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1. Inledning 

 
Den grundläggande principen för äganderätten när det gäller såväl makar som sambor är att 

var och en råder över sin egendom och står för sina skulder. Detta innebär att den av makarna 

eller samborna som förvärvat egendomen och på så sätt infört denna i boet är att betrakta som 

egendomens ägare makarna eller samborna emellan. Denna reglering har gällt i Sverige sedan 

1920 års GB trädde i kraft. Detta är den pricipiella utgångspunkten men vid sidan av denna 

bestämmelse har det genom rättspraxis vuxit fram en princip som godtar att samägandeätt kan 

uppkomma till egendom som utåt sett enbart ägs av den ena maken. Principen om dold 

samäganderätt. Samma princip gäller även för sambor. HD verkar ha grundat denna princip på 

att det förelegat en överenskommelse mellan makarna eller samborna att de båda skulle bli 

ägare, trots att förvärvet skett i endast den ena maken eller sambons namn. För att denna 

princip ska bli tillämplig krävs att vissa rekvisit är uppfyllda. Dessa är att egendomen ska ha 

köpts för gemensamt bruk, den dolde ägaren ska ha bidragit ekonomiskt till köpet i syfte att 

bli samägare och den öppne ägaren ska ha förstått denna avsikt. Det kan kanske verka enkelt 

att avgöra om dessa olika krav kan anses uppfyllda men så är inte alltid fallet. Och i vissa 

lägen kanske principens omfattning skulle behöva utökas för att kunna skapa en större form 

av rättvisa. Ett exempel på en sådan situation där rättvisa kan diskuteras är följande: 

Efter att ha bott tillsammans i över 20 år valde Erik och hans sambo att separera. Huset som 

de bodde i köpte sambon innan de träffades. Erik har alltid älskat detta hus och har varit med 

och renoverat det från grund till tak. Han har bidragit med både pengar och tid för att de 

skulle få det så bra som möjligt i huset och att detta skulle hålla så hög standard som möjligt. 

Nu när det inte är sambor längre har Erik upptäckt att hans chanser är små att få behålla 

huset eller i alla fall få någon typ av ersättning för allt sitt slit. Han har alltid sett huset som 

deras gemensamma och känner sig nu både lurad och utnyttjad. 

Här kan konstateras att det faller på det första kravet, kravet att fastigheten ska vara inköpt för 

gemensamt bruk. Fastigheten utgör alltså inte någon bodelningsbar egendom. Investeringarna 

i pengar och tid i huset skapar inte heller någon dold äganderätt i huset och det gör inte heller 

huset till bodelningsbar egendom i sambolagens mening. Om inte någon överenskommelse 

gjorts mellan parterna ser det svårt ut för Erik att få ut någon ersättning. Är detta en rimlig 

lösning? Eriks insatser har bidragit till att värdet på huset ökat och båda parterna har haft stor 

nytta av hans arbete. En investering som gjorts senare borde väl också räknas?  
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Den dolda samäganderätten ger också upphov till en strid mellan två starka rättssubjekt, 

nämligen familjen och borgenären. I en familj har makarna möjlighet att ingå avtal med 

varandra och detta kan göras till skada för borgenären. En viktig fråga blir då vem som ska 

prioriteras och varför? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Mitt syfte i den här uppsatsen är till att börja med att utreda rättsläget vad gäller principen om 

dold samäganderätt och se hur denna tillämpas av domstolarna, därefter att analysera ett antal 

olika situationer där denna princip kan bli tillämplig och undersöka vem som prioriteras och 

varför. Jag kommer sedan att utreda lagstiftarens syn på familjen och borgenären för att sedan 

kunna diskutera och analysera kring principen och de inblandade parterna.  

- Hur ser rättsläget ut vad gäller dold samäganderätt? 

- Vem ska prioriteras i en bestämd situation och varför? 

- Hur ser lagstiftaren  på familjen och borgenärens rättigheter? I förhållande till varandra? 

- Varför är principen om dold samäganderätt inte lagstiftad?  

 

1.2 Teoretisk utgångspunkt 

 

Den för uppsatsen mest grundläggande tanken är rättvisa och den intresseavvägning som 

måste göras för att detta ska kunna uppnås. Jag är väl medeten om att det finns många olika 

uppfattningar kring vad som är rättvisa och vad som inte är det. Inom juridiken anses rättvisa 

vara det som följer av lagen. Enligt den s.k. teorin om rättvisa som avvägning mellan olika 

hänsyn är vidare en lag att betrakta som rättvis då den utgör en adekvat avvägning mellan 

relevanta värden.
1
 I vissa fall där viktiga och svåra intresseavvägningar fordras väljer 

lagstiftaren att genomföra dessa så att det klart framgår av lag eller förordning huruvida, och i 

så fall under vilka förutsättningar, de aktuella åtgärderna är tillåtna. I andra fall, till exempel 

om behovet av flexibilitet är stort, kan intresseavvägningen helt eller delvis överlåtas till 

                                                           
1
 Peczenik,Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s.263-264 
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någon annan instans, eventuellt med angivande av vissa kriterier för bedömningen.
2
 En 

särskild form av avvägning är s.k. proportionalitetsavvägningar, där bedömningen ska göras 

om skälen för en åtgärd uppväger det intrång som åtgärden innebär för något motstående 

intresse. 

När en rättstillämpare står inför ett sådant  avvägningsproblem som dold samäganderätt kan 

innebära,  måste denne ställa sig frågan om vilka intressen som finns för respektive mot de 

både parterna och hur en avvägning mellan dessa båda intressen sker eller bör ske. Denna 

avvägning måste göras om och om igen i olika rättsfall och rättsfallstyper. Varje gång denna 

avvägning görs måste alla relevanta hänsyn beaktas.
3
 Med denna teoretiska utgångspunkt 

kommer jag att använda mig av familjen och borgenären som analysverktyg för att reda ut den 

dolda samäganderätten och dess tillämpning.  

 

1.3 Metod och Material 

 

Den metod jag använt för att utreda rättsläget och bestämma gällande rätt är den 

rättsdogmatiska metoden. Eftersom principen om dold samäganderätt inte finns lagreglerad 

blir materialet begränsat. Det som jag har gjort är att sammanställa och tolka rättsfall och 

studera litteratur på området. Med anledning av denna begränsning har jag gått igenom ett 

stort antal rättsfall och har valt att sammanställa de med störst betydelse för principens 

tillkomst och utveckling. Inom litteraturen har främst Margareta Brattströms Dold 

samäganderätt - en sammanfattning som publicerats i Juridisk tidsskrift, Gösta Walins bok 

om Samäganderätt och Anders Agells bok Äktenskap Samboenede Partnerskap använts. 

För att ta reda på och förstå lagstiftarens syn på familj och borgenär har framförallt förarbeten 

till aktuella lagar, ÄktB, UB och KonkL,  studerats och analyserats. Även resonemanget som 

domstolarna för i praxis kring detta samt Monica Burmans Den farliga familjen och 

borgenärerna har studerats noga. 

Vad gäller de olika situationer som jag valt att ta upp och försöka finna en lösning till har 

domstolarnas, framförallt HDs, resonemang i liknande situationer studerats tillsammans med 

aktuell litteratur på området och därefter har en utredning gjorts. Efter avslutad utredning har 

jag tagit fram en lösning som fastställer gällande rätt för just en sådan uppkommen situation. 

                                                           
2
 Rynning,Patientuppgifter som forskningsresurs, FS 2003, s.96  

3
 Peczenik, 2005, s.264 
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Det är främst resonemangen kring kraven som ska vara uppfyllda och hur man ser på de olika 

aktörernas behov av prioritering som legat till grund för detta. 

Vad gäller litteraturen som jag använt mig av är den skriven av de främsta experterna inom 

området familjerätt. Detta gör att jag finner stor tillit till dessa källor. Det stora antal rättsfall 

där frågan rörande dold samäganderätt har prövats tyder på att frågan är väl utredd. De fall jag 

valt att referera och beröra i denna uppsats är de som jag anser har haft störst betydelse för 

principens tillkomst och utveckling.   

 

1.4 Avgränsning 

 

Dold samäganderätt kan tillämpas på både lös egendom och fast egendom. När principen ska 

tillämpas är en stor skillnad mellan dessa egendomskategorier själva förvärvet. Samäganderätt 

till lös egendom kan ske genast genom ett tyst förvärv,
4
 vilket innebär att makarna eller 

samborna kan bli samägare till något som den andra maken eller sambon förvärvar utan att 

något avtal om detta finns.  Många gånger kan det vara en tillfällighet vem av makarna eller 

samborna som lagt ut pengarna för just det aktuella förvärvet. Den andra maken eller sambon 

kan ha lagt ut motsvarande belopp på något som konsumerats eller i vart fall inte längre finns 

i behåll.
5
 När det gäller fast egendom krävs däremot  en insättandeförklaring eller dom för att 

en giltig äganderätt ska kunna uppkomma. Jag har valt att fokusera på situationer som rör fast 

egendom och alltså inte beröra lös egendom.   

Principen om dold samäganderätt kan tillämpas på både makar och sambor och detta sker då 

utan skillnader. Därför har jag valt att ta med både dessa parkonstellationer. 

 

1.5 Disposition 

 

För att läsaren ska förstå principen om dold samäganderätt inleder jag med att redogöra för 

när den kan tillämpas, vilka krav som ska vara uppfyllda och grunderna kring fastighetsköp. 

                                                           
4
 NJA 1986 s.25 

5 Tottie & Teleman, Äktenskapsbalken – En kommentar, upplaga 2, Nordstedts Juridik, Visby, 2010, 

s.32 
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Därefter går jag igenom de mest centrala rättsfallen på området för att visa hur principen 

växte fram och hur den har utvecklats. Sedan förklarar jag vad det kan innebära för fördelar 

med att hävda dold samäganderätt och i vilka situationer man kan göra detta. 

I fjärde kapitlet har jag skapat egna fall där den dolda samäganderätten kan tillämpas men det 

är inte självklart hur denna tillämpning ska ske. Jag redogör kring gällande rätt med hjälp av 

praxis och litteratur på området.  

Därefter följer en diskussion kring de två rättssubjekten familjen och borgenären. Dessa bådas 

olika intressen står ofta i fokus när den dolda samäganderätten ska tillämpas. I detta avsnitt 

försöker jag ge en bild av hur lagstiftaren och rättstillämparen ser på dessa båda aktörer och 

hur pass stark ställning dessa har. 

I det sista kapitlet gör jag en analys och för en diskussion om det som framkommit i denna 

uppsats. Det är framförallt de olika fallen som behandlas där familjen och borgenärens 

rättigheter ställs mot varandra och jag försöker finna en balans mellan dessa båda.  
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2. Förutsättningar för dold samäganderätt 

2.1 Inledning 

 

Enligt 1:3 Äktenskapsbalken råder varje make över sin egendom, vilket innebär att varje 

make har rättigheter och skyldigheter över sin egendom. Makar har så kallad giftorätt i 

varandras egendom, om det inte finns ett äktenskapsförord med villkor som stadgar annat. 

Giftorätt är dock inte det samma som äganderätt utan är istället ett anspråk på att vid 

upplösning av makarnas gemenskap få vara med och dela värdet av den andres egendom.
6
  

Äganderätten förändras således inte när äktenskap ingås. För bedömning av vilken make som 

äger vad, är utgångspunkten att vad vardera make fört in i äktenskapet eller köpt för sina 

pengar är denne också ägare till. Ofta är nog förhållandet dock mera komplicerat, eftersom 

makarna kan ha gemensam ekonomi och omväxlande göra inköp och ha utgifter för bohag 

eller mat och hyra. Detta sker ofta utan att makarna upprättar något avtal om vem som ska äga 

vad. I dessa fall anses samäganderätt till lösöre i form av bohag kunna uppkomma på grund av 

att makarna omväxlande köper olika föremål som kommer att utgöra en gemensamt ägd 

egendomsmassa. Det som sagts här ovan beträffande makar gäller även för sambor. 

Situationen är inte lika enkel när det handlar om makars eller sambors bostad eftersom denna 

ofta har ett för högt värde för att kunna bli samägd genom omväxlande inköp. Dessutom krävs 

enligt 4:1 Jordabalken att vissa formkrav är uppfyllda för att köparen ska bli ägare 

civilrättsligt. Avtalet måste vara skriftligt och består ofta av två delar, ett köpekontrakt och ett 

köpebrev.
7
 I dessa handlingar ska fastighetsbeteckningen på egendomen framgå, 

köpeskillingen ska framgå och en överlåtelseförklaring ska ges, i vilket det framgår att 

säljaren genom avtalet överlåter fastigheten till köparen. Att det är överlåtelsetypen 

försäljning som avses måste också framgå.
8
  När en giltig överlåtelse har genomförts är den 

nya ägaren skyldig att söka inskrivning av förvärvet, så kallad lagfart, enligt 20:1 JB. Syftet 

                                                           
6 Agell &Brattström, Äktenskap Samboenede Partnerskap,upplaga 5, Iustus förlag AB, Uppsala, 2011, 

s.52 

7 Lunden & Molin, Makar-Juridiken kring äktenskapet, upplaga 3, Media Print, Uddevalla, 2005, s.53  

8 Grauers, Fastighetsköp, upplaga 20, Studentlitteratur, Uppsala, 2012, s.47f 
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med detta är att styrka att en giltig äganderättsövergång har skett.
9
 Detta formkrav försvårar 

antagandet av samäganderätt mellan makar enligt mera fria resonemang om makarnas 

gemensamma ekonomi. Detta får även sakrättsliga konsekvenser där borgenärens rättigheter 

får ett starkare skydd.   

