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Sammanfattning  
Uppsatsens syfte har varit att utreda kriterierna för principen om dold samäganderätt och dess 

funktion samt hur principen aktualiseras i praktiken. Genom lagstiftning, förarbeten, praxis och 

doktrin har principen analyserats. I rättspraxis har tre kriterier uppkommit för att kunna tillämpa 

principen om dold samäganderätt. Kriterierna syftar till att avgöra parternas avsikt med 

förvärvet. Det första kriteriet är att parternas avsikt ska ha varit att förvärva fastigheten för 

gemensamt bruk. Det andra kriteriet är att den dolda ägaren till egendomen ska ha bidragit 

ekonomiskt till förvärvet och det tredje kriteriet innebär att det ska finnas en gemensam 

partsvilja vid förvärvstillfället att samäga egendomen. När de två första kriterierna 

är uppfyllda, kan HD anta att det funnits en ömsesidig partsvilja. Principen om dold 

samäganderätt tillämpas vanligen i samband med att äktenskapet eller samboförhållandet 

upplösts. Det kan ske genom äktenskapsskillnad, separation eller att en av parterna avlider. När 

äktenskapet eller samboförhållandet upplösts ska en bodelning upprättas. Syftet med dold 

samäganderätt är att ge den dolda ägaren ett ekonomiskt skydd, genom att bli öppen ägare får 

den dolda ägaren möjlighet att ta del av tillgångarna i fastigheten vid bodelning eller utmätning. 

Den öppna ägaren är den make eller sambo som är angiven köpare i köpehandlingen. Det är 

den som besitter äganderätten till fastigheten till dess att den dolda ägaren omvandlas till öppen 

ägare.  
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1 Introduktion  
Första gången dold samäganderätt behandlades i Högsta domstolen var år 1959, det dömdes då 

till nackdel för den dolda ägaren. Det dröjde sedan 20 år innan principen kunde tillämpas första 

gången genom ett avgörande från HD i rättsfallet NJA 1980:705 och sedan dess har 

förutsättningarna för principens kriterier till viss del förändrats genom åren.1 Det finns inte 

reglerat i lag några bestämmelser om dold samäganderätt utan principen har etablerats genom 

rättspraxis. Behovet av denna princip har växt fram som ett komplement av de allmänna 

förmögenhetsrättsliga principerna, för att möjliggöra för makar och sambor att samäga 

egendom i fler situationer. Utgångspunkten vid de allmänna förmögenhetsrättsliga principerna 

är att den som är avtalspart blir ägare till egendomen, men genom att hävda dold samäganderätt 

kan alltså makarna eller samborna samäga en egendom som endast den ena är öppen avtalspart 

till. När dold samäganderätt hävdas på fast egendom är endast den öppna ägaren angiven ägare 

i köpehandlingen vilket medför att den andra parten är dold ägare. Det innebär att den utåt sätt 

inte innehar äganderätt till fastigheten. Partnerna behöver då fastställa att dold samäganderätt 

föreligger genom en dom eller upprättande av överlåtelseavtal för att offentliggöra att 

fastigheten samägs av makarna eller samborna. Har principen tillämpats ska överlåtelseavtalet 

innehålla formkraven i jordabalken.  

 

Principen tillämpas vanligen i samband med bodelning, då ena parten vill ta del av en viss 

tillgång i fastigheten. Äktenskapet eller samboförhållandet har då upplösts och parterna kan 

vara oense om vilken avsikt de haft med förvärvet av fastigheten. Det innebär att när den maken 

eller sambon blir öppen ägare besitter den äganderätten till egendomen och parterna samäger 

fastigheten. Den dolda ägaren som blivit öppen ägare har då möjlighet att ta del av det värde 

tillgången representerar vid bodelningen. Principen har tre kriterier som ska vara uppfyllda för 

att kunna tillämpas. Fastigheten ska vara förvärvad för gemensam användning av parterna och 

den dolda ägaren ska ha lämnat någon form av ekonomiskt bidrag för att finansiera egendomen. 

Det ska även finnas en gemensam partsvilja som antingen kan vara avtalad om eller antas 

genom presumtionsregeln. Principen om dold samäganderätt syftar till att ge den person som 

inte är angiven som ägare ett visst ekonomiskt skydd.2  

 

Makar och sambor som förvärvat en fastighet gemensamt innehar samäganderätt till 

egendomen. Det innebär att båda makarna eller samborna har äganderätt till hälften av 

fastigheten, dem båda står alltså angivna som öppna ägare till fastigheten. Det finns två former 

av samäganderätt, den ena är reell samäganderätt som innebär att båda makarna eller samborna 

samäger fastigheten. I samband med att köpehandlingen upprättas anges båda parterna som 

köpare av fastigheten. Sedan finns det den dolda samäganderätten som innebär att endast en av 

parterna är angiven köpare i köpehandlingen.  

  

                                                      
1 Agell (1985) Äganderätten, s.17. 
2 Gregow (2016), Samägd egendom, s. 98. 
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Vidare innebär det att det endast är den öppna ägaren som är angiven i köpehandlingen innehar 

äganderätten till fastigheten.3 När makar eller sambor upprättat avtal om att fastigheten ska 

utgöra enskild egendom eller parterna inte samäger egendomen kan principen om dold 

samäganderätt bli tillämpbar. I samband med att makar eller sambor förvärvar en fastighet och 

köpehandlingen skrivs under är det vanligt att det endast ses som en formalitet vem som är 

angiven köpare. Båda parter har bidragit ekonomiskt till förvärvet och tanken är att bruka 

fastigheten tillsammans. Det kan dock få rättsliga konsekvenser för den part som inte är angiven 

som ägare till fastigheten. I en sådan situation kan ena parten hävda dold samäganderätt. 4 

 

 

1.1 Syfte  

Denna uppsats kommer behandla den allmänna sakrättsliga principen om dold samäganderätt, 

för fastegendom. Syftet är att redogöra för de tre villkor som ska vara uppfyllda för att kunna 

aktualisera principen. Uppsatsen kommer även redogöra för den funktion som principen har 

och vid vilka tillfällen man kan tillämpa principen om dold samäganderätt.  

 

 

Följande konkreta frågeställningar behandlas i uppsatsen:  

• Vad innebär samäganderätt? 

• Påverkas en bodelning av dold samäganderätt? 

• Vilka är de tre villkor för dold samäganderätt? 

• Vilken funktion har principen?  

• När kan principen tillämpas?  

 

 

 

1.2 Metod  

Metoden som används i denna uppsats är den rättsdogmatiska, dvs. att lagstiftning, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin studerats. Principen om dold samäganderätt finns inte reglerad i lag, 

därav kommer denna uppsats till stor del analysera aktuella rättsfall för att se hur principen har 

etablerats och hur den tillämpas i praktiken. Det rättsfall som används i studien innehåller 

viktiga avgöranden för principens tillkomst och utveckling. Vidare kommer juridiska tidskrifter 

ligga till grund för genomförandet av denna uppsats.  

 

  

                                                      
3 Prop. 1986/87: 1, s. 58.  
4 Gregow (2016), Samägd egendom, s. 115.  
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2 Fast egendom 
Bestämmelser angående fast egendom finns i fjärde kapitlet jordabalken. Fast egendom är jord 

som vidare är indelad i fastigheter som kan avgränsas horisontellt eller vertikalt. Med dessa 

avgränsningar blir jorden ett rutnät av fastigheter.5  Till fastigheten hör eventuella byggnader 

och annat som tillförts för stadigvarande bruk.6 All mark i Sverige är indelad i fastigheter, var 

och en av dessa ska vara registrerad i fastighetsregistret. I fastighetsregistret finns uppgifter 

gällande bland annat ägarförhållanden, servitut, pant och överlåtelse. Alla fastigheter har även 

en egen fastighetsbeteckning för att kunna identifiera egendomen.7   

 

2.1 Överlåtelse av fast egendom 

I samband med överlåtelse av fastigheter finns det vissa formkrav som ska följas. Av dessa 

formkrav framgår det att muntliga överlåtelser av fastigheter inte är giltiga. Formkraven är 

reglerade i 4 kap.1 § JB och förutom kravet på skriftlig form gäller att köparens och säljarens 

namnteckning ska finnas med i avtalet. Det ska även finnas en överlåtelseförklaring som 

innebär att det finns uttryck i text att säljaren överlåter fastigheten till köparen. Slutligen krävs 

också att köpeskillingen är angiven i avtalet för att undvika oenighet mellan parterna och 

försvåra eventuella skattebrott.8 I de fall då dessa fyra rekvisit inte är uppfyllda anses 

överlåtelsen som ogiltig.9 I köpehandlingen ska det också framgå vilken fastighet överlåtelsen 

gäller, det sker vanligen fastighetens registerbeteckning anges i avtalet. Köpeavtal innehåller 

vanligen ytterligare villkor än de rekvisit som finns i formkraven. Villkoren kan exempelvis 

avse tillträdesdag till fastigheten eller ansvarsbegränsningar, som innebär att säljaren friskriver 

sig från ansvar för fel i fastigheten. Bestämmelser som inte omfattas av rekvisiten i formkravet 

kan ske via muntlig överenskommelse och vara bindande enligt 4kap.3 § JB. 

 

I rättsfall NJA 2016 s.689 framställt vikten av att formkraven i JB är korrekt uppfyllda för att 

avtalet ska vara giltigt. I detta fall behandlades ett ärende där köpare och säljare undertecknat 

köpekontrakt och köpebrev som innehöll olika fastighetsbeteckningar, vilket medförde att 

parterna blivit oense om det var en del av fastigheten eller hela som överlåtelsen avsåg. I 

köpekontraktet hade en kartskiss över den del av fastigheten som överlåtelsen avsåg men som 

inte fanns med vid upprättandet av köpebrevet. HD menade att de uppgifter som lämnats i 

köpekontraktet skulle ligga till grund för avtalets innebörd, vilket innebar att köparna endast 

förvärvat en del av fastigheten eftersom det fanns en avsikt att fastigheten skulle avstyckas efter 

överlåtelsen.  

 

 

    

  

                                                      
5 Malmströms (2016), Civilrätt, s. 212. 
6 Jordabalken (1970:994), 2 kap 1§.  
7 Malmströms (2016), Civilrätt, s. 215.  
8 Malmströms (2016), Civilrätt, s.221.  
9 Jordabalken (1970:994), 4kap 1§ 3st.  
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Är säljaren gift krävs det att den andra maken lämnat sitt samtycke till försäljningen och att 

samtycket är i skriftlig form om fastigheten utgör giftorättsgods eller gemensamt och 

stadigvarande boende.10 I det fall fastigheten överlåts och säljaren är i ett samboförhållande 

krävs det även här att sambon ger samtycke till överlåtelsen om fastigheten anses vara 

gemensamt förvärvad och utgöra gemensam bostad. Det är vanligt vid fastighetsköp att använda 

sig av två köpehandlingar, ett köpebrev och ett köpekontrakt. Köpkontraket är den handling av 

vilken framgår att säljare och köpare avtalar om att ett köp ska ske av en viss fastighet. 

Köpebrevet fungerar som ett kvitto på överlåtelsen och upprättas i samband med köptillfället. 

