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Kapitel 1

Inledning

1.1 Bakgrund

De svenska rättsreglerna är uppbyggda på skrivna lagar och förordningar, som stiftas av 

riksdagen. Dessa regler måste, för att kunna förstås och tillämpas, tolkas. Det räcker då ofta 

inte med att bara göra en språklig analys av regeln i lagtexten, utan man kan behöva 

använda sig av olika tolkningsmetoder för att få fram meningen bakom orden. Tolkningen 

görs bland annat av domare, som tillämpar en eller flera rättsregler på ett fall vars dom 

senare kommer att utgöra rättspraxis. Domare kan gå till lagens förarbeten för att få klarare 

besked om vad lagstiftarna menade, eller så studerar de hur lagen tillämpats av tidigare 

domare. En domare som skall hitta en lösning på ett fall hittar alltså inte på egna regler, 

utan tolkar redan skrivna befintliga regler.

Det finns länder där rättsreglerna är uppbyggda på oskrivna lagar och regleringar. Ett 

exempel är de anglosaxiska länderna, exempelvis Storbritannien, där den civila rätten i 

stort är uppbyggd genom så kallad common-law. Den civila rätten är i dessa länder 

oskriven rätt, det vill säga reglerna har kommit till enbart genom praxis. Domare i dessa 

länder har getts en rättighet att skapa ny lag, inte bara att tolka redan befintlig.

Under 80-talet skapades och utvecklades ett rättsinstitut som kom att bära namnet dold 

samäganderätt till fast egendom för makar och sambor. I ett flertal domar erkände domare 

att, under förutsättning att vissa premisser var uppfyllda, en make eller sambo kunde ha 

dold samäganderätt till den av andra maken eller sambon öppet ägda fasta egendom. Dold 

samäganderätt skapades alltså av domare och är numera klart accepterat i praxis. Begreppet 

nämns ingenstans i den svenska rättsordningen men är ändå en rättsregel som tillämpas 

som om den vore en skriven regel. 

Detta i sig borde väl innebära ett problem? Som tidigare sagt så skall ju domare tillämpa 

redan befintliga regler för att lösa ett fall. Alltså måste domarna ha tolkat redan befintliga 



9

regler i de fall de dömt om dold samäganderätt. Har då domarna använt sig av 

tolkningsmetoder för att skapa rättsinstitutet, eller ha de enbart försökt finna en lämplig, 

rättvis lösning på ett visst problem.

1.2 Problemformulering

Den frågeställning jag har valt att behandla i denna uppsats är: Vilka tolkningsmetoder och 

tolkningsargument har HD använt sig av för att skapa rättsinstitutet dold samäganderätt till 

fast egendom? 

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att klargöra vilka tolkningsmetoder och vilka 

tolkningsargument domstolen kan ha använt sig av för att skapa rättsinstitutet dold 

samäganderätt till fast egendom. Tanken är att uppsatsen skall ses som ett tillägg till den 

debatt som förekommit runt begreppets tillkomst men skriven ur en annan synvinkel en de 

som förekommit fram tills nu. 

Då domstolen, i sina domskäl, aldrig behöver uttrycka vilka tolkningsmetoder de använt sig 

av för att kunna tillämpa en rättsregel och komma fram till ett beslut kan syftet te sig som 

en omöjlig uppgift att uppfylla. Jag ger mig ändå, med viss skräckblandad glädje, in i 

uppgiften men menar inte därmed att jag helt klart har lyckas ta mig in i tankegångarna hos 

de domare som avlagt domen.  

1.4 Avgränsningar

Då jag har valt att utreda och klargöra vilka tolkningsmetoder och tolkningsargument som 

användes för att skapa rättsinstitutet dold äganderätt till fast egendom kommer jag ej gå 

djupare in på vad dold samäganderätt leder till och vad den ger för rättsverkningar 

gentemot tredje man när den väl har förvandlats till öppen samäganderätt. I och med detta 

kommer jag enbart kortfattat förklara på vilka sätt den dolda samäganderätten förvandlas 

till öppen. Jag har valt att hålla mig till dold samäganderätt till fast egendom och kommer 

bara att beröra lös egendom vid behov för att visa på skillnader vid domstolens argument.
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Dold samäganderätt har kommit att bli en del av den gällande rätten och det ter sig därmed 

naturligt att i denna uppsats ha med en förklaring om vad gällande rätt är. Då gällande rätt, 

som det har skrivits mängder om, dock är ett väldigt komplext begrepp har jag valt att ej ge 

mig in i någon djup rättsfilosofisk diskussion om vad begreppet innebär. Jag nöjer mig helt 

enkelt med en enklare, praktisk förklaring om vad som är gällande rätt enligt det svenska 

rättkälleläran. Jag kommer heller inte att ge mig in i någon diskussion över om det är rätt 

eller fel av domstolen att skapa detta rättsinstitut.

1.5 Metod

Jag har använt mig av juridisk litteratur för att utarbeta referensramen om gällande rätt, 

lagtolkning och äganderätten inom äktenskap, samboende och partnerskap. På samma sätt 

har jag använt mig av juridisk litteratur för att förklara vad dold samäganderätt innebär och 

vilka villkor som måste vara uppfyllda för att en part skall kunna anses ha dold 

samäganderätt till fast egendom. 

För att klargöra vilka tolkningsmetoder och tolkningsargument domstolarna har använt sig 

av för att rättfärdiga sina beslut, har jag valt ut vissa avgöranden om dold äganderätt till fast 

egendom från HD. Efter att ha läst igenom ett antal rättsfall valde jag ut de som jag ansåg 

passade uppsatsens syfte bäst, nämligen de domar som har fastställt de i litteraturen 

nämnde villkoren för dold samäganderätt till fast egendom. 

1.6 Disposition

Efter detta första inledande kapitel följer två kapitel som behandlar den rättsteoretiska 

delen av denna uppsats. Det första av dessa tar upp vad som kännetecknar en demokratisk 

rättsstat, vad rättsäkerhet innebär, vilken roll domare har i en rättstat och vad gällande rätt 

är. Det andra kapitlet av dessa två tar upp tolkningen av gällande rätt och de 

tolkningsmetoder jag funnit vara relevanta för denna uppsats.

Kapitel fyra behandlar äganderätten inom äktenskap, samboende och partnerskap. Jag har 

kortfattat kommit att beskriva på vilka olika sätt en part, i dessa familjerättsliga 

förhållanden, kan äga egendom och innebörden av de olika sätten.
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Det femte kapitlet handlar om rättsinstitutet dold samäganderätt till fast egendom. Jag har, 

relativt kortfattat, tagit upp vad begreppet omfattar och vilka förutsättningar som av 

domstolen ansetts måste vara uppfyllda för att make, sambo eller partner skall kunna få 

dold samäganderätt. 

Det sjätte kapitlet behandlar rättsfallen och innefattar en del av min analys. Jag har börjat 

varje rättsfall med att kort beskriva omständigheterna för att sedan bena ut vilka domskäl 

domstolarna har anfört till grund för sitt domslut. Efter varje rättsfall har jag kommenterat 

dessa domskäl och försökt klargöra vilka metoder domstolarna har använt sig av för att 

kunna komma till det beslut de angett. I det följande kapitlet, nummer sju, har jag 

sammanfattat analysen av domskälen och även kommit med en del andra synpunkter.

Det sista kapitlet är något av en slutsats. Då den sammanfattande analysen kommit i 

föregående kapitel har jag här enbart uttryckt vissa egna undringar och, i viss mån, pekat på 

rättviseförhållandena mellan makarna och tredje man.
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Kapitel 2

Rättsstaten och gällande rätt

2.1 Demokratisk rättsstat

Den grundläggande beståndsdelen i alla demokratiuppfattningar är den om att, om det vid 

fattandet av kollektiva beslut finns olika uppfattningar så vinner den som får flest röster. 

Man tillämpar således majoritetsprincipen.1 Demokratibegreppet i sig är dock vagt och 

tillämpas inom en rad olika sammanhang. Det mest självklara att tänka på vad gäller 

demokrati är nog sättet en stat styrs via, men även föreningar, företag och skolor kan ta 

beslut som kallas för demokratiska. Att det är vagt innebär emellertid inte att det saknar 

någon bestämd mening. Demokrati är detsamma som folkstyre.2 Enligt regeringsformen 1 

kap. 1 § utgår all offentlig makt från folket. Folket väljer sina ombud till riksdagen och 

dessa ombud utövar den offentliga makten i sin beslutande verksamhet. Medborgarna i 

Sverige utövar således sin politiska makt genom att rösta för att få fram de förtroendevalda 

som stiftar lagen. Därmed garanterar medborgarna själva ytterst sett att lagen är legitim och 

gällande.3

En väl fungerande demokrati utmärks inte enbart av att medborgarna får vara med och 

styra utan även av rättsstatlighet.4 Rättsstatens ordning ger domstolarna och de 

rättstillämpande myndigheterna en viss självständighet gentemot lagstiftaren och 

regeringen. Denna självständighet grundar sig på den berömda tredelning som i anslutning 

till Montesquieus grundtankar kom till uttryck i den amerikanska konstitutionen. Enligt 

denna lära måste lagstiftning, domsmakt och verkställande makt skiljas åt för att garantera 

de demokratiska institutionernas funktion. Helt konsekvent upprätthålls inte statsmakternas 

tredelning i någon demokratiskt ledd stat.5

                                               
1 Bull s 795
2 Peczenik 1 s 49
3 Peczenik 4 s 64
4 Bull s 799
5 Peczenik 1 s 22
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2.2 Rättssäkerhet

En av grunderna i demokratin är kravet på rättssäkerhet. Det uppnås genom att de rättsliga 

besluten, som tas av både domstolar och myndigheter, på något sätt förankras i 

rättsnormerna.  Regeringsformen 1 kap. 1 § 3 stycket lyder ”Den offentliga makten utövas 

under lagarna”. Av denna lagregel följer att rättssäkerhet är förutsebarhet, det vill säga att 

besluten som tas av domstolarna och andra myndigheter följer de olika rättskällornas 

ordalydelse. Men rättssäkerhet kan även innebära en vilja att de beslut som tas är etiskt 

godtagbara. Exempelvis så finner vi numera inte Hitlers beslut om judarna och 

koncentrationslägren som etiskt godtagbara, även om de faktiskt var lagstadgade och 

därmed förutsebara. Alltså kan även en bokstavstrogen6 rättstillämpning i vissa fall inte 

vara etiskt godtagbar. I sådana fall måste rättstillämparen söka finna den bästa avvägningen 

mellan rättskällornas bokstav och de etiska kraven.7

En rättsstat kännetecknas av att maktutövningen följer rättsreglerna. På detta sätt blir även 

maktutövningen förutsebar då lika fall behandlas lika, vilket ger den enskilde en 

rättssäkerhet, ett skydd mot godtycklig maktutövning. Rättsreglernas innehåll är sådana att 

individen inte endast skyddas mot laglöst våld utan också mot självaste 

skyddsorganisationen, nämligen staten.8 I regeringsformen 11 kap. 2 § stadgas att ingen 

myndighet, ej heller riksdagen, får bestämma hur domstol skall tillämpa en rättsregel i ett 

särskilt fall. Utan denna oavhängighet, denna skillnad som gjorts mellan de som lagstiftar, 

riksdagen, och de som har den dömande makten, domstolarna, är en rättstat otänkbar och 

rättsäkerheten förkastad. 