Om en fastighet förvärvats i enbart den ena makens namn men det finns en överenskommelse 

mellan makarna att fastigheten ska bli samägd kan detta skapas trots att ena maken inte är 

köpare enligt avtal med säljaren. Förvärvet kan ses som ett kommissionsköp, d.v.s. ett förvärv 

i en köpares namn men helt eller delvis för annans räkning. På grund av denna 

överenskommelse om gemensamt förvärv anses kommissionären vara skyldig att insätta 

kommittentens andel av fastigheten genom en formenlig överlåtelse av andelen. Det är alltså 

mellan makarna som det formenliga köpet sker.  Om kommissionären inte vill överlåta en 

andel av fastigheten som han är skyldig att göra, kan rätten genom dom insätta den andra 

maken som ägare till dennes andel.  Reglerna om kommissionsköp finns i kommissionslagen 

(2009:865, KomL). Ett problem är att denna lag endast är tillämplig på lös egendom
10

 

samtidigt som principen om dold samäganderätt kan tillämpas även på fast egendom. Det 

saknas alltså en lagreglering och istället finns det ett antal rättsfall som visar vad som gäller i 

en bestämd situation där dold samäganderätt kan uppkomma.  

 

2.2 Kraven för dold samäganderätt 

 

Enligt ett flertal rättsfall måste följande förutsättningar vara uppfyllda för att dold 

samäganderätt ska kunna uppkomma: 

-  egendomen ska ha inköpts för parets gemensamt bruk 

-  den som är dold ägare ska ha bidragit till köpet ekonomiskt 

-  parterna får anses ha förutsatt att egendomen ska ägas gemensamt 

Gemensamt för dessa förutsättningar är att de ska vara uppfyllda vid själv köpet. En senare 

inträffad händelse kan dock styrka omständigheter som funnits vid köpet.
11

  

 

                                                           
9
 20 kap 5§ 1st JB 

10
 1§ KomL 

11
 NJA 2008 s.826 



11 
 

2.2.1. Köpt för gemensamt bruk 

 

Dold samäganderätt gäller endast sådan egendom som införskaffats för att användas av paret 

gemensamt. Detta innebär att dold samäganderätt i normala fall inte kan uppkomma när det 

gäller egendom som köpts innan förhållandet inleddes. Inte heller på egendom som den ena 

parten fått i gåva, arv eller genom testamente. När det gäller fast egendom har enligt praxis 

detta rekvisit uppfyllts när det handlar om makarnas eller sambornas gemensamma bostad.
12

  

När det gäller fritidsbostäder har HD slagit fast i NJA 2008 s. 826 att även dessa kan ge 

upphov till dold samäganderätt. Det är framförallt två skäl som anges för detta, nämligen att 

det kan leda till gränsdragningsproblem när två fastigheter kan användas nästan lika mycket 

och det alltså kan vara problematiskt att säga vilken som är deras gemensamma bostad och 

vilken som är deras fritidsbostad samt att fritidsbostäder ofta har ett stort ekonomiskt värde 

och att då inte ha ett möjlighet till ett samäganderättsanspråk är orimligt.
13

  

2.2.2. Ekonomiskt bidrag 

 

När det gäller det ekonomiska bidraget krävs en direkt koppling till egendomen som maken 

eller sambon hävdar dold samäganderätt till. Bidraget ska alltså ha använts till att finansiera 

just den fastigheten och att ha köpt något annat som paret behöver räcker därför sannolikt 

inte. Det räcker inte heller med att ha underlättat köpet på något annat sätt eller att bidraget 

har lämnats indirekt, exempelvis genom att enbart ha arbetat i hemmet och därigenom 

underlättat för ägarmaken att tjäna mer pengar på sitt arbete.
14

 Bidraget ska ha möjliggjort 

eller åtminstone underlättat förvärvet. Detta tillskott kan teoretiskt sett utgöra en gåva till den 

som köper egendomen, ett penninglån eller ett tillskott för att den överlämnande 

maken/sambon önskar förvärva samäganderätt i den inköpta egendomen.   

Att det är den dolde ägaren själv som lämnar det ekonomiska bidraget är inte nödvändigt. Det 

kan vara någon närstående, exempelvis föräldrar eller syskon, som genom ekonomiskt bidrag 

underlättar förvärvet.
15

  Det ekonomiska bidraget måste  lämnas vid tiden för köpet. Om 

maken eller sambon lämnar ett ekonomiskt tillskott vid ett senare tillfälle ses dessa normalt 

som gåvor till ägarmaken om det inte står klart att det rör sig om ett lån.    

 

                                                           
12

 Se exempelvis NJA 1980 s.705, NJA 1981 s.693 
13

 S. 843f 
14

 Agell, Äganderätt till fast egendom för makar och samboende, upplaga 1, 1985, s.19 
15

 Ex NJA 1980 s.705, NJA 1981 s.693 



12 
 

2.2.3. Gemensam partsvilja 

 

När det gäller syftet med det ekonomiska bidraget, finns inget krav som säger att makarna 

eller samborna ska ha diskuterat och uttryckligen kommit överens om varför detta lämnats. I 

de flesta fall räcker det, för att uppfylla rekvisitet, att tillskottet inte skulle ha lämnats om inte 

samäganderätt skulle uppkomma. Partsavsikten behöver alltså inte vara uttryckt, utan 

omständigheterna i övrigt kan tyda på att en sådan förelegat vid förvärvet. I en situation där 

den ena parten gett ett ekonomiskt bidrag till den andre partens förvärv och då tagit för givet 

att de båda skulle bli att anse som ägare, men köparen inte insett detta så kan inte 

samäganderätt uppkomma. De måste finnas en gemensam partsavsikt. I NJA 1981 s. 693 

verkar HD ha kommit fram till att makarna förutsatt att de skulle bli samägare trots att 

fastigheten köptes i enbart den ena partens namn och att ingen giftorätt gällde mellan makarna 

på grund av äktenskapsförord. Ett antagande av en gemensam partsvilja kom till uttryck 

senare i NJA 1982 s.589. Det är den dolde ägaren som har bevisbördan för att de båda hade en 

gemensam partsvilja vid köpet.
16

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 NJA 1992 s.163 
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3. Praxis och motiv att åberopa dold samäganderätt 

 
Förutsättningarna för principen om dold samäganderätt har sin grund i NJA 1980 s.705, där 

HD för första gången använder sig av denna princip. Inom de två följande åren prövades  

denna princip igen och utvecklades i två kända rättsfall. Redan i slutet av 1950-talet var 

frågan om dold samäganderätt uppe i HD men då fick den inget genomslag. Jag återger nedan  

dessa fyra centrala rättsfall som en grund för hur principen dold samäganderätt har vuxit fram. 

Sedan, för att visa på dess utveckling, även ett fall från 2008 där fritidsfastigheter också ska 

anses kunna ge upphov till dolt samägande. 

3.1.1.  NJA 1959 s.456 

 

En utländsk medborgare, som inte lagligen kunde förvärva fast egendom i Sverige, hade före 

äktenskapet bidragit med pengar som hans fästmö och sambo köpte en sommarbostad för. I 

samband med giftermålet slöt makarna ett äktenskapsförord som innebar att all egendom som 

hustrun anskaffade under äktenskapet skulle bli hennes enskilda egendom.  

Femton år senare när makarna skilt sig väckte mannen talan och yrkade att kvinnan skulle 

överföra äganderätten till deras gemensamma son. Han menade att fastigheten hade förvärvats 

av honom men skrivits på henne på grund av att han var utlänning.  

HD menade att omstädigheterna att mannen som utlänning inte utan tillstånd kunde förvärva 

fastigheten och att han bidragit ekonomiskt till köpet talade för att kvinnan varit hans bulvan. 

HD konstaterade däremot att fastigheten köpts och använts av parterna gemensamt och att 

mannens lösa egendom upptagits som kvinnans i det upprättade äktenskapsförordet för att 

säkra dem mot krav från mannens borgenärer. Domstolen drog samma slutsats när det gällde 

fastigheten. Makarnas avsikt var alltså att kvinnan skulle vara ensam ägare till fastigheten för 

att inte mannens borgenärer skulle kunna göra anspråk på egendomen. Mannen lyckades inte 

bevisa att hon köpt fastigheten för hans räkning och hans talan ogillades därför.  

 

3.1.2.  NJA 1980 s.705 

 

Drygt 20 år senare kom ett rättsfall som behandlade denna fråga igen, alltså möjlighet till dold 

samäganderätt. Detta skulle bli det första rättsfallet när HD erkände den dolda 

samäganderätten.  Mannen i samboförhållandet hade fått lagfart på en fastighet och där 
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huvudsakligen själv uppfört en bostadsbyggnad. Finansieringen av både tomtförvärvet och 

husbygget hade till största del skett genom lån, på vilka mannen torde ha erlagt 

amorteringarna. Största delen av  köpeskillingen hade lämnats som ett lån från kvinnans bror 

med hennes arbetsgivare som borgensman. Hovrätten konstaterade att det måste antas att 

fastigheten förvärvats för parternas gemensamma räkning och att de numera ägdes av parterna 

gemensamt. Mannen anförde mot detta att han aldrig sett förhållandet som beständigt och 

bindande och att det var ju han som hade betalat amorteringarna. HD höll med hovrätten och 

gjorde ett tillägg där man konstaterade att någon förändring efter förvärvet inte hade skett i 

den samäganderätt som sålunda uppkommit.  

 

3.1.3. NJA 1981 s.693 

 

Nu när det fanns en princip om dold samäganderätt som erkänts av HD kom snabbt nya fall 

där denna fråga skulle prövas. Liksom i föregående fall hade mannen i sitt namn förvärvat en 

tomt och i huvudsak svarat för finansieringen av den bostadsbyggnad som där uppfördes. 

Tomten förvärvades av kvinnans far till ett väldigt förmånlig pris. Fadern ville ge sina barn en 

bra start i livet och han sålde fastighten för ca 1000 kr trots att marknadsvädet låg mellan 

15 000 och 20 000 kr. HD fann även här att avsikten med köpet av tomten och uppförandet av 

byggnaden var att skaffa makarna och deras barn en gemensam bostad. Man tog alltså ingen 

hänsyn till att bara mannen skrev under köpehandlingarna. Makarna själva verkar inte heller 

ha fäst någon större vikt vid vem som stod på kontraktet.  HD menade också att fadern hade 

haft som avsikt att makarna skulle få lika rätt till tomten, att hustrun tog för givet att hon blev 

delägare och att mannen måste ha insett att det var frågan om ett gemensamt förvärv från 

hustruns sida. Till stöd för ett sådant förvärv talade också vad som kommit fram om bidrag 

från kvinnans sida för att skapa det gemensamma hemmet och om hennes vilja och förmåga 

att genom arbete i och utom hemmet bidra till familjens ekonomi.  

 

3.1.4. NJA 1982 s.589 

 

Detta fall är nog det som fått mest uppmärksamhet och diskuterats flitigast av experter på 

området. Två makar var gifta mellan 1948-1975 och hade ett äktenskapsförord som gjorde all 

egendom enskild. År 1957 förvärvade hustrun en fastighet i eget namn för 85 000 kr. Av 

dessa erlades 20 000 kr kontant, vilket var ett bidrag från mannen. Mannen ägde och drev en 



15 
 

konditoriverksamhet som inte var lönsam. Makarna kom därför överens att hustrun skulle stå 

som ensam ägare för att skydda fastigheten mot mannens borgenärer. Hustrun menade dock 

att hon förvärvat fastigheten för att ha en bostad efter en eventuell skilsmässa. Renoveringar 

genomfördes kommande år, vilka finansierades av mannen. 

Ord stod alltså mot ord vad gällde syftet med förvärvet. HD fann att avsikten var att 

fastigheten skulle ägas gemensamt och att hustruns påstående inte kändes rimligt, bland annat 

på grund av att de sammanlevt i fastigheten i mer än femton år. Domstolen fäste dock vikt vid 

att förvärvet gjorts i hustruns namn för att skydda den mot mannens borgenärer. Eftersom 

mannen strävat efter att fastigheten inte skulle kunna tas i anspråk av borgenärerna borde 

fastigheten även i det inbördes förhållandet tillhöra hustrun. Mannens kontantinsats skulle 

därför kunna ses som ett lån till hustrun. HD diskuterade även kring det faktum att mannen 

tidigare under en utmätningsed försäkrat att han endast ägde en bil. I domskälen konstaterar 

HD att detta får ses som en önskan att fullfölja avsikten om att skydda fastigheten från 

borgenärerna. Eden kunde på grund av detta inte tillmätas betydelse i den äganderättsfråga 

som det nu handlade om. Frågan som HD nu hade att ta ställning till var alltså om makarnas 

avsikt att skydda egendomen från borgenärerna påverkade deras inbördes avsikter. 

Majoriteten framhöll att enbart en sådan omständighet, att makarna vill undanhålla egendom 

från borgenären, inte kunde hindra samäganderätten. 

Minoriteten var av en annan uppfattning och drog paralleller till NJA 1959 s.456. Om mannen 

ville uppnå skydd mot sina borgenärer fick han också acceptera att, för att säkerställa detta 

skydd, hustrun ska anses som verklig ägare. Utmätningseden ska ses vara riktig och borde 

stödja att något konkludent avtal inte förelåg mellan makarna.  

 

3.1.5.  NJA 2008 s.826 

 

Problematiken om den dolda samäganderätten har rört makars och sambors bostadsfastigheter 

men i detta fall prövade HD huruvida denna princip skulle kunna vara tillämplig även på 

fritidsfastigheter.  

