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1. Inledning

1.1 Inledning

Under årens lopp har man vid utredning om vem som skall anses vara ägare till en viss 
egendom lagt avgörande vikt vid vem av makarna som betalat egendomen och vem som 
angivits som förvärvare i köpehandlingarna. Huvudprincipen har varit att den som faktiskt köpt 
och betalat en egendom skall anses vara egendomens ägare.1 Vid fast egendom presumeras den 
som har lagfart på fastigheten vara dess ägare.2 

På åttiotalet började man i praxis frångå detta ursprungliga sätt att bedöma äganderätten mellan 
makar. Man började istället fästa avgörande vikt vid om omständigheterna i övrigt kunde visa 
att makarna vid köpet avsett att göra ett gemensamt förvärv. I vissa sådana fall ansåg man att 
makarna hade samäganderätt till fastigheten trots att köpehandlingen endast anger den ene av 
dem som förvärvare. Detta institut växte sig starkt inom familjerätten och kom att kallas dold 
samäganderätt.

Dold samäganderätt har kommit att få en betydande plats inom familjerätten och är ett 
intressant institut som har diskuterats mycket inom både doktrin och praxis. Trots att institutet 
kom att drastiskt förändra hela egendomsrätten och att det haft ett stadigt fäste inom rätten i 
nästan 27 år har man än idag inte fört in det i lag. Än idag är dold samäganderätt ett svårt 
område som väcker många diskussioner och frågor. 

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att försöka skapa en klarare bild över institutet dold samäganderätt 
för att kunna få ett bättre grepp om vad det egentligen innebär.  

1.3 Problemformulering

Man har i praxis synliggjort olika rekvisit som skall vara uppfyllda för att dold samäganderätt 
skall kunna anses föreligga. Dessa rekvisit är att egendomen skall ha köpts för gemensamt bruk, 
att den dolde ägaren har bidragit ekonomiskt till köpet, samt att det har funnits en gemensam 
partsvilja att äga fastigheten tillsammans. När dessa rekvisit i sin tur kan anses uppfyllda är 
fortfarande något oklart och en fråga som många inom doktrinen ställt sig. Främst frågan om 
vad som krävs för att ett ekonomiskt bidrag skall anses ha gjorts har lett till många diskussioner 
och det är också den frågan som ska behandlas i den här uppsatsen. Alltså;

• Vad räknas som ett ekonomiskt bidrag till köpet?

1 Teleman, Bodelning, 4:e uppl. 2003, 28f 
2 Utsökningsbalken (UB) 4:24
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1.4 Metod och Material

Den metod som använts i denna uppsats är den traditionellt juridiska. För att besvara 
frågeställningen har information sålunda sökts i lagtext, praxis och doktrin. Även förarbeten och 
utredningar har studerats, men har på grund av sakens natur dock inte varit de största 
informationskällorna för detta arbete. Eftersom institutet dold samäganderätt vuxit fram genom 
praxis och inte direkt regleras av lag har tonvikten lagts på att söka relevant information i 
doktrin och i några av de många rättsfall som uppkommit på området.

För att få en bra överblick och för att leda in läsaren i ämnet har egendomsordningen inom 
äktenskapet enligt Äktenskapsbalken, reglerna kring samäganderätt och Jordabalkens regler för 
fastighetsförvärv inledningsvis behandlats.

Vid användning av pronomen såsom han, honom, make o.s.v. avses en könsneutral användning. 

1.5 Avgränsningar

Dold samäganderätt till lös egendom har i vissa fall kommit att behandlas på annat sätt än vad 
gäller dold samäganderätt till fast egendom. Detta beror främst på skillnaderna i förvärvet av de 
olika egendomskategorierna. Medan en make genast genom ett tyst förvärv kan bli delägare till 
lös egendom, följer av formkraven för förvärv av fast egendom att ett förvärv av andel blir 
giltigt först genom insättandeförklarning eller dom. Jag har valt att endast utreda vad som gäller 
vid dold samäganderätt till fast egendom och kommer sålunda inte att ge mig in på att 
undersöka vad som gäller vid lös egendom. 

Vad som gäller för makar angående dold samäganderätt gäller också för sambos och partners, 
de rättsfall som analyseras kan därför gälla andra samlevnadsformer än äktenskapliga. Jag har 
dock valt att inrikta mig på dold samäganderätt mellan makar vad gäller egendomsordningen 
och kommer även att benämna parterna make och maka o.s.v. i den övriga framställningen 
p.g.a. enkelhetsskäl.  
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2. Äganderätten inom äktenskapet

2.1 Egendomsordningen i äktenskap

I Äktenskapsbalken (ÄktB) 1:3 stadgas att vardera maken i äktenskapet äger sin egendom och 
har sina skulder. Vad makarna enskilt förvärvat genom eget arbete, köp, testamente, gåva och så 
vidare ägs av respektive make med full äganderätt och de har på så sätt en individuell 
äganderätt till egendomen i boet. Köper mannen till exempel en fastighet som han själv betalar, 
utan bidrag från hustrun, och hans namn står på köpehandlingen så är det mannen som enligt 
presumtionsregler anses vara ägare till fastigheten med full äganderätt. Det faktum att de är 
gifta betyder alltså inte att de automatiskt i och med giftermålet gemensamt äger all egendom i 
boet. Denna egendom kan dock ingå i giftorätten, men den kan också vara enskild egendom. 

Makar kan vidare likt vilka två andra personer som helst äga egendom med samäganderätt. För 
detta förhållande gäller vad som stadgas i Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt (SamägL) 
som kommer att beskrivas nedan. När makar köper något tillsammans äger de det med 
samäganderätt. Samäganderätt kan förekomma i två olika former öppen samäganderätt eller 
dold samäganderätt. Öppen samäganderätt innebär att bägge makarna bidragit till köpet och att 
samägandet är allmänt iakttagbart och öppet redovisat, till exempel att bägge makarnas namn 
står på köpehandlingen. Öppen samäganderätt kan också uppstå om makarna gemensamt fått en 
gåva. Vid dold samäganderätt framstår endast den ene av makarna som ägare till egendomen, 
fast att den egentligen ägs av dem båda på grund av att de båda på något sätt bidragit till köpet.3

De olika formerna av äganderätt inom äktenskap är alltså;

• full äganderätt för ena maken,
• samäganderätt mellan makarna 
• dold samäganderätt för ena maken och öppen samäganderätt för den andre maken 

2.1.1 Giftorätten

Makar äger genom äktenskapet en viss rätt i den andre makens egendom, denna rätt kallas 
giftorätt och egendomen kallas giftorättsgods. Giftorätten innebär att makarna vid bodelning har 
rätt till hälften av den andre makens giftorättsgods sedan avräkning för den makens skulder 
skett.4 Som giftorättsgods räknas enligt ÄktB 7:1 all egendom som maken äger, om den inte på 
grund av några undantagsregler gjorts till enskild egendom.

Till skillnad från samäganderätten innebär inte giftorätten att maken äger någon andel i den 
andre makens egendom. Maken har sålunda inte samma inflytande över egendomen som vid 
samäganderätt enligt SamägL. Maken tillerkänns dock ett visst inflytande över egendom som är 
giftorätt enligt ÄktB 7:5 som bland annat stadgar att make inte får avhända sig, låta inteckna, 
hyra ut eller på annat sätt upplåta makarnas gemensamma bostad utan makes samtycke om 
denna är giftorättsgods.

3 Prop. 1986/87:1 s. 58
4 ÄktB 11: 3
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2.1.2 Enskild egendom

Egendom som inte är giftorättsgods kallas för enskild egendom. Enskild egendom omfattas inte 
av giftorätten och skall därför inte räknas med vid en bodelning. Enligt ÄktB 7:3 kan enskild 
egendom tillskapas genom ett äktenskapsförord makarna emellan. Makarna väljer själv hur 
mycket av giftorättsgodset som skall förvandlas till enskild egendom. Till exempel kan de 
avtala om att all den egendom de enskilt ägt innan äktenskapet skall ses som deras respektive 
enskilda egendom. De kan också, om de senare vill, åter förvandla egendomen till 
giftorättsgods.5 

Enskild egendom kan vidare enligt ÄktB 7:2 uppkomma genom att tredjeman ställt upp sådana 
villkor vid en benefik rättshandling till en av makarnas förmån. Till exempel när någon har 
skänkt en gåva eller testamenterat till en av makarna och i gåvobrevet respektive testamentet 
angett att egendomen skall ses som dennes enskilda egendom. Egendom som tillkommit någon 
av makarna på detta sätt kan inte genom avtal förvandlas till giftorättsgods. Detta beror på att 
man inom rätten anser att givarens eller testatorns vilja skall respekteras. Även det som träder 
istället för enskild egendom, så kallat surrogat, räknas enligt ÄktB som enskild egendom. 
Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods om man inte i äktenskapsförordet avtalat om 
annat 6.  

3. Samäganderätt

5 ÄktB 7:3
6 ÄktB 7:2 st. 6-7
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3.1 Samäganderätten 

Samäganderätt föreligger när två eller flera personer äger egendom tillsammans, vare sig de är 
makar eller inte. Om vad som gäller vid samägande stadgas i SamägL. Lagen är dock dispositiv 
så parterna kan avtala om att annat ska gälla.7 Av SamägL framgår inte hur samäganderätt 
uppkommer, inte heller någon annan lag tar upp denna fråga, för att bedöma om samäganderätt 
föreligger får man därför istället söka svar i praxis.

Det händer att makarna förvärvar egendom gemensamt. De kan ha köpt något tillsammans eller 
testamenterats något gemensamt och så vidare. Till denna egendom anses de ha samäganderätt. 
Makar kan alltså inneha egendom med samäganderätt, precis som vilka två personer som helst. 
Samäganderätten innebär att makarna redan under äktenskapet bestämmer över egendomen 
gemensamt och att varje make såväl under äktenskapet som vid dess upplösning äger sin andel 
av egendomen.8 

Makarna behöver inte äga lika stora andelar i egendomen, men det föreligger en presumtion om 
att så är fallet tills annat kan visas. Enligt Teleman kan en beräkning i proportion till den summa 
var och en av makarna tillskjutit för det aktuella köpet vara mycket svår att genomföra. Detta 
gäller speciellt om köpet ligger långt tillbaka i tiden och makarnas inkomster kanske växlat 
under åren.9

I vissa fall, till exempel i förhållande till makarnas borgenärer, kan det vara viktigt att avgöra 
huruvida en egendom är att betrakta som samägd eller giftorättsgods. Skillnaden är att en makes 
giftorättsanspråk kan hindra den andre makens borgenärer att ta egendomen i anspråk medan en 
andel i den egendom där maken endast har äganderätt utan vidare kan tas i anspråk av 
borgenärerna.10 Skillnaden kan också få en stor betydelse mellan makarna inbördes. Makarna 
kan i stort sett utan begränsningar förfoga över sin enskilda egendom, men om egendomen är 
samägd mellan makarna måste man till större del vara överens om eventuella åtgärder och så 
vidare. (Se nedan 3.1.1.)  