En konsekvens av rättsäkerhetskravet är att domstolar inte får fatta godtyckliga beslut utan 

alltid måste stödja dem på rättsregler. Skulle en domare finna att ingen rättsregel är 

tillämplig för att kunna lösa ett fall måste denne stödja sitt avgörande på andra rättskällor. 

Domare har dock, även om det inte medges öppet, en sedvanerättslig befogenhet att inom 

vissa gränser korrigera innebörden av en rättsregel för att ett falls utfall skall kunna ses som 

rättvist.9 Att en dom är rättvis kan konstateras genom att väga samman principerna om att 

                                               
6 mer om bokstavstrogen tolkning under 3.2.1
7 Peczenik 4 s 97
8 A a s 51
9 Peczenik 3 s 49 f
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lika skall behandlas lika, den sämst ställda skall skyddas och de välförvärvade rättigheterna 

skall skyddas, och se om de utgör resultatet i det föreliggande fallet.10

2.3 Domarens roll i samhället 

En god och beskedlig (klok) domare är bättre än god lag, ty han kan alltid laga efter 

lägligheten (jämka enligt skälighetens fordringar).11

En domares primära uppgift är att vara konfliktlösare. För att lösa konflikter använder han 

sin roll som både rättstillämpare och lagtolkare. Till sin hjälp har han den gällande rätten. 

Som rättstillämpare skall han, utifrån de omständigheter som föreligger i ett visst fall, finna 

de rättsregler som är tillämpliga och applicera dem. Om de faktiska förhållandena i ett fall 

är ostridiga eller utredda och lagen är klar, så kan fallet lätt subsumeras under en rättsregel, 

och rättsföljden är klar. Domaren behöver inte argumentera för att rättfärdiga sitt domslut.12

Om lagen är klar så skall den ju följas. Om den å andra sidan skulle vara oklar så skall 

domaren använda sitt omdöme för att avgöra målet. Det är här han måste ta till sin roll som 

lagtolkare då man, för att kunna tillämpa en lagregel, måste tolka den för att ge den ett 

konkret innehåll.13 Med hjälp av olika tolkningsmetoder läser lagtolkaren ut lagregelns 

mening för att kunna tillämpa den på det föreliggande fallet. För att förenkla för både 

läsaren och mig själv har jag i fortsättningen valt att, även om det är så att en domare först 

måste tolka en lag för att kunna tillämpa den, enbart använda mig av ordet rättstillämpare.

Domstolarna, eller rättare sagt, domare är i princip skyldiga att följa lagen men de får tolka 

den i ljuset av etiken. En domare kan komma att stå inför ett fall där de tillgängliga 

rättsreglerna är klara, men där han ändå tvekar över om de bör tillämpas på det aktuella 

fallet. Om han finner synnerligen starka skäl för att frångå lagen, förkasta den juridiska 

uppfattningen som härskade vid rättsregelns tillkomst eller ifrågasätta vissa lagstadgandens 

bindande kraft måste han övergå till en djupare argumentation, i vissa fall med politiska 

inslag. Lagtexten är inte mer än ett argument, dock ett väldigt viktigt argument, för att ett 

visst handlingssätt är det rätta eller det felaktiga och det är moraliskt bättre för ett samhälle 

                                               
10 A a s 85
11 Aarnio s 9, domarregel nr 8
12 Strömholm 1 s 71
13 Olika tolkningsförfaranden berörs i kapitel 3
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att tillåta domaren att i varje fall lita till sitt etiska omdöme än att tvinga honom till att ta 

moraliskt oriktiga avgöranden.14

Hur kommer det sig att domare har ”fått” denna rätt att så att säga kringgå lagen när han 

anser det behövligt? Samhället förändras i snabb takt och det gäller för rätten att anpassa 

sig och då är kanske lagstiftningsproceduren ett alltför segt verktyg för att ge rätten en 

rättvis möjlighet att hänga med i de snabba svängarna. En lagstiftare kan omöjligtvis 

förutse och reglera alla de fall som kan uppkomma i det dagliga livet. På vissa områden 

saknas lagstiftning och i en del fall kan det vara osäkert hur lagen skall tillämpas. En 

domare får dock inte vägra att döma i ett enskilt fall. Han måste lösa alla de konflikter som 

kan uppkomma, antingen mellan enskilda eller mellan enskilda och det allmänna. 

Enligt Bull innefattar all lagtolkning moment av rättsskapande. Domaren ger rätten innehåll 

genom att tillämpa den i konkreta fall. Vid tillämpning av ramlagstiftning, exempelvis 36 § 

avtalslagen, så måste rättstillämparen ge ett konkret innehåll till allmänt hållna 

målsättningar genom att fylla ut lagregeln. En domare har även, enligt 11 kap. 14 § RF rätt 

att lagpröva och kan underlåta att tillämpa en rättslig regel om den står i konflikt med en 

annan överordnad regel. En rättlig regel används alltså för att underkänna en annan.15  

2.4 Gällande rätt 

Det som rättstillämparen skall tolka är den gällande rätten.  Men vad är egentligen gällande 

rätt? Analysen av begreppet gällande rätt hör till den allmänna rättslärans klassiska 

problem. Ändå finns det inte någon allmänt erkänd teori avseende detta begrepp. Då denna 

uppsats inte skall behandla den rättsfilosofiska synvinkeln av vad gällande rätt är, kommer 

jag inte att gå in på vad de olika teorierna menar vara gällande rätt, utan nöjer mig med att 

praktiskt klargöra vad som kan räknas som gällande rätt i dagens Sverige. 

Enligt Peczenik är gällande rätt ett slags system av normer och handlingar som ger 

normerna deras samhälleliga karaktär.16 En norm kan beskrivas som en regel, ett rättesnöre, 

ett handlingsmönster, något som avser att påverka oss på någotdera sättet. Alla normer som 

påverkar oss behöver dock inte vara rättsregler. Rättsnormer skiljer sig från andra normer 

                                               
14 Peczenik 3 s 231
15 Bull s 804
16 Peczenik 3 s 207
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tack vare sin tillhörighet till ett rättssystem. Rättssystemet är aldrig så fullständigt att varje 

enskilt fall kan avgöras med hjälp av klara och entydiga regler. Alla fall måste dock lösas 

på något sätt och varje rättsregel måste kunna ges ett någorlunda tydbart innehåll. Därmed 

ingår i gällande rätt även tolkning och produkten som tolkningen framkallar.17

Med egna ord skulle jag säga att gällande rätt går att finna i de rättskällor som domaren, 

och alla de som vill tillämpa lagen, använder sig av för att finna lösningen till ett fall. 

Gällande rätt är det som återfinns i olika lagtexter men inte enbart det. För att förstå vad 

lagstiftaren menade med en rättsregel måste rättstillämparen gå till lagens förarbeten för att 

söka svaret. Andra rättskällor som bör tas hänsyn till är rättspraxis, sedvanerätten och i viss 

mån även doktrinen. Det är oftast till rättspraxis rättstillämparen måste vända sig till för att 

finna besked om de oskrivna rättsreglerna, som exempelvis den om dold samäganderätt till 

fast egendom, som inte går att finna i någon lagtext. 

Domare har inte någon skyldighet att följa rättspraxis, eller närmare bestämt prejudikat från 

HD. Prejudikat är således inte bindande såsom lagen är. I verkligheten är det dock så att 

prejudikat följs regelbundet av svenska domare. Endast undantagsvis avviker en lägre 

domstol från en av HD refererad dom. Det händer enbart då lägre rätt vill ge HD möjlighet 

att ompröva sin praxis, exempelvis om förevarande prejudikat strider mot nyare stiftad 

lag.18 Det finns flera argument för att prejudikat skall följas; bland annat att man därigenom 

bidrar till lagtolkningsuniformitet i rättspraxis och därmed även till rättvisa och 

rättssäkerhet, då lika fall skall behandlas lika.(se ovan 2.2) Ett annat skäl är att genom att 

man följer prejudikat så undviker man att på nytt bedöma alla skäl för och emot en viss 

lagtolkning.19

Doktrinen i sig skall väl inte räknas som gällande rätt utan mera som ett verktyg att finna 

den gällande rätten. Doktrinen samlar och beskriver på ett övergripande sätt vad den 

gällande rätten innehåller och innebär, den ger rättstillämparen ledning i hans väg till att 

hitta ”det rätta svaret”. 

                                               
17 Peczenik 4 s 43 f
18 Peczenik 2 s 122 f
19 A a s 121
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Kapitel 3

Lagtolkning

3.1 Tolkning av lagen

Den som sysslar med juridik sysslar med tolkning. Detta gäller både advokaten, domaren 

och bolagsjuristen. För att tolka lagen används skilda förfaringssätt, skilda 

tolkningsmetoder. Olika tolkningsmetoder kan leda till skilda slutsatser. Den tolkning som 

utförs i praktiken är i princip aldrig resultatet av en enstaka metod. 

Lagtolkningen fyller tre funktioner. Den första är klargörandet av lagtexten, det vill säga att 

lagtextens innebörd skall fastställas. Den andra är den utfyllande tolkningen där 

rättstillämparen väljer mellan olika tolkningsmetoder eller tolkningsargument för att 

förklara de oklara orden och begreppen och lösa de problem som inte regleras i lagtexten. 

Den utfyllande tolkningen får aldrig strida mot lagen. Om den gör det så är den inte 

utfyllande utan korrigerande, contra legem, vilket är den tredje funktionen.20

Det finns de som uttalat att lagtolkningsprinciper är innehållslösa, då de inte ger någon 

vägledning för domare hur de skall döma och de förklarar heller inte hur domarna har 

dömt. Regler om hur tolkning skall ske lyser med sin frånvaro i de olika 

lagtextsamlingarna. Det finns också de som menar att det är bättre att domare handlar efter 

egen intuition som de fått genom egen praktisk verksamhet än att de försöker tillämpa i 

förväg formulerade principer för hur de skall tolka en lag och döma i ett fall.21 I praktiken 

har domare en sedvanerättslig befogenhet att korrigera en lags innebörd genom tolkning, 

detta för att tillfredställa omgivningens krav på att en dom skall vara rättvis och etiskt 

godtagbar.22

                                               
20 Peczenik 2 s 64 f
21 Hellner s 58
22 Peczenik 2 s 63
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3.2 Tolkningsmetoder och tolkningsargument

”Det torde råda total enighet om att det råder nästan total oenighet om vilken 

lagtolkningsmetod som är gällande rätt i landet Sverige.”

Med denna mening börjar Per Henrik Lindblom sin artikel ”Lagtolkning eller 

rättstillämpning? Kommentar till ett rättsfall (NJA 1980 s. 743)”.23 Även om artikeln 

publicerades redan under 1980-talet så är den citerade meningen fortfarande högst aktuell. 

Under sin juridikutbildning får den unga studenten på ett redan tidigt stadium lära sig att 

lagen skall tolkas för att kunna tillämpas. Studium sker av de olika metoder som kan 

användas vid tolkningen men studenten blir aldrig (i princip) tillsagd om vilken metod som 

är rätt eller fel, utan denne får använda sig av eget sunt förnuft. Inte heller ger någon lag 

ledning i vilken tolkningsmetod som skall användas vid lösandet av ett problem, det vill 

säga vilken lagtolkningsmetod som är gällande rätt.24

Man kan skilja på två olika slags problem, nämligen de som uppkommer i de enkla 

rutinfallen och de som återfinns i de mer komplexa, svåra fallen. Vid ett rutinfall är 

omständigheterna och all fakta klara och det finns en klar rättsregel som kan tillämpas. 