Köpehandlingen ska innehålla formkraven som anges i 4kap.1 § JB. 11   

 

2.1.1 Lagfart  

Vid äganderättsförvärv av fast egendom är förvärvaren skyldig att söka lagfart hos 

inskrivningsmyndigheten. Inskrivningsmyndigheten ska kontrollera att överlåtaren är den som 

har äganderätten till fastigheten. En viktig funktion med att söka lagfart är publicitetsprincipen 

som innebär att det ska finnas offentligt publicerat vem som har äganderätten till fastigheten. 

Det ger också rättssäkerhet om ägandet av egendomen. Registrering i fastighetsregistret och 

beviljad lagfart är inte en formell förutsättning för avtalets giltighet. Beviljandet av lagfart har 

ingen materiell betydelse i relationen mellan avtalsparterna.12 

 

Lagfart ska sökas i samband med köp, gåva, arv, testamente eller byte av fast egendom. 13 En 

ansökan om lagfart måste uppfylla vissa formkrav enligt 20kap.5 § JB. Det är 

inskrivningsmyndigheten som har till uppgift att kontrollera att formkraven är uppfyllda. 

Formkraven innebär att överlåtarens underskrift ska vara styrkt av vittne, i det fall överlåtaren 

har en make eller sambo ska samtycke av denna part vara lämnat. Är kraven uppfyllda kan 

inskrivningsmyndigheten bevilja lagfarten och den nya förvärvaren skrivs in som ägare i 

fastighetsregistret.14 I vissa fall meddelas endast vilande lagfart. Det innebär att formkraven vid 

fast egendom enligt jordabalkens bestämmelser inte är uppfyllda. Det kan till exempel ske på 

grund av att det inte funnits några närvarande vittnen i samband med att köpehandlingen 

undertecknades eller att det inte framkommer i köpehandlingen vilken fastighet överlåtelsen 

anser. När det sker anser inskrivningsmyndigheten att det inte föreligger ett giltigt förvärv och 

meddelar då vilande lagfart. Det ger den sökande en möjlighet att rätta till eventuella fel, för att 

sedan inkomma med en korrekt handling och bli lagfaren ägare.15   

  

När en person förvärvar en fastighet och den beviljats lagfart ska en stämpelskatt betalas. 

Stämpelskatt är en omsättningsskatt för försäljning av fastighet. Det är både säljaren och 

köparen som ansvarar för att stämpelskatten ska betalas in. Om egendomen förvärvas genom 

köp eller byte ska stämpelskatten beräknas med 1,5 % av fastighetens värde. Förvärvas 

fastigheten genom gåva, arv eller testamente ska beräkningen ske utifrån taxeringsvärdet som 

gällde året innan lagfarten söks. Om det inte finns något taxeringsvärde för fastigheten ska 

istället ett värdeintyg för egendomen lämnas till lantmäteriet.16 

 

                                                      
10 Äktenskapsbalken (1987:230), 7kap 5§.  
11 Malmströms (2016), Civilrätt, s. 222.  
12 Folke Grauers (2016), Fastighetsköp, s. 295–296.  
13 Jordabalken (1970:994), 20kap 7§ 1-13p.  
14 Malmströms (2016), Civilrätt, s. 227.  
15 Folke Grauers (2016), Fastighetsköp, s. 296. 
16 Lundén & Molin (2012), Makar, s. 54.  
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3 Familjerätt  
Familjerätt behandlar rättsförhållandet mellan personer som är i en familjerelation, till exempel 

makar, sambor, barn och andra släktingar. Familjerättens bestämmelser syftar till att värna om 

familjen och den enskildas privatliv. Bestämmelserna behandlar familjemedlemmarnas 

rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Det finns två olika områden i familjerätten som 

vanligen skiljs åt, det första är den personliga- och sociala familjerätten och sedan den 

ekonomiska familjerätten. Den personliga- och sociala familjerätten blir aktuell i samband med 

ingående eller upplösning av äktenskap, fastställande av föräldraskap och vårdnad om barn och 

dessa områden berör relationer i privatlivet. Den ekonomiska familjerätten faller dock samman 

i många fall eftersom situationer som berör den personliga- och sociala familjerätten kan få 

ekonomiska konsekvenser till exempel när egendom ska fördelas vid skilsmässa. Det innebär 

att när ett äktenskap upplöses och den personliga- och sociala familjerätten aktualiseras blir 

också den ekonomiska familjerätten tillämpbar som en följd av att äktenskapet upplösts.17  

 

Tidigare var det vanligt att äktenskap varade livet ut, medans idag ser familjesituationen 

annorlunda ut genom att det inte längre är en självklarhet att man ingår äktenskap med sin 

livspartner utan par kan också leva i ett samboförhållande med sin livspartner.18 Rättsliga 

förhållanden mellan makar regleras i äktenskapsbalken som anger hur makarnas tillgångar ska 

fördelas och hur makarna ska förhålla sig personligt- och socialt mot varandra, till exempel att 

makarna ska visa varandra trohet och hänsyn och gemensamt vårda hem och barn.19 Som 

tidigare nämnt är samboförhållanden allt vanligare idag och det har därav framkommit en lag 

som reglerar motsvarande bestämmer för sambor som för makar. Detta för att också ge sambor 

en ekonomisk trygghet. 20 

 

Ett äktenskap börjar oftast med att ett par väljer att förlova sig, vilket innebär att paret har för 

avsikt att gifta sig i framtiden. En förlovning är däremot utan rättsverkan. Det som krävs för att 

ett äktenskap ska bli giltigt är kyrklig eller borgerlig vigsel. Vigseln ska göras av en 

vigselförrättare. Vilket kan vara en präst eller en förordnad vigselförrättare av länsstyrelsen.21 

Det finns hinder i svensk rätt som gör att vem som helst inte kan ingå i ett äktenskap. Tidigare 

svensk rätt förbjöd samkönade par att gifta sig med varandra men detta ändrades i 

äktenskapsbalken år 2009. Gällande svensk rätt förbjuder personer under 18 år att ingå i 

äktenskap och nära släktskap kan också förbjudas. Med nära släktskap innebär rätt upp och 

nedstigande släktskap. En svensk medborgare kan inte heller ingå i äktenskap med mer än en 

person.22 

 

  

                                                      
17 Malmströms (2016), Civilrätt, s.353. 
18 Lundén & Molin (2012), Makar, s. 9.  
19 Äktenskapsbalken (1987:230), 1kap 2§.  
20 Lundén & Molin (2012), Makar, s. 10.  
21 Agell & Brattström (2011), Äktenskap, sam boende, partnerskap, s.33.  
22 Agell & Brattström (2011), Äktenskap, sam boende, partnerskap, s. 29.  
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När en make önskar att äktenskapet ska upplösas sker en äktenskapsskillnad genom en fastställd 

dom. Om endast den ena maken vill att äktenskapet ska upplösas ska en betänketid om 6 

månader utges. Det innebär att makarna får en möjlighet att göra en skälig avvägning mellan 

vardera parts vilja och intresse. I det fall makarna har barn under 16 år ska också en betänketid 

infinnas innan en dom fastställs om äktenskapsskillnad. Tanken med att utge en betänketid i 

samband med att makarna är oense om äktenskapsskillnad är att makarna ska enas om ett beslut 

att påkalla äktenskapsskillnad.23 

 

 

3.1 Äganderätt  

De allmänna förmögenhetsrättsliga principerna reglerar ägandefrågan till en viss egendom. 

Äganderätt uppstår då en person har en egendom i sin besittning som den förvärvat genom till 

exempel köp, gåva, byte, arv eller testamente och är angiven som avtalspart. Äganderätt innebär 

att egendom inte får säljas, pantsättas eller nyttjas utan ett godkännande av personen som 

besitter äganderätten. Äganderätt innebär att, man kan begära tillbaka egendomen om den 

stulits eller kräva skadestånd om någon tagit sönder den. Ägaren till en egendom kan som 

utgångspunkt bruka egendomen som den vill utan att någon kan säga emot. Äganderätten är 

grundlagsskyddad i 2kap. 15§ regeringsformen, det innebär att ingen kan fråntas nyttjandet av 

sin egendom utan ekonomisk kompensation. 24 Det innebär att det enligt brottsbalken är en 

brottslig handling att förstöra eller skada en annan persons egendom.25  

 

Äganderätt innebär en skyldighet mot borgenärer. Fastighetsägarens borgenärer kan efter att 

betalningsskyldighet blivit fastställd genom till exempel en dom, begära kronofogden att utmäta 

fastigheten. Det innebär att en exekutiv försäljning av fastigheten sker. En exekutiv försäljning 

sker för att täcka gäldenärens skulder till borgenären.26  

 

3.1 Samäganderätt mellan makar 

I ett äktenskap så kan makarna äga egna tillgångar och vardera maken förvaltar sin egendom 

och sina skulder. Härav följer att maken som utgångspunkt ensam bestämmer över egendomen 

och kan till exempel sälja den utan den andre makens samtycke. Om endast en make förvärvar 

egendom är huvudprincipen att den som har köpt egendomen även blir dess ägare.27 Det finns 

däremot inskränkningar i rätten att ensam förfoga fritt över egendomen i ett äktenskap, detta 

gäller bland annat när egendom samägs av makarna.28  

 

Samäganderätt föreligger i de fall makarna gemensamt köpt någonting eller att de fått någonting 

tillsammans genom en gåva. Det innebär att friheten över egendomen är begränsad och att ena 

maken inte kan till exempel sälja eller ge bort egendomen utan den andre makens samtycke. 

Uppstår det osämja rörande förvaltningen av en samägd tillgång så ska lag (1904:08) om 

samäganderätt tillämpas. Denna lag behandlar både samäganderätt vid lös och fast egendom 

samt andra tillgångar med ekonomiskt värde.29  

                                                      
23 Agell & Brattström (2011), Äktenskap, sam boende, partnerskap, s.44.  
24 Malmströms (2016), Civilrätt, s. 72.  
25 Brottsbalk (1962:700) 1 kap 1§. 
26 Lundén & Molin (2010), Samboboken, s.37. 
27 Agell & Brattström (2011), Äktenskap, sam boende, partnerskap, s. 75.  
28 Malmströms (2006), Civilrätt, s. 361.  
29 Malmströms (2006), Civilrätt, s. 363.  
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3.1.1 Giftorättsgods och enskild egendom 

Huvudregeln gällande makes egendom är att all egendom utgör giftorättsgods, det innebär att 

egendomen i samband med bodelning ska delas upp lika mellan makarna. Denna huvudregel 

gäller oberoende om egendomen är fast- eller lös, om egendomen kommit i makens besittning 

före eller efter äktenskapets ingång.30 Makar kan, förutom egendom som anses utgöra 

giftorättsgods, även besitta enskild egendom. Det innebär att den egendomen som utgör enskild 

egendom endast tillfaller den ena maken vid en eventuell bodelning. Via äktenskapsförord kan 

makarna avtala om att viss egendom ska utgöra enskild egendom för en av parterna. Har 

makarna skrivit äktenskapsförord att viss egendom ska utgöra enskild egendom, kan den andra 

maken inte göra anspråk på den egendomen. Makarna avtala om att egendomen inte ska utgöra 

giftorättsgods genom att upprätta äktenskapsförord. För att vara giltigt krävs vidare att 

äktenskapsförordet registreras i äktenskapsregistret som förs av Skatteverket. Det behöver 

däremot inte vara några närvarande vittnen i samband med att man ingår avtalet.31 

  

Egendom kan även bli enskild egendom genom gåva då överlåtaren angett villkor om att 

egendomen ska vara mottagarens enskilda. Maken kan även genom testamente eller gåva fått 

egendomen i sin besittning med villkor om att den ska utgöra dennes enskilda. I dessa fall 

föreligger alltså inte ett avtal mellan makarna för att egendomen ska anses utgöra enskild 

egendom.32 

 

  

                                                      
30 Teleman (2016), Bodelning, s. 51.  
31 Teleman (2016), Bodelning, s.54–55.   
32 Äktenskapsbalken (1987:230), 7kap 2§ 1-6p.  
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3.1.2 Bodelning 

En bodelning ska upprättas när ett äktenskap har upplösts och tingsrätten dömt till 

äktenskapsskillnad eller när ena maken avlidit. Bodelningen är till för att dela upp makarnas 

ekonomiska tillgångar mellan varandra och huvudregeln är att tillgångarna ska delas lika mellan 

makarna.33 De tillgångar som ska ingå i bodelningen är endast de som utgör giftorättsgods. Den 

egendom som utgör enskild egendom ska alltså inte tas med vid fördelningen av tillgångarna. 