Om två parter vid förvärvande av egendom gemensamt ingått rättshandlingen och även utåt 
framträtt som gemensamma förvärvare till egendomen kan man säga att parterna äger en öppen 
samäganderätt. Men makar kan emellertid också inneha samäganderätt till egendom som utåt 
sett verkar tillhöra den ene maken med full äganderätt. Den ene maken har då förvärvat 
egendomen ensam i eget namn och framträtt som ensam förvärvare. Till exempel kan maken ha 
köpt ett hus i sitt eget namn och sedan även sökt lagfart själv, trots detta kan alltså den andra 
maken anses vara samägare till huset. Denna typ av samäganderätt har växt fram genom 
domstolarnas praxis och kallas dold samäganderätt. Den part som inte ingått avtalet är dold 
samägare i det inbördes förhållandet mellan parterna. 

3.1.1 Vad gäller vid samäganderätt

7 SOU 1999:104 s 149
8 Prop. 1986/87:1 s. 58
9 Teleman, Bodelning, 4:e uppl. 2003, s. 38
10 Agell, Äktenskap, samboende, partnerskap, 1995, s. 64-65, samt Heuman, Specialprocess, 5:e uppl. 2005, s. 
133
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Vid samäganderätt har varje delägare sin lott i egendomen, beräknad efter huvudtalet, om inget 
annat bestämts.11 Enligt SamägL 15 § skall samtliga kostnader som följer av äganderätten 
beräknas efter lotterna, det samma gäller eventuella vinster som egendomen inbringar. Varje 
delägare förfogar fritt över sin lott och kan om han så önskar överlåta sin del till någon annan 
utan att de övriga delägarna kan hindra detta. 

Vidare, enligt SamägL 2 §, måste delägarna vara överens om varje åtgärd som skall vidtas med 
den samägda egendomen. Det räcker inte med att majoriteten är för åtgärden utan samtliga 
delägare måste alltså vara för den. Vid nödvändiga och brådskande fall kan dock undantag från 
denna regel vara tillämpliga, enligt samma paragraf. Om till exempel en av delägarna av en 
fastighet är bortrest får de övriga besluta att reparera exempelvis ett läckage om reparation är 
nödvändig och inte kan skjutas upp. Den bortreste delägaren måste då betala sin del av 
kostnaderna för reparationen även om denne inte skulle ha samtyckt till åtgärden om han varit 
hemma. Kostnaden delas enligt den procentuella andelen var och en äger i egendomen. Enligt 3 
§ skall om en varaktig oenighet uppstått mellan delägarna en god man utses att förvalta 
egendomen. Detta förordnande kan framkallas av en av delägarna ensam. Vidare kan var och en 
bland delägarna enligt 6 § hos rätten söka om att egendomen skall utbjudas till offentlig 
auktion.  

4. Köp av fast egendom

11 SamägL 1§
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4.1 Formella krav

Vid överlåtelser av fast egendom ställs stränga krav på att avtalet är formellt riktigt. Avtalet 
måste följa de formkrav som ställts upp i lag och köpet måste registreras hos 
inskrivningsmyndigheten för att ägaren skall få lagfart. Enligt praxis kan dock en make bli dold 
samägare trots att denne inte uppfyllt de formella kraven. 

4.1.1 Formkravet

Vid köp av fast egendom krävs enligt lag att vissa formkrav uppfylls i avtalet mellan köpare och 
säljare. Formkravet innebär att avtalet måste vara skriftligt och att vissa uppgifter måste tas med 
i handlingen. De uppgifter som måste tas med i avtalet är uppgifter om köpeskillingen och en 
förklarning av säljaren att fastigheten överlåtes på köparen. Dessutom finns ett krav på att 
avtalet måste undertecknas av både säljaren och köparen. Samtliga av dessa krav måste vara 
uppfyllda för att köpet skall få rättslig verkan.12 Ett muntligt avtal om fastighetsöverlåtelse 
saknar sålunda rättsligverkan. Det samma gäller de avtal, skriftliga eller icke, som saknar de 
uppgifter som krävs.13

4.1.2 Lagfart

Var och en som på ett eller annat sätt med äganderätt förvärvat fast egendom måste, enligt 
Jordabalken (JB) 20:1, söka lagfart hos inskrivningsmyndigheten. Inskrivningsmyndighet är 
den tingsrätt (TR) i det område där fastigheten finns. För att få lagfart skall den sökande skicka 
in sin fångeshandling och de övriga handlingar som är nödvändiga för att styrka förvärvet.14 

Efter att ansökan inkommit till inskrivningsmyndigheten kontrollerar denna att 
fångeshandlingen är formellt i ordning, att överlåtarens make eller sambo lämnat sitt samtycke, 
att lagfartssökandens fångesman har lagfart på fastigheten o.s.v.15 Finner 
inskrivningsmyndigheten att inga hinder föreligger, beviljas lagfarten och förvärvaren blir 
införd i fastighetsregistret som ägare till fastigheten.16 

Av lagfarten följer viktiga rättsverkningar som tryggar förvärvarens ställning och gör det 
möjligt för honom att utnyttja sin ägarställning i rättsligt hänseende. Man kan säga att lagfarten 
har en legitimationsverkan på så sätt att den som har lagfart på en fastighet presumeras vara 
dess ägare och får därför företräda den. Vill man göra inteckningar i fastigheten, inskrivningar 
av nyttjanderätt eller servitut, sälja, byta eller ge bort den och så vidare, måste man ha lagfart på 
den åsyftade fastigheten.

När lagfart har beviljats beläggs förvärvet med stämpelskatt.17 Köparen och säljaren ansvarar 
solidariskt för att denna skatt blir betald, men det vanliga är att man gör upp att köparen betalar 

12 JB 4:1
13 Om säljaren och köparen avtalat om en annan köpeskilling än den som angivits i köpehandlingen är detta avtal 
ogiltigt. Själva köpet är dock fortfarande giltigt. Se JB 4:1.
14 JB 20:5
15 Grauers, Fastighetsköp, 17:e uppl. 2006, s. 21
16 Se vilka hinder som kan föreligga i JB 20:7
17 Grauers, Fastighetsköp, 17:e uppl. 2006, s. 22
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den. Den som är dold samägare till en fastighet anses redan vara ägare till fastigheten. Eftersom 
den öppne ägaren redan sökt lagfart och betalt stämpelskatten skulle man därför kunna tro att 
den dolde samägaren inte behöver göra det igen. Men även om den öppne ägaren redan betalat 
stämpelskatten måste den dolde ägaren betala stämpelskatt när den dolda samäganderätten 
förvandlas till öppen. Dessutom har den öppne ägaren inte rätt att få tillbaka någon del av den 
redan betalda skatten, såvida inte lagfarten undanröjs. Detta slog Högsta domstolen (HD) fast i 
NJA 1987 s 137.

5. Dold Samäganderätt
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5.1 Dold samäganderätt

Dold samäganderätt existerar inte i lagen utan är ett rättsinstitut som växt fram enbart genom 
praxis. Institutet tog sin form på åttiotalet och innebär att makar kan ha dold samäganderätt till 
makarnas gemensamma bostad. HD verkar ha byggt samäganderätten på att det förelegat en 
överenskommelse mellan makarna att båda skulle bli ägare, trots att köpet företagits endast i 
den enas namn.18 Det har i praxis dock visat sig att denna överenskommelse inte behöver vara 
uttrycklig. Uppfylls vissa rekvisit kan dold samäganderätt anses ha kommit till stånd genom en 
tyst överenskommelse.19 Dessa rekvisit kommer att presenteras nedan.

HD uttalade i ett rättsfall20 att den familjerättsliga dolda samäganderätten kan ses som en variant 
av kommissionsköpet. Kommissionsköp innebär att en mellanman enligt ett avtal med en 
huvudman köper in varor för dennes räkning. Mellanmannen agerar för huvudmannens räkning 
men i eget namn. Tredjeman, som i vanliga fall bara träffar mellanmannen, behöver inte ens 
veta om att det rör sig om ett kommissionsförhållande. Vid kommissionsinköp blir 
huvudmannen direkt ägare till det som mellanmannen köpt.21 Det som skiljer den dolda 
samäganderätten från ett vanligt uppdragsförhållande av detta slag är, enligt HD, att uppdraget 
eller överenskommelsen om en gemensam äganderätt inte behöver vara klart uttalad utan kan 
vara mer eller mindre underförstådd. Agell ställer dock frågan om det med tanke på de 
formkrav som finns i JB är möjligt att acceptera att en fastighet köps i kommission.22  

Dold samäganderätt kan föreligga både vid lös och fast egendom. Trots de strikta formreglerna i 
JB som gäller vid köp av fastighet så har HD i flera fall23 kommit fram till att fastighet kan 
innehas med samäganderätt även om endast en av parterna undertecknat köpeavtalet och erhållit 
lagfart på fastigheten. NJA 1983 s. 550 är exempel på ett sådant fall. I fallet hade den 
omtvistade fastigheten sålts av kvinnan och mannen yrkar att han skall ges rätt till hälften av 
köpeskillingen. Som grund för detta anför han att han varit dold samägare till fastigheten. 
Kvinnan som stod som köpare till fastigheten invände att mannen inte skulle ses som dold 
samägare. Hon menade att detta var omöjligt med hänsyn till formkravet vid fastighetsköp. HD 
underkände kvinnans påstående. De utgick ifrån tidigare praxis och kom fram till att i fall där 
”vissa vid ett köp föreliggande omständigheter av annan art än själva köpehandlingen ansetts 
grunda en ”dold” samäganderätt för make”, gäller ett rättsförhållande mellan den öppne 
köparen och den som hävdar det dolda samäganderättsanspråket. De menade vidare att den 
öppne ägaren inte kan åberopa formreglerna i JB som grund för ogiltighet i dold 
samäganderättsfrågor. Man kan alltså säga att det dolda samäganderättsanspråket inte grundar 
sig på köpeavtalet med säljaren, utan på överenskommelsen mellan makarna.

