningen av de tyska reglerna skiljer sig från de övriga europeiska ländernas regler, 

även om syftet torde vara den samma. Enligt paragraf 1 i art. 1365 BGB är den ena maken 

förbjuden att ingå avtal, som innefattar den makes hela egendom, utan samtycke från den 

andra maken. Enligt den tyska domstolen skall en makes ”hela egendom” tolkas från ett 

ekonomiskt perspektiv. I enlighet med praxis kan därför en avyttring av en del av 

egendomen leda till att samtycke krävs, om endast en liten del av makens egendom kvarstår 

efter överlåtelsen.13 Ett exempel på sådan dyrbar egendom är makarnas gemensamma 

bostad.14 Som ett ytterligare krav på samtycke följer av praxis att motparten vid avtal av 

dessa slag skall vara medveten om att värdet av egendomen, som avtalet innefattar, faktiskt 

består av nästan hela makens egendom. I fall där motparten inte insett detta krävs inget 

samtycke från den andra maken. Denna reglering är åtminstone i jämförelse med den 

svenska och engelska regleringen aningen stökig och svårtillämpad, men principen är den 

samma, åtminstone makarnas gemensamma bostad skall skyddas från åtaganden av endast 

den ena maken, även om den maken ensam står som ägare för egendomen. Förutom 

skyddet för makars egendom som helhet, innefattar den tyska regleringen även ett skydd 

för makars gemensamma bohag. Enligt paragraf 1369 i GBG får en make endast efter 

samtycke från den andra maken disponera över det gemensamma bohaget. 

     Det franska systemet innefattar inskränkningar i makarnas rådighet över viss egendom, 

                                                           
11 CEFL 24, European Family Law in Action, s. 179.  

12 A.a. s. 198.  

13 A.a. s. 664.   
 
14 A.st.  
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särskilt för makarnas gemensamma bostad och bohag. Enligt art. 215 Code Civil kan en 

make inte ensam förfoga över de rättigheter genom vilka familjens boende garanteras. Med 

dessa rättigheter menas t.ex. äganderätt, nyttjanderätt och hyresätt.15 En make får inte heller 

utan den andra makens samtycke sälja, pantsätta, donera eller hyra ut det gemensamma 

hemmet. Åtgärder som är relaterade till makarnas gemensamma hem, oavsett om det är en 

makes separata egendom eller makarnas gemensamma egendom, kräver därmed båda 

makarnas samtycke. Enligt art. 1751 Code Civil skall en hyresrätt anses tillhöra båda 

makarna, om objektet utgör makarnas gemensamma hem. Detta gäller även om endast en 

av makarna ingått hyresavtalet och även om hyresavtalet ingåtts av en av makarna innan 

äktenskapet. Vid upplösning av äktenskapet har domstolen rätt att tilldela hyresrätten, som 

under äktenskapet varit makarnas gemensamma hem, till den make som med anledning av 

de sociala och familjemässiga intressen har störst behov av bostaden.16 En liknande regel 

gällande makarnas hyresrätt och makarnas behov av bostaden kan även finnas i den svenska 

äktenskapsbalken. Enligt 11:8 ÄktB har den make, som bäst behöver makarnas 

gemensamma bostad och bohag, rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. Ett 

sådan övertagande är möjligt om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses 

skäligt. Med makarnas gemensamma bostad avses, enligt 7:4 ÄktB, även hyresrätt. Det 

gemensamma hemmet skyddas därmed inte endast av rådighetsinskränkningar gällande den 

gemensamma bostaden och bohaget under äktenskapet, utan det gemensamma hemmet 

kan även i och med reglerna om övertagande ha en särskild ställning vid äktenskapets 

upplösning då den make som bäst behöver bostaden kan få överta den.  

 

4 Makars ansvar för skulder under äktenskapet 

 

4.1 Utgångspunkt  

 

De regler och principer som fungerar som huvudregler och utgångspunkter för makarnas 

skuldansvar under äktenskapet motsvarar i hög grad de huvudprinciper som gäller för 

makarnas äganderätt under äktenskapet. Vid en jämförelse av de olika ländernas system, 

kan konstateras att den självständighet som råder i de svenska, engelska och tyska 

                                                           
15 CEFL 24, European Family Law in Action, s. 181.  
 
16 A.a. s. 182. 
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regleringarna gällande äganderätten under äktenskapet även inkluderar skuldansvaret. I de 

flesta av de europeiska länderna som i denna uppsats uppmärksammas fortsätter makarna 

fortsättningsvis under äktenskapet att svara för sina egna skulder. Däremot kan en viss 

begränsning av denna självständighet i Tysklands fall observeras och makar i Tyskland kan 

därmed bli solidariskt ansvariga för skulder hänförliga till det gemensamma hushållet. Den 

mest långtgående lagstiftningen gällande makars gemensamma skuldansvar kan hittas i 

Frankrike, där makar kan bli gemensamt ansvariga för skulder av två olika anledningar. 

Franska makar blir solidariskt ansvariga om skulden uppstått under äktenskapet eller om 

skulden, precis som i Tyskland, är hänförlig till det gemensamma hushållet.  

 

4.2 Gemensamt ansvar för skulder hänförliga till det gemensamma hushållet 

 

Frankrikes reglering innebär inte endast att makarna under äktenskapet är samägare till viss 

egendom utan också att makarna blir gemensamt betalningsansvariga för vissa skulder och 

kostnader. Skulder som hänför sig till det gemensamma hushållet och barnens utbildning 

är, enligt art. 220 Code Civil, skulder som båda makar solidariskt ansvarar för. Om den ena 

maken skapat en skuld som hänför sig till någon av ovanstående poster blir den andra 

maken också betalningsansvarig för skulden. Som ett skyddstillägg till denna artikel 

tillkommer, att skulder som uppenbart är oproportionerliga till makarnas levnadsstandard 

eller som är onödiga eller onyttiga för det gemensamma hushållet och barnens utbildning, 

förblir endast den makes, som ingått avtal varigenom skulden uppstod. Likaså undgår en 

make det solidariska betalningsansvaret om skulderna beror på ett lån eller 

avbetalningsköp, som uppstått utan den andra makens samtycke. Om skulderna i ett sådant 

fall änddock uppkommit på grund av de vardagsbehov som familjen har och om 

summorna är rimliga, blir artikel 220 tillämplig och makarna blir därmed solidariskt 

ansvariga för skulderna. Av paragraf 1357 i GBG följer att makarna i Tyskland har ett 

liknande ansvar gällande skulder som är hänförliga till det gemensamma hushållet.  

      Till skillnad från den tyska och franska regleringen innehåller de svenska och engelska 

systemen om makars egendomsförhållanden inga rättigheter för en av makarna att binda 

den andra maken till en skuld, även om skulden skulle vara hänförlig till det gemensamma 

hushållet. Enligt 6:1 ÄktB skall makar, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll 

som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. Om det som 

den ena maken skall bidra med inte räcker till för den makens personliga behov eller för de 

betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, skall den andra 
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maken skjuta till de pengar som behövs. Enligt 1:4 ÄktB skall makarna fördela utgifter och 

sysslor mellan sig. Hur fördelningen av exempelvis hushållskostnader sker avgörs av 

makarna själva, enligt 1:4 ÄktB. Tanken är dock, att oavsett hur de ombesörjer utgifterna, 

skall varje make endast svara för så stor del av dessa som utgör hans eller hennes andel. 

Den make som enligt 6:2 ÄktB lägger ut mer än vad som belöper honom eller henne har 

rätt att kräva att den andra maken skjuter till merbeloppet.17 Till skillnad från den franska 

och tyska regleringen om makars solidariska betalningsansvar ter sig den svenska 

regleringen på ett annorlunda sätt. Makarna har visserligen en skyldighet att skjuta till de 

pengar som behövs för makarnas personliga behov och som behövs till betalningar som 

någon av makarna annars ombesörjer, men till skillnad från ett solidariskt betalningsansvar 

kan inte denna skyldighet åberopas av tredje man. Skyldigheten föreligger endast makarna 

emellan.  

 Det engelska systemet innehåller inga regler om vare sig makarnas inbördes skyldighet att 

betala kostnader för den andra makens personliga behov eller för de betalningar som 

maken annans ombesörjer eller regler om makarnas gemensamma och solidariska 

betalningsansvar gällande skulder hänförliga till det gemensamma hushållet.  

  

4.3 Gemensamma skulder som inte är hänförliga till det gemensamma hushållet 

Ovan, i kap. 4.3, diskuterade sådana skulder som blir makarnas gemensamma skulder med 

anledning av att de är hänförliga till det gemensamma hushållet. Nedan kommer en 

diskussion att föras om den franska regleringen om makarnas skuldansvar, vilken leder till 

att även skulder, som inte är hänförliga till det gemensamma hushållet, blir makarnas 

gemensamma skulder under äktenskapet.   

     Den franska regleringen nämner två typer av gemensamma skulder. Som ovan nämnts 

kan en skuld vara en gemensam skuld om den, med hänvisning till art. 220, är hänförlig till 

makarnas gemensamma hushåll eller barnens utbildning.18 Den andra typen av skulder, som 

enligt art. 1409 kan anses vara gemensamma, är skulder som uppkommit under 

äktenskapet. Det finns därmed en presumtion om att skulder som uppstått under 

äktenskapet är gemensamma, om de inte är hänförliga till en makes personliga egendom.19 

Det som inte är separat är enligt presumtionen gemensamt, om det uppkommit under 

                                                           
17 Se Äktenskapbalken (Zeteo), kommentaren till 6 kap. 2 § 
 
18 Art. 1409 Code Civil. 

19 CEFL 24, European Family Law in Action, s. 404.  
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äktenskapet. Frankrikes reglering gällande skuldansvaret skiljer sig från de övriga 

europeiska länderna och det är även det enda landet som har en reglering, enligt vilken 

äktenskapet påverkar skuldansvaret så långtgående, att även skulder, som inte är hänförliga 

till det gemensamma hushållet, kan på grund av äktenskapet bli gemensamma.  

 I det engelska och svenska systemet uppstår inget gemensamt skuldansvar endast med 

anledning av äktenskapet. Förutom den ovannämnda skyldigheten för tyska makar att 

solidariskt ansvara för skulder hänförliga till det gemensamma hushållet finns för övrigt 

inte något gemensamt skuldansvar för dessa makar endast med anledning av äktenskapet. 

Det finns dock en möjlighet för makarna i dessa länder att ta på sig gemensamma skulder, 

men makarna blir solidariskt ansvariga endast om båda makarna står på skulden.20  

 

4.4 Makars personliga skulder under äktenskapet 

 

En anledning till att en make enligt det engelska systemet inte ensam kan binda båda 

makarna till en skuld, även om den härrör sig från det gemensamma hushållet, är att alla 

skulder som står i en makes namn är dennes personliga skulder.21 Samma princip gäller i 

det svenska systemet. Även i Sverige anses makarna vara två separata individer varför även 

skulderna är separata. Trots att makar enligt det tyska systemet kan bli gemensamt ansvariga 

för skulder hänförliga till det gemensamma hushållet, är huvudregeln att vardera maken 

svarar för sina egna skulder.22 Den franska regleringen angående personliga skulder är 

däremot aningen mera utförlig och komplicerad.  