Som exempel kan nämnas att den som parkerar otillåtet skall få parkeringsböter. Vid svåra 

fall däremot stöter man på olika slags problem. Omständigheterna i fallet kan vara oklara 

eller så är ordalydelsen i den rättsregel som skall tillämpas vag. 

Domstolen måste alltid redogöra för de skäl som de grundar sin dom på. De behöver dock 

inte hänvisa till vilken tolkningsmetod de har använt sig av i sina avgöranden. Lagtolkning 

i svåra fall stödjer sig på olika slags metoder. Vissa av dem innebär att man använder sig av 

olika tolkningsargument såsom exempelvis analogislut eller motsatsslut. Andra innebär att 

en mer övergripande tolkningsmetod används, exempelvis bokstavstrogen, logisk, 

systematisk, historisk, komparativ eller en teleologisk lagtolkning.25

För att kunna fullgöra analysen av vilka tolkningsmetoder domstolen använt sig av vid 

skapandet av rättsinstitutet dold samäganderätt skall jag i de följande avsnitten utförligare 

utveckla en del av de metoder som lagtolkning i allmänhet stödjer sig på. Jag har även 
                                               

23 Lindblom s 437
24 I 1809 års regeringsform fanns en föreskrift om att tillämpningen av grundlagarna skulle göras efter deras 
ordalydelse, man skulle följa lagens bokstav.
25 Peczenik 3 s 276



19

funnit det nödvändigt att beröra tolkningsargumenten analogislut och motsatsslut. 

Tolkningsargument är något som tillämpas för respektive tolkningsmetod. Dessa kan sägas 

föreligga vid varje tillfälle då det slutgiltiga tillämpningsområdet av en lagregel fastställts 

av lagtolkaren med vilken annan tolkningsmetod än bokstavstolkning.26

3.2.1 Bokstavstrogen tolkning

Vid en bokstavstrogen tolkning utgår tolkningen av lagtexten efter allmänt och juridiskt 

språkbruk. Rättstillämparen utläser meningen med en rättsregel genom att läsa ut de 

grammatiska, lexikaliska och språkliga faktorerna i den. Denna metod kan aldrig korrigera 

eller utfylla lagtexten utan klargör bara vad som står i lagen. Till sin hjälp har 

rättstillämparen de definitioner på ord som ges inne i själva lagtexten eller i ordböcker. Han 

kan även studera hur ord och begrepp används i andra rättskällor eller i vardagsspråket.27

Bokstavstolkning vore väl den bästa metoden att använda med rättsäkerheten i åtanke, om 

ett ord enbart hade en betydelse, om lagtexten vore helt klar och om man utan problem 

kunde läsa ut meningen bakom en språklig formulering.28 Den skulle i så fall vara en bra 

och enkel tolkningsmetod därför att alla rättstillämpare skulle komma fram till samma slut. 

Ord har dock ofta olika och ibland väldigt skilda betydelser och lagtexter är ofta allmänt 

formulerade för att på så sätt inte utesluta vissa möjliga tolkningar. Det är även i högsta 

grad svårt att lista ut vad lagstiftaren egentligen menade med en viss språklig formulering. 

3.2.2 Systematisk tolkning

Att tolka en lagregel i förbindelse med andra lagregler kallas systematisk lagtolkning.  En 

gammal lag, exempelvis 1736 års handelsbalk, kan tolkningsvis anpassas till nya lagar som 

behandlar liknande fall, exempelvis avtalslagen eller köplagen. Lagar är systematiskt 

skrivna så att man märker ett samband mellan olika regler. De flesta regler kompletterar 

andra regler, bildar undantag från dessa eller förtydligar dem. Systemen möjliggör ett 

snabbt och elegant sätt att stifta lagar genom allmänna regler och undantag.29

                                               
26 Peczenik 2 s 75
27 A a s 69 f
28 A a s 71
29 Peczenik 1 s 186 f
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Rättstillämparen lägger stor vikt vid systemet för att få hjälp med tolkningen av en 

rättsregel. Han försöker se vilken betydelse en rättsregels plats i rättssystemet har. 

Användningen av systematisk tolkning bidrar ofta till uppställande av allmänna begrepp 

inom rättstillämpningen.30

3.2.3 Teleologisk tolkning

Vid en teleologisk lagtolkning försöker rättstillämparen hitta ändamålet bakom lagregeln. 

Denna tolkningsmetod brukar därför även benämnas ändamålstolkning. Ett ändamål kan 

definieras som en händelse som skall inträffa eller ett sakläge som skall föreligga. Det är 

naturligt att beakta lagens ändamål. Lagen består av normer och en norms syfte är att tjäna 

ett ändamål. En norms mening är sådan att den inte kan förstås på ett fullständigt sätt om 

hänsyn inte tas till det ändamål som normen uttrycker.31

Man kan utskilja två olika ändamålstolkningar, nämligen den subjektiva och den objektiva.

Vid den subjektiva ändamålstolkningen tittar rättstillämparen på vad lagstiftarens ändamål 

var med denna rättsregel, den kallas därmed ibland även för historisk tolkning. Metoden 

kännetecknas av en strävan att finna och söka ledning i de syften och avsikter som faktiskt 

förelegat vid tidpunkten för lagstiftningens tillkomst.32 Rättstillämparen försöker besvara 

frågor såsom; hur har stadgandet uppkommit? Fanns det några förebilder till denna 

rättsregel och har den i så fall ändrats mycket vid jämförelse med dem?33 Han stöder sig på 

lagens förarbeten för att besvara frågorna och hitta en lösning på fallen.

Vid den objektiva ändamålstolkningen ser rättstillämparen istället till dagens samhälle och 

dess behov. Han söker ledning i sådana omständigheter som hänför sig till själva lagen. 

Vilka dessa omständigheter är har besvarats på olika sätt av olika talesmän för denna 

metod. En sak som dessa talesmän har gemensamt är att de alla menar att sedan lagreglerna 

väl stiftats, är sambandet mellan dem och lagstiftaren brutet. Syftet med regeln och 

tolkningsförslagen i förarbetena kan ha åldrats och lagstiftaren kan ha misstagit sig 

beträffande reglernas reella funktion.34

                                               
30 Strömholm 2 s 402
31 Peczenik 4 s 363
32 Strömholm 2 s 403
33 Hellner s 64
34 Strömholm 2 s 403
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3.2.4 Analogislut och motsatsslut

Med analogisk tolkning menas att rättstillämparen tillämpar en lagregel på ett fall som 

egentligen inte regleras av den aktuella lagregeln. Analogisk tolkning används ofta när ett 

fall inte är nog tillfredsställande reglerat. Det förekommer alltså en lucka i lagen som 

rättstillämparen försöker täppa till med en lagregel som reglerar andra liknande fall. En 

lucka i lagen kan vara antingen att ett fall inte alls är reglerat eller att det inte är reglerat på 

ett tillfredsställande sätt. Rättstillämparen som använder sig av en laganalogi för att lösa ett 

fall försöker hitta liknelser mellan det aktuella fallet och vissa tidigare fall. Om han hittar 

likheter och gör en analogisk tolkning så utvidgar han väldigt drastiskt en lagbestämmelses 

tillämpningsområde. Men han gör det efter rättviseprincipen att lika skall behandlas lika.35

Om rättstillämparen bestämmer sig för att inte använda analogislut kan han i stället följa en 

annan juridisk slutledning, motsatsslutet, även kallat e contrario, det vill säga att han gör ett 

motsatsslut.  Han visar att han respekterar lagen genom att inte utvidga rättsregelns innehåll 

till att omfatta något annat än det som står där.36

3.3 Prejudikattolkning

Som ovan nämnt (under 2.4) så är rättstillämpare inte bundna av att följa prejudikat. Men 

prejudikat har vunnit terräng som allmänt accepterad rättskällefaktor och domare är alltmer 

benägna att följa överinstansernas tidigare avgöranden. Då ett prejudikat är ett avgörande 

av ett konkret fall och därmed blir ett mönster för framtida avgöranden i likartade fall, så 

påverkar den även lagtolkningen. Liksom lagen måste även prejudikat tolkas.37

Som nyss sagts så är prejudikat ett mönster för senare avgöranden men endast i likartade 

fall. Inget fall är dock identiskt likt ett annat. Kruxet med prejudikat är just detta att det 

alltid finns någon skillnad mellan prejudikatfallet och det fall som ligger inför ett 

avgörande. Som exempel kan vi ta ett prejudikat där en man, med sin bil, uppsåtligen kör 

över och dödar sin fru på garageuppfarten. Mannen dömdes till x års fängelse. Ett par år 

senare har vi en annan man som uppsåtligen kör över och dödar sin hustru men denna gång 

hände det på en skogsstig och med en traktor. Skall domaren döma denna man till y antal år 

i fängelse på grund av att han körde över sin fru med en traktor på en skogsstig, och 

                                               
35 Peczenik 1 s 191
36 A a s 193
37 Peczenik 2 s 121
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därmed undvika att följa prejudikatfallet? Prejudikatläran utgår ifrån ett grundantagande att 

ett prejudikat skall följas enbart i de fall som på ett väsentligt sätt liknar prejudikatfallet. Är 

det väsentliga i det påhittade exemplet vart och med vilket slags fordon mannen körde över 

hustrun eller att han gjorde det med uppsåt att döda? Det självklara svaret på denna fråga 

torde vara att han genomförde dådet uppsåtligen. 

Vi kan även jämföra prejudikatfallet med ett annat exempel. En man råkar oavsiktliges 

backa på och skada sin hustru på garageuppfarten. De likheter som föreligger mellan dessa 

fall är att det var hustrun som vart påkörd av en bil och att det skedde på garageuppfarten. 

Här skall man dock inte följa prejudikatet eftersom likheterna mellan fallen egentligen är 

oväsentliga. 

De väsentliga omständigheterna i ett mål kallas för ratio decidendi medan övriga kallas för 

obiter dicta. Prejudikattolkningen går ut på att i prejudikatfallet skilja ratio decidendi från 

obiter dicta. Detta gör att tolkningen av prejudikat oftast blir väldigt komplicerad.38 När 

man väl skiljt ut ratio decidendi kan man jämföra med de omständigheter som föreligger i 

ett senare uppkommet fall, och om de överensstämmer kan man döma på samma sätt. Detta 

upprätthåller rättvisan mellan de båda fallen i synnerhet och rättssäkerheten i allmänhet.

Peczenik finner det intressant att påpeka att de svenska domstolarna mycket sällan i sina 

domskäl uttryckligen formulerar allmänna regler som den framtida domaren bör rätta sig 

efter. Domarna nöjer sig ofta med att betona de konkreta omständigheterna i målet.39 Detta 

gör prejudikattolkningen svårare då efterföljande domare själva skall bedöma vilka 

omständigheter i prejudikatet som verkligen var ratio decidendi.

                                               
38 Peczenik 2 s 127
39 A a s 128
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Kapitel 4

Äganderätten inom äktenskap, samboende och partnerskap

4.1 Egendomsordningen inom äktenskapet

I Äktenskapsbalken (ÄktB) 1:3 stadgas att makar äger var och en sin egendom och de 

ansvarar endast för sina egna skulder. Enligt gällande rätt blir en make normalt inte 

delägare i egendom som den andre maken köper. De olika formerna av ägande som kan 

förekomma inom äktenskapet är:

 Full äganderätt 

 Samäganderätt (se nedan 4.4)

 Dold samäganderätt (se närmare om det i kap. 5)

Vid full äganderätt äger vardera maken sin egendom. Denna egendom kan ingå i den 

andres giftorätt eller vara enskild egendom.

