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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att redogöra för huvudsakliga särdrag och genomgripande principer i 

de svenska och ryska rättssystemen i fråga om reglering av makars förmögenhetsförhållanden. 

Uppsatsens kärnfråga är äktenskapsförord som en rättslig företeelse samt huruvida det kan 

reglera makars egendomsförhållanden och inverka på egendomsordning och bodelning.   

Denna studie baseras främst på en rättsdogmatisk och komparativrättslig metod med 

syfte att jämföra de båda ländernas rättsregleringar. Även engelsk och amerikansk rätt 

presenteras för att ge inblick i common law-synen på äktenskapsförord. Eftersom studien 

lägger tyngdpunkten vid svensk och rysk rätt, behandlas de engelska och amerikanska 

rättsordningarna mindre ingående än de svenska och ryska. Eftersom det föreligger 

fundamentala skillnader mellan rättssystemens struktur, presenteras även en översiktlig 

beskrivning av dessa rättsordningars huvuddrag i relevanta avsnitt.   

Uppsatsens huvuddel inriktar sig på jämförelse mellan svensk och rysk 

äktenskapslagstiftning med fokus på egendomsordning och äktenskapsförord. Inom den 

svenska äktenskapsrätten gäller en principiellt annan reglering beträffande makars 

egendomsförhållanden jämfört med den ryska. Den baseras nämligen på principen om 

särförvaltning, medan i rysk rätt råder makars samäganderätt i relation till egendom förvärvad 

i äktenskapet. En annan viktig skillnad är att enligt svensk rätt blir såväl egendom som makar 

innehaft innan äktenskapet som sådan de förvärvat under äktenskapet föremål för bodelning. 

Enligt rysk rätt ingår endast egendom som makar förvärvat under äktenskapet i bodelning. 

Däremot har båda ländernas rättsregleringar av bodelningsprocessen många gemensamma 

drag, nämligen att bodelningen styrs av likadelningsprincipen och vardera maken får som 

huvudregel var sin hälft av makarnas gemensamma egendom. I fråga om äktenskapsförord har 

svensk och rysk lagstiftning likartat synsätt beträffande förordets formkrav och registrering. 

Samtidigt föreligger väsentliga skillnader i ländernas regleringar av förordets innehåll och 

processen för dess upprättande. Det ställs nämligen strängare krav på förordets innehåll i 

fråga om dess inverkan på handlingens giltighet enligt den ryska regleringen.  

I analysdelen ligger fokus på eventuella för- och nackdelar med båda rättsregleringarna, 

samt på möjliga konsekvenser det kan få för makarna. Äktenskapsförordet som ett 

regleringsinstrument av makars förmögenhetsförhållanden, samt huruvida svenska regler är i 

behov av förändring analyseras utifrån civil law- och common law-synen.   
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1. Inledning 

1.1.  Inledande presentation och problemformulering 

Med den ekonomiska och vetenskapliga utvecklingen de senaste 20–40 åren har gränserna för 

den familjära världen för individen utvidgats avsevärt. Dagens globalisering påverkar 

människans vardag och bidrar till att gränsöverskridande kontakter blir allt fler.
1
 Idag 

begränsar man inte sina möjligheter med endast sitt hemland. Man reser världen runt, träffar 

olika människor och flyttar allt oftare till ett annat land för att studera, arbeta eller bygga 

familj.
2
 Mänskliga relationer har blivit komplicerade både ur ett kulturellt, ekonomiskt och 

även juridiskt perspektiv. Det har blivit vanligare att människor med olika kulturella 

bakgrunder och mentaliteter ingår äktenskap, vilket ibland leder till att det kan uppstå 

svårigheter rörande avgörandet av vilka rättsregler som ska tillämpas på sådana relationer när 

det gäller exempelvis de familjerättsliga aspekterna.
3
 I äktenskap av internationell karaktär 

kan det förekomma att en av makarna har ekonomiska förbindelser med sitt hemland i form 

av t.ex. äganderätt, affärsverksamhet eller andra tillgångar. 

Vissa problem kan uppstå i detta sammanhang i fråga om rättstillämpningen vid 

exempelvis eventuell upplösning av äktenskap eller bodelning. Eftersom det handlar om olika 

länders rättssystem, behöver domstolar och myndigheter utreda huruvida de överhuvudtaget 

blir behöriga att avgöra en fråga med internationell anknytning, samt avgöra vilken relevant 

lagstiftning som ska appliceras i en sådan situation. Båda makars hemländers lagar kan vara 

tillämpliga vid samma rättsliga situation beroende på de konkreta förhållandena.
4
 För makar 

kan detta medföra vissa svårigheter att identifiera huruvida de aktuella reglerna gällande i ett 

land är fördelaktiga eller ofördelaktiga för vardera maken jämfört med det andra landets 

rättsregler. Det kan emellertid i många fall vara möjligt att undvika onödiga oenigheter och 

                                                           
1
 Ahrne, Göran, Upptäckten av det globala, artikel om globalisering, Sociologisk Forskning, nr 1, 2007, s. 68-76. 

2
 Enligt SCB databas har antal personer som har fått ett svenskt medborgarskap stigit från 28 893 år 2004 till 

50 167 år 2013. Statistiska centralbyrån (utg.), pressmeddelande, nr 2014:40, 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101N/MedborgarByteLandR/t

able/tableViewLayout1/?rxid=9df7a6e2-908f-49f9-a6d6-f8ce31604565, lydelse 5 februari 2015. 