 Den franska regleringen utgår ifrån att personliga skulder är skulder hänförliga till en 

makes separata egendom och i praktiken kan en skuld därmed vara av personlig karaktär 

antingen på grund av dess natur eller dess ändamål. Skulder som uppstått på grund av en 

makes personliga intressen, till exempel för förvärv eller reparation av separat egendom, 

skall anses vara den makes personliga skuld på grund av skuldens ändamål och syfte.  

     Enligt artikel 1410 Code Civil skall skulder, vilka en make redan vid ingående av 

äktenskap haft, anses vara skulder av personlig karaktär på grund av dess natur. Likaså 

anses skulder som belastar arv eller gåva som en make fått under äktenskapet vara en 

                                                           
20 Agell & Brattström, Äktenskap, Samboende och Parterskap, s. 85 och s. 644 och CEFL 24, European 

Family Law in Action, s. 1079.  

21 CEFL 24, European Family Law in Action, s. 1077. 

22 A.a. s. 641.  
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makes personliga skulder med anledning av skuldernas natur. Enligt artikel 1417 skall böter 

och skadestånd på grund av straffrättsliga överträdelser anses vara den makes personliga 

skulder med anledning av skuldernas natur. Ett särskilt personligt ansvar för de skulder 

som uppkommit genom brott utfört av en av makarna har ansetts viktigt även i Sverige, 

även om den svenska regleringen tar sikte på en makes rätt till kompensation vid en 

bodelning och inte skuldansvaret under äktenskapet. Om en skuld som uppkommit genom 

brott har avräknats från ena makens giftorättsgods vid en bodelning eller om maken har 

använt sitt giftorättsgods till att betala en sådan skuld, skall, enligt 11:4a ÄktB, den andra 

makens andel vid bodelningen beräknas som om skulden inte hade räknats av eller 

betalningen inte hade skett. Den förstnämnda makens del i det sammanlagda 

giftorättsgodset skall minskas i motsvarande mån.  

 

 

 

5 Täckningsområdet för vad som anses vara delningsbar egendom 

 

5.1 Kategorisering av egendom 

 

5.1.1 Sverige – giftorätt eller enskild egendom 

 

Ovan har beskrivits hur äganderätten till egendom och skuldansvaret ser ut mellan makar 

under äktenskapet och skillnader kan upptäckas i hur äktenskapet påverkar makarnas 

förmögenhetsförhållanden i de olika länderna. Nedan kommer en beskrivning och 

jämförelse att göras angående giftorättens täckningsområde, dvs. vilken egendom i de 

europeiska länderna anses tillhöra den delningsbara egendomen som vid en bodelning 

fördelas mellan makarna.  

     Den svenska lagstiftningen utgår från en så kallad uppskjuten gemenskap av egendomen. 

I enlighet med detta system förvandlas makarnas egendom till s.k. giftorättsgods vid 

ingåendet av äktenskapet och kvarstår som sådant även under äktenskapet. Enligt 10 kap. 1 

§ ÄktB ingår makarnas giftorättsgods i bodelningen, dvs. den hälftendelning som äger rum 

vid upplösningen. 

     Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är makarnas egendom giftorättsgods i den mån den inte är 

enskild egendom, oavsett hur och när egendomen är förvärvad. Enskild egendom är, enligt 

7 kap. 2 § ÄktB, egendom som enligt äktenskapsförord är makes enskilda egendom, 
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egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret 

att egendomen skall vara mottagarens enskilda, egendom som en make erhållit genom 

testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, egendom som en 

make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda 

egendom samt egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid 

livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen 

(1993:931) om individuellet pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra 

maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda egendom. Likaså 

anses egendom som har trätt i stället för egendom av ovanstående slag vara en makes 

enskilda, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken 

egendomen är enskild. Avkastning till enskild egendom skall enligt paragrafen dock ses 

som giftorättsgods. Därmed skall all egendom, som genom ett villkor eller genom 

äktenskapsförord inte kategoriserats som enskild egendom, anses vara en makes 

giftorättsgods och ingå i den delningsbara egendomen.  

 Den svenska lagstiftningen innehåller även undantagsregler för vissa föremål, som är 

giftorättsgods, men som dock kan tänkas undantas från en bodelning. Enligt 10:2 ÄktB kan 

exempelvis undantag göras för kläder och andra personliga föremål. I 10:3 ÄktB stadgas, 

att från en bodelning får undantas rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är 

av personlig art, om det skulle strida mot vad som gäller för rättigheten att låta den ingå i 

en bodelning. Som exempel på rättigheter, som är oöverlåtbara, kan nämnas rätten till lön 

samt rätt till jakt och fiske.23 

     Som ett skyddsnät att falla tillbaka på om ett kortvarigt äktenskap upplöses har den 

svenska lagstiftaren valt att införa en allmän jämkningsregel om bodelning. Enligt 12:1 

ÄktB kan en make vid en bodelning få behålla mer av sitt giftorättsgods. Ett sådant 

undantag från en hälftendelning får göras, om det med hänsyn särskilt till äktenskapets 

längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är 

oskäligt att maken vid bodelning skall lämna egendom till den andra maken i den 

omfattning som följer av lagen. Framförallt blir denna jämkningsregel tillämplig om ett 

äktenskap inte varat med än fem år, varvid medräknas den tid då makarna bodde 

tillsammans som sambor.24 

     Internationellt sett är den svenska giftorättens vida omfattning ovanlig och vid en 

                                                           
23 Agell & Brattström, Äktenskap, Samboende och Parterskap, s. 107 f.  

24 Prop. 1986/87:1 s. 185 ff.  
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jämförelse med övriga europeiska länder kan den även kännas gammalmodig, men kanske, 

trots gammalmodigheten, även praktisk och smidig.  

 

5.1.2 England.  

 

5.1.2.1 Domstolens behörighet att justera egendomsförhållanden mellan makar 

 

I Sverige innehåller ÄktB regler om bl.a. makars egendomsförhållanden, bodelning och den 

delningsbara egendomens täckningsområde. England saknar sådan reglering och utgår ifrån 

en total separation av makars tillgångar och skulder och den bakomliggande tanken torde 

vara att äktenskapet inte skall påverka ägandeförhållandena eller de ekonomiska 

förhållandena mellan engelska makar under äktenskapet och att en självständighet därmed 

bevaras mellan makarna. Det är dock inte under äktenskapet som problem uppstår om hur 

egendom skall fördelas mellan makarna utan vid en upplösning av äktenskapet.  Äktenskap 

och makars sätt att leva i äktenskap torde inte skilja sig särskilt mycket beroende på var i 

världen man bor. Det vardagliga livet består av delaktighet och gemenskap varför ett 

system där utgångspunkten är att makar ses  som vilka två personer som helst när det 

gäller deras egendomsförhållanden känns ytterst otryggt. I många fall kan äktenskapet för 

någondera av makarna påverka karriärsmöjligheterna och därmed de ekonomiska 

förhållandena. Under ett äktenskap spelar dessa omständigheter kanske inte någon större 

roll, men vid det fallet makarna beslutar sig för att fortsätta sina liv på olika håll och begära 

skilsmässa kan den ekonomiska sammanflätningens upplösning få oskäliga konsekvenser 

för den ekonomiskt svagare parten.  

 För att lösa de problem som uppstår vid en upplösning av äktenskapet har England valt 

att låta domstolen, som den enda kompetenta myndigheten, fatta beslut i dessa frågor. 

Englands system kan därför sägas innefatta en separation av egendom men med en 

möjlighet för domstolen att justera de ekonomiska förhållandena mellan makar vid 

upplösning av äktenskapet. För att på bästa sätt lösa de problem som uppstår vid 

skilsmässa har det engelska parlamentet infört en reglering att falla tillbaka på, English 

Matrimonial Causes Act 1973 (MCA 73). Huvudsakliga orsaken till denna reglering var att 

införa ett hjälpsystem för de engelska domstolarna att fatta rättvisa beslut gällande 

skilsmässofrågor och därmed skapa riktlinjer för vilka omständigheter domstolen skall ta 

hänsyn till för att uppnå denna ”rättvisa” mellan makar. Redan här kan konstateras att ett 

sådant begrepp är svårt att definiera, vilket även torde leda till att domstolens 
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beslutsfattande gällande fördelning av egendom makar emellan antagligen inte är 

förutsägbart och tydligt.  

 Enligt sektion 24 i MCA 73 har domstolen stora befogenheter att justera 

egendomsförhållandena mellan makar vid upplösning av äktenskapet, men för att på bästa 

sätt möta makarnas behov och rättvisa mellan makarna bör domstolen följa de riktlinjer 

som finns i sektion 25 MCA 73. Faktorer som domstolen enligt denna reglering skall ta 

hänsyn till är bl.a. makarnas inkomster och tillgångar, makarnas ekonomiska behov och 

skyldigheter, makarnas levnadsstandard under äktenskapet, makarnas ålder och 

äktenskapets varaktighet, makarnas fysiska och psykiska kondition samt makarnas bidrag 

till familjens välmående inklusive en makes bidrag att ta hand om hemmet eller barnen 

under äktenskapet. De faktorer som räknas upp i författningen är dock riktlinjer och 

domstolen kan därför ta hänsyn till endast de faktorer som den anser vara av vikt för 

ärendet.25 De faktorer som domstolen dock alltid bör ta hänsyn till är välfärden av barn i 

familjen.26 Domstolen skall dessutom i möjligaste mån eftersträva en ”clean break-up”, dvs. 

att makarnas självständighet bevaras efter äktenskapsskillnaden och att makarna i 

möjligaste mån blir ekonomiskt oberoende av varandra.27 Förutom dessa punkter är 

domstolen fri att tillämpa och följa riktlinjerna efter domstolens egen uppfattning av 

rättvisa. Med anledning av detta har det i praxis skett en utveckling av användningen av 

riktlinjerna. Domstolarna har genom vissa kända fall skapat principer genom vilka ett 

”rättvist” resultat kan uppnås. Det fascinerande är, att denna praxis leder fram till ungefär 

de principer som i Norden använts sedan 1900-talets början, då det nordiska samarbetet 

banade väg för den nya äktenskapsbalken. Skillnaden med det engelska systemet är, att 

principerna fötts ungefär 100 år senare.  

 Fram till år 2001 ansåg den engelska domstolen att den ekonomiskt svagare partens rätt 

till justering av egendom var begränsad på så sätt, att den maken endast kunde få 

egendomen justerad så att den mötte dennes ”rimliga krav”. I och med fallet White v. 