4.1.1 Giftorätt

I ÄktB 7:1 stadgas att en makes egendom är giftorättsgods såvida den inte är enskild 

egendom. Vid äktenskapets ingående får makarna giftorätt, vilket är ett anspråk på den 

andre makens giftorättsgods. Giftorätten innebär inte att ena maken äger någon andel i den 

andres egendom utan ger enbart en rätt att vid en eventuell bodelning, antingen den sker 

under bestående äktenskap eller vid äktenskapets upplösning, tillskiftas egendom från den 

andra maken. Giftorätten utgör sålunda ingen samäganderätt, men den medför ett visst 

inflytande över giftorättsgodset.40 Exempelvis får ena maken inte utan den andre makens 

samtycke sälja eller hyra ut fast egendom som utgör makarnas gemensamma bohag och är 

giftorättsgods.41

                                               
40 Teleman s 25 f
41 ÄktB 7:5
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4.1.2 Enskild egendom

Egendom som inte är giftorättsgods i ett äktenskap kallas för enskild egendom. Denna 

egendom omfattas inte av andra makens giftorätt och kommer därför inte att medräknas vid 

en eventuell bodelning.42 I ÄktB 7:3 stadgas vad som krävs för att ena makens egendom 

skall räknas som enskild. Det vanligaste fallet är väl det där makarna upprättar ett 

äktenskapsförord i vilket de bestämmer att all eller viss egendom skall vara deras enskilda.

Ett annat fall där egendomen blir enskild är vid gåva från tredje man till ena maken, där 

givaren bestämt att egendomen skall vara mottagarens enskilda. Detsamma gäller när ena 

maken ärvt eller fått någonting testamenterat under förbehåll att det som erhålls skall vara 

makens enskilda egendom. Även det som träder i stället för (surrogat) enskild egendom 

behåller egenskapen av enskild egendom. 

Make får i princip förfoga fritt över sin enskilda egendom. Vissa undantag har dock gjorts 

för bostad och bohag som har blivit enskild på grund av äktenskapsförord. Ena maken 

måste alltså även här ha samtycke från andra maken för att exempelvis sälja eller hyra ut 

fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad.43

4.2 Egendomsordningen vid samboende och partnerskap

Angående egendomsordningen mellan sambor så är huvudregeln även här den att var och 

en äger sitt och ansvarar för sina skulder. Vid en bodelning omfattas dock enligt lag 

(1987:232) om sambors gemensamma hem (SamboL) 5 §, enbart den gemensamma 

bostaden och det gemensamma bohaget, förvärvat för gemensamt bruk. En sambo har alltså 

inte något liknande det giftorättsanspråk som finns vid ingående av äktenskap. 

Angående egendomsordningen vid partnerskap har, genom lag (1994:1117) om registrerat 

partnerskap 3 kap. 1 §, det registrerade partnerskapet jämställts med äktenskap i alla 

avseenden, förutom vissa, där undantag har gjorts i självaste lagen. Detta innebär att 

samma egendomsordning råder mellan partners som mellan makar.

                                               
42 Teleman sid. 26
43 ÄktB 7:5 och 7:2



25

4.3 Samäganderätten

”Äro två eller flera samfällt ägare av fastighet eller lös sak, …, tillkomme envar av dem 

viss lott i godset. Lotterna vare för lika räknade, där ej annat förhållande kan visas.” Lag 

(1904:48 s.1) om samäganderätt 1 § (SamÄL)

I SamÄL stadgas alltså att samäganderätt föreligger när två eller fler personer äger fast 

eller lös egendom tillsammans. Det framgår inte av lagen hur flera personer får 

samäganderätt till viss egendom. Det görs således ingen skillnad på om egendomen är 

inköpt av samägarna själva eller om de har fått ärva den gemensamt. Lagen är dispositiv så 

ägarna får komma överens om hur samäganderätten skall ordnas. Lagen är inte tillämplig 

då två eller fler personer äger något tillsammans genom ett enkelt bolag utan då gäller 

istället lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.44

Samäganderätten inom äktenskapet uppkommer sålunda genom att makarna tillsammans 

köper egendom, eller genom att de tillsammans får eller ärver egendom. De behöver inte 

nödvändigtvis äga lika stora delar. I 1 § 2 men. SamÄL uttrycks en presumtion om att om 

inget annat förhållande kan visas så äger samägarna lika stor del av egendomen. Det finns 

inget som hindrar att ena maken äger något tillsammans med annan part än sin make. Den 

del som den ena maken då äger blir antingen dennes enskilda egendom eller en del av den 

andra makens giftorättsgods. Som huvudregel stadgas i 2 § SamÄL att samtycke krävs från 

alla samägare om åtgärder skall tas angående egendomen. Här kan en liknelse dras till 

egendom som ägs av ena maken men ingår i den andres giftorätt. Maken som äger fast 

egendom eller bohag som ingår i giftorätt får ju inte vidta åtgärder, som att exempelvis 

sälja eller på annat sätt upplåta egendomen, utan den andres samtycke. I både ÄktB och 

Sambolagen finns föreskrifter som skall iakttagas vid konfliktlösning mellan parterna. 

Dessa bestämmelser hindrar inte på något sätt tillämpningen av SamÄL men de skall 

beaktas.45

I motiveringen till sitt beslut i NJA 1995 s 478 framhöll HD att SamÄL var nästan 

sekelgammal och därför inte kunde anses innefatta en helt tidsenlig reglering av 

rättsområdet. Domstolarna måste därför ges stor frihet att vid tillämpningen av lagen beakta 

                                               
44 Gullefors s 42
45 Walin s 113
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den rättsutveckling som ägt rum sedan lagens tillkomst.46 Domen i sig har inget med dold 

samäganderätt att göra men belyser ändå en viktig syn som förekommer angående SamÄL 

och dess tillämpning.

Kanske var det ett medvetet val av lagstiftaren att inte reglera hur samäganderätt kan 

uppkomma just för att låta rättstillämparen komma fram till de olika sätten. Just äganderätt 

kan uppkomma på en rad olika sätt och istället för att begränsa sig till de sätt som var 

accepterade vid lagens uppkomst skapades en medveten lucka som kunde fyllas i efter 

hand. På detta sätt satte man inga restriktioner på tolkningen av hur samäganderätt kunde 

uppkomma utan lät tiden och samhällets förändringar visa på hur det kan komma att se ut. 

SamÄL består av mer än de två paragrafer jag ovan nämnt men då de handlar om godsets 

förvaltning, god man, klyvning av fastigheten med mera, anser jag det ej vara behövligt att 

gå igenom paragraferna mera utförligt än så här. Kort sagt så behövs de inte för den 

fortsatta framställningen av denna uppsats.
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Kapitel 5

Dold Samäganderätt 

5.1 Dold Samäganderätt

Institutet som har kommit att kallas för dold samäganderätt har växt fram ur rättspraxis. I 

kapitel 2 diskuterade jag domarens roll som konfliktlösare. För att lösa ett fall måste 

domaren tolka och tillämpa de rättsregler som har stiftats av de förtroendevalda, riksdagen. 

Domare har ingen rättighet att ”stifta” egna lagar men dold samäganderätt är ändå ett 

begrepp som används som om det vore en av de folkvalda stiftad rättsregel. I detta kapitel 

skall jag närmare gå igenom vad dold samäganderätt innebär och vilka villkor som måste 

vara uppfyllda för att en part skall få dold samäganderätt. I nästa kapitel skall jag komma in 

på och analysera de rättsfall där dessa villkor har framkommit.

I en rad domar under 80-talet slog HD fast att en make eller en sambo kan ha dold 

samäganderätt till parets gemensamma bostad. Dold samäganderätt kan även föreligga 

mellan de som ingått partnerskap. Det finns mig veterligen ännu ingen praxis på att 

partners kan ha dold samäganderätt men då partnerskapet har jämställts med äktenskap bör 

en partner kunna ha ett anspråk på dold samäganderätt till fast egendom. Jag kommer dock 

fortsättningsvis, för enkelhetens skull, enbart använda mig av orden make/maka och med 

de orden även syfta till samboende och partners. Föreligger någon skillnad kommer jag att 

påpeka detta. Jag kommer även att tala om öppen äganderätt/ägare för den som har 

förvärvat fastigheten i sitt namn och om dold samäganderätt/samägare för den som har ett 

anspråk på ägandet av fastigheten. 

Den dolda samäganderätten innebär att ena maken har en rätt att kräva att få bli ägare till 

fastigheten. Han äger alltså inte någon egendom utan har enbart ett anspråk på att få bli 

ägare. Den dolda ägaren har ingen egentlig rätt till egendomen förrän den dolda 

samäganderätten förvandlats till öppen.47 Detta görs antingen genom en formenlig 

överlåtelsehandling, eller genom att en dom, som fastställt den dolde samägarens 
                                               

47 Gullefors s 53
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äganderätt till fastigheten, vunnit laga kraft. En sådan dom tjänar som surrogat för 

överlåtelsehandlingar.48 Dom på samäganderätt till en fastighet för makar har normalt 

kommit att gälla lika andelar för vardera parten. Härför talar både den presumerade 

partsviljan för ett gemensamt förvärv och den allmänna presumtionen för lika andelar i 1 § 

2 men. SamÄL.49

I NJA 1984 s 772 förklarades att den dolde samägaren inte blev skyddad mot den öppna 

ägarens borgenärer så länge han enbart har ett anspråk på äganderätten.50 Alltså kan den 

öppne ägarens borgenärer utan problem utmäta den del som den dolde samägaren anser sig 

ha anspråk på. Inte heller kan den dolde samägarens borgenärer utmäta egendom som den 

dolde ägaren enbart har anspråk på. De kan alltså inte utmäta den dolde samägarens andel 

förrän denne har förvandlat andelen till öppen äganderätt.

Enligt 2 § SamÄL får en ägare inte sälja fastigheten utan den andre ägarens samtycke. 

Dock gäller inte denna inskränkning om förfoganderätten över fastigheten så länge som 

den andre ägaren är dold och enbart har ett anspråk på äganderätten till fastigheten.51 Den 

öppne ägaren har rätt att förfoga över egendomen på vilket sätt han vill, han behöver alltså 

exempelvis inte något medgivande från den dolde ägaren för att sälja egendomen. 52 En 

skillnad föreligger alltså här mot vad som gäller när ena maken har ett anspråk på 

giftorättsgods. (Se ovan 4.2.1) Egendom som är giftorättsgods får inte förfogas av maken 

som äger den på vilket sätt han vill. Denne måste ha den andre makens, den som har 

giftorättsanspråk på egendomen, medgivande för att exempelvis sälja egendomen. I 

realiteten innebär detta alltså att den öppne ägaren inte får förfoga över egendomen på 

vilketdera sätt han vill, i alla fall inte om egendomen är makarnas gemensamma bostad.