I fallet hade kvinnan i ett samboförhållande köpt en fritidsfastighet som hon även fick lagfart 

på. Förvärvet skedde 1986 och samboförhållandet tog slut under 2002 och bodelningen 

förrättades 2004. Mannen i förhållandet yrkade vid TR att han skulle ha bättre rätt till hälften 

av denna fastighet som kvinnan förvärvat eftersom den inköptes för gemensamt bruk. 
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Dessutom blev finansieringen av köpet möjlig genom att han tog flera banklån och ett mindre 

lån från en tidigare fastighetsägare. Mannen drev under den här tiden ett företag som inte var 

vinstbringande. Han menade att för att skydda fastigheten från sina borgenärer valde paret att 

låta kvinnan stå som ensam ägare. 

Kvinnan höll inte alls med om dessa påståenden och bestred yrkandet. Hon hade under lång 

tid före att paret träffades velat köpa en fastighet i just detta bostadsområde. Köpet gjorde hon 

alltså för egen räkning. Hon menade vidare att de inte ens var sambor vid detta tillfälle som 

köpet ägde rum. Mannen hade dessutom överdrivit sin ekonomiska insats. Han stod som 

borgensman för knappa hälften av köpeskillingen, resten betalade hon kontant. 

HovR bedömde situationen som att de var att anse som sambos vid förvärvet av fastigheten på 

grund av att mannen var folkbokförd på kvinnans adress vid denna tidpunkt. Domstolen 

bedömde vidare att det ekonomiska bidraget som mannen lämnat genom att stå som som 

borgensman plus att han tagit flera lån räckte och ansågs bevisat. Utifrån detta bedömdes 

också en gemensam partsvilja ha funnits att fastigheten skulle ägas gemensamt. 

När kvinnan överklagde domen till HD var inte den cenrala frågan om dold samäganderätt 

förelåg utan om principen kunde kunde tillämpas på en fritidsbostad. Om den inte skulle 

kunna tillämpas såg domstolen ett problem med gränsdragningen mellan dessa två typer av 

fastigheter. Domstolen menade att en fritidsbostad kunde användas som en åretruntbostad och 

att det ekonomiska värdet kan vara lika högt för denna typ av fastighet. Detta låg till grund för 

att principen om dold samäganderätt nu även kan tillämpas på fritidsfastigheter. 

 

3.2 Varför hävda dold samäganderätt? 

 

Den vanligaste orsaken till att en part vill hävda dold samägaderätt är för att kunna få ut mer 

vid en bodelning i samband med en separation. De tillgångar man kan tänka sig att en part är 

ute efter att få fastslaget att vara samägt är tillgångar som ingår i bodelningen och sådana som 

hålls utanför bodelningen, antingen genom fri vilja eller genom avtal. Det kan också handla 

om tillgångar som den ena parten har rätt till vid en separation. 

Det vanligaste är att en make vill hävda dold samägaderätt i tillgångar som inte ingår i 

bodelningen. Det kan då röra sig om en tillgång som enligt ett äktenskapsförord är den ena 

makens enskilda egendom. Ett äktenskapsförord kan endast reglera vilken status en tillgång 
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ska ha – enskild egendom eller giftorättsgods. Däremot kan man inte överföra äganderätten 

genom äktenskapsförord.
17

 Det betyder alltså att dold äganderätt kan uppkomma till den ena 

makens enskilda egendom trots att den är enskild egendom enligt äktenskapsförordet. Om den 

make som hävdar samäganderätt får igenom sitt krav är det värdet av halva den enskilda 

egendomen som ska ingå i bodelningen. Detta är under förutsättningen att allt inte är enskild 

egendom. 

Att hävda dold samäganderätt till tillgångar som ingår i bodelningen är i många fall inte 

nödvändigt eftersom paret ändå ska dela lika på allt. Men ibland kan det ha stor betydelse för 

bodelningsresultatet och det är när den ena maken har stora skulder som denne får avräkna 

från värdet av sitt giftorättsgods.
18

I vissa fall kanske det inte återstår något att dela på efter att 

skuldavräkningen har genomförts men om krav på dold samäganderätt går igenom får den 

skuldsatte maken inte täckning för sina skulder i sin del av egendomen. Ytterligare en 

anledning att hävda dold samäganderätt i egendom som ingår i bodelningen kan vara att båda 

makarna vill ha just den egendomen men endast den ena av dem står som ägare. 

Utgångspunkten vid lottläggning är enligt 11:7 ÄktB att vardera make i första hand ska få sin 

egendom eller de delar av den som denne vill ha. En bestämmelse som kan bryta denna 

huvudprincip vad gäller lottläggningen är bestämmelsen i 11:8 ÄktB. Om den gemensamma 

bostaden ingår i den ena makens eller i båda makars giftorättsgods är ett övertagande enligt 

paragrafen möjligt, så att den make som bäst behöver bostaden kan behålla den i sin helhet. 

Detta är också möjligt om bostaden utgör enskild egendom tillföljd av ett mellan makarna 

slutet äktenskapsförord.
19

 En förutsättning för en make att överta en bostad som tillhör den 

andra maken är vidare att det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.
20

  

Ett övertagande är dock inte möjligt enligt andra meningen, att fastigheten är enskild 

egendom till följd av villkor vid gåva eller testamente.  

Andra skäl till att hävda dold samäganderätt kan vara för att få skattemässiga fördelar eller för 

att hindra att ena makens eller sambons borgenärer att komma åt tillgångarna. 

 

                                                           
17

 7 kap 3§ ÄktB 
18

 11kap. 2§ ÄktB 
19

 Tottie & Tele man, 2010, s.351 
20

 När detta krav infördes sa departementschefen att bland de omständigheter utöver bostadsbehovet, måste 
beaktas de ekonomiska hänsynen till den make som äger fastigheten träder i förgrunden. Affektionsvärdet kan 
också vara av betydelse, denna make kanske har byggt bostadsfastigheten själv eller så kan det handla om en 
släktgård eller likanden. Se vidare  Tottie & Teleman,  s. 355 
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4. Situationer 

 
Nedan följer 7 st situationer som jag har komponerat ihop för att reda ut betydelsen av den 

dolda samäganderättens tillämpning. De argument och lösningar som presenteras är hämtade 

från praxis, då främst från resonemang som HD har fört, och från litteratur som behandlar 

dessa frågor. Min egna reflektioner tas upp i en senare del. 

 

4.1. Öppne ägaren mot Borgenären 

 

Den öppne ägaren kan ”tappa” halva äganderätten till något som denne har som säkerhet 

mot borgenären. Detta sker om den dolde ägaren ansöker om att också bli öppen ägare. 

Om det är klarlagt att den part som inte står som ägare utåt sett har rätt till andel i fastigheten, 

alltså är att se som en dold samägare, kan denna genom en formenlig överlåtelse från den 

öppne ägaren eller genom en lagakraftvunnen dom få skydd för detta äganderättsanspråk. 

Men hur blir situationen när det finns en borgenär som har en säkerhet i fastigheten och vill 

utmäta denna? 

Frågan huruvida ett ”dolt förvärv” har en sakrättslig verkan ställdes på sin spets i NJA 1984 

s.772. Paret var överens om att fastigheten hade inköpts för att ägas gemensamt, vilket var 

något de förutsatt. Detta är något som Högsta Domstolen ansåg klarlagt. Så frågan var då 

vilket skydd detta kunde innebära mot borgenären? HD började med att konstatera att den 

dolde köparen anses ha en otrygg ställning när det gäller förfogandet över fastigheten och 

drog paralleller till ett tidigare avgörande.
21

 De menade att det inte är förenligt med denna 

ståndpunkt om den dolde ägaren skulle få sakrättsligt skydd redan vid köpet mot den öppne 

ägarens borgenärer vid utmätning och konkurs. Detta skulle också kunna underlätta för 

skentransaktioner och efterhandskonstruktioner som skulle skada borgenären. Vidare kan mot 

denna ordning anföras de praktiska problem som kan uppstå för kreditväsendet genom att  

möjligheterna till en allmän bedömning av en persons kreditvärdighet skulle minska. HD 

konstaterade alltså att ett sakrättsligt skydd inte kan uppkomma utan en formenlig överlåtelse 

eller genom en lagakraftvunnen dom.  

 

                                                           
21

 NJA 1982 s.589 
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4.2. Dolde ägaren mot Borgenären 

 

Den dolde ägaren kan ha tillgångar som denne undanhåller för borgenären, genom att inte 

ansöka om att bli öppen delägare. Den dolde ägaren spelar alltså med dubbla kort, ägare 

internt men inte utåt sett. 

Som framkommit ovan har dold samäganderätt vad gäller fast egendom ingen sakrättslig 

verkan mot den öppna ägarens borgenärer.
22

Enligt 4:24 UB får fast egendom utmätas, om det 

framgår att egendomen tillhör gäldenären. Det ska då antingen vara att gäldenären har lagfart 

eller att det finns en giltig fångenshandling som stämmer med fångeskedjan i 

inskrivningsregistret. Detta innebär att endast den öppna ägarens borgenärer är berättigade att 

begära utmätning och försäljning av en sådan fastighet och att den dolde samägarens 

borgenärer inte får utmätning i egendomen förrän anspråket har omvandlats till en öppen 

äganderätt.  De kan inte heller tvinga den dolde samägaren att omvandla sin rätt till öppen då 

detta är ett personligt anspråk för den dolde samägaren. Däremot kan den doldes anspråk mot 

den öppne ägaren att bli insatt som öppen delägare utmätas, genom så kallad 

rättighetsutmätning. Då får den borgenär som sökt utmätning föra talan mot den öppne 

ägaren. Borgenären måste då visa att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för dold 

samäganderätt är uppfyllda.
23

   

Ett väldigt tydligt exempel på att spela med dubbla kort är mannens agerande i NJA 1982 

s.589.
24

 Han hävdar under äktenskapet vid en utmätningsed att han endast äger en bil och 

senare när paret skiljer sig hävdar han dold samäganderätt till halva fastigheten och hans talan 

bifölls av domstolarna. I NJA 2004 s.397 ville kronofogden utmäta rättigheten till en  

fastighet, enligt 4:23 UB, när de ansåg att mannen var dold samägare till denna. Han hade gett 

ekonomiskt bidrag och fastigheten hade köpts för att paret skulle bo där gemensamt. 

Fastigheten hade också använts som säkerhet för lån som mannen tagit ensam eller till hans 

företag. Parets syfte vid förvärvet var att kvinnan skulle stå som ensam ägare, något som ses i 

köpkontraktet dem emellan. Staten lyckades inte visa motsatsen. Här hade alltså partsavsikten 

kommit till sådant uttryck att presumtionsregelns tillämplighet inte blev aktuell. 

Även i RH 2000:93 ville kronofogden utmäta den dolda äganderätten till en fastighet som de 

menade att gäldenären ägde. Fastigheten köptes för att paret gemensamt skulle bo där och för 

                                                           
22

 NJA 1984 s.772, se även NJA  1985 s.615 
23

 NJA 1985 s.615, jfr RH 2000:93 
24

 Se ovan 
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betalningen tog den öppna ägaren lån i banken, tillförde likviden från försäljningen av en 

annan fastighet plus ett lån från den dolde ägaren. Papper på lånet fanns. Domstolen 

konstaterade att köpet gjorts för gemensamt bruk och att båda bidragit ekonomiskt, så 

kronofogdens talan bifölls . 

När den öppne och dolde ägaren är överens om ägandet av fastigheten kan de ganska enkelt 

försvåra borgenärens möjligheter att bevisa den dolda samäganderätten. Om den dolde ägaren 

är den som ensam finansierat köpet är det vanligtvis inga större svårigheter för borgenären att 

visa dold samäganderätt. Något som däremot är betydligt svårare att bevisa är att parterna haft 

en gemensam partsvilja att samäga egendomen när den överlåtits genom formenlig handling 

från ena maken till den andra maken.
25

  

 

4.3. Fem möjliga konflikter mellan Öppne ägaren och Dolde ägaren 

 

Nedan kommer fem situationer som rör makarna eller samborna inbördes tas upp men det 

hindar inte att frågor som rör borgenärens rättigheter uppkommer. Dessa kommer dock att 

beröras mer när detta avsnitt diskuteras och analyseras i kapitel 6.  

4.3.1. Situation 1  

Den öppne ägaren kan vid en eventuell skilsmässa fortsatt stå som ensam ägare och då hålla 

tillgången utanför bodelningen. Detta är möjligt om de tre kraven inte är uppfyllda och vid en 

skilsmässa är stämningen ofta inte särskilt bra, vilket kan leda till att dessa tre krav kommer 

förnekas av den öppne ägaren.  

För att dold samäganderätt ska kunna uppkomma måste som sagt de tre kraven vara 

uppfyllda. Om man studerar exemplet i inledningen där det ekonomiska tillskottet inte gavs 

vid själva förvärvet utan vid ett senare tillfälle blir det problem att hävda dold samäganderätt. 

Kravet som ställts upp är att den dolde maken ska ha möjliggjort eller åtminstone underlättat 

förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott. Har det ekonomiska tillskottet inte skett vid själva 

köpet är det nästintill en omöjlighet att dolt samägande kan uppkomma. 

I NJA 1986 s.513 hade mannen i samboförhållandet på en fastighet som tillhörde den andre 

sambon anbragt olika föremål, bland annat ett staket, en altan, betongtegel och en friggebod. 