White ändrades denna synpunkt och domstolen var i fallet av den ståndpunkten, att för att 

åstadkomma rättvisa skall ingen skillnad göras mellan den ekonomiskt mer tjänande maken 

och den make som stannat hemma och skött om hushåll och barn. Därmed slopades 

kravet på rimlighet gällande makarnas behov och en tanke om att i första hand tillämpa en 

likadelning för att uppnå rättvisa mellan makarna uppkom. Denna likadelning skall enligt 

                                                           
25 CEFL 24, European Family Law in Action, s. 1059.  
 
26 A.a. s. 1060.  

27 Miller v Miller, p. 5 
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fallet inte ses som en presumtion, men om äktenskapet varit en gemenskap mellan två 

jämlika makar och om det skulle ses som diskriminerande att lägga större vikt på 

ekonomiska bidrag än bidrag i hemmet, skall en motivering ske varför en likadelning inte är 

lämplig vid upplösning av äktenskapet. Efterföljande fallet Miller v Miller och McFarlane v 

McFarlane (härefter Miller;McFarlane) klargjorde de principer om rättvisa som 

eftersträvades i White v White. Miller; McFarlane tar upp förhållandet mellan äktenskapets 

inverkan på makarnas ekonomi och delningen av makarnas tillgångar vid en upplösning av 

äktenskapet och diskuterar vikten av en likadelning. I White v White ansågs jämlikheten 

mellan förvärvsarbete och arbete i hemmet vara viktigt för att uppnå ett ”rättvist” resultat 

vid en delning av makarnas egendom vid äktenskapsskillnad. JFR 12:1!! White v. White 

öppnade upp en möjlighet för utveckling på området och principen om likadelning (sharing 

principle) fick luft under vingarna. Fallet Miller;McFarlane utvecklar denna diskussion. Ett 

äktenskap idag innebär ett partnerskap mellan två jämlika individer. Makarna delar sina liv 

med varandra och vid en upplösning av äktenskapet är en likadelning det enda rättvisa, om 

det inte finns starka skäl som talar emot detta. En sådan likadelning bör enligt 

Miller;McFarlane ske oavsett varaktigheten av äktenskapet. Ett äktenskap innebär ett 

åtagande att dela sitt liv med någon, oavsett om den är kort- eller långvarig. Den enda 

skillnaden är att den delningsbara egendomen vid upplösning av kortare äktenskap består 

av mindre egendom än vid upplösning av långvariga äktenskapet. Det engelska systemet 

utgår därmed ifrån att ”rättvisa” mellan makar på bästa sätt uppnås genom en likadelning, 

vilket i sig inte skall påverkas av äktenskapets varaktighet. Det som däremot påverkas är 

den delningsbara egendomen. Domstolens befogenheter att definiera egendomen och dela 

mellan makarna är breda, men genom fallen har vissa riktlinjer för ”rättvisa” uppkommit 

som stöd till de riktlinjer som finns i S.25 MCA 73. Fallet Miller; McFarlane tar upp vissa 

logiska grunder, vilka domstolen bör ta till sin hjälp för att åstadkomma ekonomisk rättvisa 

mellan makar vid definitionen av den delningsbara egendomen samt vid delning av 

egendom vid äktenskapsskillnad. För det första skall makarnas ekonomiska behov tas i 

beaktan. I White v White fastslogs att dessa behov inte längre skall tolkas restriktivt. För 

det andra skall en kompensationsrätt införas för den make som med anledning av 

äktenskapet förlorat möjligheterna till förvärvsarbete. För det tredje, bör egendom som 

införskaffats under äktenskapet delas mellan makarna vid upplösning av äktenskap. 
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5.1.2.2 Domstolens behörighet att definiera den delningsbara egendomen 

 

Enligt det engelska systemet är all egendom, som inte införskaffats tillsammans av båda 

makarna, en makes separata egendom.28 Ägandeförhållandena är därmed separata under 

äktenskapet. Eftersom rättspraxis verkar gå mot att likadelning mellan makar vid 

upplösning av äktenskap skapar rättvisa, bör det därmed rimligen finnas egendom som kan 

likadelas. Det är av vikt att komma ihåg att även om en separation av makars egendom 

gäller under äktenskapet leder inte denna separation till att det saknas delningsbar egendom 

vid upplösning av äktenskapet. Det svenska systemet använder sig vid kategoriseringen av 

egendomen mellan makar av begreppen giftorätt och enskild egendom. Den engelska 

domstolen, som även i denna fråga är den enda behöriga myndigheten, kategoriserar 

makarnas egendom vid upplösning av äktenskapet som äktenskaplig och icke-äktenskaplig 

egendom.29 Något strikt gränsdragning mellan dessa två begrepp finns inte och ett försök 

till definition av dessa två kategorier gjordes i Miller; McFarlane. Den huvudsakliga regeln 

verkar dock vara, att den äktenskapliga egendomen först och främst består av det 

gemensamma hemmet samt egendom som makarna genom ”gemensamma ansträngningar” 

under äktenskapet införskaffats.30 Till den andra gruppen torde därmed höra egendom som 

inte införskaffats genom gemensamma ansträngningar, dvs. egendom som makarna 

införskaffat innan äktenskapet eller egendom som en make fått genom arv eller gåva från 

någon annan än den andra maken. Till skillnad från det svenska systemet med 

giftorättsgods och enskild egendom, där endast giftorättsgodset är den delningsbara 

egendomen, kan den delningsbara egendomen i England bestå av både den äktenskapliga 

och icke-äktenskapliga egendomen.31 Precis som gällande domstolens försök att skapa 

”rättvisa” mellan makar genom egendomsjustering kan detta skapa rättsosäkerhet och 

otrygghet om vad som komma skall vid en upplösning av ett äktenskap. Den äktenskapliga 

egendomen skall, oavsett äktenskapets varaktighet, delas lika mellan makarna.32 Den icke-

äktenskapliga egendomen hör även den till den delningsbara egendom, men delas inte per 

                                                           
28 European Family Law in Action, s. 1065.  

29 A.a. s. 1061.  

30 A.a. s. 1062. 

31 CEFL 24, European Family Law in Acton, s. 1061.  

32 A.st.  



 

24 

automatik mellan makarna vid äktenskapsskillnad.33 Domstolen kan bestämma att även den 

icke-äktenskapliga egendomen skall delas mellan makarna, om en delning av den 

äktenskapliga egendomen inte täcker en makes ekonomiska behov. Likaså kan domstolen 

bestämma att den delningsbara egendomen skall innefatta den icke-äktenskapliga 

egendomen om äktenskapet varit långvarigt eller om kompensation från den äktenskapliga 

egendomen inte varit möjlig att utbetala till den make, vars möjligheter till förvärsarbete 

minskat med anledning av äktenskapet. Enligt Miller; McFarlane kan svårigheter uppstå vid 

en definition av dessa två grupper av egendom, särskilt om äktenskapet varat länge och det 

är därför en fråga som bör avgöras av domstolen från fall till fall.  

 I jämförelse med det svenska systemet kan vid tillämpningen av det engelska systemet 

en rad otrevliga överraskningar uppstå. Rättssäkerheten och förutsebarheten, två viktiga 

delar av lagstiftningens utformning, verkar vara av mindre prioritet i det nuvarande 

systemet och istället ges makten till den engelska domstolen att ensam bestämma hur den 

rättvisa lösningen skall se ut i varje enskilda fall när makarnas egendomsförhållanden skall 

justeras. I och med att kategoriseringen av egendomen i äktenskapligt och icke-

äktenskapligt inte leder till någon tydlig gränsdragning om den delningsbara egendomens 

täckningsområde skapas en rättsosäkerhet och otydlighet som inte är önskvärd, även om 

flexibilitet för att ge ett skäligt resultat blir möjlig.  

 

5.1.3. Frankrike - gemensam egendom, separat egendom och personlig egendom 

 

 Ovan beskrevs att franska makar blir samägare till den delningsbara egendomen, som vid 

äktenskapsskillnad delas lika mellan makarna. Frågan är hur stor del av makarnas egendom 

den delningsbara egendomen omfattar i praktiken. 

 Enligt art. 1401 i Code Civil omfattar den delningsbara egendomen de tillgångar som 

makar tillsammans eller separat införskaffat under äktenskapet. Dessa tillgånger kan både 

vara resultatet av vardera makens inkomster eller härstamma från de besparingar som 

uppkommit genom inkomster från en makes personliga egendom. Enligt artikel 1403 

behåller varje make full äganderätt för sin personliga egendom, men den delningsbara 

egendomen innefattar änddock de inkomster eller besparingar som uppstår från den 

enskilda egendomen. Precis som i den svenska lagstiftningen ses avkastningen av den 

enskilda egendomen därmed som en del av den delningsbara egendomen. Den 

                                                           
 
33 A.st.  
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delningsbara egendomen i Frankrike torde därmed innefatta tillgångar som införskaffats 

under äktenskapet, en makes inkomster samt de fördelar som uppkommer i och med en 

makes personliga tillgångar. Inkomster hör till den delningsbara egendomen redan innan de 

erhållits av maken och alla typer av inkomster och ersättningar träffas av denna 

bestämning. Som exempel på sådana inkomster kan förutom lön nämnas 

arbetslöshetsersättning och avgångsvederlag.34 Till denna huvudregel finns dock undantag 

och enligt art. 1404 ingår inte ersättning för kroppslig eller psykisk skada i den delningsbara 

egendomen. I artikeln stadgas även en allmänt gällande regel om, att egendom som har en 

personlig karaktär och där alla rättigheter är uteslutande bundna till en make, inte ingår i 

den delningsbara egendomen. Enligt artikel 1405 ingår inte sådana tillgångar som en make 

haft redan innan äktenskapet eller egendom som en make fått genom arv, gåva eller 

testamente under äktenskapet i den delningsbara egendomen. Dessa undantag skiljer sig 

inte mycket från den svenska reglering gällande egendom som kan undantas från en 

bodelning. I likhet med den franska regeln får varje make, enligt 10:2a ÄktB, från 

bodelningen ta undan egendom som maken har fått i ersättning för personskada och 

kränkning samt avkastning av egendomen.  

     Vid en jämförelse av det franska och svenska systemet kan tydliga skillnader upptäckas i 

makarnas möjligheter att undanta viss egendom från bodelningen. Den franska regleringen 

kan dock möjligen anses vara mer konsekvent än det svenska systemet i och med att den 

delningsbara egendomen i Frankrike innefattar den egendom, som enligt det franska 

systemet hör till kategorin gemensam egendom och som makarna under äktenskapet 

samäger. Svenska makar däremot, skall dela all sin egendom, som inte är enskild egendom, 

även den som makarna innehaft redan innan äktenskapet, samtidigt som makarna under 

äktenskapet lever under en total egendomsseparation. Motstridigheter skulle därmed kunna 

anses finnas i den svenska lagstiftningens syn på hur egendomsförhållandena regleras under 

äktenskapet och hur egendomsfördelningen regleras vid en upplösning av äktenskapet.  