Dold samäganderätt har av domstolen inte ansetts kunna uppkomma i en relation mellan 

två juridiska personer. Parterna i fallet var två bostadsrättsföreningar där den ena ansåg sig 

ha dold samäganderätt till en fastighet och ville ha ut hälften av det belopp som den andra 

föreningen fått vid försäljningen av denna fastighet. I sina domskäl uttalade HD att som 

grund för rättsinstitutet dold samäganderätt kunde vissa rättspolitiska överväganden av 
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familjerättslig natur anföras. Konstruktionen ger ena maken som inte varit formell köpare 

ett visst ekonomiskt skydd vid separation. Vidare påpekades att, med hänsyn till den 

speciella gemenskap som uppstår i ett förhållande, ”… där dessutom besittningen är 

gemensam och formlösa och underförstådda överenskommelser vanliga…”, det kunde ses 

som naturlig utgångspunkt att egendom som, med bidrag från ena maken, inköpts av den 

andra maken för att brukas gemensamt, skall ägas gemensamt. Då det dock gäller relationer 

mellan juridiska personer saknas utrymme för de speciella hänsyn som ligger till grund för 

rättsinstitutet ”som kan anses motiverad av vardagslivets realiteter”. Det måste, i 

affärslivet, kunna ställas krav på att viktiga avtal ingås uttryckligen, helst i skriftlig form. 53

5.2 Villkor för dold samäganderätt 

De villkor som vuxit fram ur rättspraxis, i de rättsfall som senare skall analyseras, och som 

måste vara uppfyllda för att dold samäganderätt skall föreligga är:

 Egendomen skall ha köpts för gemensamt bruk. 

 Den som är dold samägare skall ha bidragit till köpet ekonomiskt. 

 Syftet med det ekonomiska bidraget skall ha varit en önskan att bli samägare. 

 Den öppne ägaren skall ha förstått att den andra maken lämnade bidraget för att bli 

delägare. 

5.2.1 Gemensamt bruk

Den fasta egendomen som berörs av rättsinstitutet skall ha köpts för att användas 

gemensamt. En make kan inte ha dold samäganderätt till sådant som den andre har köpt 

innan förhållandet inleddes eftersom egendomen då inte har införskaffats för att brukas 

gemensamt av båda parterna.54 Detta gäller även om den andre ägaren köpt egendomen 

med tanken att han i framtiden skall bo där med någon han så småningom kommer att 

träffa. Om ägaren gifter sig och egendomen inte är enskild, kommer den att ingå som en del 

av den andra makens giftorätt.

Inte heller kan sådant som ena maken fått i arv anses vara anskaffat för gemensamt bruk, 

även om båda makarna använder den ärvda egendomen. Visserligen kan paret ha valt ut en 

tillgång ur arvet för att använda den gemensamt men det krävs även ett ekonomiskt bidrag 
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från maken som inte fått ärva för att dold samäganderätt skall kunna föreligga. Sådant som 

en make fått i gåva eller genom testamente kan aldrig vara föremål för dold samäganderätt 

då det anses som att maken inte har ”skaffat” egendomen själv.55

5.2.2 Ekonomiskt bidrag 

Den dolde samägaren skall ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid köpet. Det räcker inte med 

att ena maken underlättat köpet på något sätt, till exempel genom att denne stått för hela 

inköpet av bohaget, utan det ekonomiska tillskottet skall vara direkt kopplat till den köpta 

egendomen. Det krävs dock inte att tillskottet kommer direkt från maken utan denne kan ha 

fått en ekonomisk gåva avsedd för att användas till köpet.56

Det har inte godtagits att den dolda samäganderätten skulle kunna uppkomma genom ett 

ekonomiskt bidrag ett tag efter köpet, inte heller har enbart hemarbete räckt till som grund 

för samäganderätt.57 (se nedan 6.3.2)

5.2.3 Önskan att bli samägare 

Det finns inte något krav på att makarna uttryckligen skall ha kommit överens om att syftet 

med det ekonomiska tillskottet skulle vara att båda skulle bli ägare. Den make som inte står 

som ägare till egendomen skall dock inte ha gett bidraget som en gåva eller ett lån till 

öppne ägaren.58 För att en gåva mellan makar skall bli giltig gentemot makarnas borgenärer 

krävs enligt ÄktB 8:1 registrering. Detta gäller oavsett om gåvan är lös sak eller fast 

egendom. För att gåva av fast egendom mellan makarna skall bli giltig krävs alltså både en 

registrering av gåvan och en lagfartsansökan.59 Om ingen registrering skett kan man 

sålunda på ett enkelt sätt utesluta att bidraget till köpet skulle vara en gåva.

När ena maken inte har någon laglig rätt att köpa och äga en viss egendom ställs högre krav 

på bevisningen om bidraget verkligen lämnades i syfte att båda skulle bli ägare.60 (Se nedan 

6.4) 
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5.2.4 Förståelse om varför bidraget lämnades

Den öppne ägaren skall ha, eller i vart fall så borde han ha, insett att bidraget lämnades av 

den andra maken eftersom denne ville bli samägare till fastigheten. För att den andra 

maken inte skall få dold samäganderätt måste den öppna ägaren invända mot detta vid 

bidragets överlämnande.61

5.3 Dold äganderätt

Ett dolt anspråk på äganderätten till en fastighet kan även uppkomma utan att parterna på 

köparsidan är makar. Dold äganderätt i allmänhet kan uppstå genom ett så kallat 

kommissionsköp, vilket kan sägas vara ett uttryckligt uppdragsavtal, där en mellanman får i 

uppdrag att köpa viss egendom i eget namn men för huvudmannens räkning. Här föreligger 

ett bulvanförhållande mellan avtalsparterna där syftet är att dölja existensen av 

huvudmannen som den verkliga köparen.62

Begreppen dold äganderätt och dold samäganderätt må vid en första blick ha en likadan 

innebörd då båda innebär ett sätt att dölja hur ägande konstellationen av en fastighet eller 

annan egendom egentligen ser ut. Den familjerättsliga dolda samäganderätten kan ses som 

en variant av kommissionsköpet. Skillnaden är den att överenskommelsen om gemensam 

samäganderätt inte behöver vara klart uttalad utan kan vara mer eller mindre underförstådd. 

Enligt Agell är dolt anspråk på samäganderätt att se som ett specialfall av kommissionsköp 

av fastighet. Följaktligen bör rättsverkningarna i förhållande till olika tredje män bedömas 

inom ramen för vad som i allmänhet gäller för kommissionsköp. Maken som står som 

öppen ägare blir då mellanman beträffande den andelsrätt som anses vara förvärvad för den 

andres räkning. Den dolde ägaren blir således huvudman beträffande sin andelsrätt.63

Jag håller med om att dold samäganderätt kan ses som ett specialfall av kommissionsköp 

men tycker inte att rättsverkningarna bör bedömas inom ramen för vad som i allmänhet 

gäller. Detta för att i ett kommissionsköp föreligger ett avtal mellan parterna om de villkor 

som skall gälla medan det vid dold samäganderätt oftast ”bara blivit så” att ena parten stått 

som ägare. (se nedan 6.3) Det har alltså aldrig funnits ett syfte med att dölja någon 
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huvudman, för att skydda denne mot tredje man. Som vi dock kommer att se under 6.3 i 

Arthur och Brita fallet var dock syftet med att enbart stod på köpehandlingarna just det att 

dölja Arthurs egendom mot tredje man.
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Kapitel 6

Rättsfallen

6.1 Rättspraxis om dold samäganderätt

Som tidigare sagt så har rättsinstitutet om dold samäganderätt till fast egendom växt fram 

ur rättspraxis. De rättsfallsreferat med tillhörande analys som följer är de jag valt ut då de 

tillsammans har lett fram till de villkor som numera måste vara uppfyllda för att dold 

samäganderätt skall föreligga. Naturligtvis är dessa fall inte de enda som på något sätt 

berört villkoren för dold samäganderätt. Redan 1959 dömde HD emot något som om man 

kollar igenom fakta skulle kunna vara dold samäganderätt.64 En utländsk medborgare hade 

tillskjutit medel för att köpa ett sommarställe som skrevs i hustruns namn. Makarna hade, 

för att skydda tillgångarna från mannens borgenärer, vid ingående av äktenskapet ingått ett 

äktenskapsförord enligt vilket all egendom skulle vara enskild. Efter skilsmässa väckte 

mannen talan om åläggande för hustrun att genom gåvobrev överföra äganderätten till den 

gemensamma sonen. Mannen hade, eftersom han var utländsk medborgare, ingen rätt att 

utan tillstånd äga fastighet i Sverige och det var nog därför han inte yrkade på 

samäganderättslagen. HD framhöll att fastigheten hade köpts och använts som gemensam 

sommarbostad men ogillade däremot mannens talan. De ansåg att syftet med att skriva 

fastigheten på hustrun för att den inte skulle kunna bli utmätt för mannens skulder, pekade 

på att hustrun skulle anses som den verkliga ägaren. Även det faktum att mannen aldrig 

ansökt om tillstånd att äga fastighet i Sverige visade på att hustrun var den rätta ägaren till 

fastigheten.65

I två hovrättsfall under 70-talet antogs samäganderätt till en bostadsrättslägenhet respektive 

en tomträtt för ena partnern, då den andra partnern var den som var den formella köparen.66

De förutsättningar för samäganderätt som räknades upp i båda fallen innebar 

sammanfattningsvis att egendomen skulle ha inköpts för gemensamt bruk, att den part som 
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inte varit formell köpare skulle ha möjliggjort förvärvet genom bidrag till den 

gemensamma ekonomin och att det inte fick föreligga något avtal mellan parterna, om att 

den formelle köparen skulle bli ensam ägare.67 HovR:n tar alltså i dessa fall upp två 

omständigheter som senare av HD tas upp som villkor, som måste vara uppfyllda för att 

dold samäganderätt skall kunna föreligga. Inget av dessa fall fick dock prövningstillstånd 

av HD. Det är mycket därför jag valt att inte ha med dem i min analys eftersom hovrättsfall 

inte har någon prejudicerande verkan. 

6.2 Edith och Olle fallet68

Edith och Olle hade bott tillsammans i mer än 25 år. De förlovade sig 1950, samma år som 

de fick en dotter. 1958 köpte paret en tomt som de uppförde en villa på. Fastigheten 

förvärvades i Olles namn. Förlovningen bröts 1968 utan att äktenskap diskuterats. 

Sammanlevnaden bröts 1977 och Edith flyttade från villan.

Edith stämde in Olle och yrkade, med påstående att parterna gemensamt bebyggt och 

bebott fastigheten, att rätten skulle förklara samäganderättslagen tillämplig beträffande 

fastigheten och förordna om fastighetens försäljning. Olle bestred yrkandet. 

HD fann, på de av HovR:n anförda domskälen och med ett eget tillägg, 

samäganderättslagen vara tillämplig i detta fall och fastigheten utbjöds till försäljning. 

6.2.1 Domskälen

De omständigheter som HovR:n funnit talade för att fastigheten förvärvats för parternas 

gemensamma räkning och att den då samägdes av parterna var som följer. 

Parterna hade bott under äktenskapsliknande former i mer än 25 år. De hade till en början 

bott i en av Edith hyrd lägenhet innan de förvärvade fastigheten för att använda den som 

gemensam bostad. Edith hade själv bara tillskjutit en liten del av förvärvssumman, men 

Olles kontanta tillskott var föga mer än hennes. Större delen av betalningen hade ordnats 

genom ett lån av Ediths bror till parterna gemensamt. Detta lån, som varit förenat med 

förmånliga villkor, skulle inte ha getts om inte Edith varit en av låntagarna. En mindre del 
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av förvärvssumman hade betalats med ett lån som tagits med borgen av Ediths 

arbetsgivare. Olle hade varit den som stått för amorteringarna av lånen men Edith var den 

som hade köpt in nästan hela bohaget och även stått för en stor del av sådana utgifter som 

tillkommit parterna gemensamt. 