Detta gjordes för egna medel och egen arbetsinsats. När de sedan valde att flytta isär ville 

                                                           
25

 Agell & Brattström, 2011, s.84 
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denne ha tillbaka föremålen eller alternativt få ersättning för dessa. HD konstaterade att om 

det inte fanns särskilda omständigheter som talade emot, skulle detta ses som en gåva. 

Mannen lyckades inte motbevisa gåvoavsikten och föremålen ansågs då tillhöra fastigheten.  

Mannen i det här fallet menade att han inte hade gjort denna investering och lagt ner så 

mycket tid på att fixa detta om han inte trott att han skulle äga dessa eller i alla fall kunna få 

ersättning. Det var aldrig tänkt som en gåva ifrån hans sida. Viktigt att poängtera i fallet är att 

han inte hävdade  dold samäganderätt till fastigheten utan bara äganderätt till tillbehören. 

I svensk rätt är det alltså omöjligt att kunna "jobba sig in i" den andre makens äganderätt. I 

norsk rätt däremot är det möjligt att i efterhand få del i samäganderätten till en 

bostadsfastighet, som den andre maken tidigare förvärvat, genom att göra avbetalningar på lån 

till fastigheten. Här finns också en lagregel när det gäller en make som har medverkat till en 

värdeökning av den andra makens egendom. 
26

 Regeln ger möjlighet till ekonomisk 

ersättning. Om förutsättningarna är som i fallet ovan så måste först frågan ställas om det 

handlar om en gåva eller ett lån. Svaret på detta beror i princip på en tolkning av vad som kan 

ha avtalats eller bestämts av den make som bidragit med pengar. Det är inte säkert att 

makarna hade någon uppfattning om betalningens karaktär när den gjordes, och då behövs en 

utfyllande rättsregel i form av presumtion för det ena eller andra. Agell menar att det nog är 

rimligt att presumera gåva, om det är frågan om ett mindre belopp, men lån, om beloppet är 

större.
27

 Viktigt att observera är att det måste vara en värdeökning och inte bara att 

egendomen behåller sitt värde.
28

 Även isländsk rätt har en likande bestämmelse som ger en 

make vars insatser har bidragit till en förbättrad ekonomisk situation för den andre maken, 

möjlighet till kompensation vi bodelning.
29

   

 

4.3.2. Situation 2   

Den ena maken betalar hela fastigheten men köpet genomförs i båda makarnas namn. Vid 

skilsmässa för den betalande maken talan om att hela fastigheten är dennes. Vad går först 

här, partsviljan eller det ekonomiska bidraget? Och kan den anspråket om dold 

samäganderätt preskriberas? 

                                                           
26

 Agell, Nordisk äktenskapsrätt, upplaga 1, Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn, 2003, s. 362f 
27

 A.a. s.364 
28

 El. § 73, se vidare Agell, 2003, s.362 
29

 §104 Isländska Äktenskapslagen, se vidare Agell, 2003, s.365 
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De så kallade "bulvanfallen" finns det många exempel på i praxis. Det handlar ofta om att 

man vill skydda fastigheten mot den dolde ägarens borgenärer och därför bara har en öppen 

ägare. Men hur blir situationen för makarna vid en eventuell skilsmässa?  

Ett dolt anspråk på äganderätt i det här fallet blir alltså omvänt, det gemensamma ägandet vill 

den ena parten upphäva för att ensam stå som ägare. Ett fall där detta  aktualiserades är NJA 

2002 s.3. Mannen i detta fall yrkade på att bli ensam ägare till en gemensamt ägd fastighet 

eftersom  han svarat för hela den ekonomiska insatsen. HD fann dock att när makar eller 

sambor förvärvat en fastighet tillsammans för gemensamt bruk, måste avsikten antas vara att 

de skulle bli samägare om inget annat visats. Att mannen stått för hela köpeskillingen ansågs 

inte tillräckligt för att avsikten skulle ses som annan än vad som framgick av köpekontraktet; 

det kunde exempelvis ha varit förutsatt att en del av summan skulle ses som lån eller gåva till 

den andra. 

Även om mannen i det här fallet verkligen såg sig själv som ensam ägare redan vid köpet är 

det en svårt att bevisa detta  i efterhand. Frågan som HD verkar ställa sig är "Varför såg han 

inte till att stå ensam på köpekontraktet direkt om det var hans avsikt att vara ensam ägare"? 

HD ger inga exempel i det här fallet på hur det skulle kunna bevisas att avsikten varit en 

annan och efter att ha läst detta rättsfall verkar det vara svårt att "komma ur" ett samägande av 

en fastighet.  

Kan den dolda samäganderätten gå förlorad? HD har inte tagit ställning till denna fråga i 

dagsläget. En diskussion om en eventuell preskription för anspråket förs  av Stefan Lindskog i 

boken Preskription från 1989. Där framhåller han att ett flertal skäl talar för att anspråket ska 

vara preskiptibelt. Den dolde ägarens intresse av att vara bevarad vid sitt dolda anspråk kunde 

inte vara särskilt skyddsvärt. Om denne inte såg till att få detta manifesterat och sålunda att 

anspråket övergick i en borgenärsskyddad äganderätt, borde denne ha att acceptera att 

anspråket kunde upphöra på grund av preskription.
30

 Vidare menar Lindskog att något sakskäl 

mot att anspråket skulle vara underkastat preskription knappast existerar.
31

 HD har inte haft 

just denna fråga uppe för prövning ännu, så utgången av denna fråga är osäker.  

 

                                                           
30

 Lindskog, Preskription, upplaga 2, Nordstedts Juridik AB, Uppsala, 2002, s.93 
31

 A.a. s.93f 
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4.3.3. Situation 3  

Den öppne ägaren känner att förhållandet knakar i fogarna och att de inte har tid att vara i 

sitt sommarhus så mycket som de borde. Fastigheten är enskild egendom för den öppne 

ägaren. Denne är less på stugan och väljer att sälja denna och för pengarna åka på en lång 

resa jorden runt. Den dolde ägaren älskar denna stuga och skulle aldrig ha gått med på en 

försäljning. När den öppne ägaren kommer hem från sin resa bestämmer makarna sig 

gemensamt för att ta ut skilsmässa. Hur ser möjligheterna ut för den dolde ägaren att få 

tillbaka stugan eller någon typ av ersättning för försäljningen? 

 

Så länge samäganderättsanspråk inte har manifesterats genom en insättandeförklaring eller 

lagakraftägande dom har den öppne ägaren av bostaden behörighet att förfoga över den. NJA 

1985 s.97 styrker detta där HD konstaterat att det dolda anspråket i princip inte alls begränsar 

den öppna ägarens förfogandemöjligheter. I fallet hade makarna upprättat ett 

äktenskapsförord som gjorde all egendom som förvärvades under äktenskapet till enskild 

egendom. Under äktenskapet förvärvades en fastighet i kvinnans namn och hon fick även 

ensam lagfart på denna. Mannen väckte senare talan om att han hade bättre rätt till hälften av 

fastigheten och därför skulle bli ansedd som ägare till denna del. Anteckning om detta gjordes 

i fastighetsboken. Därefter upplät kvinnan panträtt i fastigheten och efter att den försålts 

exekutivt förklarades mannen i en lagakraftägande dom som ägare till halva fastigheten. HD 

underströk de svårigheter som skulle uppstå för kreditväsendet om de inte kan lita på de 

uppgifter som finns registrerade. De menade också att utgången av ett påstått dolt 

samäganderättsanspråk kan vara mycket svårbedömbart och därför borde undantag från 

principen inte föranledas av det förhållandet att när en panträttsupplåtelse sker har den dolde 

ägaren redan väckt talan mot den öppne ägaren och anteckning därom gjorts i 

fastighetsboken. HD påpekade att den dolde ägaren kan använda sig av bestämmelsen i 15 

kap. RB om kvarstad och därigenom förbjuda den öppna ägaren att upplåta panträtt i 

fastigheten.   

Att den öppna ägaren verkar kunna förfoga fritt över objektet enligt principen ovan är inte helt 

sant. Den dolde ägaren skyddas till viss del genom de allmänna förfogandebegränsningar som 

gäller för makar enligt 7:5-9 ÄktB.  I 7:5 stadgas ett ovillkorligt förbud för make att inte utan 

den andre makens samtycke  förfoga över den gemensamma bostaden eller det gemensamma 

bohaget. Detta innebär att den öppne ägaren inte får avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller 
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på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som utgör makarnas gemensamma 

bostad. Viktigt att observera är att denna inskränkning även gäller bostad och bohag som är 

makes enskilda på grund av äktenskapsförord. Däremot gäller inte skyddsreglerna när 

egendomen är makes enskilda genom villkor som uppställts av tredje man genom gåva eller i 

testamente.
32

   

Bestämmelsen är till för att den dolde ägaren ska skyddas mot överraskande ågärder avseende 

egendom som denne enkelt skulle kunna bli ägare till genom att hävda dold samäganderätt. 

Men gäller denna begränsning av förfogandet även fallet då det handlar om en stuga som 

alltså inte är att ses som makarnas gemensamma hem? 

Av definitionen i 7:4 ÄktB om vad som anses som vara makarnas gemensamma bostad 

framgår att en bostad som huvudsakligen används för fritidsändamål inte räknas som detta. 

Regleringen tar sikte på permanentbostaden. Undantagsvis kan det dock tänkas att makarna 

har två permanentbostäder, exemeplvis om de efter pensionering bor halva året på en ort och 

den andra halvan på en annan ort. Men i normalfallet ska bara en bostad räkns som den 

permanenta. Ett kännetecken för en permanentbostad är att båda makarna är skrivna där.
33

  

 I 7:5 3st ÄktB stadgas att make inte utan andre makens samtycke får avhända sig, låta 

inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som inte utgör 

makarnas gemensamma bostad, om egendomen är giftorättsgods. Exempel på sådan egendom 

enligt förarbetena är en jordbruksfastighet eller en större hyresfastighet som make äger för att 

förvärva hyresintäkter och där makarna utnyttjar en lägenhet som bostad.
34

 

Det ser alltså svårt ut för den dolde ägaren att ogiltigförklara köpet och därmed få stugan åter. 

Men ett samäganderättsanspråk försvinner ju inte genom att den öppne ägaren avyttrar 

objektet. Om detta säljs kommer anspråket istället att gälla motsvarande andel av nettot vid 

överlåtelsen.
35

 Den omständighet att någon har vunnit sakrättsligt skydd för ett förvärv 

innebär dock inte att detta förvärv står sig i alla lägen.  

 

 

                                                           
32

 Se 7 kap. 5§ 2st ÄktB jfr 7 kap.2§ 1st. ÄktB 
33

 Prop. 1986/87:1 s.134 
34

 Prop 1986/87:1 s.292 
35

 Walin, Samäganderätten, Upplaga 1, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2000, s.52 
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4.3.4. Situation 4  

Den ena maken äger en fastighet när paret bestämmer sig för att gifta sig. Nu när de varit 

gifta ett tag vill de båda bygga ett hus på denna fastighet och de bidrar lika mycket till detta. 

Några år senare är de väldigt trötta på varandra och väljer att gå skilda vägar. Vad händer 

med huset som de byggt? Hur ser de ut med rättigheterna? 

I det här fallet är ägarförhållandena olika för fastigheten och vad som tillförs denna och i och 

med detta blir huset i princip inte del av den fasta egendomen. Detta enligt 2:4 JB som stadgar 

att ett föremål som tillförts  fastigheten måste komma i samma ägares hand för att ett 

tillhörande ska kunna uppkomma. Det blir alltså frågan om att bygganden står på ofri grund.  

Enligt Agell verkar HD ha byggt "samäganderätten" på att det förelegat en överenskommelse 

mellan makarna att båda skulle bli delägare till den omtvistade egendomen trots att köpet 

företagits i den enas namn. Den nödvändiga överenskommelsen behöver inte vara uttrycklig 

utan HD har varit villig att i vissa fall förutsätta en tyst överenskommelse.
36

  HD har i och 

med detta inte bestritt möjligheten att samäganderättsanspråk kan vinnas på ett senare 

stadium.
37

  Av anspråkets rent obligationsrättsliga natur måste följa att det kan uppstå på 

vilket stadium som helst. I detta fall kan samäganderättsanspråket kännas rimligt trots att det 

inte handlar om ett kommissionsköp.   