Den make som innehar en egendom med enskild egendom kan då nyttja hela den tillgångens 

värde själv.34 

 

De skulder som vardera maken eventuellt har ska räknas av från deras giftorättsgods. Den 

tillgång som sedan kvarstår efter att skulderna avräknats ska fördelas lika mellan makarna.35 

Om den ena maken har skulder som överstiger dennes tillgångar, blir denne makens summa till 

bodelningen noll. Det är eftersom skulderna var större än tillgångarna och då återstod inte någon 

tillgång att fördela. Summan som den ena maken tillför bodelning kan inte vara lägre än noll. 

Det innebär att om ena maken har skulder som är högre än värdet på tillgångarna kan denne 

inte inneha ett negativt värde till bodelningen. 36 

 

 

 

 

 
  

                                                      
33 Äktenskapsbalken (1987:230), 10kap 1§.  
34 Lundén & Molin (2012), Makar, s. 90.  
35 Äktenskapsbalken (1987:230), 11kap 3§.  
36 Lundén & Molin (2012), Makar, s. 92.  
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3.2 Samäganderätt mellan sambor 

Utgångspunkten i ett samboförhållande är att var och en av parterna äger sin egendom och 

svarar för sina egna skulder. I samband med att en egendom förvärvas, ska den part i 

samboförhållandet som faktiskt köpt och bekostat egendomen anses som ägare och besitta 

äganderätten.37Situationer då denna huvudprincip inte gäller är detsamma som för makar, i 

samband med samäganderätt. Samäganderätt mellan sambor kan uppkomma genom att de 

tillsammans förvärvar en egendom eller att de får en gåva som är ställt till dem gemensamt. Det 

innebär att båda parter i samboförhållandet besitter äganderätten till egendomen. I det fall ena 

sambon lämnar pengar till den andra för att tillgodose dennes personliga behov, förblir 

pengarna och egendomen i mottagarens ägo. Den parten som överlåter en summa pengar i detta 

fall, är inte att anse som ägare till varken pengarna eller egendomen som förvärvats med hjälp 

av pengarna. I det fall då ena sambon överlämnat pengar för deras gemensamma behov och 

hushåll, förblir den ensam ägare. 38 

  

3.2.1 Samboegendom  

Samboförhållande är formlöst och uppkommer genom att två personer som lever tillsammans i 

ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll.39 Den egendom som utgör det gemensamma 

bohaget och bostaden, om det förvärvats för gemensamt bruk kallas samboegendom. Den 

egendom som inte omfattas av samboegendom är det som ena parten fått i sin besittning via 

testamente, gåva eller arv med ett villkor från överlåtaren att egendomen ska anses som 

mottagarens enskilda.40Gemensam bostad anses enligt Sambolag (2003:376) (SamboL) utgöra 

fast egendom som samborna äger tillsammans eller en av dem äger och är avsedd för 

gemensamt hem. Egendomen ska vara förvärvad för det gemensamma ändamålet. Om endast 

en av samborna beviljats lagfart och är skriven som ägare av egendomen, kan den anmäla till 

inskrivningsmyndigheten att bostaden ägs gemensamt av dem båda.41 

  

Bostad som avses användas för fritidsändamål utgör inte gemensam bostad för samborna. I 

samband med att ett samboförhållande upphör ska det på begäran av en av parterna ske en 

fördelning av samboegendomen, genom bodelning.42 Precis som mellan makar kan sambor 

avtala om att en viss egendom ska tillfalla den ena parten i samband med bodelningen. Det avtal 

som upprättas ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna. Om ett villkor som 

fastställs i avtalet oskäligt, kan det villkoret jämkas i samband med bodelning.43 

 

  

                                                      
37 Prop. 2002/03:80, s. 30.  
38 Agell & Brattström (2011), Äktenskap, sam boende, partnerskap, s. 74–75.  
39 Prop. 2002/03:80, s. 27.  
40 Malmströms (2006), Civilrätt, s.371.  
41 Sambolag (2003:376), 5§.  
42 Malmströms (2006), Civilrätt, s.371. 
43 Sambolag (2003:376), 9§.  
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3.2.2 Bodelning   

När ett samboförhållande upplöses är det frivilligt för samborna att göra en bodelning. Parterna 

kan självmant dela upp tillgångarna mellan varandra eller välja att göra bodelning enligt 

bestämmelserna i sambolag. Vid bodelningen ska samborna redovisa sina tillgångar och skulder 

som fanns när samboförhållandet tog slut. Sedan ska samborna göra en andelsberäkning där 

värdet av tillgångarna ska tas fram som vardera av parterna ska ta med i bodelningen. När 

parterna redovisat sin samboegendom ska det ske en skuldavräkning och värdet som är kvar 

ska delas upp lika mellan dem. Samboegendomen som räknas med i bodelning utgör endast 

deras gemensamma bohag och bostad. Har samborna någon egendom som de fått i sin 

besittning innan dess att samboförhållandet inleddes, ska dessa tillgångar inte tas med vid 

bodelningen.44 

 

I mål T-1634-18 avgjorde HD ett fall gällande ett sambopar som hade separerat och begärt 

bodelning. En av samborna ägde bostaden som paret bodde i och som förvärvats innan 

förhållandet inleddes. Den andra sambon hade under samboförhållandet gjort investeringar och 

renoveringar i bostaden. Bostaden togs aldrig med i bodelningen på grund av att den var 

införskaffad innan förhållandet inletts och den sambon som inte var ägare till bostaden fick inte 

någon ersättning för den kostnad som hade investerats i bostaden.  

 

 

 

 

  

                                                      
44 Lundén & Molin (2010), Samboboken, s. 86–87.  
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4 Dold samäganderätt 
Utgångspunkten vid äktenskap och samboförhållande är att var och en äger sin egendom och 

svarar själv för sina skulder. Det finns dock undantag från denna utgångspunkt. Genom 

rättspraxis har det utvecklats en princip om dold samäganderätt som innebär att makar och 

sambor kan samäga egendom som endast en av parten är ägare till. Dold samäganderätt kan 

hävdas vid bodelning när en viss egendom inte utgörs av giftorätt eller samboegendom och 

därför utesluts från bodelningen. Det innebär att det finns skäl att hävda principen när 

fastigheten till exempel utgör enskild egendom. Inom dold samäganderätt finns det en öppen 

ägare till egendomen som är den angivna köparen i köpehandlingen och lagfarenägare. Den 

andra parten inom dold samäganderätt benämns som dold ägare vilket innebär att den maken 

eller sambon inte utåt sätt är ägare till fastigheten, men har bidragit ekonomiskt till förvärvet 

och brukat fastigheten.45 Principens syfte är att ge den dolda ägaren ett ekonomiskt skydd 

genom att ge denne möjlighet att ta del av tillgången som denne har rätt till vid bodelning eller 

utmätning. Genom att den dolda ägaren hävdar dold samäganderätt till en fastighet kan denne 

få fastslaget att han eller hon har öppen samäganderätt till egendomen.46 

 

Dold samäganderätt skiljer sig från öppen samäganderätt som innebär att båda makarna eller 

samborna äger andelar i fastigheten. Dold samäganderätt innebär att den make eller sambo som 

inte är angiven som ägare ändå har rätt att bli öppen ägare till egendomen.47 Det är vanligt att 

det inte finns skäl att hävda dold samäganderätt eftersom parterna ofta delar lika på deras 

tillgångar vid bodelning.48 

 

Den som besitter äganderätten till fastigheten får vid bodelningen räkna av sina eventuella 

skulder från tillgången och det som kvarstår efter avräkningen av skulderna ska tillfalla 

bodelningen. Det innebär att den öppna ägaren kan räkna av sina skulder från tillgången i 

fastigheten och det belopp som kvarstår ska sedan ingå i bodelningen där tillgångarna delas lika 

mellan parterna. Då den öppna ägaren nyttjat tillgången för sina skulder kan det som återstår 

av tillgångarna vara lågt eller obefintligt. Den dolda ägaren har då inte möjlighet att ta del av 

fastighetens värde när den öppna ägaren nyttjat det själv vilket medför en nackdel för den dolda 

ägaren. Genom att hävda principen kan den dolda äganderätten omvandlas till öppen äganderätt 

vilket innebär att den tidigare dolda ägaren får då ta del av hälften av fastighetens värde och 

räkna av eventuella skulder från fastighetens värde. De eventuella skulder som finns anslutna 

till fastigheten delas lika mellan makarna och samborna när dold samäganderätt har tillämpats.49 

 

Enligt NJA 2002 s. 142 fastställdes att principen om dold samäganderätt endast ska kunna 

tillämpas mellan fysiska personer. I rättsfallet prövades dold samäganderätt mellan två 

bostadsrättsföreningar där HD menade att dold samäganderätt endast ska vara en familjerättslig 

princip och gälla mellan makar eller sambor. Det innebär att principen inte kan tillämpas mellan 

två juridiska personer.50 

 

 

                                                      
45 Gregow (2016), Samägd egendom, s. 99. 
46 Gregow (2016), Samägd egendom, s. 99. 
47 Lundén & Molin (2010), Samboboken, s.36. 
48 Lundén & Molin (2012), Makar, s. 47. 
49 Lundén & Molin (2010), Samboboken, s. 38. 
50 Gregow (2016), Samägd egendom, s. 103.  
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4.1 Bodelning situation 1  