5.2 Vad innebär dold samäganderätt?

Den dolde samägaren har endast ett samäganderättsanspråk och kan alltså kräva att få bli 
delägare i egendomen.24 Men han har ingen rätt i egendomen förrän han framställt sitt krav på 

18 Agell, Äktenskap, samboende, partnerskap, 1995, s. 66
19 Walin, Samäganderätt, 2000, s. 56
20 NJA 2002 s 142
21 Millqvist, Sakrättens grunder, 3:e uppl. 2004, s. 89f
22 Agell, Äktenskaps- och samboenderätt enligt 1987 års lagstiftning, 3:e uppl. 1989, s. 44
23 Se NJA 1980 s. 705, NJA 1981 s. 693, NJA 1982 s. 589, NJA 1983 s. 550
24 Man kom i NJA 1985 s. 615 fram till att den dolde ägaren endast har ett obligationsrättsligt anspråk på 
samäganderätt fram tills att äganderätten blivit öppen.
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att få bli öppen samägare och man därefter förvandlat den dolda äganderätten till en öppen 
äganderätt. Den dolda äganderätten kan förvandlas genom att man upprättar en formenlig 
överlåtelsehandling (insättandeförklaring), eller genom att en dom som fastställer den dolde 
ägarens äganderätt till egendomen vunnit laga kraft.25 Med åberopande av överlåtelsehandlingen 
eller den lagakraftvunna domen kan den tidigare dolda ägaren sedan ansöka om lagfart på sin 
del av fastigheten.26   

Om inga särskilda omständigheter föreligger kommer samäganderätten att gälla hälften av 
fastigheten, makarna tillskrivs med andra ord lika stora delar. Agell menar att detta bör följa 
redan av den uppställda presumtionen för gemensam partsvilja, men också av presumtionen i 
SamägL 1 § att varje ägare har samma andelsrätt.27

Om en make förvärvat en fastighet som bulvan28 i sitt namn, av den anledningen att den andra 
maken enligt särskilda förbudslagar saknar tillstånd att förvärva fastigheten, kan den dolde 
samägaren inte bli insatt som öppen ägare. Detta fastslog HD i rättsfallet NJA 1988 s. 197. HD 
anförde i fallet att man i så fall skulle öppna ”en möjlighet att på ett förhållandevis enkelt sätt  
kringgå jordförvärvslagstiftningen, liksom för övrigt annan lagstiftning med liknande 
förvärvsförbud”. Detta kan inte vara godtagbart menade HD.

Fram tills att man förvandlat den dolda äganderätten till en öppen äganderätt kan den öppne 
ägaren förfoga över fastigheten på vilket sätt han vill.29 Den dolde ägarens anspråk på 
äganderätten till egendomen är med andra ord oskyddat mot rättsliga förfoganden av den öppne 
ägaren. Om den öppne ägaren vill kan han i princip till och med sälja egendomen, men i de 
flesta fall träder då ÄktB regler om samtycke från make vid försäljning in istället (se 2.1.1.). 
Walin menar att ÄktB samtyckesregler gör att den öppne ägarens frihet att förfoga över 
egendomen inte är mycket värd.30 Agell lägger dock mer vikt vid den öppne ägarens 
förfogandemöjligheter. Han menar angående giltigheten av den öppne ägarens försäljning av 
egendomen att;

”En dold äganderätt för en huvudman vid kommissionsköp kan inte gärna ha utgjort sådan bättre 
rätt till fastigheten, som i princip alltid skulle kunna läggas till grund för ogiltigförklaring av 
lagfarten för en tredje man […]. ”31

25 Agell, Äktenskaps- och samboenderätt enligt 1987 års lagstiftning, 3:e uppl. 1989, s. 45
26 Agell, Äktenskap, samboende, partnerskap, 1995, s. 70
27 Agell, Äganderätten till fastighet för makar och samboende, 1985, s. 26 
28 Bulvanförhållanden innebär att en person handlar i eget namn, men bara som det förefaller för egen räkning, 
då den egentliga intressenten inte vill synas. Syftet att dölja den egentliga intressenten kan vara högst godtagbart, 
men kan också vara att undgå lagstiftning, t.ex. särskilda förbudslagar. Bulvanförhållanden regleras i en särskild 
lag. Se Lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden, samt Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, 6:e uppl. 
2003, s. 73f.
29 Agell, Äganderätten till fastighet för makar och samboende, 1985, s. 86f
30 Walin, Samäganderätt, 2000, s. 73
31 Agell, Äganderätten till fastighet för makar och samboende, 1985, s. 85
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Han förklarar vidare att det är;

”[…]följdriktigt att huvudmannen får stå risken för att mellanmannen förfogar över fastigheten i 
strid med huvudmannens önskemål, när han själv medverkat till den oöverensstämmelse mellan 
yttre form och verklig avsikt som kommissionsköpet innebär.”32

5.3 Rättsliga verkningar

När man fastställt att dold samäganderätt föreligger regleras samägandeförhållandet av reglerna 
i SamägL.33 Samäganderättsförhållandet mellan makar regleras alltså på precis samma sätt som 
samäganderättsförhållanden mellan vilka två andra personer som helst. 

Man kan säga att det finns två olika anledningar att hävda dold samäganderätt, endera för att 
åstadkomma vissa rättsliga verkningar mellan makarna eller för att åstadkomma vissa rättsliga 
verkningar i förhållande till tredje man. I förhållandet mellan makarna begär oftast makarna inte 
att bli insatta som samägare förrän i samband med bodelning vid skilsmässa. När det gäller 
förhållandet till tredje man kan makarna utnyttja det dolda samägandet redan under äktenskapet 
för att skydda sig mot en makes borgenärer till exempel.

5.3.1 Rättsliga verkningar mellan makarna

Det vanligaste skälet till att dold samäganderätt aktualiseras är att en make vill få med sig mer 
från bodelningen i samband med en skilsmässa. Genom att hävda dold samäganderätt kan 
maken då få fastslaget att han har äganderätt i tillgångar som ingår i bodelningen, hålls utanför 
bodelningen eller han har rätt att överta efter skilsmässan. 

Oftast när det gäller egendom som ingår i bodelningen finns det ingen anledning att hävda dold 
samäganderätt eftersom att makarna ändå ska dela på allt. Det som ingår i bodelningen delas 
dock mellan makarna först efter att skulderna dragits av.34 Om den öppne ägaren har stora 
skulder kan det sålunda finnas goda skäl att få dold samäganderätt fastslagen. Avdrag för 
skulderna kan då inte göras på den dolde ägarens andel och denne kan sålunda behålla hela 
värdet i sin andel.35 

En annan anledning till att hävda dold samäganderätt när det gäller egendom som ingår i 
bodelningen kan vara att båda makarna vill ha en egendom som endast den ena maken står som 
ägare till. Om dold samäganderätt inte hävdas av den dolde samägaren i den här situationen har 
den make som står som ägare till egendomen, genom en så kallad anvisningsrätt, rätt att 
bestämma att den andra maken skall få någon annan egendom.36 

Den vanligaste anledningen till att en make hävdar dold samäganderätt torde vara att den andre 
maken äger värdefulla tillgångar som inte ingår i bodelningen. Även om egendomen enligt 
äktenskapsförord skall anses vara den ene makens enskilda egendom kan den andre maken 

32 Agell, Äganderätten till fastighet för makar och samboende, 1985, s. 87
33 A.a.  s. 129
34 ÄktB 11:3
35 Agell, Äganderätten till fastighet för makar och samboende, 1985, s. 132
36 ÄktB 11:7
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anses ha dold samäganderätt i egendomen. Äktenskapsförord reglerar nämligen bara vilken 
status en egendom skall ha, det kan inte överföra äganderätten.37

Vid bodelning finns det regler som innebär att en make under vissa förutsättningar har rätt att 
överta den gemensamma bostaden och bohaget. Dessa regler kan tillämpas även på fastighet 
som endast den andra maken har lagfart på och som enligt äktenskapsförord är dennes enskilda 
egendom.38 För att maken skall kunna överta fastigheten måste han kunna lösa ut ägarmaken 
genom att till denne betala fastighetens marknadsvärde.39 Det kan finnas skäl att även då hävda 
dold samäganderätt och på så viss få fastställt att man redan äger halva fastigheten. Då behöver 
maken bara betala halva värdet på fastigheten för att lösa ut ägarmaken ur dennes del.40 

Ett bodelningsavtal i föreskriven form kan även vara ett sätt att överföra äganderätt, eller del 
därav, från ena maken till den andra med verkan även mot borgenärerna. Om en insolvent make 
genom ett sådant avtal i avsevärd mån eftergivit sin rätt kan dock bodelningen angripas med 
återvinningstalan enligt Konkurslagen (KonkL) 4:7. Men har den andra maken haft en dold 
samäganderätt sedan förvärvet av fastigheten kan maken inte anses ha eftergivit sin rätt om 
bodelningshandlingen anger den andra maken som ägare. Bodelningen kan i sådant fall därför 
inte heller angripas av KonkL 4:7.41 

   

5.3.2 Rättsliga verkningar i förhållande till tredje man

Att använda sig av reglerna om dold samäganderätt kan även vara ett sätt för makar att skydda 
sig mot en makes borgenärer genom att hindra dem från att utmäta egendomen. Den dolda 
samäganderätten är nämligen endast ett anspråk makarna emellan. Detta är ett personligt 
anspråk och den dolde ägaren väljer själv om han vill bli öppen samägare eller inte. 
Utsökningsbalkens (UB) regler om utmätning av fast egendom har visat sig vara något 
svårförenliga med dold samäganderätt och regler har därför istället arbetats fram i praxis och 
inom doktrinen.42 Konkursfall är något enklare att komma till rätta med på grund av principen 
att konkursboet inträder i gäldenärens rättigheter och skyldigheter och kan överta hans anspråk 
på fastigheten gentemot den öppne ägaren. Konkursboet kan på så vis framtvinga en 
överlåtelseförklaring eller dom på den dolde ägarens äganderätt på samma sätt som den dolde 
ägaren själv skulle kunna göra.43