Gösta Walin berör denna fråga
38

 och börjar med att konstatera att det i dessa fall som ovan, 

inte kan bli tal om något kommissionsköp. Han fortsätter och menar att det står klart att 

makarna i ett fall som detta inte vill att huset ska stå på ofri grund utan ska sammanföras med 

tomten. Om den av makarna som inte står som ägare till fastigheten men som bidragit 

ekonomiskt med hälften till uppförandet av huset, inte skulle erkännas någon andel i denna 

fastighet måste detta ses som "uppenbart stötande". Walin fortsätter och säger att det är 

orimligt att hålla sig till vad som kan förklaras som kommissionsköp. Om makarna hade 

bildat ett enkelt bolag skulle vid likvidation då befintlig egendom fördelas efter insatsernas 

storlek.
39

  

Walin fortsätter sina tankar kring denna situation och konstaterar att makar och sambor inte 

bara kan ingå familjegemenskap utan även rörelsegemenskap. Om makar exempelvis driver 

                                                           
36

 Agell, 1985, s.28 
37

 Detta kom till uttryck i mitten av 1980-talet och det har fortfarande inte fungerat att hävda dold 
samäganderätt vid ett senare tillfälle. 
38

 Walin, 2000, s.65f. (Här utgår Walin från en likadan situation som den ovan) 
39

 4 kap 7§ BL hänvisar till 2 kap 34§ BL som stadgar att bolagsmän ska i samband med avvecklingen få tillbaka 
sina insatser om tillräckliga medel finns. 
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ett familjejordbruk föreligger både familje- och rörelsegemenskap. Fastigheten kan då tillhöra 

ena maken med eller utan samäganderättsanspråk från andra makens sida, den kan tillhöra 

båda makarna med samäganderätt eller den kan vara arrenderad. Det enkla bolaget bildas då 

två eller flera personer träffar bolagsavtal. Det ställs inga särskilda krav beträffande avtalet, 

det kan även ingås konkludent. Ett enkelt bolag räknas inte som en juridisk person. Varje 

delägare kan handla i eget namn, även om det  egentligen sker för delägarnas gemensamma 

räkning, utan att binda övriga delägare.
40

 Det kan alltså i praktiken vara ovisst huruvida ett 

enkelt bolag har uppkommit. Möjligen grundar en överenskommelse mellan makar att 

förvärva en bostad för gemensamt bruk helt enkelt ett enkelt bolag. Eftersom bestämmelserna 

när det gäller enkla bolag i stort sett helt är dispositiva behöver rättsföljden kanske inte vålla 

så stora problem.
41

   

Enklast i sådana här situationer är såklart att makarna ingår ett skriftligt avtal om hur ägandet 

ska se ut vad gäller fastigheten med byggnaden. Ur ett rättviseresonemang känns det klart att 

båda ska ses som delägare, men inte till lika stora delar.  Frågan är hur HD skulle bedöma en 

sådan här situation då detta inte har prövats tidigare? Jag åter kommer till detta i diskussionen 

och analysen. 

 

4.3.5. Situation 5  

Ett par träffas under en semesterresa i Thailand och blir kära och gifter sig när de kommer 

hem till Sverige. Kvinnan i förhållandet har en son sedan tidigare medan mannen inte har 

några barn. De väljer att sälja båda sina boenden och köpa ett större hus gemensamt. De 

bidrar lika mycket till köpet men mannen står som ägare. Två år senare får kvinnan besked 

om att hon fått cancer och hon avlider av sjukdomen ett halvår senare. Att kvinnan var att 

anse som dold ägare är ingen tvekan men nu vill hennes son hävda denna rätt och få del i 

huset. Är detta möjligt?  

Samäganderätt kan uppkomma på flera olika sätt. Det kan grundas på köp, byte, gåva eller 

testamente. Den dolde ägaren kan överlåta sitt anspråk till tredje man och då finns inget 

formkrav eftersom anspråket i sig inte är att betrakta som ägande av fast egendom.
42

  Något 

testamente verkar inte ha förekommit i detta fall så samägare på den grunden finns inte. Men 

                                                           
40

 Hemström, Bolagets rättsliga ställning, upplaga 9, Nordstedts Juridik AB, 2010, s.37f 
41

 Walin, 2000, s.58 
42

 NJA 1993 s.324 
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sonen kan bli samägare som dödsbodelägare och anspråket går således över till honom genom 

arv. Den som förvärvar ett anspråk på detta sätt kan göra det gällande mot den öppna ägaren 

på samma sätt som den dolde ägaren hade möjlighet till.
43

 Så hennes son har goda möligheter 

att kräva sin rätt i fastigheten. 

  

                                                           
43

 NJA 1986 s.83 
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5. Borgenären och familjen 

 
Ur borgenärssynpunkt finns en föreställning om att familjen utgör en farlig institution. 

Anledningen till detta anses vara att gäldenären såklart vill gynna en närstående, och i och 

med det sig själv, framför borgenären. Denna risk anses uppenbar och det är därför av särskild 

vikt att transaktioner mellan närstående uppmärksammas. 
44

 Det hävdas bland annat att 

frestelsen att gynna en närstående är uppenbar och att det är av särskild vikt att benefika 

transaktioner och transaktioner mellan närstående uppmärksammas.
45

  De 

specialbestämmelser som finns kring detta betonar, nästan utgår ifrån, att risken är större för 

att närstående ska genomföra svekfulla transaktioner mellan varandra än vad den är för andra 

parter. Detta är något som dessutom kan vara problematiskt att bevisa i och med familjens 

närhet till varandra.
46

 Att den närhet som en familj har är central och viktig för både samhället 

och dess medborgare är givet. Så lagstiftaren ställs inför en situation där en kompromiss 

mellan dessa konkurrerande intressen måste göras. Dessa bådas intressen måste vägas mot 

varandra för att en lösning ska kunna uppkomma. Hur ser lagstiftaren på borgenären och 

familjen som aktörer?   

 

5.1.1. Familjens rättsliga ställning 

 

Familjen och äktenskapet har alltid haft en central roll i det svenska samhället och dess 

regelverk. Gjorda rättsuppteckningar visar att redan under medeltiden fanns regler om 

äktenskap i en särskild balk
47

 och när ett gemensamt lagverk för hela riket skapades 

placerades giftermålsbalken främst bland de totalt nio balkarna. Denna lag från 1734 bestod i 

huvudsak
48

 ända fram till 1920, då Sverige fick sin första moderna äktenskapslagstiftning. 

Beredningsarbetet för denna lag hade skett i två steg. År 1915 infördes en lag om 

äktenskapets ingående och upplösning som senare inkorporerades i 1920 års förnyade GB. 

Denna innehöll då även en ny utformning av äktenskapets ekonomiska rättsverkningar. Den 

                                                           
44

 Prop 1975:6 s.182 
45

 Prop 1975:6 s.132 
46

 Se 4 kap. KonkL och 4 kap.UB 
47

 Se Äldre Västgötalagen från 1280-talet 
48

 Kompletterande lagstiftning antogs vid sidan av balken flera gånger. Exempelvis makars 
egendomsförhållanden genom olika förordningar om boskillnad under senare delen av 1800-talet. 
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nya lagen ansågs modern och framsynt för sin tid och innehållsmässigt låg den flera decennier 

före många andra europeiska länders motsvarande bestämmelser.
49

  

De ändringar som kom till i och med lagen 1920 var främst inriktade på likställdhet mellan 

makar. Exempel på dessa ändringar
50

: 

- Verksamhet i hemmet fastslås vara bidrag till familjens tillbörliga underhåll 

- Vardera make äger och råder över sin egendom 

- Makar ges giftorätt i fast egendom 

- Vardera make svarar för sina skulder 

 

Äktenskapsbalkens tillkomst 

Under de kommande decennierna efter GB;s tillkomst gjordes vissa ändringar men lagen i 

stort bestod ändå fram till 1973. År 1969 tillkallade chefen för justitiedepartementet sju 

familjelagssakkunniga för att verkställa en utredning angående den familjerättsliga 

lagstiftningen. Departementschefen anförde i direktiven för utredningsarbetet att den 

familjerättsliga lagstiftningen i sina huvuddrag kommit till i en tid då de rättigheter och 

skyldigheter som följde med äktenskapet och släktbanden för flertalet människor var den 

viktigaste garantin för social och ekonomisk trygghet. Lagen utgick från att äktenskapet i 

princip var livsvarigt.
51

I direktiven konstaterades bl.a. att rätten till äktenskapsskillnad i 

framtiden borde vara grundad på mer liberala principer än vad söndringsprincipen medgav; 

vardera makes önskan att upplösa äktenskapet borde respekteras. Vidare diskuterades även 

hur lagstiftarens inställning skulle vara till samboende mellan man och kvinna utan äktenskap, 

något som hade ökat kraftigt sedan mitten av 1960-talet. Som riktpunkt angavs i direktiven att 

lagstiftaren borde ställa sig neutral till mannen och kvinnans samlevnadsform och olika 

moraluppfattningar. Departementschefen uttryckte sig på följande sätt " Äktenskapet har och 

borde ha en central plats inom familjerätten men man borde försöka se till att den 

familjerättsliga lagstiftningen inte innehöll några bestämmelser som skapade onödiga 
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 Agell & Brattström, 2011, s.22. Se även Prop 1973:32 s.85 
50

 Lagberedningens förslag till giftemålsbalk mm 1918 s.7 
51

 SOU 1972:41 s.57 
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svårigheter eller olägenheter för dem som skaffade barn och bildade familj utan att gifta sig.” 

52
  

År 1973 antog riksdagen på grundval av de sakkunnigas förslag nya regler i GB om ingående 

och upplösning av äktenskap. Dessa regler flyttades senare över till äktenskapsbalken, som 

trädde i kraft 1988. Denna nya balk byggde på familjesakkunnigas fortsatta utredningsarbete 

om ekonomiska verkningar av äktenskap och samboförhållanden. 

 År 1987 antogs lagarna (1987:232) om sambors gemensamma hem och lagen  (1987:813) om 

homosexuella sambor. Från och med 2004 gäller en ny sambolag ( 2003:376), där den stora 

nyheten är att lagen är könsneutral och alltså gäller för samboende par oavsett kön.
53

 Från och 

med 2009 är även äktenskapslagstiftningen könsneutral. 

 

5.1.2 Familjen och dess funktion 

 

Inom familjerätten finns inte något enhetligt familjebegrepp. Begreppet återfinns på ett antal 

ställen i ÄktB, exempelvis 1:2 och 1:4 samt 6:2 och 6:4, men någon definition på vad som 

menas med en familj framgår inte tydligt där. En traditionell beskrivning av en familj är att 

den utgörs av en stadigvarande samlevnad mellan man och kvinna. Vare sig paret är gifta med 

varandra eller lever tillsammans ogifta kan de sägas utgöra en familj. Familjen kan också 

betraktas som den monogama kärnfamiljen bestående av föräldrar och barn. Även andra 

konstellationer är tänkbara, exempelvis att familjen består av flera generationer, en förälder 

som lever ensam med barn eller två personer av samma kön som lever tillsammans.   

Oavsett hur familjens sammansättning ser ut har den centrala funktioner, något man talar om 

inom familjesociologin. Man utgår från att människorna har ett antal behov och att det är 

familjens uppgift att tillfredställa vissa av dem. Förändringar i samhällets struktur leder också 

till att funktionerna växlar från en tid till en annan och de varierar i betydelse under olika 

förhållanden.  Termerna fortplantningsfunktionen och den sexuella funktionen känns ganska 

givna och talar för sig själv. Att familjens uppgift att vara den enhet där barnet föds och 

släktets bestånd säkras är uppenbarligen av grundläggande betydelse för både familjen och 

samhället. I Sverige är det endast i undantagsfall som barn inte föds in i en familj, kort tid 
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 SOU 1972:41 s.58 
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därefter tas  upp i en sådan eller genom sin tillkomst föranleder att en familj bildas.
54

 Vidare 

talar man om den fostrande funktionen och med det avses familjens uppgift att ge barnet 

lämpliga egenskaper för dess senare liv i samhället, lära sig de omfattade kunskaperna och 

hjälpa det att tillägna sig ett stort antal färdigheter. Uppfostran kan betraktas som ett socialt 

samspel mellan de vuxna och barnet, genom vilket barnet förvärvar gruppens sociala normer 

och lär sig sina roller. Idag sker barns fostran från tidig ålder också utanför familjen genom att 

de flesta barn tidigt strävar efter att ingå i en social gemenskap med andra barn. Detta är dock 

inget som minskar familjens betydelse som plats där familjemedlemmarna kan få stöd och 

skydd mot de påfrestningar som samhället kan utsätta individerna för.
55

  

Den ekonomiska funktionen innebär att familjen utgör en enhet för både produktion och 

konsumtion. Denna funktion anses av en del sociologer som en grundläggande  

familjefunktion av samma betydelse för familjens bestånd som den reproduktiva och sexuella 

funktionen. Samboendet och med allt vad det innebär uppfattas därmed som grundläggande 

element för familjebildning.
56

Men familjemedlemmarnas beroende av varandra är däremot 

betydligt mindre nu än tidigare, främst på grund av att både kvinnor och män numera 

förvärvsarbetar och utbygganden av välfärdsstaten med exempelvis studiestöd och 

pensioner.
57

Vidare talar man om den skyddande funktionen som innebär att 

familjemedlemmarna ska ge varandra skydd i krissituationer som exempelvis sjukdomar, 

arbetslöshet och andra misslyckanden. Detta skydd ska göra så att varje medlem av familjen 

ska kunna uppnå en grad av trygghet även i svåra stunder.
58

 

Familjen kan också fylla en funktion för sina medlemmars fritid. Denna funktion kan ses som  

den ram inom vilken de olika familjemedlemmarna kan få utrymme för både gemensamma 

och individuella intressen. Den sista funktionen som familjen fyller enligt detta synsätt är de 

känslomässiga. Den bygger på den enskilda människans behov av personlig kontakt och 

gemenskap med andra människor. Familjen ger individen en fast punkt i tillvaron och tillåter 

denne att utveckla särdrag utan att därför bli utstött ur gemenskapen.
59

  

Det var dessa tankar som lagstiftaren hade när lagen utvecklades och fick den utformning som 

den har idag. Tänker man i dessa banor är det självklart att familjesituationen för dem som 
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lever tillsammans har en väldigt stor, till och med avgörande, betydelse för människans 

välbefinnande. I dagens samhälle ses det som en självklarhet att två personer som väljer att 

bilda familj gör det helt frivilligt. Det är inte samhället, föräldrar eller andra släktingar som 

ska bestämma över en familjs bildande. Speciellt för familjen som grupp är att den bildas för 

att vara varaktig i hela den enskildes liv och innefattar de elementära och mänskliga drifterna 

och behoven som nämnts ovan. Hur beroende man är av sin familj beror givetvis på 

familjemedlemmarnas individuella läggning och deras benägenhet att söka gemenskap även 

utanför familjen.    