När make 1 och 2 ska separera och båda makarna har bidragit ekonomiskt till förvärvet och 

make 1 är den öppna ägaren, får den dra av samtliga skulder från fastighetens värde. Det 

innebär att make 1 är angiven som köpare i köpehandling och lagfarenägare. Fastigheten har 

ett värde på 1 miljon kronor och återstående skuld på fastigheten är 100 000 kr. Make 1 har 

studieskulder om 250 000 kr och skatteskulder om 650 000 kr som denne ska avräkna från 

värdet av fastigheten. Summan som kvarstår efter avräkningen är den summan som ska tillfalla 

bodelningen. I det här fallet får make 2 inte ut något värde av fastigheten. Utfallet skulle blivit 

lika om situationen gällde två sambor.51  

 

 

 
 

 

 

 

  

                                                      
51 Lundén & Molin (2012), Makar, s. 48.  
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4.2 Bodelning situation 2 

När make 1 och 2 ska separera och båda makarna har bidragit ekonomiskt till förvärvet och 

make 1 är den öppna ägaren, får den dra av samtliga skulder från fastighetens värde. Det 

innebär att make 1 är angiven som köpare i köpehandling och lagfarenägare. Makarna har 

upprättat ett äktenskapsförord som innebär att fastigheten utgör enskild egendom för den 

öppna ägaren. Fastigheten har ett värde på 1 miljon kronor och återstående skuld på 

fastigheten är 100 000 kr. Make 1 har studieskulder om 250 000 kr och skatteskulder om 

650 000 kr som denne ska avräkna från värdet av fastigheten. Summan som kvarstår efter 

avräkningen är den summan som ska tillfalla bodelningen. I det här fallet får make 2 inte ut 

något värde av fastigheten. Utfallet skulle blivit lika om situationen gällde två sambor.52 

  

 

 
 

 

 

 
  

                                                      
52 Lundén & Molin (2012), Makar, s. 48.  
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4.3 Bodelning situation 3 

När dold samäganderätt tillämpats finns det andra förutsättningar vid bodelningen för make 

2. Genom att hävda dold samäganderätt får make 2 häften av fastighetens värde, då makarna 

samäger egendomen och make 2 tar över hälften av lånets värde. Skuldavräkning genomförs 

och make 1 går ut med 0 kr i värde till bodelningen, medan make 2 har 450 000 kr att tillföra 

till bodelningen. Summan vid bodelningen ska sedan delas lika mellan makarna.  

Utfallet skulle blivit detsamma även om situationen gällde två sambor.53 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

  

                                                      
53 Lundén & Molin (2012), Makar, s. 48. 
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4.4 Dold ägare  

Den dolda samäganderätten är endast ett anspråk mellan makarna och samborna vilket innebär 

att principen inte gäller mot tredje man. Det innebär att det endast är den dolda ägaren själv 

som kan hävda dold samäganderätt till en egendom för att bli insatt som öppen ägare. Det 

eventuella skulder som den dolda ägaren har kan inte utmätas av borgenärer i fastigheten under 

den tid denne är dold ägare. Det är alltså först när den dolda ägaren blir insatt som öppen ägare 

borgenärer kan utmäta fastigheten för dennes skulder. Det beror på att den dolda ägaren fram 

tills den blir insatt som öppen ägare inte kan anses inneha äganderätt till egendomen.54 

Anspråket som den dolda ägaren har mot den öppna ägaren är obligationsrättsligt som innebär 

ett rättsligt skydd om att bli insatt som ägare till egendomen. Det innebär alltså att den öppna 

ägaren blir skyldig att på begäran av den dolda ägaren överlåta halva tillgången som fastigheten 

representerar. 55 

 

I rättsfallet NJA 1985 s. 615 fastställdes att den dolda ägarens borgenärer inte kan utmäta 

fastigheten för den dolda ägaren gäld innan dess den blivit insatt som öppen ägare och då 

innehar öppen samäganderätt till fastigheten. I det här fallet har kronofogden utmät en fastighet 

för den dolda ägarens skulder med hänvisning att denne var den enda av parterna som haft 

ekonomisk förmåga att förvärva fastigheten. På grund av detta ansåg kronofogden att den dolda 

ägaren istället skulle anses som fastighetens verkliga ägare. Detta trots att det var den öppna 

ägaren som enligt köpehandlingen var ensam köpare och ensam var lagfarenägare. HD menade 

att den dolda ägaren inte hade någon sakrättsligt skyddad äganderätt innan den blivit insatt som 

öppen ägare genom att en dom vunnit laga kraft eller annat överlåtelseavtal mellan den öppna 

ägaren. Vidare konstaterade HD att utmätningen för den dolda ägarens gäld skulle hävas i och 

med att denne inte innehar öppen äganderätt till fastigheten.  

 

 

4.5 Öppen ägare 

Den öppna ägaren är den make eller sambo som är ensam angiven köpare i köpehandlingen, 

det är den som utåt sett står som ägare av fastigheten. Den öppna ägaren besitter ensam 

äganderätten till egendomen till dess att den dolda ägaren blir insatt som öppen ägare, då 

innehar makarna eller samborna samäganderätt till fastigheten.  På grund av att den öppna 

ägaren anses som ensam ägare till fastigheten kan dennes borgenärer utmäta hela den tillgång 

fastigheten representerar vid eventuella skulder. Borgenärerna behöver alltså inte ta hänsyn till 

den dolda ägarens intresse av tillgångarna. Har parterna avtalat om att egendomen ska utgöra 

enskild egendom för den öppna ägaren, ska fastigheten inte tas med vid bodelningen utan den 

öppna ägaren får tillgång att nyttja hela värdet av fastigheten själv.56    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
54 Lundén & Molin (2010), Samboboken, s.37.  
55 Brattström (2011/2012), Dold samäganderätt - en sammanfattning av rättsläget, s.320.  
56 Gregow (2016), Samägd egendom, s. 132–133. 
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4.6 Kriterier för dold samäganderätt 

Det finns tre kriterier som ska vara uppfyllda för att tillämpa principen. Kriterierna med krav 

på ekonomiskt bidrag av den dolda ägaren och att fastigheten förvärvats för gemensamt bruk 

utvecklades genom rättsfallet NJA 1980 s.705. Genom avgörandet i rättsfallet var det första 

gången som ett mål om dold samäganderätt avgjordes i HD. Tidigare har dold samäganderätt 

åberopas men när fallet kommit upp i HD har det ogillats och dömts till nackdel för den dolda 

ägaren genom att den inte blivit insatt som öppen ägare till egendomen. Det tredje kriteriet för 

principen etablerades i ett senare rättsfall från 1981.57 

 

  

4.6.1 Gemensamt bruk  

Vid bedömningen av kriteriet om att fastigheten ska vara förvärvad för gemensamt bruk är 

inställningen hos den öppna ägaren vid köptillfället viktigt för att avgöra om dold 

samäganderätt föreligger. Den öppna ägaren ska i samband med att köpet sker varit införstådd 

med att fastigheten förvärvas för gemensamt bruk mellan parterna för att kriteriet om 

gemensamt bruk ska anses vara uppfyllt.58 

 

Avsikten att bruka fastigheten gemensamt ansågs i rättsfallet NJA 1980 s.705 vara uppfyllt trots 

att den öppna ägaren hävdade att avsikten med förvärvet inte varit att samäga fastigheten. I 

detta fall kunde bedömningen för kriteriet inte grunda sig på den öppna ägarens avsikt utan HD 

beaktade bakomliggande omständigheter vid förvärvet för sin bedömning. Omständigheterna 

handlade om att parterna varit sambor i mer än 25 år och innan de förvärvade fastigheten var 

de samboende i en lägenhet, dessutom hade samborna en gemensam dotter. I enlighet med detta 

ansåg HD att förvärvet av fastigheten måste ha skett för att inskaffa familjen en gemensam 

bostad.  

 

Rättsfall NJA 2008 s.826 tillämpas dold samäganderätt trots att den öppna ägaren menar att 

denne aldrig haft för avsikt att fastigheten ska ägas gemensamt och inte heller att den ska brukas 

gemensamt av parterna. Anledningen till detta var att fastigheten utgjorde en fritidsbostad som 

tidigare inte hade behandlats i samband med dold samäganderätt. Genom det här rättsfallet 

fastställde HD att principen om att dold samäganderätt inte bara behandlar permanenta bostäder 

utan den gäller också för fritidsfastigheter. HD anförde att när det kommer till egendomen som 

har förvärvats så kan egendomens art, användningsområde och värde ha betydelse. Om man 

begränsar sig till att dold samäganderätt endast gäller vid permanenta bostäder så kan det bli 

gränsdragningsproblem och olika fall kan bedömas annorlunda. Användningen av en fastighet 

kan ändras med tiden och en fritidsbostad kan ändras till att användas som en permanent bostad. 

Därav ansåg HD att det skulle vara en bevislättnad genom att ange att en fritidsbostad också 

kan utgöra dold samäganderätt. Att inte begränsa dold samäganderätt till endast permanenta 

bostäder gör att den öppna ägaren vid en tvist inte kan åberopa att fastigheten utgör fritidsbostad 

och därför inte göra principen gällande på det aktuella fallet. Anledningen till att den öppna 

ägaren hävdade att fastigheten inte var förvärvad för gemensamt bruk var på grund av att den 

utgjorde fritidsfastighet men i och med att HD fastställde att dold samäganderätt skulle kunna 

tillämpas på en fritidsbostad, medförde detta att den dolda ägaren fick samäganderätt till 

egendomen.  

 

  

                                                      
57 Gregow (2016), Samägd egendom, s. 99. 
58 Gregow (2016), Samägd egendom, s 110.  
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Huvudregeln för dold samäganderätt är att fastigheten ska vara förvärvad för gemensamt bruk. 

Det innebär att då ena maken eller sambon köpt en fastighet före det att förhållandet inleddes, 

anses huvudregelns kriterium inte vara uppfyllt. Dold samäganderätt kan i det fallet inte hävdas. 
Detsamma gäller om en make eller sambo har fått en tillgång genom arv eller gåva då ska 

principen om dold samäganderätt i normalfallet inte kunna hävdas eftersom tillgången inte 

anses vara anskaffad för gemensamt bruk, oavsett om paret använder tillgången tillsammans. 

Det innebär att om tillgången, som ena maken eller sambon har fått, är genom arv eller gåva 

har den påstådda dolda ägaren inte bidragit ekonomiskt till bostaden.59 En tvist om dold 

samäganderätt uppkommer vanligtvis i samband med att äktenskapet eller samboförhållandet 

upplöses och parterna är oense om huruvida egendomen förvärvats för gemensamt bruk eller 

inte. Det innebär att man då måste se hur parterna brukat egendomen efter förvärvstillfället för 

att avgöra om fastigheten förvärvats för gemensamt bruk.60  

 

I rättsfallet NJA 1981 s.693 menade den öppna ägaren att avsikten vid förvärvstidpunkten varit 

för båda parter att samäga egendomen, att endast den öppna ägaren skrev på köpehandlingen 

innebar inte att denne skulle ha ensam äganderätt till fastigheten. På grund av att den öppna 

ägaren angav att avsikten varit att bruka fastigheten gemensamt behövde HD inte ta ställning 

till övriga omständigheter kring förvärvet för bedömningen av detta kriterium. 