  

5.1.4 Tyskland - initiala och slutliga tillgångar 

 

I likhet med den engelska och svenska regleringen utgår den tyska regleringen från en 

egendomsseparation under äktenskapet. Vid äktenskapets upplösning skiljer sig regleringen 

dock från de övriga europeiska länderna som tas upp i denna uppsats. Det system som 

Sverige, England och Frankrike utgår ifrån är tankemässigt relativt lika. I alla dessa länder 
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26 

är utgångpunkten att fördela den ”äktenskapliga egendomen”, även om detta begrepp har 

olika räckvidd i de tre länderna. Den tyska regleringen utgår inte från att en delning av den 

äktenskapliga egendomen i dess helhet skall delas. Den delningsbara egendomen består 

istället av den värdetillväxt som skett i makarnas egendom under äktenskapet.35 Denna 

värdetillväxt räknas ut genom att jämföra en makes tillgångar vid ingående av äktenskapet 

med det som finns vid upplösning av äktenskapet. Om värdetillväxten är större för en av 

makarna har den andra maken rätt till halva värdet av överskottet tillhörande den make, 

vars värdetillväxt är större.36 Istället för att kategorisera makarnas egendom som 

giftorättsgods och enskild egendom använder sig den tyska regleringen av termerna initiala 

tillgångar och slutliga tillgångar. Enligt art. 1374 GBG innefattar de initiala tillgångarna de 

tillgångar som en make har vid ingående av äktenskapet. Andra tillgångar som enligt art. 

1374 GBG skall anses tillhöra en makes initiala tillgångar är tillgångar som en make fått 

genom gåva eller arv under äktenskapet. Med begreppet slutliga tillgångar menas enligt art. 

1375 GBG de tillgångar som en make har vid upplösning av äktenskapet och inte är en 

makes initiala tillgångar enligt art. 1374. Om en makes slutliga tillgångar minskat med 

anledning av att maken gjort omotiverade betalningar som inte uppfyllt någon moralisk 

förpliktelse, slösat bort egendom eller genom annat sätt försökt skada den andra maken 

ekonomiskt, skall de summor som motsvarar minskningen av den makes slutliga tillgångar 

adderas i denna grupp av tillgångar. Om en makes slutliga tillgångar är mindre än vad 

denna redovisat vid tidpunkten för separationen, måste maken visa att minskningen inte 

beror på någon av de omständigheter som nämnts ovan. Enligt art. 1375 skall den summan 

som motsvarar minskningen av de slutliga tillgångarna inte läggas till i dessa tillgångar, om 

minskningen skedde minst 10 år före upplösningen av äktenskapet eller om den andra 

maken var överens om de omotiverade betalningar eller slöseriet av egendomen. Innan 

respektive makarnas initiala och slutliga tillgångar ställs mot varandra skall skulder avdras 

från den egendom de hör till. Vid en undersökning om makarnas värdetillväxt skall alltså 

tillgångarnas nettovärde tjäna som underlag.  

 

 

 

 

                                                           
35 European Family Law in Action, s. 610.  

36 A.st.  
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5.2 Sammanfattande jämförelse av den delningsbara egendomens täckningsområde 

 

Vid en jämförelse av de olika ländernas rättsregler kan skillnader i både tankesätt och 

utformning av reglerna observeras. De svenska rättsreglerna innebär att all egendom, även 

egendom som makarna ägt innan äktenskapet, skall likadelas vid äktenskapsskillnad, såvida 

egendomen inte är en makes enskilda egendom. Det engelska systemet har lämnat problemet 

i domstolens händer, vilket lett till att olika principer uppstått genom praxis. Bl.a. har 

domstolen ansett att en likadelning är att föredra för att uppnå rättvisa mellan makarna. 

Domstolen har dock inte ansett det möjligt att definiera exakt vad som skall anses som 

äktenskaplig och icke-äktenskaplig egendom och hur dessa typer av egendom skall delas 

mellan makarna för att uppnå rättvisa. Istället kvarstår domstolens frihet att från fall till fall 

lösa problemen med hjälp av de riktlinjer som stadgas i MCA 73 och med hjälp av tidigare 

rättsfall. Den franska regleringen utgår ifrån att all egendom som makarna under 

äktenskapet förvärvat skall delas lika mellan dem. Till skillnad från den svenska regleringen, 

ingår inte den egendom som makarna förvärvat innan äktenskapet i den delningsbara 

egendomen. Det tyska systemets huvudregel innebär att den värdetillväxt som uppkommit 

under äktenskapet skall tjäna som underlag för ekonomiska fördelningen mellan makar. 

Sammanfattningsvis kan därmed konstateras att alla dessa europeiska länder anser att en 

likadelning i de flesta fall torde vara den mest ”rättvisa”, men att det finns skillnader bland 

det som delas lika.  

     De begrepp som används för att definiera den delningsbara egendomens 

täckningsområde är olika i de olika europeiska länderna. Vid en jämförelse kan dock 

märkas att innebörden av begreppen enskild egendom i Sverige, icke-äktenskaplig egendom 

i England, separat egendom i Frankrike och initiala tillgångar i Tyskland är i stora drag 

samma i alla länder och undantas från en bodelning. Egendom som en make fått i arv, gåva 

eller testamente skall ses som egendom som i de flesta fall inte skall anses höra till den 

delningsbara egendomen. Skillnaderna är större gällande den egendom som hör till den 

delningsbara egendomen och även om giftorättsgods låter synonymt till äktenskaplig 

egendom och gemensam egendom skiljer sig vidden av dessa begrepp från varandra. Den 

svenska lagen menar, att även egendom som införskaffats innan äktenskapet skall ingås i 

den delningsbara egendomen. En så långtgående definition kan inte finnas i Tyskland, 

Frankrike eller England och kanske bör Sverige diskutera om det inte är dags att följa de 

övriga europeiska ländernas spår och snäva till innebörden av begreppet giftorättsgods i 
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den svenska äktenskapsbalken.  

 

6 Makars avtalsfrihet 

 

6.1 Utgångspunkter  

De ovanstående reglerna gällande makars egendomsförhållanden blir tillämpliga om 

makarna inte avtalat om annat. Genom avtal har makar i de flesta av de europeiska 

länderna möjligheter att antingen justera täckningsområdet på den delningsbara egendomen 

eller välja ett annat egendomssystem att bli gällande mellan dem. Makarna har därmed en 

viss självständighet att själva styra hur egendomsförhållandena mellan dem skall regleras 

och hur den ekonomiska gemenskapens upphörande skall hanteras vid en bodelning.  

   Enligt 7:3 ÄktB har blivande makar eller makar rätt att innan eller under äktenskapet ingå 

ett avtal gällande kategorisering av egendom som giftorättsgods eller enskild egendom. Ett 

sådant avtal upprättas i form av ett äktenskapsförord och vissa formkrav måste därmed 

följas.  Det finns inga möjligheter för makar att genom ett äktenskapsförord eller annar 

avtal välja ett annat system för makars egendomsförhållanden än den uppskjutna 

egendomsgemenskapen som råder i Sverige. En sådan möjlighet kan dock i praktiken anses 

finnas, om makarna genom ett äktenskapsförord bestämmer att all egendom som makarna 

innehar skall vara deras enskilda egendom. På detta sätt åstadkommer makarna i praktiken 

en total separation av egendom och en bodelning behöver därmed inte göras. Detta följer 

även av 9:1 ÄktB, enligt vilken en bodelning inte behövs, om makarna har endast enskild 

egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. 

Den svenska regleringen ger en flexibilitet i och med att makarna själva kan välja 

räckvidden av den delningsbara egendomens täckningsområde.  

     Det engelska systemet är betydligt mycket strängare än det svenska systemet gällande 

makarnas möjligheter att genom avtal själva kategorisera egendom och bestämma vilken 

egendom som skall höra till den delningsbara egendomen vid en upplösning av 

äktenskapet. Makarna i England har visserligen en sådan möjlighet i teorin, men i praktiken 

är dessa avtal inte bindande, varför makarnas avtalsmöjligheter är betydligt mycket svagare 

än i Sverige. Makarnas möjligheter har dock förstärkts genom fallet Radmacher v 

Granatino, där en vilja hos domstolen att acceptera och godkänna avtal i form av 

äktenskapsförord, som ingåtts mellan två makar, kunde skönjas.  

     Det franska systemet öppnar betydligt flera dörrar och ger flera möjligheter för makar att 
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avtala om egendomsförhållandena mellan dem än den svenska regleringen. Den franska 

avtalsfriheten innefattar en möjlighet för makar att välja ett alternativt egendomssystem att 

bli tillämpligt på deras egendomsförhållanden. Detta innebär att makarna i Frankrike kan 

välja ett annat regelsystem, enligt vilket kategorisering av egendom samt fördelning av 

egendom vid äktenskapsskillnad sker på annat sätt än enligt huvudregeln. Avtalsfriheten ger 

även en möjlighet för makar att justera huvudreglerna. Makarna kan genom det senare 

alternativet justera och modifiera vissa förhållanden dem emellan och därmed ingå en s.k. 

konventionell gemenskap (conventional community). De modifieringar som makarna har 

möjlighet att göra enligt detta system gäller exempelvis vilka tillgångar som omfattas av den 

delningsbara egendomen och hur tillgångarna skall fördelas vid en upplösning av 

äktenskapet. Makarna kan t.ex. komma överens om att frångå den hälftendelning, som 

enligt huvudregeln, skall göras vid en upplösning av äktenskapet.37 

      I likhet med den franska regleringen tillåter den tyska lagstiftningen makar att välja ett 

helt annat egendomssystem att bli gällande och makarnas egendomsförhållanden regleras 

då enligt andra regler än de som följer av huvudregeln. Dessutom har makar en möjlighet 

att justera de regler som blir tillämpliga på dem enligt huvudregeln om delning av 

värdetillväxt. Om makarna väljer att leva under den gällande huvudregeln kan de genom 

avtal i form av äktenskapsförord bl.a. frångå likadelningen av värdeökningen vid 

skilsmässa, dock ej vid dödsfall, samt justera fördelningen av värdeökningen.38 Istället för 

den likadelning av mellanskillnaden av värdeökningen mellan makar som följer av lagen, 

kan makar modifiera denna fördelning och bestämma hur denna värdeökning skall fördelas 

och hur andelarna skall beräknas.39  

  

6.2 Makars möjligheter att genom avtal välja ett alternativt egendomssystem 

Förutom makarnas möjligheter att justera de regler som följer av huvudregleringen tillåter 

den tyska regleringen makar att välja ett helt annat förmögenhetssystem att gälla makarna 

emellan. Om inget val görs och inget avtal skrivs, är huvudregeln den som ovan beskrivits 

under kap. 2, dvs. egendomsseparation under äktenskapet samt en jämförelse av de initiala 

och slutliga tillgångarna vid äktenskapsskillnad och en likadelning av mellanskillnaden av 

makarnas värdeökning. Om makarna inte vill att denna huvudregel skall bli tillämplig på 
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deras egendomsförhållanden, kan makarna välja bort huvudregeln och istället välja ett 

system med total egendomsseparation eller egendomsgemenskap.40  Konsekvenserna av ett 

system med total separation av egendom medför att makarna i ett sådant fall behandlas 

som vilka två personer som helst och ingen hänsyn tas därmed till att de är gifta. Det finns 

därför inte några rådighetsinskränkningar, restriktioner eller begränsningar för makarna att 

ta hänsyn till och en make har inget ansvar för den andra makens egendom.41 

Konsekvenserna vid äktenskapsskillnad torde i detta fall likna den situation som uppstår i 

Sverige när makarna endast har enskild egendom. I likhet med 9:1 ÄktB torde ingen 

bodelning ske om de tyska makarna väljer att följa systemet om total egendomsseparation. 