Att Olle aldrig ansett parternas gemenskap såsom bindande, att han ensam avbetalat lånen 

och att han under hela sammanlevnaden erlagt belopp till Edith för hans och dotterns 

underhåll, ändrade inte HovR:ns syn på att fastigheten förvärvats för att brukas gemensamt 

av båda parterna.

HD:s tillägg till de hittills anförda skälen var det att parterna gemensamt förvärvat 

fastigheten och att det därefter inte skett någon förändring i den samäganderätt som sålunda 

uppkommit.

6.2.2 Analys av domskälen

Enligt Agell ger domskälen ett intryck av att HD vid en helhetsbedömning funnit att det 

förvärv som formellt gjorts av mannen i realiteten borde ses som ett förvärv för båda 

parternas räkning.69 Jag skulle vilja gå lite längre och säga att domskälen inte bara ger ett 

intryck av det utan att det verkligen är så HD har sett på saken. Både Edith och Olle hade 

tillskjutit en del av förvärvssumman och eftersom de flyttade ifrån Ediths lägenhet till 

fastigheten så bör det ju ha funnits en gemensam partsvilja om att de båda skulle bo där 

som en familj. 

Samäganderättslagen reglerar inte på något sätt hur samäganderätt till egendom kan 

uppkomma utan säger enbart att om två eller fler samäger egendom tillkommer envar en 

viss lott i denna. Det som domstolen har gjort är alltså att den har fastslagit ett sätt 

varigenom samäganderätt kan uppkomma. Kanske har domarna företagit sig en systematisk 

tolkning av hur äganderätten i allmänhet kan uppkomma. Makarnas konkludenta handlande 

visar på en gemensam partsvilja och kan då även ses som ett underförstått outtalat avtal om 

samäganderätt till något de skall bruka gemensamt. En ren bokstavstrogen tolkning är i 

varje fall utesluten, både i detta och efterföljande rättsfall, eftersom orden dold 

samäganderätt inte förekommer, vare sig i SamÄL eller i någon annan lagtext.
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En tanke som kan ha förelegat hos domarna när de tog sitt beslut kan ha varit den att köpet 

aldrig hade skett utan parterna. Det vill säga att om Edith inte hade funnits så hade Olle inte 

kunnat ta de fördelaktiga lånen för att köpa fastigheten och utan Olle så hade Edith inte 

behövt flytta ifrån sin lägenhet. Det är då inte mer än rättvist att de båda får samäganderätt 

till egendomen.

6.3 Inga-Lisa och Gunnar fallet70

Gunnar och Inga-Lisa gifte sig 1964. Två år senare upprättade de ett äktenskapsförord med 

innebörden att allt de ägde vid tillfället och skulle komma att förvärva i framtiden skulle 

vara respektive makes enskilda egendom. I slutet av 1960-talet införskaffade makarna ett 

eget hem. Inga-Lisas far sålde en tomt billigt till paret och hjälpte Gunnar med uppförandet 

av ett färdigbyggt hus på tomten. Inga-Lisa skötte pappersexercisen, bland annat 

utbetalningen av löner till hantverkarna, och hjälpte även till med lättare arbeten på bygget. 

Gunnar blev den som skrev på köpehandlingarna för tomten, men Inga-Lisa utgick hela 

tiden från att hon var delägare till fastigheten. Makarna skiljde sig 1978. 

Inga-Lisa stämde in Gunnar och yrkade i första hand att domstolen i enlighet med 33 § 

avtalslagen, skulle förklara att äktenskapsförordet saknade verkan vad gällde fastigheten. I 

andra hand yrkade hon att domstolen skulle förklara att fastigheten innehades under 

samäganderätt med hälften var av Gunnar och Inga-Lisa. Detta med hänsyn till 

omständigheterna vid fastighetsförvärvet och till de arbetsinsatser som hon och hennes 

fader gjort vid uppförandet av villabyggnaden. 

HD fastställde Inga-Lisas andrahandsyrkande och gav henne bättre rätt till hälften av 

fastigheten. Den angav dock andra domskäl för beslutet än underrätterna.

6.3.1 Domskälen

Avsikten med köpet av tomten och husbygget var att skaffa makarna och deras barn en 

gemensam bostad. Inga-Lisas fader lät paret köpa marken till underpris och hade för avsikt 

att makarna skulle få lika rätt till tomten. Därmed fäste han inte någon vikt vid att enbart 

Gunnars namn stod på köpehandlingarna. Inte heller makarna fäste vid tillfället för köpet 

någon stor vikt vid vem av dem som kom att stå på köpekontraktet och därmed äga 
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fastigheten såsom enskild egendom. Äktenskapsförordet verkade inte ha varit på tal sedan 

det upprättades. 

Gunnar var den som gjort största insatsen på bygget men Inga-Lisa hade skött allt 

pappersarbete. Paret fick även stor hjälp från Inga-Lisas släktingar. Finansieringen av köpet 

och bygget ordnades huvudsakligen genom lån som amorterades med Gunnars intjänade 

medel. Bådas inkomster hade i övrigt huvudsakligen gått till det gemensamma hemmet. 

HD godtog Inga-Lisas uppgift om att hon, med hänsyn till omständigheterna, hade tagit för 

givet att hon blivit delägare i fastigheten. Gunnar däremot borde ha utgått från att det var 

fråga om gemensamt förvärv, särskilt med hänsyn till de insatser Inga-Lisas fader hade 

gjort. 

6.3.2 Analys av domskälen

I detta fall konstaterades att pengarna till köpet inte hade kommit från båda makarna utan 

enbart från Gunnar. Det verkar dock som om HD resonerat som så att Inga-Lisa hade del i 

betalningen då hon på sätt och vis fått skillnaden, mellan markens verkliga pris och det 

underpris som Gunnar betalt, i gåva av hennes fader. Utan denna gåva hade köpet 

förmodligen inte blivit av. Genom detta likställdes en gåva, som är direkt riktad till inköpet, 

med en kontant betalning av parten ifråga.

Inte heller i detta fall gick det att ta fel på avsikten med köpet var att skaffa makarna en 

gemensam bostad. Att det sedan bara ”blev så” att Gunnars namn var det som stått på

köpehandlingarna verkar vara det som fått HD att anse att samäganderätt föreligger. HD 

verkar inte finna det rättvist att ena maken skall lida ekonomiskt för omständigheter runt ett 

köp som inte riktigt tänkts igenom, det vill säga där makarna inte vetat vilka de rättsliga 

konsekvenserna av deras beslut blir. Frågan är här om inte HD använt sig av en teleologisk 

lagtolkning och försökt hitta ändamålet bakom regeln. Ändamålet med lagregeln, både den 

subjektiva och den objektiva, torde vara den att skydda en part från att förlora sin 

äganderätt till något han ekonomiskt bidragit till att införskaffa. Behovet av att skydda en 

part i ett förhållande där olika överenskommelser tas dagligen och emellanåt utan någon 

egentlig eftertanke verkar ha varit stort vid tillfället. Därmed rättfärdigas på sitt sätt 

skapandet av institutet då det har kommit till för att skydda en part som kan anses svagare.
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HovR:ns domskäl tydde lite på att samäganderätt kunde uppkomma så småningom, vilket 

inte godtogs av HD utan de fann att de nödvändiga omständigheterna för den antagna 

samäganderätten måste förelegat redan vid förvärvet. De godtog inte, på det sätt som 

möjligen varit HovR:ns mening, att den dolda samäganderätten skulle kunna ha uppkommit 

så småningom genom den dolde samägarens insatser efter köpet. Här fastslogs alltså att 

hemarbete inte är ett godtaget skäl för att den ena maken skall kunna få anspråk på dold 

samäganderätt till fastigheten. HD har här följt det föregående prejudikatet. Den medvetna 

partsviljan förutsatte ett konkludent handlande vid införskaffandet av fastigheten och inte 

under ett senare skede. Då HD i Edith och Olle fallet hade uttalat innebörden av en 

rättsregel att vara på visst sätt så kunde den e contrario inte utläsas på annat sätt. Inte heller 

ville domarna utvidga rättsregeln till att omfatta mer än redan var sagt.

I detta rättsfall uttrycks även villkoret att ena parten bör ha förstått att det ekonomiska 

tillskottet var mer än en gåva för att dold samäganderätt skall kunna föreligga. Nu bidrog 

inte Inga-Lisa med någon direkt betalning utan som sagts tidigare så fick hon 

mellanskillnaden på fastighetens värde och det Gunnar betalat i gåva. Gunnar borde alltså 

ha förstått att eftersom han betalat ett lågt pris för fastigheten så var resten en gåva, men

inte till honom utan till gåvogivarens dotter, hans hustru Inga-Lisa. 

6.4 Arthur och Brita fallet71

Arthur och Brita gifte sig 1948. Samma år upprättade parterna ett äktenskapsförord, enligt 

vilket all egendom, som tillhörde eller i framtiden på endera sätt skulle komma att tillhöra 

parterna, skulle vara enskild egendom. 1957 förvärvades en fastighet i hustruns namn, till 

stor del beroende på att makarna ville skydda fastigheten mot mannens borgenärer. Arthur 

var ägare av en konditorrörelse och firmans ekonomiska situation var ofta instabil. Han 

hade vid ett senare tillfälle, under utmätningsed, försäkrat att han inte ägde annat än en bil. 

Paret skiljde sig i september 1975 och fastigheten tillföll Brita då den enligt 

äktenskapsförordet var hennes enskilda egendom.

Arthur stämde in Brita och yrkade att domstolen skulle fastställa att han var samägare till 

fastigheten. HD fastställde yrkandet efter ändring av HovR:ns dom. 

                                               
71 NJA 1982 s 589
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6.4.1 Domskälen

Det konstaterades redan i Tingsrätten att parternas uppgifter, i betydelsefulla hänseenden 

hade varit svårförenliga och i några fall så motstridande att den ena partens version måste 

ha varit felaktig. I och med detta utvecklades frågan för domstolen om att bedöma 

sannolikheten i någon av parternas uppgifter i delar som kunde vara av betydelse för fallet. 

De omständigheter som HD fann tala föra att fastigheten hade förvärvats för makarnas 

gemensamma räkning, trots att Brita utåt stod som ensam förvärvare, var följande. 

Arthur hade gjort gällande att makarna gjort ett gemensamt förvärv och anledningen till att 

enbart Britas namn skrevs på köpeavtalet var för att skydda Arthurs andel i egendomen mot 

hans borgenärer. Han hävdade aldrig att det hade ingåtts något formenligt avtal om 

samäganderätt mellan parterna men att makarna hela tiden utgått från att de skulle äga 

fastigheten tillsammans och att de därmed, genom sitt konkludenta handlande, måste anses 

ha ingått ett avtal om samäganderätt av fastigheten.

Brita hade å sin sida påstått att hon vid tiden för förvärvet gick i skilsmässotankar, och att 

hon ensam förvärvat fastigheten för att tillförsäkra sig själv och barnen en bostad efter 

skilsmässa. HD underkände detta påstående då fastigheten faktiskt hade kommit att tjäna 

makarna och deras barn som familjebostad i mer än 15 år.