  

I rättsfallet NJA 2013 s. 242 ansåg HD att kriteriet om att fastigheten ska vara förvärvad för 

gemensamt bruk inte var uppfyllt. Anledningen till detta var eftersom samborna efter 

förvärvstidpunkten varit folkbokförd på olika adresser. Samborna företräddes av deras dödsbon 

med anledning att tillämpa dold samäganderätt på den bostad de varit bosatta i de senaste åren. 

Då parterna enligt skatteverkets uppgifter varit bosatta på olika adresser flera år efter förvärvet 

av bostaden och det inte fanns några ytterligare uppgifter om parternas boendesituation, gick 

det inte att fastställa att fastigheten förvärvats för att brukas gemensamt av samborna.  

 

 

4.6.2 Ekonomiskt bidrag  

För att en av parterna ska ha dold samäganderätt räcker det inte enbart att egendomen förvärvats 

för gemensamt bruk. Den part som inte står angiven som ägare för egendomen ska ha bidragit 

med någon form av ekonomisk insats i samband med förvärvet. En ekonomisk insats anses vara 

uppfylld om den dolda ägaren bidragit till köpet genom att lägga ut medel till en kontantinsats 

eller att denna har tagit ett lån för att bekosta egendomen.61  

 

Enligt NJA 1980 s.705 fastställdes att det finansiella bidraget skulle vara direkt kopplat till 

egendomen för att kriteriet ska anses vara uppfyllt för dolt samägande. Det innebär att om den 

dolda ägaren erlagt en ekonomisk insats till något annat än till fastigheten, kan dold 

samäganderätt inte tillämpas. Ett sådant ekonomiskt bidrag anses då inte vara kopplat direkt till 

egendomen. Med ekonomisk insats räknas inte heller då den dolda ägaren bidragit genom att 

arbeta i hemmet eller tagit hand om gemensamma barn, för att på så vis underlätta för den andra 

maken eller sambon att tjäna mer pengar på sitt arbete.  

 

 

 

                                                      
59 Lundén & Molin (2012), Makar, s. 50–51.  
60 Gregow (2016), Samägd egendom, s. 113–114.  
61 Teleman (2016), Bodelning, s. 32.  
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Det ekonomiska bidraget till egendomen kan ske på annat sätt än att den ena parten lämnar ett 

direkt bidrag själv. En närstående till den dolda ägaren kan lämna ett finansiellt stöd som hjälper 

till att underlätta köpet. Den närståendes stöd räknas som en gåva till den dolda ägaren, oavsett 

om det ekonomiska stödet används direkt för ett köp i den andra makens eller sambons namn.    

Lämnar den dolda ägaren ett ekonomiskt bidrag till den andra parten i samband med köpet av 

egendomen, som utgör en gåva eller ett lån, kan dold samäganderätt inte aktualiseras. Det 

ekonomiska bidraget kan anses som ett lån, om syftet är att pengarna ska betalas tillbaka.  

Vidare ska bidraget lämnas vid tidpunkten för köpet. Om maken eller sambon på något sätt 

bidrar ekonomiskt vid ett senare tillfälle än vid köptillfället, räknas det istället som en gåva.62 

När detta kriterium etablerades avgjorde HD ett fall där den dolda ägarens bror och arbetsgivare 

gav ett lån med förmånliga villkor till den öppna ägaren som användes för att bekosta en 

väsentlig del av fastighetens köpeskilling. Det ekonomiska kriteriet ansågs vara uppfyllt utan 

direkt insats från den dolda ägaren eftersom förvärvet av fastigheten möjliggjordes tack vare 

lånen.63 

 

Vid ett senare rättsfall har makarna Gunnar och Inga-Lisa förvärvat en fastighet för att använda 

som familjebostad. Överlåtaren av fastigheten var Inga-Lisas pappa. Köpeskillingen som 

överlämnats var endast att anse som en symbolisk summa. Det innebär att köpeskillingen som 

betalats var långt under det marknadspris som fastigheten var värderad till. Pappan överlät 

fastigheten till dottern och hennes make med avsikt att den skulle ägas gemensamt av makarna. 

Maken Gunnar togs upp som ensam köpare i köpehandlingen och beviljades sedan lagfart för 

fastigheten. Mellan makarna var det inte tal om något annat än att fastigheten skulle ägas av 

dem gemensamt. Avsikten mellan makarna var att de skulle förvärva en familjebostad. Det 

framgår av att Inga-Lisa lämnat inteckningsmedgivande för samtliga inteckningar i fastigheten. 

Gunnar som var lagfaren ägare till fastigheten har kommit att också stå som personligt 

betalningsansvarig för de lån som tagits i samband med uppbyggnad av bostad på fastigheten. 

Båda makarna var delaktiga under uppbyggnationen av bostaden och Inga-Lisa var den som 

ansvarade för löneutbetalningar till hantverkare samt övriga räkningar.64 

 

 

4.6.3 Partsvilja 

Ett tredje kriterium som krävs för att kunna aktualisera dold samäganderätt är att det ska finnas 

någon form av överenskommelse mellan parterna. När parterna är överens om att det förelåg 

en gemensam partsvilja att äga fastigheten gemensamt vid förvärvstillfället föreligger inte något 

problem. Det är när den dolda ägaren hävdar dold samäganderätt mot den öppna ägarens 

nekande som domstolen måste avgöra om de två övriga kriterierna är uppfyllda. Då kan HD 

genom presumtionsregeln anta att det funnits en gemensam partsvilja att samäga fastigheten.  

Det behöver därför inte skett en uttrycklig överenskommelse mellan parterna, det anses vara 

tillräckligt att syftet med det ekonomiska bidrag som lämnats var direkt kopplat till köpet av 

fastigheten.65Partsviljan kan brytas om den öppna ägaren kan påvisa att det ekonomiska 

bidraget från den andra parten var en gåva eller ett lån.66 

 

  

                                                      
62 Lundén & Molin (2010), Samboboken, s.40–42.  
63 NJA 1980 s. 705 
64 NJA 1981 s. 693 
65 Ryrstedt (2015/2016), Dold samäganderätt – ett familjerättsligt institut i utveckling, s. 605.  
66 Sjulgård (2017), Juristen har ordet: dold samäganderätt, s.2.  
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Vid det första rättsfallet från år 1980 gällande dold samäganderätt som avgjordes av HD fanns 

det tredje kriteriet om gemensam partsvilja inte med vid bedömningen. Det var först genom 

NJA 1981 s.693 som kriteriet etablerades. Vid bedömningen av det rättsfallet menade HD att 

det förelåg en gemensam partsvilja mellan makarna att samäga egendomen. Anledningen till 

att kriteriet ansågs vara uppfyllt var eftersom avsikten vid förvärvstilfället var att skaffa en 

gemensam bostad till deras familj och den dolda ägaren ansågs också bidragit ekonomiskt till 

förvärvet. Makarna hade innan förvärvet upprättat ett äktenskapsförord om att all egendom 

som i fortsättningen kom i vardera makes besittning skulle utgöra enskild egendom. Makarna 

hade vid förvärvstidpunkten inte beaktat bestämmelserna i det äktenskap de tidigare upprättat 

om att fastigheten då skulle utgöra enskild egendom för den maken som skrev på 

köpehandlingen. Makarna var överens om att avsikten vid förvärvet var att äga fastigheten 

gemensamt. I enlighet med detta ansåg HD att det förelåg en gemensam partsvilja att förvärva 

fastigheten med samäganderätt.  

 

Genom ett rättsfall från år 2008 ändrades kriteriets förutsättningar för kriteriet om gemensam 

partsvilja. Tidigare skulle partsviljan ha skett uttryckligen mellan parterna men i och med ett 

avgörande från HD sänktes kravet. Den gemensamma partsviljan kan antas genom 

presumtionsregeln vilket innebär att HD kan i sin bedömning anta att det förelåg en partsvilja 

att samäga fastigheten vid förvärvstillfället. För att den gemensamma partsviljan ska anses 

uppfylld ska de övriga två kriterierna också kunna påvisas vara uppfyllda för att sedan kunna 

tillämpa dold samäganderätt. 67 

 
Enligt rättsfallet NJA 2013 s. 242 framgår det att en presumtion av gemensam partsvilja inte 

kan antas om de övriga två kriterierna inte anses uppfyllda. Det innebär att kriteriet om 

partsvilja i sig inte styrker den dolda samäganderätten utan kan endast anses uppfylld när den 

dolda ägaren bidragit ekonomiskt och avsikten med fastigheten var att bruka den gemensamt. I 

rättsfallet menade HD att det enda kriterium som ansågs vara uppfyllt var att den dold ägaren 

lämnat ekonomiskt bidrag i samband med förvärvet av egendomen. På grund av att endast ett 

kriterium förelåg i detta fall ansågs den gemensamma partsviljan inte heller som uppfylld.  

 
 

4.7 Bevisbörda  

Den dolda ägaren har bevisbördan i fall som gäller dold samäganderätt. Den ska förebringa 

bevisning som styrker att förutsättningarna för de tre kriterierna är uppfyllda och att principen 

därmed är möjlig att tillämpa. Bevisningen för dold samäganderätt kan anses komplicerad då 

parterna kan vara oense om det funnits partsvilja i samband med förvärvet. När den ena maken 

eller sambon vill tillämpa principen, är det vanligt att det sker flera år efter att de köpt bostaden. 

Som tidigare nämnt uppkommer tillämpningen av dold samäganderätt då en bodelning ska ske 

och äktenskapet eller samboförhållandet har upplösts. Den gemensamma partsviljan är svår att 

bevisa genom att det inte finns något konkret sätt att bevisa anknytningen till parternas 

inställning, om inte den öppna ägaren medger att partsviljan funnits. Det anses därför tillräckligt 

att parterna uppfyller de övriga kriterierna för ekonomiskt bidrag och att fastigheten är 

förvärvad för gemensamt bruk, för att en tyst överenskommelse ska anses ha skett.68 För att 

bevisa att fastigheten är förvärvad med avsikt att brukas gemensamt, krävs inte några större 

beviskrav.  

 

  

                                                      
67 NJA 2008 s.826.  
68 Gregow (2016), Samägd egendom, s.112.  
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Har egendomen använts för gemensamt bruk i samband med och efter att ena maken eller 

sambon förvärvat egendomen, anses den vara köpt för deras gemensamma bruk. Bevisningen 

för ekonomiskt bidrag kan framställas genom kontoutdrag på en överföring eller betalning och 

genom en undersökning av vem som är angiven som låntagare. Det ska framgå att överföringen 

eller betalningen är gjord vid tillfället av förvärvet. Om det inte framgår när det ekonomiska 

bidraget lämnats kan det uppkomma svårigheter med att bevisa att pengarna är kopplade till 

förvärvet.69  

 

Det måste vidare gå att bevisa eller anta utifrån att de övriga kriterierna är uppfyllda att den 

gemensamma partsviljan mellan makarna eller samborna funnits. När bodelning sker i följd av 

att parterna avlidit ska vardera av deras dödsbon föra talan i domstol. Då båda makarna eller 

samborna avlidit och inte kan framföra sin egen talan utgår bevisningen istället från skriftliga 

avtal såsom köpehandling och kontoutdrag samt vem av parterna som varit låntagare. I ett 

sådant fall är avsikten med köpet svårt att avgöra.70I rättsfallet NJA 2013 s.242 ansågs den 

dolda ägaren bidragit ekonomiskt till förvärvet men det kunde inte styrkas att parterna förvärvat 

bostaden för gemensamt bruk och om det funnit en gemensam partsvilja att samäga fastigheten.  