     Om tyska makar väljer att leva enligt systemet om egendomsgemenskap kategoriseras 

egendomen i tre olika grupper, gemensam egendom (Gesamtgut), separat egendom 

(Vorbehaltsgut) och särskild egendom (Sondergut). Konsekvensen av egendomsgemenskapen 

vid en upplösning av äktenskapet är, likt huvudregeln i Frankrike, en likadelning av den 

gemensamma egendomen. Som makarnas gemensamma egendom ses, enligt art. 1416, 

egendom som makarna förvärvat under tiden av egendomsgemenskap. Presumtionen vid 

en kategorisering av egendom är, att all sådan egendom är gemensam egendom.42 Om 

någon av makarna påstår att egendom inte är gemensam egendom, ligger bevisbördan på 

den make som gör påståendet.43 

     Makarnas separata egendom består, enligt art. 1417, av egendom som inte går att 

överlåta genom rättshandlingar. Enligt samma paragraf är makarnas separata egendom 

undantaget från den gemensamma egendomen och makarna skall separat förvalta deras 

separata egendom.  

     Den tredje kategorin av egendom inom egendomsgemenskapliga systemet är den s.k. 

särskilda egendomen. Vad som framkommer av art. 1418 torde detta egendomsslag kunna 

jämföras med det svenska begreppet enskild egendom. Enligt artikeln är en makes 

egendom dennes särskilda egendom, om makarna genom äktenskapsförord kommit 

överens om detta, om en make genom arv eller gåva mottagit egendom, som genom villkor 

i gåvobrevet eller testamente skall vara makes särskilda egendom. Slutligen anses även 

sådan egendom vara särskild, som en make förvärvat med hjälp av dennes redan 
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existerande särskilda egendom eller som ersatt tidigare särskild egendom.  

      Den franska regleringe ger också en möjlighet för makar att, genom avtal, välja ett annat 

förmögenhetssystem. Den franska lagstiftningen kan förutom huvudregeln om 

egendomsgemenskap, erbjuda tre alternativa system gällande makars 

egendomsförhållanden.  

     Det första alternativet ger, som ovan nämnts, makarna en möjlighet att modifiera 

huvudregeln. Det andra alternativet ger makarna en möjlighet att frångå den 

egendomsgemenskap som enligt huvudregeln uppstår vid ingående av äktenskapet. 

Makarna kan, enligt art. 1536 välja att leva tillsammans under total egendomsseparation. 

Enligt detta system äger och förfogar en make fritt över sin egendom. Vardera maken 

behåller och ansvarar för de skulder som uppstår i hans eller hennes namn både innan och 

under äktenskapet. För de skulder, som är hänförliga till det gemensamma hushållet eller 

barnens utbildning enligt art. 220 Code Civil, gäller dock ett solidariskt betalningsansvar 

trots att makarna ingått avtal om egendomsseparation.44 

 Det tredje alternativet gällande franska makars förmögenhetsförhållanden liknar det 

tyska systemet. Enligt art. 1569 Code Civil, innebär detta system att ingen 

egendomsgemenskap tillämpas under äktenskapet, utan vardera maken äger den egendom 

som de innehaft vid ingåendet av äktenskapet och egendom som de förvärvat under 

äktenskapet. De svarar även för sina egna skulder. Under äktenskapet gäller därmed för 

makarna en total egendomsseparation. Konsekvenserna av detta egendomssystem uppstår 

vid en upplösning av äktenskapet och innebär att en jämförelse görs av värdet på tillgångar 

som fanns vid äktenskapets ingående och värdet på tillgångar vid äktenskapets upplösning. 

Den ekonomiska konsekvensen blir, att makarna har rätt till halva nettovärdetillväxten.  

 

6.3 Avtal i form av äktenskapsförord 

6.3.1 Utgångspunkt 

 

Oavsett var i Europa man befinner sig torde likartade problem uppstå när två makar väljer 

att gå skilda vägar. Upphörandet av den ekonomiska sammanflätningen och de frågor som 

uppstår vid äktenskapsskillnad gällande makarnas egendomsfördelning har 

uppmärksammats i hela Europa och en jämförelse mellan regleringarna som används i de 

europeiska länderna visar att samma frågor kan lösas på olika sätt. En jämförelse mellan de 
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europeiska ländernas reglering visar även, att oavsett hur ett lands reglering ser ut torde det 

alltid finnas makar som vill gå sin individuella väg och genom avtal reglera 

förmögenhetsförhållandena mellan dem. Beroende även på hur regleringen är utformad i 

det land där makarna ingår äktenskap torde makarnas behov av att skydda sin egendom 

från en likadelning variera. I de flesta länder har makar möjligheter att genom 

äktenskapsrättsliga avtal påverka och justera den delningsbara egendomens 

täckningsområde. Däremot skiljer sig avtalets formkrav och avtalets rättsliga bundenhet är 

inte lika stark i alla de europeiska länderna. Eftersom svenska makar genom avtal i form av 

äktenskapsförord har en möjlighet att justera egendomsförhållandena, har jag valt att 

använda mig av begreppet äktenskapsförord även för avtal om makarnas 

egendomsförhållanden i övriga Europa.  

      

6.3.2 Äktenskapsförordets formkrav och dess rättsliga bundenhet 

 

I Sverige har avtal i form av äktenskapsförord en stark ställning i familjerätten och 

huvudprincipen i det svenska rättssystemet att avtal skall hållas. Om formkraven uppfylls är 

ett svensk äktenskapsförord rättsligt bindande mellan makarna. Enligt 7:3 st. 2 ÄktB, skall 

äktenskapsförordet upprättas skriftligen och undertecknas av blivande makar eller makar. 

Ett äktenskapsförord kan därmed upprättas både innan äktenskapets ingående, för att bli 

rättsligt bindande från den dag då äktenskapet ingåtts, eller under äktenskapet. För giltighet 

krävs även, enligt tredje stycket samma paragraf, att äktenskapsförordet registreras hos 

domstolen.  

     För att ett franskt äktenskapsförord skall bli giltigt skall ett antal formkrav uppfyllas. 

Enligt den franska lagstiftningen bör avtalsprocessen gå till på följande sätt. Avtalet skall 

upprättas innan äktenskapets ingående inför en notarius publicus i båda parternas närvaro 

och med båda parternas samtycke. I samband med undertecknandet skall notarius publicus 

till parterna ge ett intyg på ett ostämplat papper och ange sitt namn och plats för 

bosättning, de blivande makarnas namn, yrken och adress samt dagen för undertecknandet 

av avtalet. På intyget skall även anges, att det skall lämnas in till vigselförrättaren innan 

bröllopet.45 Det bör observeras att regleringen gällande avtal om makars 

egendomsförhållanden, som skrivs av blivande makar innan ingående av äktenskapet (pre-

nuptial agreement) skiljer sig från de regler som gäller för avtal, som skrivs under själva 

äktenskapet (post-nuptial agreement). Regleringen gällande formkrav och dylikt är hårdare för 
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den senare av dessa två avtal. Under äktenskapet är makar, enligt art. 1396 Code Civil, 

förbjudna att ingå avtal om egendomsförhållandena, om de kriterier som uppställs i art. 

1397, inte är uppfyllda. Enligt denna artikel är en modifikation av egendomssystemet möjlig 

först när makarna under två år levt under det egendomssystem som trätt i kraft vid 

ingående av äktenskap eller genom att de blivande makarna genom ett äktenskapsförord 

(pre-nuptial agreement) bestämt att ett annat system skall gälla dem emellan. Båda makarna 

skall enligt artikeln samtycka till denna förändring av regelsystem och förändringen bör 

vara för familjens bästa. Dessutom följer av artikeln att förändringen inte skall skada 

eventuella borgenärer. Enligt art. 1397 skall makarnas begäran att ändra egendomssystem 

dessutom godkännas av den behöriga domstolen. Borgenärer skall informeras om 

modifikationen genom en notis i en tidning, som har rätt att publicera juridiska 

meddelanden.  

     Det engelska systemet ger makarna en teoretisk tillåtelse att avtala om hur makarnas 

egendom skall fördelas vid en upplösning av äktenskapet.46 Däremot är ett sådant avtal inte 

rättsligt bindande mellan makarna. I en artikel gällande äktenskapsförordens roll i England 

skriver skribenten, att äktenskapsförord i England inte har varit värda mer än det papper de 

är skrivna på.47 Med detta menas att domstolen hittills har uppskattat deras eget 

beslutsfattande gällande makars egendomsförhållanden vara av högre rang än de avtal 

gällande uppdelning av egendom som makarna gemensamt skrivit. Denna syn på 

äktenskapsförord har på senaste tiden förändrats, även om utgångspunkten fortfarande är, 

att domstolen kan ta hänsyn till ett äktenskapsförord enligt S.25 MCA, men behöver inte 

följa avtalet i deras beslutsfattande.48 Ett fall, som förhöjt äktenskapsförordets status i det 

engelska systemet är, som ovan nämnts, Radmacher v. Granatino. Det bör dock tilläggas 

att tillgångarna i detta fall var stora, vilket i hög grad var orsaken till att domstolen 

godkände äktenskapsförordet. Efter detta domslut uttalade sig Högsta domstolen och 

menade att domstolen i sitt beslutsfattande borde tillämpa makarnas avtal gällande 

egendomsfördelningen, om dessa överenskommelser kommit till stånd av fri vilja och om 

följden av avtalet kan anses vara rättvist.49 Frågan vad som egentligen är rättvist kan ställas. 

Om giltigheten av äktenskapsförord endast grundas på domstolens syn på rättvisa torde 
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detta leda till en rättsosäkerhet som inte är önskvärd. Av denna orsak har lagkommissionen 

utarbetat ett förslag på att ett regelsystem gällande äktenskapsförord och makarnas 

bundenhet till detta avtal skall införas.50 Enligt lagkommissionen bör dock domstolens 

behörighet, att besluta om en annan fördelning av makarnas egendom än den i avtalet, 

kvarstå, om lösningen i det avtal makarna upprättat inte uppfyller makarnas ekonomiska 

behov.51  

 Det är intressant att England i ett så sent skede har påbörjat en diskussion angående 

äktenskapsförordets rättsliga bundenhet. I och med White v. White-fallet har en 

huvudprincip vid fördelning av makars egendom vid upplösning av äktenskapet blivit, att 

likadelning av makarnas ”äktenskapliga egendom” (matrimonial property) skall ske. I och med 

denna utveckling har självfallet ett större behov av äktenskapliga avtal, genom vilka 

makarna kan frångå denna likadelning, vuxit fram. Precis som i Sverige torde det vara allt 

mer vanligt att äktenskap upplöses och nya äktenskap ingås.52 Framförallt torde det vara 

viktigt för makarna att kunna förlita sig på att dessa avtal anses vara giltiga och inte 

omkullkastas av domstolen. Vad som dock framförallt torde vara viktigt är, att 

avtalsfriheten inte fyller de luckor som finns i lagstiftningen. Avtalsfriheten och makarnas 

avtalsmöjligheter bör vara en möjlighet för makar att välja en individuell lösning, inte ett 

sätt att forma den nuvarande lagstiftningen för att vara mera anpassad till samhället. Istället 

torde det vara av vikt att lagen utformas i samband med att samhället och äktenskapen 

utvecklas.  