   

5.2 Borgenärens rättsliga ställning 

 

Som redan nämnts i inledningen äger vardera make sin egendom och har ansvar för sina 

skulder. En borgenär kan alltså inte få ersättning ur den andra makens egendom, oavsett om 

egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Något äktenskapsförord krävs alltså inte 

för att en make ska skydda sin egendom från den andra makens borgenärer.
60

  

Makar är fria avtalsparter och kan alltså ingå avtal och ha skulder till varandra. Detta är något 

som lagstiftaren har sett som en fara för borgenären och man har i förarbetena konstaterat att ” 

det är av särskild vikt att benefika transaktioner och transaktioner gentemot närstående 

uppmärksammas”.
61

 Exempelvis kan en skuldsatt make vilja föra över sina tillgångar till den 

andra maken för att undvika att dessa ska kunna utmätas eller hamna i en eventuell konkurs. 

Denna risk var något som lagstiftarna reflekterade över när äktenskapsbalken skapades. Man 

menade att det var angeläget att ”lagstiftningen inte gav utrymme åt otillbörliga transaktioner 

som syftar till att undandra det allmänna eller andra borgenärer tillgångar som kan användas 

som betalning av skulder, oavsett om det är fråga om makar eller sambor.
62

 Borgenären har 

därför fått skydd i lag mot att närstående för över tillgångar mellan sig på ett illojalt sätt. Detta 

rättsliga skydd är utformat i tre steg; formaliakrav, direktkravsregler och regler om 

återvinning i konkurs.
63

  

Formaliakravet innebär att makarna måste följa en viss formalia när gåvor mellan dessa sker 

för att dessa ska vara giltiga i förhållande till borgenären. Gåva och bodelning under 
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äktenskapet måste anmälas till tingsrätten för registrering och därefter kungörs gåvan och 

bodelningen i bl.a. ortstidning.
64

 En registrering krävs alltid för att få sakrättsligt skydd mot 

givarens borgenärer och innan detta skett kan transaktionen angripas. Genom att gåvan förs in 

i ett offentligt register och att den dessutom kungörs i tidningen anses skapaett 

tillfredställande skydd för borgenären.
65

För en personlig present vars värde inte står i 

missförhållande till givarens ekonomiska villkor görs ett undantag vad gäller registreringen, 

den blir giltig mot borgenären ändå. 

Borgenären har vissa möjligheter genom reglerna om direktkrav att efter en gåva eller 

bodelning vända sig direkt till den make som inte är skuldsatt och kräva betalning om den 

skuldsatta maken inte kan betala sina skulder.Syftet bakom bestämmelsen är att ge borgenären 

möjlighet att komma åt det värde som gåvan innefattar, och som gäldenären till skada för 

borgenären flyttat över på sin make, utan att gäldenären behöver försättas i konkurs eller bli 

föremål för offentligt ackordförfarande.
66

  Detta gäller dock inte i fråga om personliga 

presenter vars värde inte står i missförhållande till givarens ekonomiska villkor.  Reglerna om 

direktkrav gäller inte heller om givaren, när gåvan blev gällande mot borgenären, hade kvar 

utmätningsbar egendom som motsvarar de skulder maken då svarade för.
67

 Borgenären kan 

alltså inte välja vilken egendom som ska utmätas genom att kräva att få just det som 

gäldenären givit bort som gåva, utan måste ta det som gäldenären fortfarande äger om det 

täcker de aktuella skulderna.  

Återvinning i konkurs innebär att konkursförvaltaren och borgenärerna har vissa möjligheter 

att tvångsvis åstadkomma en återgång av avtal som den make som som är försatt i konkurs 

har ingått. Grundförutsättningen för att återvinning ska kunna ske är att avtalet har skadat 

borgenären. Avtalsfriheten blir i och med denna bestämmelse begränsad. Tanken bakom 

reglerna är att förhindra att en gäldenär som närmar sig konkurs ska kunna göra egendomen 

oåtkmlig för borgenärerna eller försöker tillgodose borgenärer som är särskilt påträngande. I 

1911 års förslag till konkurslag gjordes detta uttalande; ”Det är en erfarenhet lika gammal 

som konkursinstitutet själft, att gäldenär ofta begagna tiden närmast före konkurs till 

afslutande af rättsärenden, som äro skada för borgenären gemen”.
68
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Konkurslagen innehåller en särskild bestämmelse om återvinning av gåva i 4:6 KonkL. Enligt 

denna ska en gåva återgå ovillkorligen om den har fullbordats senare än sex månader före 

fristdagen. Har gåvan fullbordats dessförinnan, men senare än ett år före fristdagen kan gåvan 

också återvinnas, men det finns då en möjlighet för gåvotagaren att undvika att utmätning 

sker, om denne lyckas bevisa att gäldenären efter gåvan var sufficient. Om gåvotagaren 

däremot är närstående till gäldenären gäller en återvinningsfrist av tre år. 

Återvinningsreglerna är alltså strängare mot avtalsparter som räknas som närstående.  Vilka 

som ingår i närståendebegreppet framgår av 4:3 KonkL och det är dels personligt närstående 

som make, barn osv., dels personer och bolag som definieras som närståenede på gund av att 

det finns en väsentlig gemenskap med gäldenären grundad på ekonomiska intressen, t.ex. 

bolag i samma koncern. 

 

Kapplöpning mellan borgenärerna 

De bestämmelser som finns i 4:6 KonkL och 8:3 ÄktB kan hamna i ett kollisionsproblem. 

Varje borgenär som har en fodran när gåvan blir gällande mot givarens borgenärer kan göra 

ansvaret enligt 8:3 gällande. Även om ett konkurs- eller ackordsförfarande inletts kan ansvaret 

utkrävas intill dess ansökan om stämning i en återvinningsprocess delgivits gåvotagaren. 

Detta innebär att den borgenär som kommer först med sitt krav kan göra gåvotagarens ansvar 

gällande i dess helhet. Den borgenär som erhållit betalning torde vara skyddad mot de övriga 

borgenärerna. Regleringen i äktenskapsbalken leder alltså till en kapplöpning mellan 

borgenärerna.
69

  

 

5.3. Vad säger praxis? 

 

När högsta domstolen i NJA 1980 s.705 och NJA 1981 s.693 antog principen om dold 

samägandeätt till fast egendom för makar och sambor berördes frågan om förhållandet till 

tredje man inte alls. En förklaring till detta är att kärandens yrkande i dessa fall gått ut på en 

förklaring om samäganderätt och någon borgenär har inte funnits i dessa fall. Borgenärens 

rättigheter aktualiserades först i och med rättsfallet NJA 1982 s.589.  Trots att det rörde sig 

om en tvist mellan två makar inbördes ansåg HD sig ha anledning att beröra verkningarna av 
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dold samäganderätt i tredjemansrelationer. I domen uttalade majoriteten av domstolen att det 

visserligen i princip skulle vara möjligt för den dolde samägarens borgenärer att ta i anspråk 

hans andel i fastigheten, men att en dold äganderätt måste bli förenad med ett bristfälligt 

skydd mot tredje man, särskilt med hänsyn till att den part som utåt framstått som ägare var 

legitimerad att förfoga över fastigheten.
70

 Ett justitieråd utvecklade detta i ett särskilt yttrande 

där han som utgångspunkt var att den dolda samäganderätten grundar sig på omständigheter 

som är svåra att bedöma och förutse för en utomstående. Detta måste leda till att den dolda 

samäganderätten inte kan leda till att några sakrättsliga verkningar uppkommer. 
71

 

I de första fallen som berörde principen om dold samäganderätt var parterna makar eller 

sambor men det fanns ingen uttrycklig begränsning av principens tillämpningsområde. I ett 

fall från mitten av 1980-talet (NJA 1986 s.258) gjorde ett aktiebolag anspråk på dold 

samäganderätt till en fastighet som ägdes av aktieägare i bolaget. Principen blev inte 

tillämplig men det berodde inte på vilka parterna var utan att man skulle kringgå lagen 

1925:221 om bulvanförhållande i fråga om fast egendom om den blev tillämplig. Grunderna 

som krävs för att dold samägandeätt ska kunna tillämpas var uppfyllda i detta fall och hade 

med största sannolikhet också blivit tillämplig om det inte hade varit för denna lag.  

Idag är dold samäganderätt en princip som tillämpas i familjerättsliga sammanhang. I NJA 

2002 s.142 uttalade HD, ur ett famijlerättsligt perspektiv, varför denna princip ska erkännas 

och tillämpas. De menade att principen ger den make eller sambo som inte varit formell 

köpare ett ekonomiskt skydd, vilket ska ses mot bakgrund över den speciella gemenskap som 

uppstår i ett make/sambo-förhållande där dessutom besittningen ofta är gemensam. I dessa 

konstellationer är också formlösa och underförstådda överenskommelser vanliga och att en 

naturlig utgångspunkt är att när en fastighet köpts in av den ena maken/sambon med bidrag 

från den andra för gemensamt bruk ska ägandet också vara gemensamt. Domstolen diskuterar 

även kring att principen eventuellt skulle kunna tillämpas i andra familjekonstellationer som 

exempelvis mellan syskon eller ett par vänner i ett enkelt bolag. Mot affärslivet dras dock en 

klar gräns där man menar att avtal som ingås ska göras det uttryckligen och helst i skriftlig 

form. Om de skulle fungera med underförstådda avtal i dessa lägen skulle tilliten till 
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äganderätten bli väldigt svår och HD menar att detta ” Knappast har sin plats i sådana 

sammanhang”.
72

  

Principen om dold samäganderätt innebär att det presumeras föreligga en gemensam 

partsavsikt att egendomen ska samägas om de tre rekvisiten är uppfyllda. I NJA 2008 s.826 

poängterar dock HD att det är en ”utgångspunkt men inte mer att den ägs gemensamt”. 

Principen får inte ges en vidare innebörd än när en make eller sambo köper egendom för 

familjens bruk med ekonomiskt bidrag från den andra.
73

  

  

5.4 Sammanfattning 

 

När de båda avtalsparterna är makar blir situationen speciell. I en utredning från början av 

198o-talet menar man att den personliga och ekonomiska intressegemenskap som finns 

mellan två makar dels kan leda till att ena maken ikläder sig förpliktelser mot den andra 

maken som är till dennes nackdel, dels framförallt kan medföra att avtal som i verkligheten 

inte betyder särskilt mycket mellan makarna själva får en betydligt större betydelse för makes 

borgenär eller annars för tredje man. 
74

 Detta är bara ett exempel på ett problem som finns 

mellan dessa båda parter.  

Efter att ha gjort denna studie av de två rättssubjekten, familjen och borgenären, står det klart 

att dessa båda har en stark position inom både rätten och samhället. Familjerätt och 

obeståndsrätt ses ofta som två starkt åtskilda rättsområden. Familjen och marknaden anses 

också vara två helt olika delar av livet, där skilda rationaliteter råder.  Inom familjen handlar 

det om en altruistisk etik som bl.a. betonar gemenskap och omsorg om varandra. På 

marknaden råder däremot en rättviseetik där grunden finns i begrepp som rättigheter, 

individualitet och fri omsättning av förmögenhetstillgångar.
75

 

Trots dessa olikheter möts de båda rättsområdena titt som tätt. Som vi sett ovan är det minst 

sagt en komplicerad fråga att avgöra vem som ska prioriteras och varför. Nedan i analysen 

kommer jag försöka reda ut detta och ge min syn på det hela.  
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6. Diskussion och analys 

 
Dold samäganderätt är en princip som inte är helt enkelt att förstå och tillämpa. Antalet 

rättsfall som prövats av HD är ett bevis på detta och det kommer med stor sannolikhet finnas 

fler tillämpningsområden för principen i framtiden vilket jag återkommer till senare. 

Principen ska inte ses som en dispositiv rättsregel
76

och det är inte tal om en 

avtalstolkningsregel när avtal sällan finns mellan makarna. Det är istället frågan om en 

bevisregel där det är de tre rekvisiten, köpt för gemensamt bruk, de ekonomiska bidraget och 

den gemensamma partsviljan, som ska bevisas.  

Det som gör att principen om dold samäganderätt blir svår att tillämpa i vissa lägen är på att 

själva principen bygger på en kombination av två väldigt starka rättsubjekt, familjen och 

borgenären. Att dessa två är särskilt starka är inte särskilt konstigt. Familjen är samhällets 

mest grundläggande och naturliga gemenskap. Den är viktig för alla generationer och åldrar 

och den fyller en särskild funktion vad gäller trygghet. Samtidigt ska denna nära relation inte 

kunna utnyttjas för att göra förmögenhetsöverföringar till nackdel för den ena maken eller 

sambons borgenärer. I dessa situationer måste man finna en balans som innebär någon form 

av rättvisa. Detta är långt ifrån enkelt och jag tänkte nu utifrån de olika situationer som 

presenterats ovan diskutera och analysera resultaten som tagits fram. Detta gör jag utifrån 

både familjen och borgenärens perspektiv. 

I första situationen måste som HD påpekar i domskälen i NJA 1982 s. 589 en dold äganderätt 

bli förenad med ett mycket bristfälligt skydd mot tredje man. Något som domstolen särskilt 

framhävde var den öppna ägarens möjligheter att fritt förfoga över fastigheten genom att till 

exempel pantsätta eller överlåta denna. Detta gäller såklart när denne står ensam på 

köpehandlingen och har lagfart på fastigheten. Jag delar denna inställning på grund av att det 

känns orimligt att borgenären helt plötsligt annars skulle kunna bli av med halva säkerheten 

bara sådär. I många fall skulle nog dessutom borgenären vara helt ovetande om denna förlust. 