 

4.8 Andelsberäkning 

I samband med att dold samäganderätt tillämpas ska en beräkning ske av hur stor andel av 

fastigheten den dolda ägaren ska tilldelas när den blir öppen ägare. Vid en andelsberäkning är 

det som anges i samäganderättslagen (1904:84) till viss del tillämpbart. Det innebär att 

principen som tas upp i 1§ samäganderättslagen, att parterna ska dela lika på andelarna också 

gäller vid dold samäganderätt. I vissa situationer måste övriga omständigheter beaktas vid 

andels beräkningen, det kan till exempel vara att domstolen ska beakta den andel parterna yrkar 

vid förhandlingen. Domstolen ska i sin bedömning ta hänsyn till vad parterna haft för 

gemensam avsikt gällande hur stor andel som ska tillfalla dem vardera. Parternas ekonomiska 

bidrag och arbetsinsats vid förvärvstillfället är avgörande för bedömningen av andelens storlek. 

Vid förvärv av fast egendom är det vanligt att en av makarna eller samborna tillför större 

ekonomiskt insats än den andra. I ett sådant fall kan den som bidragit med den större summan 

anses ha rätt till större andel i fastigheten.71 

 

När dold samäganderätt tillämpas har det ekonomiskt bidraget ansetts uppfyllt när en 

närstående till ena parten har möjliggjort förvärvet. Det innebär att den ena maken eller sambon 

i ett sådant fall inte personligen bidragit till förvärvet. I ett sådant fall ska en mer rättvis 

beräkningen av andelarna i fastigheten ske mellan parterna. För den dolda ägaren innebär det 

att den inte ska påverkas till nackdel för att den personligen inte lämnat det ekonomiska 

bidraget. Tillämpningen av dold samäganderätt bedöms utifrån den tidpunkt förvärvet ägde 

rum. Den dolda ägarens andel i fastigheten kan inte påverkas av ekonomiskt bidrag eller 

arbetsinsats som uppkommit efter förvärvstillfället. Den andel makarna eller samborna avtalat 

om i samband med förvärvet är det som gäller, om annat avtal inte upprättats senare med 

ändringar om andelarnas storlek. Andelsberäkningen får inte vara oskäligt låg, utan 

uppdelningen bör vara två tredjedelar eller en tredjedel.72  

 

  

                                                      
69 Gregow (2016), Samägd egendom, s. 113–114.  
70 NJA 2013 s. 242.  
71 Gregow (2016), Samägd egendom, s. 121.  
72 Gregow (2016), Samägd egendom, s. 121. 
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4.9 Rätt till anspråk i fastighet 

Rätten till att begära att bli öppen ägare går förlorad om den dolda ägaren muntligt, skriftligt 

eller underförstått avstår från att bli öppen ägare vid förvärvstillfället eller under tiden fram tills 

förhållandet upplöses. Har den dolda ägaren valt att på något sätt avsäga sig äganderätten till 

fastigheten, kan den maken eller sambon inte heller vid ett senare tillfälle ändra sig. Om den 

dolda ägaren i samband med att bodelning sker, väljer att lämna egendomen utan att begära 

någon ekonomisk ersättning eller bli insatt som öppen ägare kan den handlingen ses som en 

gåva. 73 

 

Om fastigheten överlåts av den öppna ägaren till tredje man innan den dolde ägaren gjort ett 

anspråk på andel i fastigheten, upphör den “dolda” samäganderätten att gälla. Den dolda ägaren 

kan då begära finansiell ersättning av den öppne ägaren från försäljningen av fastigheten. Det 

är eftersom den dolda ägaren inte längre kan åberopa dold samäganderätt men ändå har rätt till 

hälften av fastighetens värde. Ersättningen ska motsvara den andel som den dolda ägaren hade 

bidragit med till fastigheten. Dold samäganderätt kan överföras till en ny egendom i samband 

med att parterna förvärvar en ny fastighet och finansierar den genom pengarna från 

överlåtelsen. I ett sådant fall överförs den dolda samäganderätten till den nya fastigheten 

eftersom att den dolde ägaren har bidragit till köpet genom sin finansiella insats från förra köpet. 

Andelen som den dolda ägaren har rätt till kan däremot komma att ändras, ifall den öppna 

ägaren till exempel bidrar till mer pengar för att kunna förvärva den nya fastigheten.74 

 

 

4.10 Bulvan 

Fastighetsförvärv som genomförs av en part som är angiven som ägare men som handlar för en 

annan parts räkning, kännetecknas som bulvanskap.75 En anledning till att bulvanskap 

uppkommer är att den dolda ägaren vill skydda sina tillgångar från sina borgenärer genom att 

skriva fastigheten på sin make eller sambo. Det är den öppna ägaren inom dold samäganderätt 

som är bulvanen. Inom dold samäganderätt kan ena parten stå för det ekonomiska bidraget till 

förvärvet, medans den andra maken eller sambon blir angiven som ägare utåt och lagfarenägare.  

Då fastigheten avser jordbruksfastighet som kräver tillstånd av myndighet för att kunna 

förvärva, kan bulvanförhållanden uppkomma.76Det innebär då att en part som inte fått tillstånd 

och då är obehörig att förvärva en sådan typ av fastighet enligt jordförvärvslagen, kan den 

genom en bulvan fullgöra förvärvet. I ett sådant fall kan den dolda ägaren inte genomdriva att 

den ska bli öppen ägare då den är obehörig att göra ett sådant förvärv och det är frågan om ett 

illojalt bulvanskap.  

 

I ett äktenskap mellan en svensk kvinna och en utländsk medborgare, som inte kunde förvärva 

fast egendom i Sverige, uppkom en tvist efter det att makarna separerats gällande en fastighet 

som betalats av den utländska medborgaren Hans K men fastigheten var skriven på den svenska 

medborgaren Margit N. Paret hade i samband med ingående av äktenskapet upprättat ett 

äktenskapsförord där all egendom paret hade skulle utgöra enskild egendom. Hans K yrkade i 

fallet att äganderätten till fastigheten skulle gå till deras gemensamma son och att anledningen 

till att fastigheten var skriven på Margit N enbart var på grund av att han som utländsk 

medborgare inte rättsligt fick äga fast egendom i Sverige.   

                                                      
73 Gregow (2016), Samägd egendom, s. 123.  
74 Gregow (2016), Samägd egendom, s. 124. 
75 Lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden, 1§.  
76 Gregow (2016), Samägd egendom, s. 128. 
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HD anförde i fallet att det fanns fog för att Margit N har agerat som bulvan för Hans K i 

samband med förvärvet eftersom att han utan tillstånd inte kunde förvärva en fastighet och 

Margit N hade förutom bostaden flertalet andra föremål angivna som sin enskilda egendom 

trots att det var Hans K som hade finansierat föremålen. Dessa omständigheter talade också för 

att Hans K angivit hans fru som ägare för att skydda tillgångarna från sina borgenärer. HD 

menade att det förekommit ett illojalt bulvanskap eftersom en utländsk medborgare under denna 

tid inte hade tillstånd att förvärva en fastighet i Sverige.77  

 

I fall där dold samäganderätt inte är tillämpbar brukar bulvanskapet avse hela tillgången av 

egendomen. Då ett kriterium för dold samäganderätt är att fastigheten ska vara förvärvad för 

gemensamt bruk, är det vanligt att maken eller sambon som är dold ägare vill få tillgång till 

hälften av fastigheten istället för hela. När en tvist om dold samäganderätt rörande bulvanskap 

kommer upp i domstol, ska domstolen avgöra om en del av äganderätten till fastighet ska 

tillfalla den dolda ägaren eller om hela tillgången i egendomen ska tillfalla bulvanen. När en 

fastighet förvärvats genom bulvanskap krävs det att kriterierna för dold samäganderätt är 

uppfyllda, för att den dolda ägaren ska bli öppen ägare.78  

 

Ett annat exempel på bulvanskap i samband med att dold samäganderätt hävdas är i rättsfallet 

NJA 1982 s. 589. Under ett äktenskapsförhållande hade en fastighet förvärvats där endast 

hustrun stod som köpare av fastigheten, hon hade dock inte bidragit ekonomiskt till förvärvet. 

Det ekonomiska bidraget till förvärvet hade i sin helhet givits av den andra maken. Syftet med 

fastighetsförvärvet var för makarna att skaffa en gemensam bostad för deras familj. 

Anledningen till att endast hustrun var avgiven som köpare, var för att skydda tillgången i 

fastigheten från mannens borgenärer. Arthur ägde en firma där affärerna fick dåligt, det innebar 

att han kunde bli personligt betalningsansvarig gentemot borgenärerna. Det innebar att Arthurs 

egendom kunde bli föremål för utmätning vid eventuella skulder, därav hade paret för avsikt 

att hålla fastigheten borta från hans borgenärer genom att skriva fastigheten på Britta. Vid 

domskäl av HD framkommer det att fastigheten var förvärvad för att utgöra familjens 

gemensamma bostad. Vidare ansåg HD att större delen av den finansiella insatsen var gjord av 

Arthur. Därmed skulle det anses att makarna måste förutsett att fastigheten ska vara deras 

gemensamma. Enligt kriterierna som låg till grund för tidigare avgöranden i NJA 1980 s. 705 

och NJA 1981 s. 693, om gemensamt förvärv, ekonomiskt bidrag och gemensam partsvilja 

förelåg dold samäganderätt för Arthur. HD fastställde därmed att dold samäganderätt förelåg 

mellan makarna och att Arthur hade rätt till hälften av fastigheten. 

 

 

                                                      
77 NJA 1959 s.456. 
78 Agell (1985), Äganderätten, s. 35–36. 
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4.11 När principen aktualiserats 

Genom att den dolda ägaren fått fastställt en dom om äganderätt till fastigheten eller att parterna 

är eniga om att egendomen ska utgöra samäganderätt och upprättat ett överlåtelseavtal, kan den 

nyinsatta ägaren begära lagfart.79 Domen måste vunnit laga kraft för att lagfart ska kunna 

beviljas. Det innebär att tiden för att överklaga domen måste gått ut. När den dolda ägaren 

beviljats lagfart är det ett slags bevis på att den är ägare till sin andel i fastigheten.  

Har makarna eller samborna upprättat ett överlåtelseavtal ska formkraven i 4kap. 1§ JB vara 

uppfyllda. Utöver formkraven ska det finnas en insättande förklaring, med förklaring att 

fastigheten egentligen förvärvats med samäganderätt. 