     Precis som i Frankrike skall ett tyskt äktenskapsförord upprättas inför en notarie i båda 

parternas närvaro.53 Den tyska utgångspunkten är, att äktenskapsförord som upprättats 

enligt formkraven bindande och endast domstolen kan besluta att äktenskapsförordet inte 

skall tillämpas mellan makarna.54 Ett tyskt äktenskapsförord kan upprättas både innan och 

under äktenskapet, men till skillnad från det franska systemet, skiljer sig formkraven för 

äktenskapsförord upprättade innan och under äktenskapet inte från varandra. 

Regelsystemet är därmed varken mildare eller strängare för tyska makar som väljer att 

avtala om egendomsförhållanden under äktenskapet.  
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7 Utvärdering av det svenska giftorättssystemet 

 

7.1 Familjerättslagstiftningens utveckling och syfte från 1734 till 1987 

 

Det nordiska samarbetet i början av 1900-talet ledde till giftermålsbalken och en 

harmoniserad äktenskapslagstiftning trädde i kraft. I och med denna lagstiftning bröts 

mannens överhöghet över kvinnan och jämställdheten mellan kvinnan och mannen blev 

därmed en viktig utgångspunkt i lagstiftningsarbetet.55 Vardera maken skulle äga och 

förvalta sin egen egendom samt vara fri från den andra makens skulder. Tanken på 

gemenskap mellan makarna uppfylldes i lagstiftningen genom principen om ett latent 

giftorättsanspråk, istället för den egendomsgemenskap som tillämpats i tidigare 

lagstiftning.56  

     Efter giftermålsbalken ikraftträdande skedde en mängd samhälleliga förändringar.  

Äktenskapsskillnaderna blev allt vanligare samtidigt som kvinnor i stigande grad blev 

förvärvsarbetare.57 Dessa ändringar i familjemönster och samhällsordningen ansågs inte 

längre gå hand i hand med den gällande lagstiftningen och en kommitté av 

familjelagssakkunniga tillsattes för att se över den familjerättsliga lagstiftningen. I juni 1981 

lade dessa sakkunniga fram sitt huvudbetänkande gällande makars egendomsordning och 

detta betänkande togs emot med öppna armar. En ny lagstiftning, Äktenskapsbalken, 

trädde i kraft 1987.  

 

7.2 Syftet med nya äktenskapsbalken  

 

Den huvudsakliga anledningen till att giftermålsbalken ersattes av äktenskapsbalken var att 

lagen inte reflekterade familjeförhållandena. Syftet med den nya äktenskapsbalken var 

därför att bevara de principer och regler som ansågs vara tidsenliga och uppdatera de regler 

som inte motsvarade de behov som fanns i samhället. Det nordiska samarbetet och den 

nordiska rättslikheten ansågs fortsättningsvis vara viktig och en väsentlig utgångspunkt för 

den nya lagstiftningen var därför att behålla de grundprinciper som uppstått genom det 
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nordiska samarbetet.58 Samtidigt som den nordiska rättslikheten var viktig ansågs det i 

förarbetena, att strävandena mot jämställdhet mellan kvinnor och män borde tillmätas stor 

betydelse vid utformningen av reglerna om makars egendom.59 Kvinnan hade fått en ny roll 

som förvärvsarbetare, vilket naturligtvis ledde till att dynamiken i familjen förändrades. 

Dock kvarstod ojämlikheter mellan män och kvinnor. Även om kvinnorna blev en allt 

vanligare syn i arbetslivet, var deras löner betydligt mycket lägre än männens. Lagen skulle 

från och med äktenskapsbalkens ikraftträdande reflektera den balansgång mellan två viktiga 

intressen som fanns i samhället, å ena sidan kvinnornas frammarsch i arbetslivet och å 

andra sidan den ojämlikhet som fortfarande fanns mellan de ekonomiska förutsättningarna 

mellan män och kvinnor. Det var därför fortfarande angeläget att, samtidigt som man ville 

främja makarnas självständighet gentemot varandra, även skydda den ekonomiskt svagare 

parten, som även fortsättningsvis oftast var kvinnan.60 

      Den nya lagen skulle inte bara reflektera samhället och uppfylla de behov som makarna 

hade, den skulle också förstås av envar. Tanken var att makarna lätt skulle kunna sätta sig 

in i lagens betydelse. För att undvika tvister skulle lagen även vara så enkelt utformad som 

möjligt, utan att tydligheten skulle ta skada. Syftet med äktenskapsbalken var därmed att 

skapa en tydlighet och enkelhet på ett område som berörde de flesta människor och främja 

självständigheten makarna emellan samtidigt som den ekonomiskt svagare parten skulle 

känna sig trygg och skyddad vid en upplösning av äktenskapet. Lagstiftningen skulle även 

bevara den nordiska rättslikheten varför de grundläggande principerna, som uppstått vid 

det nordiska samarbetet i början av 1900-talet, fortsättningsvis skulle bevaras. 

 

7.3 Likadelningsprincipens vara eller icke-vara 

 

Utmaningarna var många när den nya äktenskapsbalken skulle utformas och i många fall 

förblev reglerna lika som de var under giftermålsbalkens tid, främst för att 

familjelagssakkunniga i huvudbetänkandet ansåg att de uppfyllde det syfte som den nya 

äktenskapsbalken eftersträvade.  

     Den nya äktenskapsbalken bevarade bland annat principen om likadelning av egendom 

vid upplösning av äktenskapet, även om möjligheterna gällande likadelningsprincipens 
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övergivande övervägdes. I propositionen diskuterades om inte utvecklingen mot 

ekonomisk självständighet på bästa sätt kunde ske om principen om likadelning övergavs 

och ersattes med ett delningssystem som i högre grad skulle främja makarnas 

självständighet jämtemot varandra.61 Ett alternativ, som ansågs vara allt för långtgående var 

den totala egendomsskillnaden mellan makar.62 Detta alternativ som idag är fullt möjlig, om 

makarna ingår ett äktenskapsförord och bestämmer att all egendom som vardera maken 

äger blir hans eller hennes enskilda. Att detta alternativ idag är en möjlighet genom 

äktenskapsförord kan anses vara rimligt, men att göra det till en huvudprincip torde 

innebära en för långtgående förändring. Med en sådan huvudprincip i kombination med 

makarnas okunskap om lagstiftningens innebörd, skulle det inte förvåna om de ekonomiska 

konsekvenserna av en äktenskapsskillnad blev för drastiska. Visserligen skulle en princip 

om makarnas totala förmögenhetsskillnad innebära en självständighet utan dess like mellan 

makar, men det ekonomiska skyddet i lagstiftningen skulle förvinna totalt. För att en total 

separation av egendom skall kunna användas som huvudregel, bör det finnas en sådan 

jämlikhet mellan män och kvinnor, att det kan antas att ett skydd för en ekonomisk svagare 

part inte behövs i lagstiftningen. Eftersom familjelivets natur är sådant att man både ger 

och tar, både socialt och ekonomiskt, torde en sådan jämlikhet mellan makar vara svår att 

uppnå mellan makar. Jämlikheten mellan kvinnor och män må öka, men det kommer alltid 

att finnas skillnader i makarnas inkomster beroende på yrke och arbete. De ekonomiska 

förutsättningarna för makar torde därför alltid vara en omständighet som lagen bör ta 

hänsyn till.   

     I propositionen diskuteras även en s.k. återgångsdelning, vilken närmast kan jämföras 

med den franska huvudprincipen om samägande av den delningsbara egendomen. Enligt 

förarbetena skulle en återgångsdelning innebära, att vardera maken vid en bodelning får 

behålla egendom som han eller hon hade före äktenskapet eller har förvärvat under 

äktenskapet genom gåva, arv eller testamente.63 En sådan princip skulle innebära att endast 

sådan egendom mellan makarna som är ett direkt resultat av samlevnaden ses som samägd 

och delas vid upplösning av äktenskap. I propositionen anges att skulle ett sådant system ge 

ett ojämnt utfall beroende på vad vardera maken har medfört vid äktenskapets ingående 
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eller under äktenskapet har förvärvat genom gåva, arv eller testamente.64 Av förarbetena 

följer sammanfattningsvis att den nordiska likadelningen leder till en total ekonomisk 

utjämning mellan makarna och att återgångsdelningen sålunda i högre grad är ägnad att 

bevara ekonomiska och sociala skillnader mellan makar än likadelningen.65 I jämförelse med 

principen om likadelning skulle återgångsprincipen innebära en större ekonomisk 

självständighet mellan makar vid upplösning av äktenskapet, men ett mindre ekonomiskt 

skydd för den ekonomiskt svagare parten. En ovilja att överge likadelningsprincipen märks 

tydligt i det sätt som argumentering sker mot återgångsprincipen i lagens förarbeten. Som 

ett särskilt skäl mot denna princip anges att en återgångsdelning skulle vara ägnad att 

missgynna kvinnorna.66 Kvinnorna skulle enligt propositionen genomsnittligt riskera att få 

ett sämre utbyte av en återgångsdelning än av en likadelning, på grund av den lägre 

inkomsten de har i förhållande till män.67 Enligt propositionen skulle en återgångsdelning 

medföra tekniska svårigheter med t.ex. inflationseffekter, komplikationer med egendom 

som helt eller delvis har ersatts av annan egendom samt sammanblandning av egendom.68 

Användandet av en likadelning har enligt propositionen helt enkelt betydligt fler fördelar än 

de övriga alternativen och leder till färre tvister mellan makarna än en s.k. 

återgångsdelning.69 Eftersom principen om likadelning ansågs vara den mest rättvisa 

fördelningsprincipen samtidigt som det var en del av den nordiska rättslikheten kvarstod 

likadelningsprincipen i den svenska äktenskapsbalken. Dessutom ansågs 

likadelningsprincipen tillsammans med jämkningsregeln 12:1 ÄktB innebära ett ypperligt 

sätt att fördela makarnas egendom vid en bodelning. I den mån en likadelning av makarnas 

giftorättsgods skulle framstå som oskälig med hänsyn särskilt till äktenskapets längds men 

även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt kan en make vid 

bodelning få behålla mer av sitt giftorättsgods än en tillämpning av likadelningsprincipen 

skulle medföra. Jämkningsregeln ansågs i slutändan vara en tillräcklig korrigering på de 

orättvisheter som kan uppstå exempelvis till följd av äktenskapet är kortvarigt.70 

                                                           
64 A.st.  

65 A.st.  

66 A.prop. s. 44. 

67 A.st. 

68 A.st.  

69 A.st.  

70 Prop. 1986/87:1 s. 44. 
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     Den argumentation som fördes i propositionen gällande de olika fördelningsprinciperna 

visar att det ansågs, att för att kunna skapa trygghet och minska konflikter makar emellan, 

bör en tydlighet i lagens utformning vara en viktig utgångspunkt.71 Vid en jämförelse av de 

europeiska ländernas lagstiftning torde den tydlighet och enkelhet som förespråkats i 

förarbetena till äktenskapsbalken kunna sägas vara uppnådd, åtminstone vid en jämförelse 

med den tyska och franska lagstiftningen. Den engelska regleringen är här ingen förebild, 

eftersom huvudprinciperna om makarnas egendomsfördelning vid äktenskapsskillnad är 

under arbete. Däremot har den engelska domstolen vid beslutsfattandet insett behovet av 

ekonomiskt skydd och trygghet för en ekonomisk svagare part och närmar sig genom 

domstolens beslut de principer som bl.a. de nordiska länderna tillämpat sedan 1900-talets 

början.72  

    De syften som förarbeten till äktenskapsbalken ställer upp torde vara syften som även 

idag är att eftersträva. Ett skydd för den ekonomiskt svagare parten, eftersträvandet av 

jämlikhet mellan makarna samt den nordiska rättslikheten torde vara syften som 

lagstiftningen än idag vill eftersträva. Frågan är om den argumentation som fördes mot 

övergivandet av likadelningsprincipen än idag är lika hållbara som för nästan 30 år sedan, 

när de familjelagssakkunniga introducerade betänkandet till den nya äktenskapsbalken.  