Det skulle också öppna upp för efterhandskonstruktioner där makarna eller samborna ganska 

enkelt skulle kunna undanhålla halva fastigheten ifrån borgenären. Borgenärens ställning 

skulle alltså då bli väldigt osäker, vilket inte känns acceptabelt. Man måste kunna lita på de 

ägarförhållanden som finns registrerade.  
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Sett utifrån familjens synvinkel måste detta ändå förstås. En uppgörelse med borgenären är 

gjord och denna måste försöka hållas. Om makarna eller samborna vänder på det och försöker 

sätta sig in i borgenärens situation förstår de nog att så enkelt vill man inte kunna förlora en 

säkerhet som man slutit avtal kring. De ges en möjlighet där den dolda ägarens äganderätt kan 

omvandlas  till en öppen äganderätt genom att den öppna ägaren gör en formenlig överlåtelse 

eller att det slås fast genom en dom.  Som nämnts tidigare finns det i dessa sammanhang, när 

makar ingår avtal med varandra, vissa skyddsregler för borgenären. Detta ser jag som en 

nödvändighet för att makarna eller samborna inte ska kunna undanhålla tillgångar från 

borgenären allt för enkelt. Sen kan det ju handla om situationer där den ena maken eller 

sambon bara ”råkade” stå som köpare i kontraktet fast de fanns en gemensam partsavsikt att 

de både skulle ses som ägare. Om detta uppmärksammas av familjen först när en utmätning 

av den öppna ägaren redan är i full gång kan borgenärsskyddsreglerna ställa till problem för 

den dolda ägarens möjligheter att bli ansedd som öppen ägare. Det kan då verka som att 

makarna eller samborna försöker undanhålla egendomen från borgenären medan deras 

uppfattning är att fastigheten ägs gemensamt och alltid har gjort det. Om makarna eller 

samborna lyckas bevisa att så är fallet, genom en insättandeförklaring eller dom, att det 

handlar om dold samäganderätt går detta, som jag förstår det, före borgenärens möjligheter till 

utmätning av hela fastigheten. Att det sker i ett sådant kritiskt läge borde dock påverka 

bevismöjligheterna och göra dessa svårare att uppnå. Sett ur makarna och sambornas 

perspektiv är det såklart alltid bra att uppmärksamma sådana här typer av äganderättsfrågor så 

tidigt som möjligt, helst när ingen tredje man är inblandad. En risk är att det först när en 

borgenär blandas in som det reflekteras över de verkliga äganderättsförhållandena, något som 

alltså kan straffa sig.   

Utifrån familjens perspektiv ser jag en möjlighet att föra en diskussion kring borgenärens 

ansvar att verkligen kolla upp ägandeförhållandet när en överenskommelse görs upp. Om 

gäldenären är gift eller sambo skulle borgenären kunna reda ut om det är helt säkert att denne 

är ensam ägare till fastigheten och då försäkra sig om att det inte finns något dolt anspråk. 

Detta skulle man då kunna skriva någon form av avtal om, vilket skulle stärka borgenärens 

ställning vid en tvist. Men om detta fördes in som ett krav vilket borgenären ska uppfylla för 

att kunna visa att det inte fanns möjlighet till dolt samägande skulle detta även kunna gynna 

makarna eller samborna om avtal ej ingåtts. En positiv verkan som jag ser av en sådan 

reglering skulle även kunna vara att makarna eller samborna själva börjar reflektera över om 



39 
 

en av de är ägare eller att de äger fastigheten tillsammans redan vid tillfället som borgenären 

blandas in. Detta skulle kunna leda till minskade tvister kring detta.   

 

Den andra situationen är ett väldigt tydligt bevis på när familjens intresse står i motsats till 

borgenärens intresse och vilka problem som följer av detta. Fallet från 1982 visar hur stark 

familjens position är som rättsubjekt.  Att paret väljer att låta hustrun stå som ensam ägare för 

att skydda fastigheten mot mannens borgenärer medför enligt HD inget hinder för att 

samäganderätt ändå kan finnas. Med detta resonemang känns det för mig nästan som att 

domstolen säger att det är acceptabelt att undandra tillgångar från borgenären. Att mannen 

dessutom tidigare under utmätningsed förnekat att han hade någon äganderätt till fastigheten 

gör det hela ännu märkligare. HD:s majoritet resonerar inte kring borgenären och man tar 

ingen hänsyn till dennes rättigheter. 
77

  

Denna fråga är något som behandlas även i ett senare fall, RH 1991:23, där hänvisning görs 

till NJA 1982 s.589. Även här stod bara kvinnan som formell ägare på grund av att mannen 

ville skydda fastigheten från sina borgenärer. Han har vid två tillfällen försatts i konkurs och 

då under ed intygat att han inte ägde någon del i fastigheten. HovR menar att detta talar för att 

mannen håller sig till samma inställning som han hade vid förvärvet, nämligen att fastigheten 

ska stanna inom familjen. Det faktum att han under ed intygat att han inte har någon del i 

fastigheten ska inte bli avgörande vid äganderättsfrågan makarna emellan.
78

  

Dessa situationer blir komplicerade på två sätt som jag ser det. Både mellan makarna eller 

samborna inbördes och i förhållande till borgenären. Om man först ser på förhållandet till 

borgenären så kan denne få stora problem att uppfylla sin bevisbörda, att den dolda 

samäganderätten existerar, särskilt när makarna eller samborna är överens om att försvåra 

denna. Att det är borgenären som har bevisbördan i dessa fall känns ändå som det mest 

logiska eftersom det trots allt handlar om en dold äganderätt. Skulle makarna eller samborna 

istället visa att något som är dolt och alltså utåt sett inte existerar inte heller gör det? Det 

skulle jag se som en väldigt konstig lösning i så fall. Men när nu borgenären har bevisbördan, 

är det då acceptabelt att makarna eller samborna lämnar felaktiga uppgifter för att helt enkelt 
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lura och försvåra denna bevisning? Ser man till de två rättsfallen ovan så verkar det vara okej, 

eller i alla fall inte oacceptabelt. Att under ed, som man svär för att tala sanning, lämna 

felaktiga uppgifter för att gynna sig själv är bevisligen möjligt att komma undan med. Sett ut 

borgenärens perspektiv känns detta såklart helt oacceptabelt. Bevisbördan som denne har 

ålagts är nog svår som den är utan att falska uppgifter ska blandas in och få avgörande 

betydelse. Att det som sägs under ed är sant är något man måste kunna utgå ifrån annars 

känns det inte rättssäkert. Jag ställer mig därför på minoritetens sida i fallet från 1982 och 

menar att har en make eller sambo förnekat ägande under utmätningsed får denne också stå 

sitt kast vid eventuella framtida tvister vad gäller äganderätten. Detta ska i alla fall väga 

väldigt tungt. Att kunna välja att stå som ägare när det passar känns som en väldigt konstig 

och felaktig lösning. 

Det andra problemet är som sagt mellan makarna eller samborna inbördes. Säg att de kommer 

överens om att den ena av dem ska stå som ensam ägare till fastigheten för att skydda den från 

den andres borgenärer. De håller fast vid detta vid en utmätning. Sen några år senare vill de 

skiljas och flytta isär. I många sådana situationer är de inte direkt bästa vänner och om den 

dolda ägarens uppgifter under ed, att denne inte äger någon del i fastigheten, ges stor 

betydelse ges den öpnna ägaren en stor möjlighet att fortsätta stå som ensam ägare trots att de 

tidigare kommit överens om att de ska äga fastigheten gemensamt. Man måste alltså här 

besluta vilket intresse som är viktigast och ska få företräde. Jag ser det som att den dolda 

ägaren trots allt har ett val, antingen att erkänna sin dolda äganderätt vid en utmätning eller 

inte. Det val som denne gör här anser jag ska vara det som gäller även i framtiden. Makarna 

eller samborna kan leva tillsammans för evigt och då spelar inte äganderättsfrågan någon 

särskild roll dem emellan. Om de skulle välja att gå skilda vägar får den dolda ägaren se det 

som att denne fick ha kvar fastigheten längre än vad som hade varit fallet om det dolda 

anspråket hade hävdats vid utmätningen. Detta känns också som det mest rättvisa mot 

borgenären då gäldenären inte kan göra anspråk på delägande som denne tidigare förnekat. 

Ytterligare en situation som kan uppkomma är att den ena maken eller sambon säljer 

fastigheten till den andra i förhållandet.  Detta hände i NJA 2004 s.397 då mannen sålde en 

fritidsfastighet till sin hustru. Borgenären begärde rättighetsutmätning och menade att mannen 

var dold ägare till minst halva fastigheten och att kvinnan inte haft den ekonomiska förmågan 

att förvärva fastigheten eller betala för gjorda reparationer. HD biföll inte talan utan menade 

att utgångspunkten måste vara att det ingångna avtalet, i det här fallet köpekontraktet, ger 

uttryck för makarnas vilja. Borgenären, staten, lyckades inte visa bevisa motsatsen. Detta 
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tycker jag känns som en rimlig lösning. Här har gäldenären i och med försäljningen givit upp 

sin äganderätt till fastigheten. En försäljning ger vanligtvis borgenären möjlighet att driva in 

sina skulder i form av den köpesumma som gäldenären får vid försäljningen. I det här fallet 

skedde dock försäljningen nästan 20 år tidigare, vilket gjorde att borgenären inte fick någon 

utdelning. När det handlar om försäljning måste man vara noga med att kontrollera hur pass 

stor summa som betalas in i förhållande till värdet på fastigheten. Skillnaden här kan annars 

ses som gåva och denna har borgenären rätt att återvinna under vissa förutsättningar.
79

  

I den tredje situationen kommer jag in på fall som rör makarna eller samborna inbördes men 

det hindar som sagt inte att frågor som rör borgenärens rättigheter uppkommer. Ett problem 

vad gäller den dolda äganderätten är om egendomen förvärvats innan makarna eller samborna 

träffats eller om det skett genom arv eller gåva. Då kan de tre kraven för att dold 

samäganderätt ska kunna tillämpas inte vara uppfyllda. Är detta en bra lösning? 

Jag tycker att denna kan framstå som väldigt orättvis i vissa lägen. Exempelvis när en make 

med dålig ekonomi får en fastighet i gåva som sedan de båda makarna väljer att flytta in i blir 

det att anse som deras gemensamma bostad. Fastigheten behöver dock gå igenom vissa 

renoveringar som den andra maken betalar. Denne betalar även andra utgifter som kan belasta 

fastigheten.  Trots detta finns det inte en möjlighet att dold samäganderätt ska kunna 

uppkomma i denna situation. Om däremot ett ekonomiskt bidrag sker vid köptillfället som 

kan vara betydligt mindre än vad alla dessa reparationer mm kostar kan dold samäganderätt 

uppkomma. Ur ett familjerättsligt perspektiv känns det för mig väldigt underligt att en mindre 

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

stor insats som sker därefter. Skulle det vara bättre att ha det som i Norge där  principen kan 

tillämpas på förvärv som gjorts innan paret träffats och att den ena maken eller sambon kan så 

att säga ”jobba sig in i samägandet”? 

Sett ur borgenärens synvinkel skulle det inte vara acceptabelt att den andra maken eller 

sambon skulle kunna jobba sig in i ett samägande. Denna kan då förlora halva sin säkerhet 

utan att kunna göra något åt det. Så hur bör man prioritera i dessa fall? Detta är en väldigt svår 

fråga att finna en bra lösning som anses rättvis för alla parter. Borgenären vill såklart inte att 

en dold äganderätt helt plötsligt ska kunna dyka upp och omvandlas till en öppen äganderätt 

och samtidigt vill en make eller sambo som investerat stora summor i en fastighets 

reparationer mm inte se den bli utmätt för den andra maken eller sambons skulder. Som kan 
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utläsas av praxis har den dolda ägaren i sådana här situationer inte något bra utgångsläge. Det 

bidrag som denne har gjort betraktas ofta som en gåva till den öppna ägaren även om så i 

många fall troligen inte är tanken. Bidragen ges för att uppfattningen är att det handlar om 

parets gemensamma fastighet där man tänker bo tillsammans. Att kunna bli delägare för en 

sådan investering är enligt mig trots allt att dra principens tillämpning lite väl långt. 

Borgenärens ställning skulle bli alltför svag och osäker i en sådan situation. Men någon form 

av ersättning tycker jag absolut den dolda ägaren ska kunna utkräva. Dennes insatser gynnar 

både den öppna ägaren och borgenären med tanke på att fastighetens värde i normala fall 

stiger i och med reparationer och förbättringar. Hur stor denna kompensation ska vara beror 

givetvis på dess storlek men även på  hur mycket fastighetens värde har ökat. En sådan 

lösning borde ses som rimlig ur alla inblandades synvinkel. Ingen går i sådana fall lottlös från 

tvisten även kanske ingen av parterna får ut så stora medel de hade hoppats på.  

När fastigheten köps av den ena maken eller sambon under tiden när makarna eller samborna 

lever tillsammans utan ett ekonomiskt bidrag från den andra maken eller sambon är de tre 

kraven inte uppfyllda enligt gällande rätt. Så om en borgenär söker, antingen genom konkurs 

eller utmätning, exekution i fastighet skulle makarna eller samborna tvingas bevisa att dold 

samäganderätt existerar. Detta skulle troligen misslyckas med tanke på ekonomiska bidragets 

avsaknad. Om det här anspråket från borgenärens sida har uppkommit efter att förvärvet 

skedde skulle man inte kunna tänka sig att den dolda ägaren får företräde framför dessa? 