  

Ett exempel på hur en överlåtelsehandling mellan makar eller sambor kan utformas:  

 

“Härmed överlåter jag, H.T., hälften av fastigheten Vendelsö 3:948 i Haninge kommun, till min 

hustru L.T (personnummer). Överlåtelsehandlingen har tillkommit mot bakgrund av att 

fastigheten ursprungligen förvärvats av oss båda makar gemensamt med samäganderätt till 

lika delar men endast i H.T: s namn. Med hänsyn till den rätt som L.T. har till fastigheten utgår 

inte någon likvid för denna överlåtelse.”  (NJA 1989 s. 114). 80   

 

Den dolda ägaren anses redan som ägare av fastigheten i samband med att den blir insatt som 

öppen ägare. Det innebär att det inte sker ett nytt förvärv i samband med att principen tillämpas 

utan äganderätten har funnits hela tiden men inte haft rättslig verkan. När maken eller sambon 

blir insatt som öppen ägare ska den betala stämpelskatt som är den skatt en person betalar i 

samband med förvärv av fastighet. Det är på grund av att den inte tidigare gjort ett skattepliktigt 

förvärv. I samband med att paret förvärvade fastigheten har den öppna ägaren redan betalat 

stämpelskatt. Trots det ska den dolda ägaren betala stämpelskatt när den förvärvar sin del av 

fastigheten och blir lagfaren ägare. Den maken eller sambon som alltid varit öppen ägare har 

inte rätt till återbetalning av den stämpelskatt den betalat in vid förvärvstillfället. Den 

stämpelskatt som den tidigare dolda ägaren ska betala ska beräknas på fastighetens värde vid 

tidpunkten för det ursprungliga förvärvet.81 

 
 

                                                      
79 Prop. 2002/03:80 s. 34.  
80 Lundén & Molin (2012), Makar, s. 53–54 
81 Lundén & Molin (2012), Makar, s. 55.  
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5 Analys  

 

5.1 Dold samäganderätt  

I uppsatsen har principen om dold samäganderätt analyserats. Syftet med uppsatsen var att 

redogöra för principens tre kriterier, vilken funktion principen har och vilken part som har 

bevisbördan. Vidare har uppsatsen behandlat två frågeställningar om vad samäganderätten 

innebär och om en bodelning påverkas av att principen om dold samäganderätt aktualiseras. 

Principens kriterier är inte helt självklara utan det finns utrymme för tolkning när principen ska 

tillämpas i praktiken. 

 

Uppsatsen har behandlat grunderna i fastighetsrätt och familjerätt för att få en helhetsbild av 

principen om dold samäganderätt. När principen hävdas på egendom som utgör fast egendom 

blir fastighetsrättens bestämmelser tillämpbara samtidigt som principen berör de 

familjerättsliga förhållandena. Dold samäganderätt är alltså en familjerättslig princip som 

enbart kan tillämpas mellan privatpersoner i en familjerelation och inte mellan två juridiska 

personer. Uppsatsen har begränsats till att endast redogöra för när dold samäganderätt är 

tillämpbar på fast egendom. Det finns formkrav som måste följas för att en överlåtelse ska vara 

giltig i samband med fast egendom. När principen om dold samäganderätt tillämpas ska 

parterna uppfylla formkraven i 4 kap.1 § JB. Principen om dold samäganderätt ger alltså inte 

parterna tillåtelse att frångå de fastighetsrättsliga lagar.  

 

De obligatoriska kraven som framställs i JB ska vara uppfyllda för att det ska anses som ett 

giltigt förvärv och kraven finns också för att undvika tvister och skattebrott. Tanken med dessa 

formkrav är att det i samband med ett förvärv ska upprättas ett avtal som omfattar alla delar av 

ett köp som ska vara tydligt. Det innebär att om en köpehandling skrivs och omfattar korrekt 

information är det ett säkert avtal som visar vilken fastighet överlåtelsen berör, pris, datum för 

övertagande av fastigheten, köpare och säljarens underskrifter samt datum. I och med de 

formkrav som finns framgår det tydligt vem som förvärvat fastigheten och därmed äger den 

vilket kan komma att ge utrymme för dold samäganderätt om makar eller sambor förvärvat en 

fastighet och inte anger båda parterna i köpehandlingen som förvärvare.  

 

När makar eller sambor väljer att endast ange en av parterna i köpehandlingen ses detta vanligen 

som en formalitet av parterna. Det innebär att de vid förvärvstidpunkten kan vara överens om 

att förvärva fastigheten tillsammans och därmed inte tänker på de rättsliga följderna som kan 

komma av att endast en av makarna eller samborna anses vara den öppna ägaren till fastigheten. 

Det är särskilt vid en bodelning eller utmätning som detta kan få stora konsekvenser. De 

rättsliga följderna för den dolda ägaren kan då bli att denne inte får ta del av egendomens värde 

och alltså inte får rätt till en tillgång som denne egentligen är ägare till. När en utmätning sker 

på den öppna ägaren kan det också ge negativa följder för den dolda ägaren. Om den fastighet 

de förvärvat tillsammans men som då endast den ena är angiven ägare till utmäts, får den öppna 

ägarens borgenärer möjlighet att utmäta hela fastigheten eftersom den andra maken är dold 

ägare. Det innebär att det  utåt sätt inte anses som att den dolda ägaren har äganderätt till 

fastigheten och inte heller har möjlighet att åberopa de rättsliga förutsättningarna som medföljer 

äganderätten. Skulle båda makarna eller samborna skrivit på köpehandlingen och blivit lagfarna 

ägare, alltså samägt fastigheten skulle den som nu är dold ägare inneha rätt sin ägda del av 

fastigheten. Det skulle också innebära att vid en utmätning av den öppna ägaren skulle 

fastigheten endast kunna utmätas för den del denne äger. Den dolda ägaren skulle då anses som 

öppen ägare och fortfarande ha rätt till sin del av egendomen.  
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5.2 Äktenskap och samboförhållande  

Bestämmelserna om dold samäganderätt är tillämpbar inom både äktenskap och 

samboförhållanden. Det har alltså inte någon betydelse om det är en make eller sambo som 

hävdar dold samäganderätt till en fastighet, principens bestämmelser har samma innebörd. Det 

är inte bara i rättsfall det framkommer att principen gäller lika för makar och sambor. Utifrån 

den litteratur denna uppsats behandlat framkommer det i många fall att en text som hänför sig 

till makar även kan appliceras på sambor. Då principen om dold samäganderätt vanligen hävdas 

i samband med en bodelning är det rimligt att bestämmelserna gäller lika oavsett om principen 

tillämpas mellan makar eller sambor. Detta eftersom det blivit allt vanligare att leva i ett 

samboförhållande än att ingå i äktenskap och att det är ett vanligt förekommande att också 

sambor köper fastigheter tillsammans utan att tänka på de formella kraven som ska vara 

uppfyllda för att samäga en fastighet. Vid äktenskapsskillnad är behovet av principen om 

doldsamäganderätt vanligen liten eftersom äktenskapsbalkens huvudregel är att makarna ska 

dela lika på tillgångarna. När bodelning sker mellan sambor är behovet av principen om dold 

samäganderätt större eftersom utgångspunkten vid samboförhållanden är att vardera sambon 

äger sin egendom och den ska då inte ingå i bodelningen. Sambolagen reglerar endast 

fastigheter som är förvärvade gemensamt av samborna och det finns inte några bestämmelser 

som reglerar förhållandet när ena sambon flyttar in i en bostad som redan förvärvats av den 

andra innan förhållandet inleddes.  

 

Ett exempel är avgörandet T- 1634-18, där ena sambon förvärvat en bostad innan förhållandet 

inleddes och den sambon som flyttar in har under samboförhållandet investerat i bostaden 

genom renoveringar. I samband med bodelningen får denne sambon inte ta del av bostadens 

värde trots att denne investerat en väsentlig del i bostaden och uppfyllt övriga kriterier som 

principen ställer. Anledningen till att denne sambon inte har rätt att ta del av bostadens värde 

vid bodelningen är eftersom samborna inte kan uppfylla kriteriet om att bostaden ska vara 

förvärvad för gemensamt bruk och då heller inte kan anses samäga bostaden.  

 

I framtiden skulle en ändring av kriteriet om att egendomen ska vara förvärvad för gemensamt 

bruk kunna utvecklas inom dold samäganderätt. Det beror på att trots att den dolda ägaren inte 

varit delaktig vid förvärvstillfället kan den lagt en betydande summa vid investeringar i form 

av renoveringar och förbättringsåtgärder som medfört att egendomens värde stigit. Första 

kriteriet gör det dock omöjligt för en make eller sambo att hävda dold samäganderätt om 

parterna inte varit i ett förhållande vid förvärvstillfället, fast de sedan varit gemensamt bosatta 

och tillsammans brukat egendomen. En utveckling av detta kriterium skulle kunna medföra ett 

utvecklat ekonomiskt skydd för den dolda ägaren eftersom denne vid en sådan situation skulle 

få möjlighet att hävda principen och sin äganderätt. Denna utveckling skulle också innebära att 

kriteriet om ekonomiskt bidrag skulle behöva utvecklas. Kriteriet skulle då behöva omfatta 

förutsättningar att kunna hävda principen i det fall ett ekonomiskt bidrag lämnats av den dolda 

ägaren efter förvärvstidpunkten trots att detta skulle medföra att kriteriet om gemensamt 

förvärvat skulle medföra bevis svårigheter.  
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5.3 Principens funktion 

Dold samäganderätt ger den dolda ägaren möjlighet att ta del av fastighetens värde vid 

bodelning trots att den utgör enskild egendom för den öppna ägaren. Innan principen om dold 

samäganderätt uppkom tillämpades de allmänna förmögenhetsrättsliga principerna vid 

äganderättsfrågor. Dessa principer har som utgångspunkt att den som är avtalspart också är 

ägare av egendomen vilket medförde att makar och sambor inte kunde samäga en fastighet som 

endast en var angiven ägare till. Den dolda ägaren fick då inte något ekonomiskt skydd trots att 

denne bidragit ekonomiskt till förvärvet. Uppkomsten av principen om dold samäganderätt har 

varit positiv i den bemärkelse att det blivit en rättvisare fördelning av makar och sambors 

tillgångar vid bodelning. Det har också möjliggjort för den dolda ägaren att inneha rättsligt 

ägande till egendomen. Vidare är principens funktion att offentliggöra att fastigheten samägs 

av parterna. 

 

 

5.4 När principen tillämpas  

Utifrån de rättsfall som denna uppsats studerat hävdas vanligen dold samäganderätt i samband 

med att förhållandet upplöses eller vid en utmätning av den öppna ägaren. Det beror på att den 

dolda ägaren vanligen inte påverkas av att inte anses som öppen ägare till fastigheten innan dess 

att hela fastigheten utmäts trots att den dolda ägaren borde haft rätt till sin del av egendomen 

eller när den dolda ägaren inte har rätt att ta del av fastighetens värde vid bodelningen. En annan 

situation där principen kan komma att hävdas är i samband med att den dolda ägaren önskar att 

pantsätta fastigheten. men inte har möjlighet till detta eftersom den inte kan anses vara öppen 

ägare. I samtliga av dessa exempel har den dolda ägaren inte möjlighet att ta del av tillgångens 

värde som i detta fall är fastighetens värde. Den dolda ägaren vill vanligen i en sådan situation 

hävda sin rätt till egendomen genom dold samäganderätt. För att en dold ägare ska kunna bli 

insatt som öppen ägare krävs att den uppfyller de tre kriterierna som ställt för dold 

samäganderätt. 