Agell menar att de bästa skälen talar för att den dolde samägarens anspråk på den omtvistade 
fastigheten inte bör ges verkan i tredjemanskonflikter.44 Han menar vidare att den öppne ägaren 

37 Agell, Äganderätten till fastighet för makar och samboende, 1985, s. 33
38 Egendom som är enskild genom föreskrift i testamente eller gåvobrev omfattas inte av övertagningsrätten.
39 ÄktB 11:8
40 Agell, Äganderätten till fastighet för makar och samboende, 1985, s. 134f
41 A.a. s. 132f
42 Frågan om samäganderätt kan uppkomma i samband med utmätning hos någon av makarna. Huvudregeln vid 
utmätningsförfaranden är enligt UB 4:24 att utmätning av fast egendom får ske om det framgår att egendomen 
tillhör gäldenären. Enligt presumtionsregler för äganderätt i samma paragraf får utmätning ske om gäldenären 
har lagfart på egendomen. Presumtionen bryts först när det framgår att egendomen tillhör någon annan. 
Utmätning får då ske för dennes skulder, men inte för lagfartinnehavarens. Detta lagrum ställer till det en del vid 
utmätning hos makar där dold samäganderätt föreligger. Det kan vara väldigt svårt för den dolde ägaren att på så 
sätt att det framgår visa att han har bättre rätt till hälften av egendomen. 
43 Agell, Äganderätten till fastighet för makar och samboende, 1985, s. 102
44 Mer angående vilka problem som kan uppstå i förhållande till tredje man vid dold samäganderätt se Agell, 
Äganderätten till fastighet för makar och samboende, 1985. Agell diskuterar där ingående vilka konflikter som 
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bör ha rätt att förfoga över egendomen på vilket sätt han vill, till exempel sälja den, utan att 
tredje man skall behöva stödja sig på JB:s regler om godtrosförvärv, om det skulle visa sig att 
egendomen ägdes av även en annan, för tredje man okänd, part. Den dolde ägarens anspråk bör 
inte skyddas mot den öppne ägarens borgenärer förrän det dolda anspråket förvandlats till en 
öppen samäganderätt.45 När den dolde ägarens anspråk förvandlats till en öppen äganderätt kan 
alltså inte hela egendomen längre utmätas för den öppne ägarens skulder.

HD diskuterade den dolde ägarens skydd mot sina egna borgenärer i NJA 1985 s 615. De 
anförde att vid konkurs, konkursboet inte har längre gående rättigheter än den dolde ägaren 
själv. Konkursboet måste alltså vända sig till den öppne ägaren för att få tillstånd en formenlig 
överlåtelse eller en dom på äganderätten.46 Vidare menar HD att en utmätningsborgenär inte kan 
anses ha ett längre gående skydd än konkursborgenärerna. Innan äganderätten manifesterats har 
den dolde ägaren, vad avser fastigheten, ingen annan tillgång än ett obligationsrättsligt anspråk. 
HD menar att det av det anförda inte följer annat än att fastigheten inte kan utmätas för den 
dolde ägarens gäld så länge som äganderätten är dold. Däremot kan den rätt som den dolde 
ägarens obligationsrättsliga anspråk innebär, bli föremål för en rättighetsutmätning.

Ur motsatt synvinkel gäller den dolda samäganderätten inte mot den öppne ägarens borgenärer. 
För att den dolde samägaren skall skyddas mot dessa måste det dolda samägandet förvandlas till 
ett öppet samägande, den ursprunglige ägarens borgenärer kan då inte längre utmäta den 
tidigare dolde samägaren andel av egendomen. Detta slog HD fast i rättsfallet NJA 1984 s. 772. 
HD anför där att den dolde köparen får anses ha ”en i hög grad otrygg ställning när det gäller 
förfoganden över fastigheten”. Vidare menar HD att överlåtelser eller upplåtelser som gjorts av 
den person som i köpehandlingarna angetts som köpare och som dessutom har lagfart på 
fastigheten, inte torde kunna angripas med hänvisning till det dolda anspråket. Detta gäller 
oavsett om tredje man varit i god eller ond tro, fortsätter HD. Om en dold ägare skulle anses få 
skydd gentemot den öppne ägarens borgenärer redan genom den sistnämndes fång, skulle det 
underlätta skentransaktioner och efterkonstruktioner som skulle bli till skada för borgenärerna, 
menar HD. Dessutom skulle det leda till praktiska svårigheter för kreditväsendet som vid en 
kreditbedömning inte längre skulle kunna förlita sig på uppgifter i fastighetsböcker och 
köpehandlingar. HD finner på grund av ovan anförda skäl att det istället får; 

” […] anses stå bäst i överensstämmelse med allmänna sakrättsliga principer och med formkravet vid 
fastighetsöverlåtelse att huvudmannen får skydd för sitt äganderättsanspråk först i och med att detta 
har manifesterats genom en formenlig överlåtelse från mellanmannen till huvudmannen”.

kan uppstå och hur de bör lösas.
45 Agell, Äganderätten till fastighet för makar och samboende, 1985, s. 122
46 Konkursboet träder in i den dolde ägarens ställe och övertar dennes anspråk på fastigheten gentemot den öppne 
ägaren. Se KonkL 3:9, jfr även Agell, Äganderätten till fastighet för makar och samboende, 1985, s. 102. I NJA 
2004 s. 397 har staten genom kronofogdemyndigheten trätt in i anspråksmakens ställe och yrkar i första hand att 
maken skall anses vara ensam ägare till fastighet som hans hustru har lagfart på. I andra hand yrkar man att 
maken skall anses ha dold samäganderätt i fastigheten. Talan ogillas dock av HD då borgenärerna inte kan visa 
att makarnas syfte vid förvärvet varit att äga fasigheten gemensamt.
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I NJA 1982 s. 58947 ansåg HD att make skulle anses ha dold samäganderätt till fastighet som 
förvärvats i makans namn. Detta trots att maken erkände att deras syfte varit att skydda 
egendomen från hans borgenärer, samt att han under utmätningsed svurit att han bara ägde en 
bil. Agell diskuterade domen och anförde följande;

”Om en tolkning av makar eller sambors partsvilja ger till resultat, att de verkligen avsett 
samäganderätt sig emellan, måste denna tolkning bli utgångspunkten för rättsverkningar även i 
förhållande till tredje man, låt vara att det förorsakar särskilda problem att avgöra vad avtalet om dold 
samäganderätt innebär i olika, sakrättsliga tredjemanskonflikter.”48 

Att innerförhållandet, parternas avsikt, vid dold samäganderätt bör vara avgörande vid 
konflikter med tredjeman kan stödjas på samma tanke som att ett skenavtal inbördes blir ogiltigt 
mellan avtalsparter, menar Agell. Det är sålunda inneförhållandet, partsavsikten, som anger det 
verkliga avtalet. 49  

5.4 Kriterier för dold samäganderätt

De krav som ställs för att dold samäganderätt enligt tyst överenskommelse skall godtas har i 
praxis visat sig vara följande; 

• Egendomen skall ha köpts för gemensamt bruk
• Den som hävdar dold samäganderätt skall ha bidragit ekonomiskt till köpet
• Det skall ha funnits en gemensam partsvilja hos makarna att egendomen skulle vara 

samägd.50

Den dolda samäganderätten grundar sig på omständigheterna vid tidpunkten för förvärvet. Dold 
samäganderätt kan alltså inte uppkomma så småningom genom parternas insatser efter köpet.51 

Detta kan leda till svårigheter när det gäller bevisningen. Flera år kan ha förflutit sedan 
förvärvet och de förhållanden som skall bevisas är ofta vaga och ibland dolda. Utgångspunkten 
torde vara att köpehandlingarna får antas överensstämma med vad parterna ömsesidigt avsett, 
om inte annat kan visas. Av detta följer att den som hävdar dold samäganderätt torde ha bevis 
bördan.52 Även om den dolda samäganderätten grundar sig på förhållandena vid köpet har 
praxis gett uttryck för att förhållanden därefter, i vart fall kan tillmätas betydelse som ett 
efterföljande bevis om partsavsikten.53  

47 Se nedan 5.5
48 Agell, Äganderätten till fastighet för makar och samboende, 1985, s. 36
49 A.a. s. 37
50 Agell, Äktenskap, samboende, partnerskap,  1995, s. 66f
51 Se NJA 2002 s 142 och NJA 2004 s 397 samt Agell, Äganderätten till fastighet för makar och samboende, 
1985, s. 19
52 Se NJA 2002 s 3 och RH 1991:23
53 Se NJA 2004 s 397
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5.4.1 Köpt för gemensamt bruk

För att dold samäganderätt ska kunna föreligga krävs att egendomen köpts för att användas av 
paret gemensamt. Har make köpt ett hus som varit avsett att verka som makarnas gemensamma 
bostad är kriteriet uppfyllt.54 Vad make däremot har köpt innan förhållandet inleddes kan 
normalt sett alltså inte anses vara avsett att brukas gemensamt av makarna och kan inte 
innefattas av dold samäganderätten. 

Inte heller sådant som en make fått i arv, gåva eller enligt testamente kan normalt sett anses 
vara skaffat för gemensamt bruk. Detta gäller även om makarna omedelbart innan förvärvet 
bestämmer sig för att använda egendomen gemensamt.