 

7.4 Utvärdering av den svenska definitionen av giftorätt 

 

Den svenska rättsordningen innehåller få lagar som berör så många människor i deras 

vardag som den familjerättsliga lagstiftningen. Den familjerättsliga lagstiftningen skall ge 

lösningar som motsvarar dagens makars behov. Den traditionella familjebilden finns inte 

längre och visserligen ger den svenska lagstiftningen relativt goda möjligheter för makarna 

att genom avtal i form av äktenskapsförord justera egendomsförhållandena, men istället för 

att lösa problemen med avtal torde en stark och uppdaterad lagstiftning vara en bättre och 

mera förutsägbar lösning. Den delningsbara egendomens täckningsområde i den svenska 

lagstiftningen må vara enkel och tydlig i sin utformning, men en eftersträvan om enkelhet 

och tydlighet bör inte vara första prioritet, även om dessa faktorer är viktiga vid 

utformningen av lagen. Lagstiftningen bör framförallt reflektera familjen, makarna och 

deras behov. Lagens syfte och dess konsekvenser bör därmed vara lagstiftarens första 

                                                           
71 A.st.  
 
72 Se White v. White, Miller v Miller samt McFarlane v McFarlane. 
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prioritet.  

     I förarbetena till den nya äktenskapsbalken diskuterades olika alternativ på hur 

makarnas egendom skall fördelas vid äktenskapets upplösning. Diskussionen om 

återgångsdelning förblev en kortvarig sådan och i förarbetena konstaterades relativt snabbt 

att den princip som leder till största möjliga rättvisa och ekonomiska skydd för makar är 

likadelningsprincipen, enligt vilken makarnas giftorättsgods, oavsett om den är införskaffad 

innan eller under äktenskapet, delas vid en upplösning av äktenskapet.  

     Samhället har förändrats sedan diskussionen om ovanstående principer och det torde 

återigen vara läge att fundera på utformningen av lagen. Likadelningsprincipen, dvs. 

hälftendelningen av makarnas nettogiftorättsgods, har rotat sig i den svenska lagstiftningen 

under närmare 100 år. Ibland måste dock frågan ställas om lagens utformning verkligen är 

så bra att förändringar helt enkelt inte gör någon nytta eller om samhället väljer att anpassa 

sig till lagen och inte tvärtom. Den jämförelse som ovan gjorts mellan de olika europeiska 

länderna visar en stor variation av lösningar gällande samma fråga, dvs. hur egendomen 

skall fördelas makarna emellan och vilken egendom skall ingå i den delningsbara 

egendomen. Tyskland, Sverige och England har valt att reglera om en total separation av 

egendom under äktenskapet, medan Frankrike följer ett system där viss egendom blir 

samägd under äktenskapet. Det tyska, svenska och engelska systemet leder till en stor 

ekonomisk självständighet mellan makarna under äktenskapet, medan det franska systemet 

innebär en större ekonomisk gemenskap under äktenskapet. Vid en upplösning av 

äktenskap följer Frankrike ett system där endast den samägda egendomen fördelas mellan 

makar, medan all egendom, som inte är enskild egendom, fördelas vid äktenskapsskillnad i 

Sverige. Den franska regleringen innebär därmed en betydligt högre ekonomisk 

självständighet för makar vid äktenskapsskillnad än det svenska systemet. Däremot är det 

svenska systemet uppenbart enklare att tillämpa, eftersom problem gällande egendomens 

ursprung inte blir aktuellt i lika hög grad som i det franska systemet. Dessutom bör 

observeras att de flesta makar har levt tillsammans även innan de ingått äktenskap. Detta 

kan visas med att 54,8 % av alla barn födda 2008 hade en ogift mor, som dock i de allra 

flesta fallen levde tillsammans med barnets far.73 Att samlevnad innan äktenskap blivit ett 

vanligt fenomen i samhället torde tas i beaktan vid utformningen av regeln om den 

delningsbara egendomens täckningsområde. Ett system som utesluter sådan egendom som 

kan föras tillbaka till tiden innan äktenskapet torde därmed vara problematiskt att införa i 

                                                           
73 Bodelning mellan makar – verklighetens betydelse för framtidens regelutformning, Tidsskrift för 

Familierett, Arverett og Barnevererettslige spörsmål, Nr.1/2011/årgang 9, s. 58.  
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det svenska samhället. Den jämförelse som gjorts mellan de europeiska länderna visar, att 

alla regleringar har sina fördelar och nackdelar. Det är vidare omöjligt att lagstifta på ett 

sådant sätt som tillfredsställer alla människor. Frankrike och Tyskland har valt att låta 

makarna välja det egendomssystem som passar dem och visserligen kan en sådan möjlighet 

vara bra, eftersom det då är upp till makarna själva att relativt långtgående justera reglerna 

gällande deras egendomsförhållanden och låta lagen anpassa sig till just deras 

egendomsförhållanden, men frågan är om inte dessa möjligheter är aningen krångliga och 

svåra för gemene man att förstå? En tydlighet som underlättar förståelsen för lagen torde 

saknas om möjligheterna blir för många och komplexa. Problemet med tydlighet och 

okunskap bland befolkningen har dock Frankrike och Tyskland löst med ett krav på att ett 

äktenskapsförord alltid skall upprättas av en notarie, för att bli rättsligt bindande. Ett sådant 

krav vid upprättandet av äktenskapsförord torde vara en ypperlig lösning även i Sverige, 

inte endast för att upprätta tydliga och rättligt riktiga äktenskapsförord, utan även för att 

sprida kunskap om hur egendomsförhållanden makar emellan ser ut under äktenskapet och 

vid äktenskapsskillnad.  

      Av alla de länder som i denna uppsats diskuteras skiljer sig den svenska regleringen 

gällande den delningsbara egendomens täckningsområde mest från de övriga länderna. Det 

engelska systemet innebär en än mer osäker och oförutsägbar lösning på makarnas 

delningsbara egendom, eftersom det inte finns någon strikt gräns mellan delningsbar 

egendom och icke-delningsbar egendom. Visserligen är makarnas egendom indelad i s.k. 

äktenskaplig och icke-äktenskaplig egendom, av vilka äktenskapslig egendom åtminstone 

skall delas mellan makarna. Den icke-äktenskapliga egendomen blir delningsbar egendom 

om rättvisan så kräver. Den egendom som makarna förvärvat innan äktenskapet skall i 

första hand inte anses vara delningsbar egendom, men kan i vissa fall inkluderas i denna. 

Det är dock en bedömning som görs av domstolen. Som tidigare påpekats bygger ett 

svenskt äktenskap vanligtvis på en relativt lång period av sammanboende innan äktenskap 

ingås. Under denna tid lever de blivande makarna högst sannolikt precis som de kommer 

att göra under äktenskapet och en ekonomisk sammanflätning sker redan innan 

äktenskapets början. Det torde därmed vara svårt att endast dela på sådan egendom som 

uppkommit som en frukt av äktenskapet, även om en sådan reglering används i flera av de 

europeiska länderna idag. En liknande begränsning av giftorättens täckningsområde har 

dessutom gjorts i Norge.   

     Den norska lagens utgångspunkt gällande egendomsfördelning vid skilsmässa utgår från 

samma princip som de övriga nordiska länderna. Makarnas sammanlagda 
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nettoförmögenhet skall, enligt 58 § Ektenskapsloven delas lika mellan makarna. Den 

norska regleringen har dock genom en skevdelningsregel gjort en begränsning i den 

delningsbara egendomens täckningsområde. Enligt 59 § Ektenskapsloven kan värdet på 

tillgångar som klart kan spåras tillbaka till de medel som en make hade när äktenskapet 

ingicks eller därefter förvärvat genom arv eller gåva från den andra maken hållas utanför 

delningen. Denna regel som begränsar giftorättens täckningsområde kan tänkas ha medfört 

att behovet av avtal om enskild egendom har blivit mindre i Norge än i de andra nordiska 

länderna.74 Norge har därmed tagit ett steg närmare den övriga europeiska regleringen 

gällande giftorättens täckningsområde, framförallt Frankrike. Norrmännen har dock valt att 

införa denna begränsning som en skevdelningsregel. Visserligen finns det 

skevdelningsregler även i Sverige, men utformningen av dessa skiljer sig från den norska 

modellen. De svenska skevdelningsreglerna syftar främst till att det inte skall vara möjligt 

att efter kortvariga äktenskap skilja sig till pengar.75 Konsekvensen av dessa 

skevdelningsregler är därmed att den make som är förmögnare skall, efter en 

skälighetsbedömning, behålla mera av sitt giftorättsgods.76 Den norska skevdelningsregelns 

konsekvens är en direkt begränsning av den delningsbara egendomens täckningsområde, 

även om utgångspunkten fortsättningsvis är att all makarnas egendom är giftorättsgods.77 

Skillnaden mellan de olika utformningarna av dessa skevdelningsregler blir, att den svenska 

modellen leder till en materiell bedömning av vad som är skäligt. Den norska modellen, 

däremot, är en bevisfråga angående egendomsvärdenas ursprung. Begränsningen av 

giftorätten genom att utesluta sådan egendom som klart härstammar från en tid innan 

äktenskapet låter visserligen rimlig med tanke på ökade mängden skilsmässor och omgiften, 

men är knepig av två anledningar. Den första anledningen är som tidigare nämnts, att 

majoriteten av äktenskap inleds med samlevnad. En lösning på detta kunde självklart vara 

att samboegendomen skulle ingå i giftorätten och att giftorätten istället begränsades genom 

att utesluta sådan egendom som klart härstammar från en tid innan samlevnaden. En sådan 

justering av vilken egendom som utesluts från den delningsbara egendomen åtgärder inte 

det andra problemet som uppstår vid en liknande reglering. Den andra anledning som leder 

till svårtillämplighet torde vara de bevissvårigheter som uppstår gällande egendomens 

                                                           
74 Agell, Nordisk Äktenskapsrätt, s. 170.  

75 Agell, Nordisk äktenskapsrätt, s. 374.  

76 A.st.  

77 A.st.  
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ursprung. I och med bevissvårigheterna torde även antalet tvister vid bodelning mellan 

makar öka. De problem som uppstått i och med den norska skevdelningsregeln har även 

diskuterats av Thomas Eeg, som i sin artikel78 framförallt framhäver problemen med 

avkastning och fastställandet av egendomens ursprung samt värdeökning. Eeg menar att 

det inte går att komma ifrån de facto, att regeln medför tvister, som i sin tur kan leda till 

domstolsprocesser.79  

     Den svenska jämkningsregeln skulle kunna jämföras med den princip som används i 

England. I England skall den icke-äktenskapliga egendomen delas, om det anses rättvist. I 

Sverige skall egendom inte delas, om det anses vara mera rättvist så. Ett gemensamt 

problem gällande dessa två principer är, att deras tillämpning beror på en 

skälighetsbedömning om vad som är rättvist och inte. Rättvisa är ett relativt begrepp och 

ett sådant begrepp är svårdefinierad i lag. Utgången kan därmed bli olika beroende på vem 

det är som bedömer vad som anses vara rättvist och skäligt. Problemet med den norska 

skevdelningsregeln om giftorättens begränsning leder till andra problem, nämligen 

bevissvårigheter och tvister.  