 

Det innebär att principen om dold samäganderätt kan tillämpas om kriterierna anses uppfyllda 

av den dolda ägaren. Kriterierna som ställs kan anses som rimliga eftersom de omfattar villkor 

som är uppnåeliga och relativt enkla att bevisa om den dolda ägaren uppfyller dem. Vid 

bedömningen för om principen är tillämpbar kan kontoutdrag och eventuella överföringar till 

den öppna ägarens konto vara bevis för att det ekonomiska kriteriet är uppfyllt. Ett problem 

skulle kunna vara om det ekonomiska bidraget lämnats kontant till den öppna ägaren, i ett 

sådant fall skulle kunna uppstå svårigheter för den dolda ägaren att bevisa sitt faktiska bidrag. 

Att förvärva en fastighet handlar vanligen om en stor summa pengar vilket gör det ovanligt att 

bidraget överförs med kontanta medel. I dagens samhälle där internetbanker kan nås genom 

mobil och dator är det vanligare att det sker en elektronisk överföring eller betalning vilket 

underlättar bevisbördan för den dolda ägaren. Den dolda ägaren ska också kunna bevisa att 

parterna förvärvat fastigheten för gemensamt bruk. Kriteriet har i praxis bedömts uppfyllt 

genom att framställa vart den dolda ägaren varit bosatt alltså varit folkbokförd i samband och 

tiden efter förvärvet. I något fall har vittnen i form av anhöriga till parterna förhörts om vart 

parterna varit bosatta och hur relationen utspelat sig. Är dessa två kriterier uppfyllda kan det 

tredje kriteriet anses vara uppfyllt oberoende av vad parterna hävdar. Det innebär alltså att 

principens samtliga kriterier är uppfyllda och dold samäganderätt kan tillämpas.  
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5.5 Gemensamt förvärvad 

Det första kriteriet som ska vara uppfyllt för att hävda dold samäganderätt är att makarna eller 

samborna ska förvärvat fastigheten för gemensamt bruk. Det innebär att makarna eller 

samborna ska varit i ett förhållande vid förvärvstidpunkten och att syftet med förvärvet var att 

skaffa en gemensam fastighet. Kriteriet kan fastställas genom att kontrollera datum för 

äktenskapets ingående eller vilken adress de varit folkbokförda på vid den tidpunkten. De 

rättsfall som behandlats i uppsatsen visar på att HD lägger stor vikt vid att avgöra om makarna 

eller samborna förvärvat fastigheten för gemensamt bruk. Ett rättsfall som behandlas i denna 

uppsats visar på att parterna kan vara oense om hur deras boendesituation och relation såg ut 

vid förvärvstidpunkten. När parterna är oense får HD göra en bedömning vad som verkar mest 

sannolikt utifrån folkbokföringsadress och andra underlag och vittnesmål som styrker makarnas 

eller sambornas situation. 82 Vidare framkommer det genom de rättsfall som analyserats att 

parterna inte behöver uttryckt vid förvärvstillfället att fastigheten ska förvärvas för gemensamt 

bruk. Det har alltså ansetts tillräckligt att makarna eller samborna varit bosatta tillsammans en 

tid innan förvärvet eller att de varit i ett samboförhållande eller äktenskap vid tidpunkten av 

förvärvet.  

 

Att det inte krävs någon särskild bevisning för att styrka detta kriterium underlättar för den 

dolda ägaren att kunna hävda sin rätt till fastigheten. Det första kriteriet att fastigheten ska vara 

förvärvad för gemensamt bruk är i jämförelse med kriteriet om ekonomiskt bidrag tydligare att 

förstå och lättare att bevisa eftersom makarna eller samborna ska varit bosatta och nyttjat 

fastigheten tillsammans efter förvärvstillfället. Detta kan exempelvis bevisas genom att 

kontrollera vilken adress som parterna varit folkbokförda på i direkt anslutning till 

förvärvstidpunkten och tiden efter. Det är vanligen relativt enkelt att avgöra hur parternas 

relation och boendesituation utspelades vid förvärvstillfället trots att det kan ha gått lång tid 

mellan förvärvet av fastigheten och tills dess att ärendet går till domstol.  

 

 

5.6 Ekonomiskt bidrag 

Efter en analys av rättsfallen framkommer att det således finns olika sätt att uppfylla kriteriet 

om det ekonomiska bidraget, då det kan vara uppfyllt genom att en närstående till den dolda 

ägaren lämnat pengar eller på annat sätt möjliggjort förvärvet för parterna.                                                 

Det ekonomiskt bidraget behöver alltså inte lämnas direkt av den dolda ägaren. 

Parternas avsikt vid tidpunkten för förvärvet skulle kunna bli problematiskt att bevisa ifall de 

ekonomiska bidragen som sker efter förvärvstillfället skulle tas med vid bedömningen om dold 

samäganderätt föreligger. Det beror på att de insatser som sker i fastigheten efter 

förvärvstillfället inte kan påvisa den avsikt som parterna haft vid förvärvstidpunkten. Därav är 

det av stor vikt att den dolda ägaren bidrar ekonomiskt till själva förvärvet av fastigheten för att 

kunna hävda principen. Det ekonomiska kriteriet innebär också ett visst skydd för öppna ägaren 

i det fall den maken eller sambon som hävdar dold samäganderätt inte har rätt till fastigheten 

eftersom den inte bidragit ekonomiskt på något sätt. Kriteriet gör det möjligt för den öppna 

ägaren att fortsätta inneha ensam äganderätt till fastigheten i det fall den dolda ägaren inte har 

bidragit ekonomiskt och då inte kan ansetts uppfyllt kriterierna, därmed kan dold samäganderätt 

inte tillämpas i ett sådant fall.   

 

  

                                                      
82 NJA 2008 s.826.  
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I rättsfallet NJA 1981 s. 693 tillämpades dold samäganderätt trots att den dolda ägaren inte 

kunde anses bidragit självs direkt till förvärvet. Makarna förvärvade fastigheten av den dolda 

ägarens far som var villig att ge ett förmånligt pris för att trygga framtiden för sitt barn. Den 

dolda ägaren gjorde i detta fall inte någon aktiv handling för att underlätta förvärvet. I detta fall 

ansågs det tillräckligt att makarna kunde förvärva fastigheten med hjälp av den dolda ägarens 

far. Det här rättsfallet visar på att kriteriet om ekonomiskt bidrag tolkas utifrån varje enskilt fall 

och kan bedömas utifrån olika förutsättningar.  

 

 

5.7 Gemensam partsvilja  

Enligt praxis anses kriteriet om gemensam partsvilja uppfylld endast i det fall som första 

kriteriet är uppfyllt. Är fastigheten inte förvärvad för gemensamt bruk kan makarna eller 

samborna inte haft en gemensam partsvilja att äga fastigheten tillsammans. Skulle en partsvilja 

funnit mellan makarna eller samborna skulle kriteriet om att fastigheten ska vara förvärvad för 

gemensamt bruk varit uppfylld eftersom parterna då också brukat fastigheten gemensamt efter 

förvärvstidpunkten. Makarna eller samborna behöver inte uttryckt en partsvilja att samäga 

fastigheten, det har i praxis ansetts uppfyllt genom att parterna uppfyllt de övriga kriterierna 

och HD menar då att en tyst överenskommelse mellan parterna kan sannolikt antas. 

 

Kriteriet kan uppfyllas trots att den öppna ägaren kan hävda att det inte funnit en vilja från 

dennes sida att samäga fastigheten. Det är alltså de två övriga kriterierna som styr om den 

gemensamma partsviljan kan anses uppfylld i det fall parterna är oense om situationen. Att det 

framkommit i praxis att HD i vissa fall antagit att det funnits en partsvilja utifrån övriga kriterier 

är rimligt eftersom fastigheten måste anses vara förvärvad med samäganderätt då båda parter 

brukat fastigheten efter förvärvet och bidragit till köpet. Trots att detta kriterium inte kräver 

någon egen bevisning på grund av att det kan anses uppfyllt först när de andra kriterierna är 

uppfyllda, är detta kriterium en viktig del vid bedömningen för principen. Det är eftersom detta 

kriterium visar på att kriterierna bygger på att parterna vid förvärvstillfället ska velat samäga 

fastigheten och tillsammans förvärvat den.   

 

 

5.8 Bulvanfall  

I bulvanförhållanden är den dolda ägaren medveten om att denne inte är insatt som öppen ägare. 

Det är vanligen ett taktiskt handlande från den dolda ägaren för att undanhålla en viss egendom 

från exempelvis eventuella borgenärer. Vid bulvanfall kan dold samäganderätt tillämpas för 

den dolda ägarens fördel eftersom den kan vara dold ägare tills den väljer att hävda principen. 

I dessa fall är parterna vanligen överens om deras handlande, alltså att endast ange den ena 

maken eller sambon i köpehandlingen. Principen om dold samäganderätt kan vanligen 

aktualiseras i bulvanfall och dömas till den dolda ägarens fördel, trots att domstolen är 

medveten om parternas avsikt med att endast ange en part som öppen ägare. De fall där 

principen inte blir tillämpar är vanligen vid illojala bulvanskap. Det leder till stor nackdel för 

eventuella borgenärer som inte anses ha bättre rätt till egendomen och därmed inte kan utmäta 

fastigheten för den dolda ägarens skulder. Ett exempel på när dold samäganderätt hävdades i 

samband med ett bulvan fall var i NJA 1982 s. 589 där domstolen hade kännedom om 

bulvanskapet men lät det inte vara ett hinder för att tillämpa principen. 
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5.9 Reglerad i lag   

Om principen var reglerad i lag skulle det kunna medföra att kriteriernas förutsättningar lämnar 

mindre utrymme för tolkning vid bedömning av principen. Bestämmelserna gällande dold 

samäganderätt skulle alltså kunna bli tydligare och innebära en mer enhetlig bedömning där det 

inte gavs lika mycket utrymme för tolkning från fall till fall. Det har skett en stor utveckling 

inom principen från år 1980 då första avgörandet från HD kom tills idag. Det har skett stora 

förändringar bland annat gällande vilken karaktär en fastighet ska inneha för att dold 

samäganderätt ska kunna aktualiseras. I och med att principen inte är lagreglerad kan det 

medföra att det kommer ske en fortsatt utveckling av bestämmelserna gällande dold 

samäganderätt. Det kan medföra att bestämmelserna för principen inte framstår som tydliga och 

legitima eftersom bestämmelsernas innebörd kan ändras genom ett nytt avgörande från HD.  

 
En positiv följd av att principen ännu inte är lagregerad är att kriterierna enkelt går att utveckla 

och förändra om det uppstår brister vid bedömningen för dold samäganderätt. Det kan ske en 

snabb utveckling av bestämmelserna i och med att den ändring som sker inte behöver gå igenom 

alla steg inom lagstiftningsprocessen. Trots detta skulle en lagreglering av principens 

bestämmelser kunna vara till fördel både för parterna som kan hävda principen och för att 

underlätta bedömningen om kriterierna kan anses vara uppfyllda.  
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