Köpet har gjorts under tiden de var tillsammans och när man lever i ett parförhållande är det 

vanligt att man köper olika saker till familjen. Den dolde ägaren skulle kunna anses ha gjort 

ett ekonomiskt bidrag indirekt. Om denna fastighet inte gjorts till enskild egendom har den 

andra maken giftorätt i fastigheten. Detta anspråk på giftorätt får idag stå tillbaka för 

fordringar som finns mot den andra maken vid ”brytardagen”. 
80

  Jag tycker här att man ska 

reda ut hur fastigheten har finansierats och om det är med medel som redan omfattades av 

anspråket på giftorätten borde detta kunna leda till att den dolda ägaren då får förtur. 

 

I de flesta fall som gäller dold samäganderätt och bulvanfall är det en dold samäganderätt till 

halva fastigheten som hävdas. I den fjärde situationen, där mannen stått för hela 

köpeskillingen själv och då också vill stå som ensam ägare trots att köpet genomförts i 

hustruns namn, är inte lika vanligt. HD menade att endast mannens uppfattning att han skulle 
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ses som ägare plus hans ekonomiska insats inte skulle ses som tillräckligt för att bryta 

kvinnans ägande. Den gemensamma partsviljan saknades alltså, eller i vart fall ett bevis på 

denna. Kvinnan kanske var inne på att mannen skulle vara ensam ägare vid själva köpet men 

när inget talar för detta blir det svårt att bevisa. Kvinnan var säkert inne på ett gemensamt 

ägande eller till och med att mannen själv skulle vara ägare, jag menar bara att i detta läge 

hade hon goda möjligheter att ”bluffa till sig” mer än vad de kommit överens om vid själva 

förvärvet. 

Det verkar som sagt väldigt svårt för mannen att ”komma ur” ett samägande med kvinnan i 

det här fallet. Han får helt enkelt skylla sig själv. Om det var så viktigt för honom att stå som 

ensam ägare hade han kunnat ingå någon form av avtal med kvinnan om detta.  Att makar 

eller sambor exempelvis sinsemellan skulle så att säga bokföra en fordran eller skuld  eller 

liknande känns  inte så troligt. Detta dels i och med deras känslomässiga gemenskap till 

varandra och dels att de vanligen saknar den juridiska kompetens som är nödvändig. De 

reflekterar kanske inte över vem står som ägare utan tänker att ”allt löser sig”.   

Vad gäller preskription för anspråk om dold samäganderätt är, som framgått ovan, Lindskog 

för en sådan lösning. Han menar att det finns flera skäl till att anspråket ska vara 

preskiptibelt.
81

 Det han inte verkar ta i beaktning är vilka stora ekonomiska värden det handlar 

om. Han diskuterar inte heller kring hur speciell relationerna inom en familj är och vilka band 

dessa har till varandra. Exempelvis kan den dolda ägaren vara så nöjd med familjesituationen 

att denne inte tänker på eller bryr sig om vem som står som ägare till deras gemensamma 

fastighet. När sedan den öppne ägaren vill skilja sig efter tolv års äktenskap finns inte det 

dolda anspråket kvar längre. Detta har preskriberats. Det kan innebära en enorm ekonomisk 

förlust för den dolde ägaren och detta bara för att denne inte gjort sitt anspråk gällande i tid. 

Denna lösning känns för mig inte alls rättvis och jg anser att Lindskog skulle behöva ompröva 

sin lösning. Om eller när HD kommer att pröva denna fråga och de ska göra en 

intresseavvägning hoppas jag att de låter familjens intresse väga tyngre och alltså inte införa 

preskription.  

 

I den femte situationen handlar det om rådighetsinskränkningarna som finns reglerade i 7:5 

ÄktB, vilka jag uppfattar som rimliga. Bostaden i en familj är särskilt viktig, både ur ett 

                                                           
81

 Se avsnitt 4.3.2 



44 
 

ekonomiskt och socialt perspektiv. Om denna kunde gå förlorad för att den ena maken eller 

sambon får för sig att på något sätt göra sig av med den utan den andra maken eller sambons 

vetskap är osäkerheten alltför stor.  

Vid en bokstavstolkning av 7:5 krävs det att bostaden utgör makarnas gemensamma hem 

vilket utesluter en situation där ett förvärv har skett för att bli gemensam bostad men ännu inte 

blivit det. Om den make som då är att se som öppen ägare säljer bostaden före inflyttning 

hunnit ske, är detta okej utan samråd med andra maken? Jag vet inte hur HD skulle välja att se 

på en sådan situation men jag tycker att 7:5 ÄktB inte blir tillämplig här, i alla fall inte när 

bara lagtexten studeras.  

Ett annat problem som jag uppmärksammat i det här fallet när det gäller en fritidsbostad är 

regleringen i 7:4 ÄktB där det framgår att en bostad som huvudsakligen används för 

fritidsändamål inte ska räknas som makarnas gemensamma bostad. Jag kan hålla med HD 

både vad gäller det stora ekonomiska värden som det handla om och gränsdragningsproblem 

som kan komma att uppstå och att därför dold samäganderätt till fritidsbostad ska vara möjlig. 

Men problemet blir här att denna bostad fortfarande inte faller in under 7:5 ÄktB och frågan 

är då hur den öppna ägarens rådighetsinskränkningar regleras? Samma problem gäller för 

sambor där det enligt 23 § SamboL finns en likanande reglering vad gäller inskränkningar i 

förfoganderätten. I 7§ SamboL stadgas att egendom som huvudsakligen används för 

fritidsändamål är undantagen från den reglering som enligt sambolagstiftningen gäller för 

sambors gemensamma bostad och bohag.  

Borgenärens rättigheter måste också beaktas. Om den öppna ägaren kan göra sig av med 

makarnas eller sambornas bostad hur som helst innebär detta en utsatt position för den dolda 

ägarens borgenärer. Dessa kanske räknar med att den dolda ägaren har ett anspråk som 

kommer att fastställas när denne ansöker om detta. Detta skulle alltså kunna gå helt förlorat 

och utan att varken dolda ägaren eller dennes borgenärer har någon möjlighet att förhindra 

det. Det känns inte som en optimal lösning när alla intressen ska vägas mot varandra. 

Rådighetsinskränkningarna är alltså något behövs för att skydda både den dolda ägaren och 

borgenären.  

 

Situation 6 där en bostad tillförs en fastighet som ägs av den ena maken ser jag som särskilt 

intressant eftersom denna fråga inte har prövats av HD, så utgången av ett sådant här situation 
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är osäker. Jag tycker att Walins resonemang kring ägandet och det enkla bolaget är intressant 

och jag delar hans uppfattning när det gäller den dolde makens rättigheter. Om denne bidrar 

med halva köpesumman för att bygga bostaden och sedan inte erkänns någon andel i 

fastigheten vid en skilsmässa saknas ett rättviseresonemang. När alla omständigheter beaktas 

bör alltså båda ses som ägare till fastigheten,
82

 men frågan är till hur stora delar var? 

Enligt gällande praxis vinner den dolda samägaren i regel rätt till halva fastigheten. Detta 

verkar gälla oavsett hur stor ekonomisk insats som vardera make eller sambo gjort. Denna 

lösning kan ses som direkt orättvis när det kan handla om stora ekonomiska skillnader. Hur 

ska den make eller sambo som gjort den större ekonomiska insatsen bli kompenserad för 

denna? Om jag tar situationen som anges ovan äger den ena maken fastigheten som de väljer 

att bygga bostaden på plus att denne bidrar med hälften av köpesumman för bostaden. Den 

andra maken bidrar med hälften till bostadsbygget. Att då säga att de äger halva fastigheten 

var efter att bostaden har färdigställts känns långt ifrån rättvist. I ett sådant fall tycker jag att  

domstolen borde kunna göra någon typ av beräkning och på så sätt ta fram hur stor del i 

fastigheten de båda bör erkännas.  Sen kan den make som bara bidragit till bostaden eventuellt 

få en möjlighet att ”köpa in sig” så att de äger halva fastigheten var. Denna eventuella rätt är 

något som då måste erkännas av den öppna ägaren. 

I de flesta fall är de ekonomiska insatserna likvärdiga eller så är skillnaden marginell och då 

bör ett ägande till hälften för vardera make eller sambo accepteras. Problemet blir då var 

gränsen för den marginella skillnaden ska dras men detta är något som HD kanske kommer att 

pröva i framtiden. 

 

Den sjunde och sista situationen är den som jag finner mest klar vad gäller en lösning. Att 

anspråket på dold samäganderätt finns kvar efter den dolde ägarens död är något jag tycker är 

väldigt rimligt. Det vore konstigt om det bara försvann. De problem som kan uppkomma är 

om den öppna ägaren och den dolde ägarens barn inte tycker särskilt bra om varandra och har 

svårt att komma överens. Detta kan i sin tur leda till att en vill sälja men inte den andra osv. 

Ett annat problem kan vara att den dolde ägarens barn inte är speciellt gammalt och alltså då 

inte kan ta vara på sina rättigheter på samma sätt som ett äldre barn skulle ha kunnat. Ska 
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detta då kunna göras i framtiden? Hur långt fram då i sådana fall? Detta är frågor som tål att 

funderas kring. 

 

6.1 Sammanfattning och reflektion 

 

Det finns mycket att säga om dold samäganderätt och många frågor som inte har något riktigt 

klart svar. Det är också detta som gör denna princip så intressant. Tanken bakom denna 

princip var att skapa ett ekonomiskt skydd till den make som inte varit formell köpare. Under 

vissa förutsättningar ges denne möjlighet att bli samägare om tre kriterier är uppfyllda. Dessa 

tre kriterier ser jag överlag som rimliga och väl genomtänkta. Det problem som jag kan finna 

är när det ekonomiska bidraget sker vid ett senare tillfälle än vid själva förvärvet. Sett ur 

borgenärens perspektiv och avvägningen vad gäller rättvisa blir det att dra principens 

tillämpning för långt om dold samäganderätt kan uppkomma vid ett senare tillfälle. Men 

någon ekonomisk kompensation måste den ”dolda ägaren” kunna anses ha rätt till. Dennes 

investeringar är något som gynnat alla parter!     

Att den dolda äganderätten ska vara förenad med ett mycket bristfälligt sakrättsligt skydd 

känns rimligt ur ett rättviseperspektiv. Annars skulle borgenären kunna förlora halva sin 

säkerhet utan någon rimlig möjlighet att förhindra detta. Ur familjens perspektiv måste detta 

också ses som acceptabelt, det är ett avtal som har ingåtts och man måste kunna ha tillit för 

detta. En möjlig invändning från familjen skulle kunna vara vilket ansvar man skulle kunna 

lägga på borgenären att kolla upp om ett eventuellt dolt anspråk kan föreligga. Om det skulle 

vara fallet skulle denna fråga kunna lösas på ett tidigare stadium före borgenären blir 

borgenär.  

När makarna eller samborna medvetet försöker undanhålla egendom från borgenären genom 

att lämna felaktiga uppgifter är det såklart inte något som bör accepteras. När borgenären 

dessutom har den svåra bevisbördan för att dold samäganderätt föreligger, känns ett sådant 

agerande ännu mer förkastligt. Att vilja vara ägare endast när det gynnar en själv är inte något 

som bör accepteras! Nu tror jag att detta är långt ifrån så vanligt som framgår av förarbetena
83

  

att det finns en avsikt hos familjen att lura borgenären. Detta förekommer såklart och en 

reglering ska finnas för att förhindra detta men jag tycker inte att man ska ha denna inställning 

som grund.  
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Avslutningsvis tänkte jag beröra behovet av en lagstiftning av denna princip. I början av detta 

arbete var jag för en sådan reglering men efter att studerat ämnet närmare ser jag det som en 

svår uppgift att genomföra på ett fördelaktigt sätt. Med tanke på de många fall som har 

prövats och principens utveckling skulle lagen behöva ändras väldigt ofta. När behovet av 

flexibilitet är stort är det en bättre lösning att låta denna intresseavvägning som måste göras i 

varje enskilt fall skötas av domstolarna med ledning ur tidigare avgöranden.  

Som framgått har principen om dold samäganderätt prövats många gånger i en mängd rättsfall 

och jag tror att det i framtiden kommer att avgöras fler tillämpningsfrågor kring denna 

princip. Exempelvis hur en make eller sambo som har varit med och finansierat renoveringar 

eller tillbyggen på en fastighet som denne inte står som ägare till ska, vid ett senare tillfälle, 

kunna kompenseras ekonomiskt. Att avbetala på ett lån efter att fastigheten förvärvats ger inte 

heller möjlighet till dold samäganderätt, men bör denna kunna kompenseras?  Varför handlar 

det alltid, när det gäller dold samäganderätt, om rätt till hälften av en fastigheten, trots att det 

mellan insatsernas storlek vid förvärvet kan skilja stora summor? 

Frågan om preskription är inte heller avgjord av domstolarna och att principen främst är en 

familjerättslig princip kommer med stor sannolikhet behöva utvecklas. Som detta är 

formulerat nu säger det inte speciellt mycket och är inte särskilt lätt att förstå och kunna 

tillämpa. Var finns tanken kring borgenären här? Som vi märker går vi en spännande framtid 

till mötes där många frågor förhoppningsvis får ett svar. 
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