HovR:n hade funnit att bevisningen talade för att Arthur betalat den kontanta 

köpeskillingen. Men de ansåg att Britas påstående om att hon betalat den kontanta 

betalningen inte kunde anses motbevisat, då Arthur under utmätningsed förklarat att han ej 

ägde något annat än en bil. HD ansåg dock inte att uppgifterna som lämnats under eden 

skulle leda till ett högre beviskrav för Arthur att visa sin rätt.  De menade att Arthurs 

uppgifter under utmätningseden inte kunde tillmätas något bevisvärde eftersom hans avsikt 

med att låta Brita ensam framträda som ägare utåt var för att skydda fastighet från att bli 

utmätt å hans borgenärers räkning.

Betalningarna och ansvaret för amorteringar, räntor och andra kostnader för fastighetens 

förvaltning ansågs av HD härröra än från den ena, än från den maken. 
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6.4.2 Analys av domskälen

Här har, till skillnad från i de två föregående fallen, ett medvetet övervägande i 

äganderättsfrågan förekommit inför förvärvet. Även partsavsikten var av annan karaktär än 

i föregående fall, då det ”bara hade blivit så” att ena maken kom att stå som ägare. Här var 

det så att Brita kom att stå som ägare för att skydda fastigheten från Arthurs borgenärer. 

Enligt HD kan en sådan önskan inte medföra några rättsverkningar i förhållande mellan 

makarna. Arthur kunde alltså inte förlora sitt anspråk på dold samäganderätt gentemot Brita 

på grund av den företagna handlingen att skriva fastigheten på henne. Mannens företagna 

rättshandling ansågs av dessa domare inte vara en ratio decidendi och den gavs alltså ingen 

speciell rättsverkan. Utmätningseden sågs som ett bekräftande och ett fullföljande från 

Arthurs sida av hans påstående, att fastigheten förvärvats i hustruns namn för att skydda 

den mot hans borgenärer. Därmed kunde inte heller utmätningseden tilläggas någon 

självständig rättsverkan beträffande äganderätten parterna emellan. 

Enbart en minoritet av HD ansåg att Arthur fick ta konsekvensen av att hustrun, för att ett 

skydd mot hans borgenärer skulle kunna uppnås, blir att anse såsom den verkliga och enda 

ägaren. Därmed anslöt de sig till det grundläggande synsättet i rättsfallet NJA 1959 s 456. 

Även i det fallet hade mannen skrivit en fastighet på hustrun för att den inte skulle kunna 

bli utmätt för hans skulder. Domarna ansåg i det fallet att mannens företagna rättshandlig 

pekade på att hustrun skulle anses som den verkliga ägaren, alltså att hans önskan att 

skydda fastigheten skulle medföra rättverkningar i förhållandet mellan makarna. Skulle jag 

ha varit domare och dömt i detta fall skulle jag ha sållat mig till detta synsätt. För att peka 

på varför skulle jag vilja använda mig av ett ordspråk och säga att minoriteten av domarna 

(och jag) inte tyckte att mannen både skulle äta upp kakan och ha den kvar. Det är kanske 

rättvist mot mannen själv att han skall vara samägare till något han erlagt en ekonomisk 

betalning för, men det är inte rättvist mot tredje man och heller inte rättssäkert att han 

medvetet undangömmer sin egendom tills han vet om han får skulder som han klarar av att 

betala eller inte.

Som sagt under 2.4 så är gällande rätt även rättspraxis. Den gällande rätten måste tolkas för 

att tillämpas. I detta fall har HD klarlagt att de ratio decidendi som föreligger i de 

föregående fallen även förekommer här, och väljer att troget gå efter samma linje. Kanske 

ska man se det som en systematisk tolkning då HD har jämfört Jordabalkens (JB) regler 

med de reglerna i SamÄL. Om det sedan är så att JB regler kompletterar SamÄL eller om 



41

den senare lagen bildar undantag från JB är svårt att sätta fingret på. I varje fall så har 

SamÄL satts i högre rang än JB då presumtionen om gemensamt förvärv har gått före 

presumtionen om att det är köpehandlingarna som anger den äganderätten. 72

HD presumerar numera klart en underförstådd överenskommelse mellan två makar om 

förvärv för gemensam räkning, när en fastighet köpts för gemensamt bruk och med 

ekonomiskt tillskott från de båda. Anmärkningsvärt är att det är först här, i HD:s domskäl, 

som man för första gången pratar om dold samäganderätt, ”… skulle det tydligen röra sig 

om vad som kan kallas för en dold sådan andel: den framgår inte av någon fångeshandling 

eller av fastighetsboken.”

6.5 Erik och Mona fallet73

När Mona träffade Erik bodde hon med sin morfar på dennes jordbruksfastighet. Då 

morfadern dog övertog Mona fastigheten efter samråd med övriga arvtagare. Hon var 

tvungen att lösa ut de andra dödsbodelägarna, men hade inget eget kapital och inte heller 

möjlighet att själv ta lån. Därför tog både Erik och Mona på sig betalningsansvaret för 

lånen som behövdes för att köpa fastigheten. Bådas namn skrevs ursprungligen på 

köpehandlingen, men Eriks namn ströks vid ett senare tillfälle, dock innan köpet 

genomfördes. Då det var en lantbruksfastighet behövde Erik söka förvärvstillstånd, vilket 

han aldrig gjorde. Mona behövde inte något tillstånd eftersom säljaren var hennes morfar.74

Parets förhållande var inte stabilt och de hade bott isär ett antal gånger.

Erik stämde in Mona och yrkade att domstolen skulle ge honom bättre rätt än Mona till 

hälften av fastigheten. 

HD ogillade Eriks talan i målet och ändrade därmed HovR:ns dom som hade gett Erik 

bättre rätt till hälften av fastigheten.

                                               
72 Agell s 32
73 NJA 1988 s 197
74 Detta enligt den då gällande Jordförvärvslagen (1965:290)
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6.5.1 Domskälen

Två förhållanden ansågs av HD vara mer betydelsefulla än andra för att dra slutsatsen om 

fastigheten förvärvats för parternas gemensamma räkning.

Det första var vardera partens anknytning till fastigheten. Då Mona träffade Erik bodde hon 

redan på fastigheten. När köpet skedde efter morfaderns bortgång hade hon bott där i minst 

fem år. Erik å andra sidan hade enbart bott där tillfälligt eftersom förbindelsen med Mona 

hade varit bruten under ett par år. 

Den andra omständigheten var den kring strykningen av Eriks namn från köpebrevet. HD 

fann det oklart vilken slutsats som kunde dras av att Erik från början stod med på 

köpebrevet och sedan ströks. Att namnet var struket stödde i viss mån Monas ståndpunkt 

om att hon haft för avsikt att ensam förvärva fastigheten. Eriks uppgifter gav inte något 

klart uttryck för att han verkligen hade varit inställd på att själv förvärva en del av 

fastigheten. Snarare tydde en del av hans uttalanden på att fastighetsaffären var en 

angelägenhet för Mona och hennes släktingar. Att Erik aldrig sökte tillstånd för att få 

förvärva del i fastigheten talar mot hans påstående att det dåvarande paret förvärvat 

fastigheten för gemensamt bruk. 

6.5.2 Analys av domskälen

Av de rättsfall jag valt att analysera är detta det enda där talan om samäganderätt ogillats. 

En skillnad mellan Erik och Mona och de övriga paren är varaktigheten i deras förhållande. 

Medan de övriga paren stadigvarande hade bott ihop under många år hade Erik och Monas 

förhållande gått lite fram och tillbaka och de hade bott isär ett flertal år. En annan skillnad, 

och kanske den största, är dock den att Mona redan bodde på fastigheten innan hon 

bestämde sig för att köpa in den. I alla de föregående fallen flyttade paren tillsammans till 

fastigheten det sedan uppkommit tvist om, medan det här inköptes en fastighet som den ena 

parten redan bodde på.

Jag skulle säga att här har HD enbart gått efter de förra fallen och gjort en 

prejudikattolkning. De har jämfört fakta i de prejudicerade rättsfallen och kommit fram till 

att de ratio decidendi som uttryckts i de fallen inte stämmer överens med de ratio decidendi 

som föreligger i detta fall. Därmed har inte villkoren för dold samäganderätt uppfyllts. 
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En avgörande omständighet för om en gemensam partsvilja förekommit eller ej verkar ha 

varit ansökandet av förvärvstillstånd, eller närmare bestämt att någon ansökan aldrig gjorts. 

I NJA 1959 s 456 uttryckte HD att det faktum att den utländska mannen aldrig ansökt om 

tillstånd att äga fastighet i Sverige visade på att hustrun var den rätta ägaren. Någon 

gemensam partsvilja fanns alltså inte. I detta fall var det Erik som aldrig sökte det 

förvärvstillstånd som krävdes för att han skulle få äga jordbruksfastigheten. Detta tydde på 

att han aldrig varit särskilt intresserad av att verkligen vara ägare till fastigheten och det 

därmed inte kunde ha funnits någon gemensam partsvilja vid tiden för köpet.
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KAPITEL 7

Sammanfattande analys

Dold samäganderätt är, som tidigare konstaterat, i sig ingen direkt äganderätt utan enbart 

ett anspråk på samäganderätt, som omvandlas till öppen antingen genom en 

överlåtelsehandling eller genom en laga kraft vunnen dom. Som sagt under 4.3 så reglerar 

inte SamÄL vilka sätt samäganderätt uppkommer på, utan stadgar enbart att de som 

samäger äger viss andel (lott) i godset. Det finns heller ingen annan lag som reglerar de 

olika sätt varigenom samäganderätt kan komma att föreligga. Är det då verkligen lagregler 

som domarna tolkat för att döma som de gjort i de analyserade rättsfallen? Jag skulle vilja 

svara både ja och nej på den frågan. 

Vid köp av fast egendom krävs att köpeavtalet upprättas skriftligen. Detta leder till en 

presumtion att den, vars namn står på papperet, är den som äger egendomen. I alla de 

analyserade rättsfallen ville den part, vars namn inte stod på köpekontraktet, att domstolen 

skulle ge dem bättre rätt till hälften av fastigheten. Den övergripande gemensamma 

nämnaren och det som domarna verkar ha baserat sina beslut på är den gemensamma 

partsviljan eller, som i Erik och Mona fallet, bristen på den. I de tre första fallen har 

makarnas konkludenta handlande – att de tillsammans flyttat in i fastigheten – visat på en 

gemensam partsvilja. Denna partsvilja har av domarna ansetts kunna ses som ett 

underförstått outtalat avtal om samäganderätt till något båda parterna skall bruka 

gemensamt som den familj de var. Detta outtalade avtal har då ansetts väga tyngre än JB 

skriftliga presumtion om vem som är den rätte ägaren. Domarna har här alltså valt att 

förkasta den, för tredje man, förutsägbara och därmed även rättssäkra presumtion och ersatt 

den med ett, mellan makar och sambor underförstått avtal om samäganderätt. Hur jag än 

vänder och vrider på detta kan jag inte se det som rättssäkert att tredje man inte kan lite på 

ett lagenligt köpekontrakt.

Det måste dock konstateras att de tre första fallen alla gällde köpeavtal slutna före 

tillkomsten av JB med dess krav på köparens underskrift av köpehandlingarna. I ett, efter 
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de första tre fallen, uppkommet rättsfall75 konstaterade domarna att den dolda 

samäganderätten gäller ett rättsförhållande mellan den öppne ägaren och den part som 

hävdar anspråket, inte mellan dessa och tredje man. Därmed kan man inte hävda att JB:s 

regler gör dold samäganderätt ogiltig.76 I detta fall kan man hävda att domarna använt sig 

av den juridiska slutledningen motsatsslut. De har valt att inte utvidga rättsregelns innehåll 

till att reglera de rättsliga förhållandena mellan köparen och tredje man.