5.4.2 Ekonomiskt bidrag

För att dold samäganderätt ska kunna föreligga krävs vidare att maken möjliggjort eller 
åtminstone underlättat köpet genom ett ekonomiskt bidrag.55

Bidraget kan, enligt Agell, teoretiskt utgöra en gåva eller ett lån till den mottagande maken eller 
ett tillskott för att den överlämnande maken önskar bli samägare i den inköpta egendomen. HD 
har godtagit att makes tillskott har antagits, när inte annat har visats, vara grundat på en önskan 
att förvärva samäganderätt. Det har också antagits att den öppne ägaren insett detta syfte med 
tillskottet.56   

I propositionen till ÄktB anför man att ett ekonomiskt bidrag kan lämnas genom att den dolde 
ägaren av egna medel tillskjuter pengar till betalningen av egendomen eller genom att han tar 
upp lån för finansiering av förvärvet.57

Teleman menar att ena makens verksamhet i hemmet inte kan ligga till grund för dold 
samäganderätt, utan enbart som ett stöd. Han menar däremot att till exempel ett arbete som 
utförts tillsammans med den öppne ägaren för att skaffa medel till köpet och som formellt 
intjänats av den öppne ägaren eventuellt kan räknas som ett bidrag. ”Ordinärt” hushållsarbete i 
hemmet berättigar, enligt Teleman, dock inte till samäganderätt.58 Ryrstedt menar dock att 
hemarbete i vart fall kan sägas ge stöd för att parterna avsett att gemensamt förvärva och äga 
fastigheten.59

Om parterna uttryckligen kommit överens om att fastigheten skall ägas endast av den ene 
maken ses eventuella ekonomiska tillskott den andre maken gjort som en gåva eller en 
försträckning och någon dold samäganderätt kan inte föreligga. Sålunda följer tvärtom att, om 
bidraget varit en gåva eller ett lån från den ena maken till den andra föreligger inte dold 
samäganderätt för maken.60

54 Se bl.a. NJA 1980 s 705, NJA 1981 s 693, NJA 1982 s 589, nedan 5.5
55 Agell, Äktenskap, samboende, partnerskap, 1995, s. 66
56 A.a. s. 66f
57 Prop. 1986/87:1 s. 58f.
58 Teleman, Bodelning, 4:e uppl. 2003, s. 33
59 Ryrstedt, Bodelning och bostad, 1998, s. 81
60 Teleman, Bodelning, 4:e uppl. 2003, s. 32
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5.4.3 Gemensam Partsvilja

För att dold samäganderätt skall kunna föreligga krävs vidare att det har förelegat en gemensam 
partsvilja att äga egendomen gemensamt. Denna partsvilja föreligger när till exempel maken 
gjort ett tillskott till förvärvet och man kan anta att detta tillskott grundats på en önskan om att 
få bli samägare i fastigheten. Den andra maken måste också ha insett eller bort inse att detta 
varit makens bakomliggande syfte.61 

Agell menar att samäganderätten inte bara bör föra med sig fördelar för den dolde ägaren, utan 
även också förpliktelser gentemot den öppne ägaren. Samäganderätten måste innebära att 
parterna åtagit sig att gemensamt svara för de utgifter och förpliktelser som fastighetsinnehavet 
för med sig. Därför menar han, bör man när man söker efter partsviljan, undersöka om den 
dolde samägaren varit beredd att bära ett ansvar för kostnaderna gentemot den andra maken.62

5.5 Rättsfall

Vid bedömningen av huruvida dold samäganderätt föreligger mellan makar eller inte, ser man 
till de omständigheter som förelegat vid tidpunkten för köpet. Detta gör ofta utredningen 
svårbedömd och rättsläget oklart. Eftersom institutet vuxit fram genom praxis är det nödvändigt 
att lägga stor vikt kring tolkningen av dold samäganderätt på just denna rättkälla. Genom att 
analysera rättsfall som behandlar dold samäganderätt kan man få en viss vägledning och 
urskilja vissa kriterier som har kommit att växa fram genom praxis. Nedan följer en genomgång 
av några av de viktiga rättsfall varigenom institutet vuxit fram. Vissa av rättsfallen behandlar 
sambor, men eftersom rätten inte skiljer mellan makar och sambor i sin bedömning av frågor 
kring dold samäganderätt finns ingen anledning till att inte lägga lika stor vikt vid dessa 
rättsfall.

5.5.1 NJA 1980 s. 705

I NJA 1980 s. 705 yrkade kvinnan om försäljning enligt SamägL och fråga uppkom tillföljd av 
detta om huruvida samäganderätt förelåg. 

Samborna hade levt tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden i mer än 25 år och de 
hade en dotter. Under den första tid som de levde tillsammans bodde de i en lägenhet som 
kvinnan hade hyrt. Efter några år köptes dock en tomt i mannens namn, varpå en villabyggnad 
uppfördes.

Hovrätten (HovR) kom fram till att dold samäganderätt förelåg och förordnade att fastigheten 
skulle utbjudas till försäljning enligt SamÄL. Som skäl för sin bedömning angav HovR att 
fastigheten förvärvats huvudsakligen för att användas som gemensam bostad åt paret och deras 
dotter. Kvinnan hade endast tillskjutit en ringa del av köpeskillingen; dock översteg mannens 
kontanta tillskott endast föga kvinnans. Resterande del av köpeskillingen anskaffades genom 
lån (och det var mannen som stod för amorteringar och räntor på dessa). Det ena lånet erhöll de 
tillsammans från kvinnas bror på förmånliga villkor. Detta lån skulle de inte ha erhållit om inte 
61 Teleman, Bodelning, 4:e uppl. 2003, s. 32
62 Agell, Äganderätten till fastighet för makar och samboende, 1985, s. 32ff
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kvinnan varit en av låntagarna. Det andra lånet hade de erhållit tackvare att kvinnans 
arbetsgivare ställt upp som borgenär. Kvinnan hade under hela samlevnadstiden haft icke 
obetydliga inkomster och hade stått för nästan hela bohaget och en stor del av de löpande 
utgifterna som paret gemensamt haft.

HD fastställde HovR:s domslut. HD fann, på de av HovR anförda skälen, att paret gemensamt 
förvärvat fastigheten och att det därefter inte skett någon förändring i samäganderätten.  
 

5.5.2 NJA 1981 s. 693

I NJA 1981 s. 693 yrkade hustrun i första hand att makarnas äktenskapsförord skulle förklaras 
sakna verkan såvitt gällde den gemensamma bostaden. I andra hand yrkade hon att fastigheten 
skulle förklaras innehavas med samäganderätt.

Mannen och kvinnan hade gift sig 1964 och fick därefter två barn. 1966 hade makarna upprättat 
ett äktenskapsförord enligt vilket all egendom var enskild. 1968 hade en tomt köpts av kvinnans 
far i mannens namn. Priset på tomten var mycket förmånligt och låg under gängse 
marknadspris. Mannen fick ensam lagfart. Ett färdigbyggt hus köptes senare och uppfördes på 
fastigheten. 1977 ansökte kvinnan om äktenskapsskillnad. Finansieringen skedde huvudsakligen 
med lån som mannen svarade för.  

TR ogillade käromålet i vad avsåg förklaring att äktenskapsförordet skulle sakna verkan 
beträffande fastigheten, men förklarade att fastigheten ägdes samfällt av makarna med hälften 
var. HovR och HD fastställde TR:s domslut.

Som skäl för sitt beslut angav HD bl.a. att avsikten med förvärvet hade varit att skaffa makarna 
och deras barn en gemensam bostad. Hustruns far hade sålt tomten till underpris med avsikt att 
den skulle ägas gemensamt av dem båda. Mannen hade visserligen stått för det större arbetet på 
fastigheten, men hustrun hade stått för det kamerala arbetet, samt för skötseln av hem och barn 
under tiden. Fastighetsförvärvet och bygget av villan hade huvudsakligen finansierats genom 
lån, på vilket mannen betalat amorteringar och räntor. Båda makarna förvärvsarbetade under 
äktenskapet, mannen fortlöpande och hustrun under vissa perioder. Utöver mannens betalningar 
på amorteringar och räntor, hade båda makarnas inkomster gått till det gemensamma hemmet. 

HD fann att man borde ta för god den uppgift hustrun lämnat, om att hon tagit förgivet att hon 
blev delägare i fastigheten utan tanke på äktenskapsförordet eller köpehandlingarnas innehåll. 
HD fann vidare att det måste antas att mannen utgått från att det var ett gemensamt förvärv, 
särskilt med tanke på de insatser som gjordes av hustruns far. Han hade själv också medgivit att 
”det bara blev så” att köpehandlingarna upprättades i hans namn. HD fann också att denna 
slutsats understöddes av bidragen från hustruns sida för att tillskapa det gemensamma hemmet 
och av hustruns vilja och förmåga att bidra till familjens ekonomi genom arbete både inom och 
utom hemmet. HD menar att det inte framkommit några omständigheter som föranleder annat 
än att det förvärv mannen gjort för hustruns räkning avsåg hälften av fastigheten. 

5.5.3 NJA 1982 s 589
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I NJA 1982 s 589 var fråga om dold samäganderätt förelåg, där hustrun hade förvärvat 
fastigheten för att skydda den mot mannens borgenärer, uppe för bedömning.

Mannen och kvinnan gifte sig 1948 och hade tre döttrar. I samband med äktenskapet 
upprättades ett äktenskapsförord enligt vilket all egendom var enskild. 1957 hade en fastighet 
förvärvats i hustruns namn med syfte att bereda makarna och deras barn en gemensam bostad. 
Av köpesumman erlades 20´000 kronor kontant. Resterande del av köpeskillingen, 65´000 
kronor, erlades genom att köparen övertog en skuld, samt genom att säljaren låg kvar med ett 
lån i fastigheten. På denna fastighet fick hustrun ensam lagfart. 

HD fastställde att mannen framför hustrun var ägare till hälften av den omtvistade fastigheten. 
HD anförde att den formella utformningen av köpehandlingen får antas överensstämma med 
makarnas avsikt och bör vara utgångspunkten vid bedömningen av äganderättsfrågan, om inte 
utredningen visar något annat. Därefter började HD diskutera makarnas avsikt. 

Mannen uppgav att hans avsikt hade varit att makarna skulle göra ett gemensamt förvärv. Han 
uppgav vidare att anledningen till att hustrun angivits som köpare var att skydda hans andel i 
fastigheten mot hans borgenärer. Mannen hävdar visserligen inte att det förekommit något avtal 
mellan makarna om samägande, men han menar ändå att de utgått från denna förutsättning. 
Hustrun å andra sidan hävdade att hon ensam förvärvat fastigheten för att säkra en bostad för 
sig själv och sina barn vid en eventuell skilsmässa. 