     Konsekvensen av den norska skevdelningsregeln är, att den delningsbara egendomens 

täckningsområde liknar den som används i Frankrike. Skillnaden mellan dessa två länder är 

dock, att makarna i Frankrike samäger den egendom som sedan skall ingå i den 

delningsbara egendomen medan makar i Norge får från den delningsbara egendomen 

undanta sådan egendom som uppenbarligen härstammar från en tid innan äktenskapets 

ingående. Graden av ekonomisk självständighet torde därmed vara betydligt mycket högre i 

Norge, eftersom makarna där, precis som i Sverige, ses som två separata individer under 

äktenskapet och därmed inte blir samägare till den delningsbara egendomen. Om Sverige 

införde en liknande regel som den norska skevdelningsregeln skulle den nordiska 

rättslikheten återigen vara införd. En justering gällande täckningsområdet för makarnas 

giftorättsgods i likhet av den skevdelningsregel som idag finns i Norge skulle dessutom 

kunna leda till en mera samhällsanpassad lagstiftning. Däremot är en införing av en sådan 

regel i det svenska regelsystemet ett steg bakåt gällande den tydlighet och enkelhet som nu 

finns i det svenska systemet. Oavsett hur begränsningen av giftorätten sker, bör hänsyn tas 

till den tid som makarna samlever innan äktenskapet, vilket leder till att åtminstone 

samboegendomen bör inkluderas i den svenska giftorätten. Det giftorättssystem som idag 

                                                           
78 Eeg, Thomas, Skjevdeling, Tidsskrift for Familierett, Arverett og Barnevernrettslige sporsmål, 

Nr.2/2007/årgang 5.  

79 A.a. s. 118.  
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tillämpas i Sverige är tydlig och skapar få tvister i jämförelse med de övriga europeiska 

ländernas lagstiftning. Även om resultatet av den jämförelse mellan de olika europeiska 

ländernas regelsystem som gjorts i denna uppsats i samband med den utvärdering som 

ovan gjorts visar, att det är svårt att hitta ett egendomssystem som inte har några nackdelar. 

En förändring av det svenska giftorättssystemet är därför inte klart motiverad för tillfället 

av just den anledningen att de regelsystemen som tillämpas i övriga Europa innehåller 

svårigheter som ofta torde kunna leda till tvister.  Utan förändringar i ländernas regelsystem 

är dock en harmonisering av lagstiftningen inte möjlig. Frågan är om Europa är redo att 

harmonisera sina lagstiftningar eller om skillnaderna i rättstraditionen, kulturen helt enkelt 

är för olika för att ett liknande regelsystem skall kunna åstadkommas.  

  

 

8 Behovet och möjligheterna till en harmonisering av lagstiftningen 

 

I propositionen till ÄktB som trädde i kraft år 1987 skrivs följande:  

 

”Giftermålsbalken utformades på sin tid i nordiskt samarbete. Att ett sådant samarbete är värdefullt från 

flera synpunkter torde alltjämt vara oomtvistligt. Betydelsen av detta samarbete har på senare tid snarare 

ökat i takt med den allt större rörligheten över gränserna i Norden. Särskilt när det gäller den 

familjerättsliga lagstiftningen har de som flyttar från ett nordiskt land till ett annat ett självklart intresse av 

att lagstiftningen är så likartad som möjligt i de olika länderna.” 

Dessa tankar uttrycktes snart närmare trettio år sedan och är av stor vikt även idag. Istället 

för att söka harmoniseringsåtgärder inom Norden torde dock ett behov av harmonisering 

av familjerättslagstiftningen idag finnas i hela Europa. De europeiska medborgarnas vilja att 

finna säkerhet och trygghet i att den materiella lagstiftningens konsekvenser inte skiljer sig 

markant beroende på var i Europa man bor torde motsvara den önskan om harmoniserad 

lagstiftning som sedan länge funnits bland de nordiska medborgarna. En vilja till 

harmonisering av äktenskapslagstiftningen torde därför finnas även i Europa. Frågan är om 

ett sådant omfattande harmoniseringsarbete är möjligt är möjlig i Europa eller om 

harmoniseringsåtgärderna endast är möjliga mellan de nordiska länderna. Eftersom denna 

uppsats diskuterat makarnas egendomsförhållanden kommer även harmoniseringsfrågan att 

gälla denna del av lagstiftningen, även om ett behov av en harmonisering gällande den 
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övriga äktenskapsrättsliga samt successionsrättsliga lagstiftningen torde finnas i lika hög 

grad.  

     Den nordiska rättslikhetens vikt har varit en viktig fråga enda sedan det nordiska 

samarbetet i början av 1900-talet och idag är den nordiska sociala och kulturella miljön så 

likartad att det enligt Agell borde gå att överbrygga de flesta skillnader.80 

Harmoniseringsåtgärder inom Norden torde därmed inte vara en fullt omöjlig uppgift, om 

ett allvarligt försök görs. De skillnader som finns kan antagligen relativt enkelt lösas, 

eftersom lagarna ändå bygger på likartade grundvärderingar.81 Skillnaderna i de övriga 

europeiska ländernas lagstiftningar är dock större än de som finns mellan de regler som 

tillämpas i de nordiska länderna och en harmonisering av hela Europas lagstiftning torde 

därmed vara en svårare uppgift. Jag har dock svårt att tro att de vanliga medborgarna i 

Frankrike och Tyskland har en fullkomlig förståelse för den lagstiftning och de möjligheter 

lagstiftningen erbjuder makarna i dessa länder och att en särskilt stark rättsuppfattning inte 

torde ha bildats i dessa länder. Även i Sverige är sannolikt kunskaperna om rättsläget hos 

gemene man relativt dåliga. Om rättsuppfattningen inte är särskilt starkt och kunskaperna 

om rättsläget dåliga torde det inte finnas starka åsikter hos gemene man att inte vidta 

harmoniseringsåtgärder och eventuellt ändra lagstiftningen.  

     Den jämförelse som ovan gjorts gällande makars egendomsförhållanden visar en 

varierande grad av flexibilitet i lagens utformning. I de flesta länder i Europa, såsom 

Tyskland, Frankrike och Sverige, har lagstiftningens utformning varit den samma under en 

relativt lång tid, medan Englands domstolar fortfarande i viss grad utformar den engelska 

regleringen. I och med viktiga domar såsom White v White, Miller v Miller och McFarlane 

v Mcfarlane har det engelska systemet under åren utvecklats mot ett håll som liknar det 

system som vi har i Sverige. Eftersom den engelska lagen i stort sett formas genom 

domstolens arbete och domarnas syn på rättvisa är det dock svårt att införa en 

harmoniserad lagstiftning. I länder där lagstiftningen består av paragrafer och lagböcker 

torde därmed en tydligare och mera lättöverskådlig förändring vara möjlig. Den franska 

och tyska regleringen tillåter makar att välja alternativa egendomssystem, vilket i sig innebär 

att lagstiftningen erkänner olika alternativ till samma problem. En harmonisering av 

lagstiftning skulle möjligen vara enklare i sådana länder än i de nordiska länderna, där 

lagstiftningen erbjuder en regel att bli tillämplig på alla makar. Som exempel på en sådan 
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81 A.st.  
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lagstiftning kan nämnas Sveriges relativt rigida regelsystem.  

     Även om regelsystemen i dagens Europa skiljer sig från varandra kan en harmonisering 

av lagstiftningen i teorin inte vara omöjlig. I den Europeiska Unionen finns idag 

harmoniserad lagstiftning på flera områden inom lagstiftningen och de mål som Unionen 

har består bl.a. av att erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 

utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer garanteras samt bekräfta och främja 

sina värderingar och intressen samt bidra till skydd av sina medborgare. Den ska bidra till 

fred, säkerhet, hållbar utveckling av vår jord, solidaritet och ömsesidig respekt mellan 

folken, fri och rättvis handel, utrotning av fattigdomen och skydd för de mänskliga 

rättigheterna, samt till strikt efterlevnad och utveckling av internationell rätt.82 Till 

Europeiska Unionens exklusiva befogenheter och delade befogenheter hör bl.a. 

tullunionen, den gemensamma handelspolitiken, ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning och området med frihet, säkerhet och rättvisa.83Även om EU har 

befogenheter att agera på flera olika områden inkluderar befogenheterna inte den 

familjerättsliga lagstiftningen. Om EU inte har befogenheter att harmonisera inom 

familjerätten blir harmoniseringsåtgärderna beroende av ett annat slags samarbete. Ett 

sådant samarbete har uppstått mellan de europeiska länderna och har utmynnat i en ny 

familjerättslig kommitté, den europeiska familjerättskommittén, CEFL.  

     Tanken om en harmonisering om familjerättslagstiftningen är inte en särskilt ny tanke 

och förslag på principer gällande makars egendomsförhållanden som skulle medföra en 

harmonisering på området har redan lagts fram av CEFL. Dessa principer är ett resultat av 

en jämförelse mellan europeiska länders rättsregler och en systematisk analys av dessa 

rättsjämförelser.84 Dessa principer skulle kunna kallas en kompromiss mellan de europeiska 

länderna, vilket dock förutsätter ett seriöst försök från alla länder, inte minst Sverige. För 

att en förändring av lagstiftningen skall kunna vara möjlig, bör Sverige överge den rädsla 

och oro som finns för förändring och begräsning av giftorätten. Framförallt bör den 

restriktiva inställning som den svenska lagstiftaren har gällande vikten av tydlighet och 

enkelhet i regelsystemet i viss grad överges om en europeisk lagharmonisering av 

äktenskapsrätten någonsin skall vara möjlig och en kompromiss i likhet med de principer 

som författats av CEFL bör göras.  

                                                           
82 Fördraget om Europeiska Unionen, FEU, art. 3.  

83 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt, FEUF, art. 3-4. 

84 Se CEFL 24, European Family Law in Action och CEFL 33, Principles of European Family Law Regarding 

Property Relations Between Spouses. 
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