HD har valt att inte lägga någon större vikt vid det äktenskapsförord som har förekommit i 

två av rättsfallen.77 Detta kan vid en första anblick te sig märkligt men vid närmare 

eftertanke visar det sig inte vara det. Ett äktenskapsförord kan inte, till skillnad från ett 

köpeavtal, inge en presumtion om vem som äger en viss egendom utan reglerar enbart 

egendomsordningen mellan makarna. I de båda rättsfallen hade ett äktenskapsförord 

upprättats där makarna bestämt att all egendom skulle vara deras enskilda och alltså inte 

vara giftorättsgods. HD har inte, genom att döma att dold samäganderätt förelegat, 

ogiltigförklarat äktenskapsförordet och ”förvandlat” fastigheten till giftorättsgods utan den 

är fortfarande enskild egendom för makarna. Skillnaden ligger i det att efter domen så ägs 

fastigheten av båda makarna och hälften av dess värde är deras enskilda egendom.

Det kan även vara så att domarna överlag har använt sig av en systematisk tolkning. 

Institutet kallat dold samäganderätt kan ses som ett försök att smälta ihop och anpassa 

reglerna i avtalslagen med dem som reglerar hur egendom kan ägas av makar och sambor. 

Som ovan uttryckts så anser HD att parternas konkludenta handlande skall ses som ett 

outtalat avtal om att de skall äga fastigheten gemensamt.  Ett avtal kan med enkla ord sägas 

vara en uttryckt överenskommelse mellan två eller flera parter om att viss handling skall 

genomföras, eller att ett visst förhållande skall vara på visst sätt. Avtal behöver ju ej vara 

skrivna för att kunna göras juridiskt gällande, alltså kunna få rättsföljder om de inte följs. 

Så länge allting är frid och fröjd mellan parterna så är det ju egentligen inga problem med 

att enbart den ena av dem är öppen ägare till den fasta egendomen. Men när de senare går 

skilda vägar så ändras omständigheterna i avtalet då den fasta egendomen inte längre är till 

för deras gemensamma bruk. Det faller sig då väldigt naturligt att båda vill ha en 

ekonomisk ersättning för vad de från början varit med om att anskaffa.

                                               
75 NJA 1983 s 550
76 Agell s 47
77 Inga-Lisa och Gunnar fallet, se 6.3, och Arthur och Brita fallet, se 6.4
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HD har på sitt sätt försökt skapa rättvisa i de ekonomiska förhållandena inom äktenskapet. 

Det är en naturlig utgångspunkt att, i ett förhållande där formlösa och underförstådda 

överenskommelser är vanliga, se egendom som brukas gemensamt under många år som om 

den ägs gemensamt. (se ovan 5.1) Det har ju i rättsfallen inte framgått tydligt i vad mån det 

krävts en ekonomisk insats av den dolde samägaren. Enbart hemarbete har ju, enligt HD:s 

domskäl i Inga-Lisa och Gunnar fallet,  inte räckt till som grund för samäganderätt. Men i 

alla rättsfallen har den som hävdat anspråk på dold samäganderätt på något sätt bidragit till 

att egendomen kunnat inköpas. Jag tror att HD har sökt att skydda den ekonomiskt svagare 

parten och funnit det rättvist att båda parter skall få äga lika stor del. Förr i tiden var det 

vanligare att maken förde in pengar till hushållet och makan skötte hushållet. Kvinnorna 

hade ju därmed svårt att skaffa sig en egen förmögenhet då hennes jobb inte genererade 

några inkomster. Numera hör det ju mer till ovanligheten att frun i huset är så kallad 

hemmafru med den enda uppgiften att sköta hem och barn. 

Ett ord som jag haft i tankarna ända sedan jag påbörjade arbetet med att analysera 

rättsfallen är rättvisa. HD har ansett att om man på något sätt bidragit till att egendom blivit 

inköpt skall man även ha rätt till att äga egendomen. Detta håller jag absolut med om, men 

under förutsättning att valet att bara ha ena makens namn på köpehandlingarna inte skett 

medvetet. I Arthur och Brita fallet hade ju Arthur medvetet låtit enbart Brita stå som ägare 

för att skydda egendomen mot hans borgenärer. Jag tycker det är väldigt konstigt att HD 

tyckt att detta varit acceptabelt, då Arthur faktiskt ”gömt undan” tillgången från 

borgenärerna då de krävt ut hans skuld. Visst är det rättvist för Arthur att få del i något han 

faktiskt har betalat, men då han gjorde ett medvetat val så skulle han även få stå för 

konsekvenserna.

Enligt Agell är en dold samäganderätt för make faktiskt också till fördel för hans 

borgenärer, låt vara att den dolda samäganderätten kan vara svårt att styrka för en 

utomstående.78 Att det är en fördel för borgenärerna är jag beredd att hålla med om av det 

enkla faktum att den dolde samägarens borgenärer har mer egendom att utmäta då den 

dolda samäganderätten förvandlats till öppen. Jag har dock svårt att se att en part, som 

skulle kunna hävda dold samäganderätt, skulle göra det för att tillfredställa sina borgenärer. 

Det gäller därför för tredje man att påvisa att det vid inköpet av fastigheten, mellan två 

                                               
78 Agell s 40
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parter, funnits ett outtalat avtal om gemensam äganderätt. För ett par månader sedan gav 

HD prövningstillstånd till ett rättsfall där Kronofogdemyndigheten var den som yrkade på 

att domstolen skulle fastställa att en make hade dold samäganderätt till en fastighet till 

vilken hustrun hade lagfart. Båda underrätterna hade funnit att Kronofogdemyndigheten 

inte kunnat visa på att mannen hade någon äganderätt till fastigheten. Jag tror att ett för 

Kronofogdemyndigheten positivt utslag i HD kommer att försvåra för part att gömma 

undan egendom genom att inte skriva under en köpehandling, vilket i sig inte är rätt och 

därmed inte på något sätt försvarbart.
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Kapitel 8

Slutsats

Jag har i denna uppsats försökt förklara hur skapandet av rättsinstitutet dold samäganderätt 

till fast egendom kom att bli gällande rätt. Reglerna om dold samäganderätt står inte att 

finna i någon svensk lag eller förordning utan är en oskriven regel, liknande de som stiftas i 

de så kallade common-law länderna, men har ändå kommit att accepteras och användas 

som en rättsregel. Jag gav mig in i uppgiften med en viss skräckblandad glädje och måste 

tyvärr säga att jag inte riktigt lyckades ”lösa” min problemformulering. Men inte för att jag 

personligen inte klarat av det, utan för att det egentligen inte finns något rakt svar. Det har 

helt enkelt inte gått att peka på exakt de tolkningsmetoder och tolkningsargument HD har 

använt sig av.

Vid köp av fast egendom krävs att köpeavtalet upprättas skriftligen. Detta leder till en 

presumtion att den, vars namn står på papperet, är den som äger egendomen. I denna 

presumtion finns alltså en förutsägbarhet, då tredje man alltid kan kontrollera vem som är 

ägare till en viss fastighet. Genom rättsinstitutet har dock makar getts en möjlighet att 

förkasta denna presumtion. De har getts en möjlighet att faktiskt kringgå lagen, eller krasst 

uttryckt, att lura tredje man på egendom denne skulle kunna få utmätt för att täcka en parts 

skulder. Visst är det rättvist att man ska få äga det som man har tillfört pengar till, men jag 

kan inte se rättvisan mot den öppne ägarens borgenärer. Om ena partnern medvetet avsäger 

sig äganderätten genom att skriva sin partner på köpehandlingarna, som i Arthur och Brita 

fallet, så har han ju använt sig av rättssystemet för att manipulera och undangömma hans 

rättmätiga egendom. Så länge som allting fungerar mellan parterna så behöver den som 

”har” en dold samäganderätt inte omvandla den till en öppen samäganderätt. Han kan 

därigenom undanhålla egendom som skulle kunna utmätas för hans skulder. Vari ligger 

rättvisan i det? Visst tar den dolde samägaren en risk genom detta, då den öppna ägarens 

borgenärer har rätt till att utmäta egendomen som ersättning för den öppne ägarens skulder, 

men föreligger en risk för det så kan ju den dolde samägaren genast förvandla sitt anspråk 

till en öppen äganderätt och därigenom undvika risken att ”bli av” med egendomen.  
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Samäganderätt torde kräva en ekonomisk insats medan dold samäganderätt mer kräver ett 

underförstått avtal om samäganderätt. Detta torde inte vara uteslutet då SamÄL är 

dispositiv. Frågan är då om inte den delen den dolda samägaren har anspråk på skall ses 

som en gåva från den öppna ägaren när väl anspråket förvandlats till öppen samäganderätt. 

Men för att gåva mellan makar skall vara giltig gentemot tredje man krävs registrering. 

Skulle då inte det förfarande som ”förvandlar” den dolda samäganderätten till öppen kunna 

ses som en registrering? Om man kan bortse från presumtionen att äganderätten till en 

fastighet innehas av den som står på papperet, varför kan då inte gåvoavsikten anses vara 

fullbordad genom att man valt att inte stå med på köpehandlingarna. 

Kanske är det dags för lagstiftarna att tänka över den dispositiva rättsregel om 

samäganderätt av särskilt slag för makar, som hade intagits i familjelagssakkunnigas 

förslag till ÄktB. Förslaget lydde: ”Har bostad eller bohag förvärvats för makarnas 

gemensamma begagnande, skall vid bodelning egendom anses tillhöra dem tillsammans till 

lika delar.” 79

Detta skall alltså ske även om bostaden eller bohaget är enskild egendom. En lagregel som 

denna skulle öka rättssäkerheten genom att göra en gäldenärs ekonomiska situation mer 

förutsägbar för borgenären. Regeln skulle, enligt förslaget, kunna tillämpas även i fråga om 

samboende under äktenskapsliknande förhållanden. En regel liknande denna återfinns dock 

numera i 5 § SamboL.(se ovan 4.3)

Under 3.1 nämnde jag att det finns de som uttalat att lagtolkningsprinciper är innehållslösa, 

då de inte ger någon vägledning för domare hur de skall döma och de förklarar inte heller 

hu domarna har dömt. Jag känner mig benägen att hålla med dessa personer. En domare 

skall lösa konflikter som uppstår mellan två parter. Till sin hjälp har han ett regelsystem 

som bara i enstaka fall kan följas till punkt och pricka. Han är dock begränsad i sin uppgift 

genom att han inte får väga in andra fakta än de som parterna i målet uppvisat. Kanske är 

det därför vi har svårt att se varit rättvisan i en dom ligger när vi bara får höra hur utfallet 

av en dom varit. 

                                               
79 SOU 1981:85 
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Jag vill avsluta denna uppsats med att säga att det är anmärkningsvärt att det i de båda 

första fallen inte talas om dold samäganderätt utan uttrycket nämns som först i Arthur och 

Brita fallet. Det är först där man hänvisar till den ”dolda samäganderätten” som uppkommit 

i de första fallen. Kanske ville HD först förvisa sig om att omgivningen accepterade dess 

sätt att se på saken innan den bekräftade att det verkligen rört sig om dold samäganderätt 

redan i de föregående fallen. Bekräftelsen fick de väl genom att ingen direkt gick ut och 

anklagade HD för att göra fel och domarna för att gå över sina rättigheter genom att skapa 

en slags rättsregel.  
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