HD kommer fram till att man, trots att ord står mot ord, får anse att fastigheten köptes för att 
brukas gemensamt av makarna. Bland annat det faktum att fastigheten kom att tjäna som 
familjens gemensamma bostad i mer än 15 år talar för att fasigheten förvärvats för gemensamt 
bruk menar HD. De menar vidare att detta dock inte betyder att det vid köpet av fastigheten 
mellan makarna förelegat ett avtal av innebörden att mannen skulle vara delägare i den. Denna 
fråga fann HD skulle prövas med hänsyn till omständigheter i övrigt vid förvärvet och under 
tiden därefter. 

HD menar att det kunde tas för visst att mannen betalat kontantinsatsen vid förvärvet. 
Amorteringarna och räntebetalningarna kunde ha härrört från än den ena än den andra maken. 
Omständigheterna rörande ändamålet för förvärvet och finansieringen talade för att fastigheten 
hade förvärvats gemensamt och att den förutsatts vara makarnas gemensamma. 

HD fäste dock även vikt vid det faktum att fastigheten köpts i hustruns namn för att skydda den 
mot hans borgenärer. Eftersom mannen strävat efter att fastigheten inte skall kunna tas i anspråk 
av borgenärerna borde fastigheten även i det inbördes förhållandet mellan makarna anses 
tillhöra hustrun. Mannens betalning av kontantinsatsen skulle därför ses som ett lån till hustrun. 
HD diskuterar också det faktum att mannen under utmätningsed intygat att han bara ägde en bil. 
De kommer dock fram till att eden inte kunde tas som bevis för att han inte hade dold 
samäganderätt i fastigheten. Än mindre kunde dessa uppgifter ”tilläggas några självständiga 
rättsverkningar ifråga om äganderätten till fastigheten” fortsatte HD. Slutligen finner HD att 
en önskan att skydda fastigheten mot mannens borgenärer inte kan medföra några 
rättsverkningar mellan makarna och inte heller i förhållande till mannens borgenärer. Mannens 
talan om dold samäganderätt bifalles därför av HD på grunderna att fastighetsförvärvet skett för 
att bereda parterna en gemensam bostad, att köpet finansierats till betydande del med insatser av 
mannen samt att makarna får anses ha förutsatt att fastigheten skulle vara deras gemensamma. 
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5.5.4 RH 1991:23

I RH 1991:23 hade makarna köpt en fastighet i kvinnans namn och med lagfart för henne som 
sedan sålts, varefter makarna hade köpt en ny fastighet i kvinnans namn med lagfart för henne. 
Innan fastigheterna köpts hade ett äktenskapsförord upprättats mellan parterna som innebar att 
all egendom som envar av dem infört i boet eller under äktenskapet förvärvat genom eget 
arbete, arv eller gåva liksom avkastning av sådan egendom skulle utgöra den förvärvandes 
enskilda egendom. Mannen yrkar vid TR att TR skall fastställa att han framför kvinnan var rätt 
ägare till hälften av den senare inköpta fastigheten. Han menar att makarnas aviskt vid köpen 
varit att äga fastigheten gemensamt och att man endast angivit kvinnan som ensam ägare för att 
skydda egendomen emot hans borgenärer samt utestänga hans utomäktenskaplige son från 
arvsrätt. Kvinnan bestrider. Hon menar att det aldrig varit på tal annat än att hon skulle ses som 
ensam ägare till fastigheten. 

TR lämnar käromålet utan bifall, eftersom mannen inte kan styrka att parterna förutsatt att 
fastigheten skulle ägas av dem gemensamt. HovR fastställer TR:s domslut. 

Som skäl för sitt beslut anförde HovR bl.a. att det är ostridigt att de aktuella fastigheterna 
förvärvats i kvinnans namn, att det är hon som står som ensam ägare på köpehandlingarna samt 
att fastigheterna lagfarits på henne ensam. Som utgångspunkt vid prövning om vem som skall 
anses inneha äganderätt till fastigheten måste vara att den formella utformningen av 
köpehandlingen får antas stämma överens med vad parterna avsett vid förvärvet, om inte 
utredningen kan visa annat och mannen måste därför visa att det vid förvärvet förelegat en 
gemensamt partsvilja om att mannen skulle vara delägare till fastigheten, menar HovR. HovR 
finner det klarlagt att fastigheten förvärvats för att brukas av makarna gemensamt. De menar 
också att utredningen ger vid handen, att makarna vid köpet måste anses ha utgått ifrån att 
mannen var den som skulle få svara för större delen av betalningar avseende amorteringar, 
räntor och övriga kostnader för fastigheten, eftersom kvinnan enligt mannens önskemål var 
hemmafru. HovR menar att det ter sig naturligt att mannen inte bara svarat för familjens 
försörjning utan också för fastighetens löpande kostnader, men att detta inte behöver förutsätta 
att han var delägare i fastigheten. Mannen och kvinnan har lämnat motstridiga uppgifter om 
vilka medel som använts för betalning av den senare köpta fastigheten, men HovR finner att 
kvinnans uppgifter känns mer sanningsenliga. Mot denna bakgrund och med hänsyn till 
bevisbördans placering menar HovR att kvinnans uppgifter, om att kontantinsatsen för den 
senare köpta fastigheten betalats med vad som fanns kvar av överskottet från den tidigare köpta 
fastighetens försäljning, skall läggas till grund för prövningen. Med hänsyn till detta och att 
mannen hävdat att han tillskjutit medel för förvärvet av den tidigare köpta fastigheten, bör 
äganderätten till den senare köpta fastigheten prövas i belysning av omständigheterna vid 
förvärvet av den tidigare menar HovR. Beträffande detta köp finner HovR att fastigheten köpts 
för att användas gemensamt av makarna, att mannen sålt en bil för få medel till kontantinsatsen 
och att makarnas gemensamma utgångspunkt måste ha varit att mannen ensam skulle svara för 
de löpande kostnaderna. Men HovR finner också att kvinnan ensam fört med sig det bohag som 
makarna behövde till sitt gemensamma första hem. Att mannen använt de pengar paret fått i 
lysningspresent för sina egna angelägenheter och att ett äktenskapsförord därför upprättats på 
inrådan av kvinnans mor för att trygga dottern i ekonomiskt hänseende. Att det varit kvinnan 
som ensam stått som betalningsansvarig för lånen. Att mannens vilja att skydda fastigheten från 
borgenärer och hans utomäktenskaplige son, kan ses som ett uttryck för att det förelegat en 
avsikt att fastigheten även i förhållandet mellan makarna inbördes skulle tillkomma kvinnan 
ensam. Samt att mannen, när fastigheten kommit på tal, framhållit att fastigheten var kvinnans. 
Vid en sammanvägning av omständigheterna finner HovR att det inte kan anses visat att 
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parterna vid förvärvet förutsatt att den senare köpta fastigheten skulle ägas av makarna 
gemensamt. Mannens talan lämnas därför utan bifall.     
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6. Analys och diskussion

Något jag tänkt mycket på under mitt arbete med denna uppsats är vad mycket det verkligen 
finns kvar att göra på området kring dold samäganderätt. Det finns många tänkbara scenarion 
som domstolarna ännu inte kommit i kontakt med och där doktrinen bara spekulerar kring 
tänkbara lösningar. Institutet befinner sig i en utvecklingsfas och det känns lite som att man får 
vänta och se vad som kommer att hända på området. I många rättsfall kan man se hur domstolen 
ändå lägger stor vikt vid vad som sagts i doktrinen och förmodligen blir det doktrinen som får ta 
sig an mycket av det stora arbetet med att få fram en förutsebar och koherent rätt på området. 
Det faktum att så många rättsfall rörande dold samäganderätt tagits upp till HD under årens 
lopp tyder i sig självt på att institutet anses svårt och outrett.

6.1 Det ekonomiska bidraget  

Jag har under arbetets gång insett att frågan, vad som räknas som ett ekonomiskt bidrag till  
köpet, inte är speciellt lätt att besvara. Vid bedömningen av huruvida dold samäganderätt kan 
anses föreligga utgår man från omständigheterna vid köpet. Omständigheterna ser naturligtvis 
olika ut ifrån fall till fall och det är därför mycket svårt att kunna ge ett specifikt svar på frågan. 
I en del fall känns det som att domstolarna bestämmer sig för vad som är mest rättvist och 
utifrån detta tolkar omständigheterna så att de utmynnar i det beslut de vill ha, det mest rättvisa. 
I motsats till att tolka gällande rätt och applicera den på omständigheterna för att komma fram 
till det beslut som stämmer överens med gällande rätt. Detta gör det svårt att i mer 
komplicerade fall på förhand kunna förutse vad som kan komma att betraktas som ett 
ekonomiskt bidrag o.s.v. Rättssäkerheten kan m.a.o. sägas vara ganska låg på vissa områden.

Det som HD i samtliga av de analyserade fallen lagt mest vikt vid är huruvida det förelegat en 
gemensam partsavsikt att äga fastigheten med samäganderätt. Frågan huruvida maken som 
hävdar dold samäganderätt har bidragit ekonomiskt till köpet verkar ha fått stå tillbaka lite i de 
analyserade rättsfallen. Kanske beror det faktum att tonvikten har kommit att läggas på 
partsavsikten på att man vill skydda den ekonomiskt svagare maken. Det kan också bero på att 
det ekonomiska bidraget på sätt och vis kan sägas vara sammanbundet med den gemensamma 
partsviljan, eftersom det i praxis har godtagits att makes bidrag antagits vara grundat på en 
önskan om samäganderätt, vilket tillsammans med den andre makens insikt om detta bildar en 
gemensam partsvilja. Hursomhelst måste det av dessa anledningar också ses relevant och 
nödvändigt att diskutera även partsviljan i anslutning till diskussionen om makens bidrag.

Både i praxis och i doktrinen har man talat om att det är omständigheterna vid tiden för köpet 
som skall tas i beaktning. Bland annat Ryrstedt påpekade dock att vad som händer efter köpet i 
vart fall kan fungera som bevisning för vilken den gemensamma partsavsikten var vid köpet. 
Jag instämmer med Ryrstedt. Om en fastighet köpts vartill makarna flyttar en tid efter köpet och 
sedan länge bor kvar i torde verka som bevis för att detta vid köpet också var deras avsikt till 
exempel. Enligt min egen uppfattning är det också precis vad HD gör i till exempel NJA 1982 s 
589. I fallet menar makan att det aldrig varit hennes avsikt att äga egendomen gemensamt med 
maken eftersom hon gick i skilsmässotankar vid köpet. Anledningen till att endast hon stod som 
köpare på köpehandlingen var att hon ville säkra en bostad för sig och sina barn menade hon. 
HD tog inte dessa grunder för god eftersom de tyckte att det faktum att makarna bott 
tillsammans i fastigheten i mer än 15 år inte visade annat än att avsikten varit att gemensamt 
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bruka egendomen. Här är det väl uppenbart att vad som sker efter själva köpet kan ligga till 
grund för bedömningen, i vart fall som bevisning för hur omständigheterna såg ut vid köpet. Att 
säga att det endast är omständigheterna vid tiden för köpet som skall beaktas kan därför ge ett 
missvisande intryck. Egentligen verkar det vara så att det är partsviljan vid tiden för köpet som 
är avgörande och omständigheterna verkar endast som bevisning för vilken partsviljan var vid 
den tiden. Har anspråksmaken bidragit ekonomiskt till köpet kan det presumeras att en 
gemensam partsvilja förelegat om inget annat kan visas (omständigheter). Enligt min mening 
borde det därför, rent teoretiskt, vara så att om man kan visa att en gemensam partsavsikt 
förelegat (omständigheter), anspråksmaken inte behöver ha bidragit ekonomiskt till köpet. Dock 
torde det i princip vara omöjligt att visa att partsavsikten varit att äga egendomen gemensamt 
om den inte köpts för gemensamt bruk och speciellt om man heller inte har bidragit till köpet på 
något sätt.

I de analyserade rättsfallen NJA 1980 s 705 och NJA 1981 s 693 har de makar som hävdar dold 
samäganderätt endast bidragit med en ringa del av köpesumman eller inget alls. Ändå har HD 
ansett att bägge skulle anses ha samäganderätt till de omtvistade fastigheterna. Man kan ju då 
undra vad HD tolkar in under rekvisitet ekonomiskt bidrag. Man kan också ställa sig frågan om 
det verkligen är fråga om att rekvisitet kräver ett ekonomiskt bidrag, kanske räcker det att 
makan på något annat sätt bidragit till köpet. Rekvisitet ekonomiskt bidrag innebär enligt Agell 
att maken möjliggjort eller i vart fall underlättat köpet genom att bidra ekonomiskt. Enligt 
propositionen till ÄktB kan make bidra ekonomiskt genom att skjuta till pengar från sina egna 
medel eller genom att uppta lån. Dessa är alltså sätt att bidra ekonomiskt. Men är det verkligen 
så enkelt? Med beaktande av ovanstående rättsfall torde svaret var nej. I NJA 1980 s 705 hade 
kvinnan bidragit mycket lite, kan denna lilla summa ligga till grund för dold samäganderätt? 
Lånet då, makan hade också anskaffat lån åt makarna tillsammans, men det var ju maken som 
betalade alla amorteringar och räntor. Då kan väl makan inte anses ha bidragit ekonomiskt? 
Dessutom sker ju avbetalningar på lån efter tiden för köpet. Av detta skäl borde de ju endast ses 
som bevisning. Eller? Och i övrigt, hemarbete, kan det ses som ett ekonomiskt bidrag? För det 
första sker ju arbete efter själva köpet och för det andra innebär väl det ett fysiskt bidrag, eller 
kan det vara det ekonomiskt bidrag? Nej, det är inte riktigt så enkelt att avgöra när en make kan 
ha bidragit ekonomiskt till köpet.  
   

6.1.1 Bidragets storlek

En mycket intressant fråga, som förmodligen är omöjlig att precist besvara, är hur mycket en 
make skall behöva bidra med ekonomiskt för att samäganderätt skall kunna tillkomma honom. 
Om anspråksmaken bidragit med lika mycket som ägarmaken bör det, om omständigheterna 
inte visar annat, vara uppenbart att bidraget lämnats för erhållande av samäganderätt. Man bör 
också kunna anta att ägarmaken insett detta. Men om bidraget endast varit mycket litet, kanske i 
stort sett oväsentligt i förhållande till ägarmakens tillskott, skall man ändå anse att bidraget 
uppfyller rekvisitet? Var bidraget så litet att det är oväsentligt borde det inte finnas grund för 
presumtion av partsvilja och bidraget borde därför ses som oväsentligt även i bedömningen om 
huruvida dold samäganderätt föreligger. I NJA 1980 s 705 tar HovR upp det faktum att trots att 
anspårksmakan endast tillskjutit en liten del av den kontanta köpesumman, ägarmakens 
kontanta tillskott vid förvärvet endast föga hade överstigit hennes. Detta är en av de 
omständigheter som HovR lägger till grund för sin dom. Här skulle man kunna anta att man 
bygger bedömningen på en procentuell jämförelse. I NJA 1982 s 589 ansåg HD det visat att 
anspråksmaken hade betalat kontantinsatsen på 20´000 kronor. Fastigheten hade förvärvats för 
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sammanlagt 85´000 kronor. Genom detta bidrag ansåg HD att mannen uppfyllt rekvisitet på 
ekonomiskt bidrag. Den summa som anspråksmaken bidragit med består alltså av ca en 
fjärdedel av den totala köpesumman och är enligt min mening att anse som en väsentlig del. 
Dessa rättsfall stämmer överens med mitt ovan anförda resonemang och torde tyda på att det är 
rimligt.

Om anspråksmaken som i det ovan nämnda fallet bidragit med en fjärdedel av den totala 
köpesumman vore det kanske rättvist att han, om dold samäganderätt kan anses föreligga, 
tillskrevs endast en fjärdedel av samäganderättsandelarna. Agell menar dock att presumtionen 
för gemensam partsvilja samt presumtionen om lika andelar i SamägL 1 § talar för att även den 
dolda samäganderätten bör presumeras gälla halva fastigheten, om inte särskilda 
omständigheter föreligger. Vad Agell menar är förmodligen också vad som är mest rimligt. 
Oftast är det nog, enligt min mening, inte så lätt att räkna ut exakt hur stor andel av 
köpesumman anspråksmaken betalat. Det torde i vart fall vara väldigt svårt att bevisa hur stor 
andelen varit. Kan man dock bevisa att man betalat t.ex. sjuttiofem procent av köpesumman 
torde det i praktiken inte vara orimligt att yrka att man skall tillskrivas lika stor 
samäganderättsandel.

6.1.2 Anskaffande av lån

Om det är, som HD sagt, omständigheterna vid tiden för själva köpet som skall beaktas, innebär 
detta att om maken på något sätt bidrar ekonomiskt vid ett senare tillfälle eller under en period 
efter köpet kan detta inte läggas till grund för dold samäganderätt. Fråga uppkommer då vad 
som gäller i fall där köpande ägarmaken tagit ett lån på vilket anspråksmaken sedan hjälper till 
att betala. Har maken med anspråket tagit lånet i sitt namn och sedan betalat av på det bör det 
vara så att detta lån kan räknas som ett ekonomiskt bidrag ifrån maken. Lånet skaffades i 
samband med köpet och kan, i enlighet med propositionen till ÄktB, ses som ett substitut till 
kontanter. Var det istället ägarmaken som tog lånet bör detta ses som hans bidrag till köpet och 
betalar anspråksmaken senare på lånet bör denna avbetalning ses som en gåva till ägarmaken. 
Avbetalningen kan inte ses som ett bidrag till köpet eftersom omständigheterna inte förelåg vid 
tiden för köpet. Anspråksmakens avbetalningar kan dock ses som ett bevis för att gemensam 
partsavsikt förelåg vid köpet då man kan anta att han inte skulle ha betalat av på lånet om han 
inte förutsatt att han skulle bli delägare i fastigheten. Likväl kan man förmodligen anta att 
ägarmaken bort inse denna avsikt. Men någon presumtion kan det som nämnts inte bidra till. I 
RH 1991:23 talar HovR dock om att makarna i samband med förvärvet måste ha utgått ifrån att 
anspårksmaken skulle komma att få betala de löpande kostnaderna. Detta torde tyda på att om 
man vid tiden för köpet har kunnat förutse att just anspråksmaken skulle komma att betala av på 
lånet eller att det varit en förutsättning för köpet att denne skulle betala av på lånet, man kan 
räkna dessa betalningar som ett ekonomiskt bidrag även om det är ägarmaken som tagit lånet. 

Man kan också ställa frågan vad som gäller vid ett lån till familjen som helhet från en 
familjemedlem t.ex. Kan ett sådant räknas som ett tillskott från anspråksmaken om han hjälper 
till att betala av på det? I NJA 1981 s 693 la HD i vart fall vikt vid att familjen som helhet hade 
fått tomten till ett underpris. Anspråksmakans far som gett dem tomten till ett underpris hade 
avsett att makarna skulle få lika rätt till den. I det här fallet var det visserligen tydligt att 
ägarmaken inte skulle ha fått tomten till det priset om det inte varit förutsatt att anspråksmakan 
skulle äga den med samäganderätt eftersom tomten köptes av hennes far.  
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I NJA 1980 s 705 hade anspråksmakan endast bidragit till en liten del av köpesumman. 
Domstolen fann dock att köpet möjliggjorts på grund av att makarna fått låna pengar som de 
inte skulle ha fått låna om inte makan varit en av låntagarna. Ett av makarnas lån hade vidare 
makans bror som långivare och han hade gett dem ett fördelaktigt lån. Här kan man spekulera i 
huruvida HD lägger vikten vid att makan bidragit till köpet enbart genom att möjliggöra det 
(hon betalade nämligen inte amorteringarna och räntorna på lånet, det gjorde ägarmaken). Eller 
om de anser att skillnaden mellan det fördelaktiga lånet och ett annat lån är att anse som en gåva 
från brodern till makan som hon sedan bidrar med i köpet. I det senare fallet kan man genom 
denna tolkning anse att makan bidragit ekonomiskt till köpet. I vilket fall kan man konstatera att 
frågan huruvida en make bidragit ekonomiskt, eller inte, till köpet kan tolkas väldigt vitt. Även i 
NJA 1981 s 693 skulle man kunna tolka omständigheterna så att skillnaden mellan det 
fördelaktiga priset och marknadspris var en gåva ifrån makans far till henne som hon sedan 
bidrog med i köpet. Genom denna tolkning kan rekvisitet ekonomiskt bidrag behålla sin status 
bland rekvisiten. I annat fall förlorar den ganska mycket av sin relevans efter att ha analyserat 
de nu nämnda fallen. Kanske vore det i så fall lämpligare att kalla rekvisitet för ekonomiskt 
möjliggörande eller endast makes bidrag till hemmet eller liknande.

6.1.3 Arbete = ekonomiskt bidrag?

Det har i doktrinen diskuterats mycket kring huruvida hemarbete skall ses som ett sätt för make 
kunna förvärva dold samäganderätt. De flesta av författarna menar att så inte är fallet, att 
hemarbete inte kan läggas till grund för dold samäganderätt. Jag håller med. Det faktum att dold 
samäganderätt grundar sig på förhållandena vid tiden för köpet borde enligt min mening tala för 
att hemarbete inte bör anses räcka. Sådant arbete sker löpande under äktenskapet och borde inte 
kunna hänföras till en viss tidpunkt, som t.ex. tiden för köpet av egendomen. Sådant arbete kan 
inte heller ses som bevisning för att det förelegat en gemensam partvilja, utan betraktas mer 
som ett nödvändigt ont. Om det däremot varit fråga om t.ex. renoveringsarbete med syfte att 
färdigställa byggnad för att sedan kunna flytta in i den, eller annat arbete, som varit en 
förutsättning för förvärvet eller som har kunnat förutses, kanske man kan se på arbetet 
annorlunda. Speciellt om maken t.ex. har tagit ledigt ifrån arbete för att utföra detta arbete. Man 
torde i ett sådant fall kunna förutsätta att maken inte skulle ha lagt ner ett sådant arbete och 
pengar om han i sin tur inte hade förutsatt att han skulle bli samägare till bostaden. Eftersom 
arbetet varit en förutsättning för förvärvet eller förutsetts torde man kunna anse att bidraget 
gjordes vid tiden för köpet. Man torde också i ett sådant läge kunna förutsätta att den öppne 
ägaren bort inse att detta varit makens syfte. Har han dessutom varit ledig ifrån arbete för att 
utföra arbetet och alltså förlorat inkomst skulle man även kanske kunna se denna förlorade 
inkomst som en insats i bostaden. Även om denna insats sker vid ett senare tillfälle torde den, 
även om inte arbetet varit en förutsättning för köpet eller förutsebart, kunna bevisa att 
gemensam partsavsikt förelegat även vid tiden för köpet. Hemarbete eller annan typ av arbete 
skulle alltså kunna hänföras till både rekvisiten partsvilja och ekonomiskt bidrag. Anledningen 
till att man torde kunna koppla arbete till ekonomiskt bidrag är t.ex. att make kan betala för 
arbetsmaterial, förlora inkomst eller möjliggöra det för den andra maken att jobba mer så att 
denne på så vis kan tjäna mer pengar. 

I NJA 1981 s 693 menar HD att anspråksmakans bidrag att tillskapa det gemensamma hemmet 
och hennes vilja och förmåga att genom arbete i och utom hemmet bidra till familjens ekonomi 
talade för det antagandet att halva fastigheten förvärvats för anspråksmakans räkning. Här 
betraktade man alltså dessa omständigheter som ett bevis för att en gemensam partsvilja 

26



förelegat. Någon diskussion eller något anförande kring hur arbete skall betraktas har i övrigt 
inte ägt rum i något av de rättsfall jag analyserat, inte heller har jag kunnat hitta något sådant. 
Överhuvudtaget är det svårt att se vilka omständigheter som beaktats i HD när det gäller 
ekonomiskt bidrag. HD diskuterar sällan frågan rakt ut.

6.2 Övrigt

Att HD har kommit fram till att det räcker med en så kallad tyst överenskommelse för att dold 
samäganderätt skall kunna anses föreligga tycker jag i allra högsta grad kan anses rimligt. Det 
torde inte vara speciellt ofta som makar uttryckligen kommer överens om att man skall äga 
egendomen gemensamt. Detta förutsätts nog oftast utan att de reflekterar särskilt mycket över 
hur läget kan komma att utvecklas i framtiden. Det är denna tysta överenskommelse som i de 
flesta fall ställer till det mellan makarna, men utan att tillåta en tyst överenskommelse skulle 
institutet dold samäganderätt på många sätt förlora sin kraft och syftet skulle gå förlorat. Finns 
det en uttrycklig överenskommelse mellan parterna handlar tvisten mellan makar ju egentligen 
bara om att bevisa detta.   

Rättvisa och rättsäkerhet är två starka ledord inom rätten och något som väl alltid bör 
eftersträvas. Uppfyller institutet dold samäganderätt då dessa ”rekvisit”? Denna fråga är lite 
svår att besvara och jag känner att institutet är lite paradoxalt. Med tanke på den speciella 
ekonomiska gemenskap som råder mellan makar så känns det som att institutet kan vara till stor 
hjälp för att skapa rättvisa. Har makarna levt tillsammans under många år och gemensamt svarat 
för alla utgifter och var det deras avsikt att äga egendomen gemensamt så borde det inte vara 
mer än rättvist att den dolde ägaren får rätt till i vart fall ett obligationsrättsligt anspråk på 
samäganderätt i egendomen. Detta stämmer synnerligen bra in på fall som rör lös egendom som 
oftast gäller mindre summor, där det inte finns några formkrav vid köpet och över vilka 
makarna kanske inte reflekterar på samma vis. Men när det gäller fast egendom finns redan 
lagstadgade formkrav som tvingar köpare att tänka till lite innan köpet, skulle man inte kunna 
tänka sig att makarna då också påläggs ansvaret att fundera på hur äganderättsförhållandet skall 
se ut i samband med detta? Jag frågar mig varför inte makarna ifrån första början gemensamt 
skriver på köpehandlingen och ansöker om lagfart? Hur som helst borde det vara mycket 
enklare för makarna att ta på sig det ansvaret, än för borgenärerna att fastställa 
äganderättsförhållandet. Ansvaret blir inte så mycket tyngre för köparna än det som redan 
åligger dem i och med formkraven i JB. Kanske borde man alltså lägga risken på makarna och 
ge JB:s regler företräde, endast den som står som ägare i köpehandlingarna kan vara ägare. 
Kanske borde det vara upp till makarna att se till att det inte bara blir så63 att den ene av dem 
står som ägare i köpehandlingen. 

Institutet dold samäganderätt som det ser ut idag torde skapa stora möjligheter för makar att 
smita undan skulder. Samtidigt är institutet till för att skydda den svagare parten liksom 
giftorättsreglerna i ÄktB och det har ett gott syfte. Visst är det självklart att man skall få rätt till 
en andel i något man varit med och betalat, men man får också se till konsekvenserna av att 
reglera äganderätten på det här viset. Det finns en anledning till att man valt att reglera köp av 
fastighet i JB, man vill skapa rättsäkerhet. Domstolarna har nu bortsett från syftet med denna 
reglering och valt att ge dold samäganderätt företräde framför formkraven i JB. Om det är rätt 
eller fel är svårt att svara på och kan förstås variera ifrån fall till fall. Men vad jag kan svara på 
är att jag tycker att det för med sig vissa nackdelar, t.ex. för borgenärer och rättssäkerheten.

63 I NJA 1981 s 693 menade mannen att ”det bara blev så” att köpehandlingarna upprättades i hans namn. 
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7. Slutsats

Under arbetets gång har konstaterats att det fortfarande finns mycket kvar att göra på området 
kring dold samäganderätt. I många fall spekulerar man i doktrinen bara kring vilka regler som 
kan tänkas gälla i vissa fall och någon förutsebar rätt finns inte ännu på området. Ofta känns det 
som att domstolarna tolkar omständigheterna väldigt vitt för att få dem att utmynna i det beslut 
de tycker är mest rättvist snarare än att bedöma dem utifrån rättsliga regler. Det har därför varit 
mycket svårt att komma fram till ett enhetligt och säkert svar på min frågeställning, även jag har 
tvingats att spekulera kring många frågor. 

Det verkar vara den gemensamma partsviljan som är det viktigaste rekvisitet i bedömningen av 
huruvida dold samäganderätt föreligger. Det ekonomiska bidraget bidrar till en presumtion om 
partsvilja om omständigheterna inte visar något annat. Det är omständigheterna vid köpet som 
skall läggas till grund för bedömningen av huruvida dold samäganderätt kan anses föreligga. 
Omständigheter efter köpet torde dock kunna ses som bevisning för vilken partsviljan varit vid 
köpet.

För att ett ekonomiskt bidrag skall uppfylla den dolda samäganderättens kriterier borde det 
enligt min mening krävas att bidraget inte är så litet att det kan betraktas oväsentligt. Tecken 
visar på att HD resonerar på ett liknande sätt. Det krävs inte att makarna bidragit med lika stor 
del. Har anspråksmaken tagit lån och betalar på det är detta att likställa med ett kontantbidrag 
och skall ses som ett ekonomiskt bidrag. Har å andra sidan den öppne ägaren tagit ett lån torde 
enligt min mening anspråksmaken inte kunna få dold samäganderätt genom att hjälpa till att 
betala av på lånet, om man inte vid köpet kunnat förutse att han skulle komma att betala eller 
det varit en förutsättning för köpet. Dessa bidrag torde då nämligen endast ses som gåvor till 
maken eftersom tillskotten gjorts efter tiden för köpet. Dock skulle dessa betalningar kunna 
anses vara bevis för en gemensam partsvilja. Har anspråksmaken bidragit genom att anskaffa ett 
förmånligt lån eller pris skulle man eventuellt kunna tolka det hela som att skillnaden mellan 
det förmånliga lånet/priset och ett marknadsenligt låneavtal/pris är att anse som en gåva till 
honom med vilken han bidrar i köpet. Hushållsarbete torde inte vara att anse som bidrag till 
köpet. Men arbeten på egendomen, t.ex. renoveringsarbeten, som varit en förutsättning och som 
man kunnat förutse vid köpet, borde enligt min mening, kunna ses som ett bidrag till köpet. I 
vart fall bör sådant arbete anses vara bevis för att en gemensam partsvilja förelegat vid köpet. 
Detta är de tolkningar jag har gjort. Men som tidigare nämnts, än så länge finns mycket arbete 
kvar att göra på området och det återstår att se hur rättsläget kommer att utvecklas.
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