År 2013 invandrade cirka 116 000 personer till Sverige: 55 000 kvinnor och 60 000 män, vilket var en ökning 

med 12 % jämfört med 2012. Migrationsinfos statistik om integration och migration i Sverige, 

http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige, lydelse 5 februari 2015. 
3
 Jänterä-Jareborg, Maarit, Egendomsförhållanden i internationella äktenskap: Om frihet att avtala om tillämplig 

lag samt om lagvalsfrihetens risker för make och borgenär, SvJT, 1994, s. 447. 
4
 Beträffande makars förmögenhetsförhållanden vid anknytning till en främmande stat är lag (1990:272) om 

internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden [cit. LIMF] tillämplig. LIMF 4 § 

föreskriver att om tillämplig lag inte bestämts genom avtal, gäller lagen i den stat där makarna tog hemvist när 

de gifte sig. Om båda makarna senare tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, tillämpas 

istället den statens lag. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101N/MedborgarByteLandR/table/tableViewLayout1/?rxid=9df7a6e2-908f-49f9-a6d6-f8ce31604565
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101N/MedborgarByteLandR/table/tableViewLayout1/?rxid=9df7a6e2-908f-49f9-a6d6-f8ce31604565
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige
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tvister mellan makar med hjälp av olika slags avtal och, bl.a., ett rättsligt institut som 

äktenskapsförord. Reglering av makars förmögenhetsförhållanden med hjälp av 

äktenskapsförord är därför av väsentlig betydelse i praktiken.
5
 I detta arbete kommer en 

jämförelse mellan de svenska och ryska lagstiftningarna att presenteras beträffande frågan om 

makars förmögenhetsförhållande och äktenskapsförord.   

 

1.2. Syfte och frågeställning  

Anledningen till ämnesvalet är att ämnet kan vara av praktisk betydelse främst för 

rättstillämpare, nämligen praktiserande jurister, som jobbar inom det familjerättsliga området, 

men även för myndigheter och domstolar. En del av den praktiska verksamheten för jurister är 

att komma i kontakt med utländsk rätt i dess olika utslag, och det kan därför vara värdefullt att 

få kännedom om ett annat lands rättssystem för att sedan ge råd till sina klienter.
6
 Det kan 

också ha värde för rättssociologer, som utforskar närliggande ämne, att få en bild av hur olika 

rättsliga lösningar fungerar i praktiken.
7
 Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka 

likheter och skillnader mellan de svenska och ryska rättssystemen som finns i rättsregleringen 

av makars egendomsförhållanden, samt huruvida de eventuella skillnaderna är till för- eller 

nackdel för makar. Vidare syftar uppsatsen till att presentera äktenskapsförord som en rättslig 

företeelse, samt undersöka dess möjligheter i fråga om reglering av makars 

förmögenhetsförhållanden. 

Den första fråga som ska redas ut är vilka gemensamma drag och skillnader som 

karakteriserar de svenska och ryska rättssystemen. Nästa fråga är vilka principer och särdrag 

som karakteriserar makars förmögendomsförhållanden enligt de svenska och ryska 

rättssystemen. Vidare kommer frågan om vilken egendom som anses vara makars 

gemensamma och enskilda att behandlas, den om vilken egendom som blir föremål för 

bodelning vid äktenskapets upplösning genom äktenskapsskillnad. Eventuella för- och 

nackdelar med båda länders äktenskapsrättsliga regleringar, samt möjliga konsekvenser för 

vardera maken som eventuella skillnader i rättsregleringarna kan medföra, kommer att 

analyseras utifrån ett sociologiskt perspektiv. Äktenskapsförord som en rättslig företeelse är 

nästa frågeställning. Den sista frågan är huruvida äktenskapsförord kan vara ett lämpligt 

verktyg för att reglera makars egendomsförhållanden och att förutse resultatet av bodelning. 

                                                           
5
 Agell, Anders, Brattström, Margareta, Äktenskap, samboende, partnerskap, Iustus Förlag, 2011, s. 133. 

6
 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, Nordstedts Juridik, 2003, s. 19. 

7
 Bogdan, s. 40. 
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1.3.  Avgränsningar  

I uppsatsen kommer en komparation att göras mellan de svenska och ryska rättsregleringarna 

av makars förmögenhetsförhållanden och äktenskapsförord. Frågan om vilken egendom som 

är makars gemensamma eller enskilda, vilken egendom som blir föremål för bodelning, samt 

frågan om äktenskapsförord kommer att behandlas utförligt. I fråga om äktenskapsförord 

kommer även en inblick i common law
8
 att ges med syfte att jämföra dess rättsreglering med 

den svenska rätten och att utveckla eventuellt resonemang de lege ferenda utifrån vad som 

framkommit de lege lata. Det blir emellertid inte en fullständig komparation, utan endast 

vissa aspekter av engelsk och amerikansk rätt kommer att behandlas i detta avseende.  

Ämnet anses vara aktuellt på grund av det stora antalet äktenskap med 

utlandsanknytning
9
 som ingås, och makars eventuellt olika uppfattningar av egendomsfrågan 

utifrån skillnader i rättssystemen i deras hemländer. Därför kunde detta arbete ha omfattat en 

bredare frågeställning. Äktenskapets upplösning genom den ena makens död, samt bodelning 

under äktenskapet och med anledning av makes död behandlas inte i uppsatsen. Utanför 

ramen för detta arbete faller även samäganderätt enligt svensk lagstiftning, såväl öppen som 

dold. Framställningen inskränker sig dock till vardera makens rätt till egendom som maken 

äger själv. Frågan om hur bodelningsförrättningen ser ut skulle också kunna ha varit av 

intresse. Egendomsordningen är emellertid ett omfattande ämne och en utförlig redovisning 

ryms inte inom uppsatsens ram. Därför kommer en väldigt kortfattad beskrivning av 

bodelningsled att presenteras. Såväl en allmän jämkningsregel enligt ÄktB 12 kap. 1 § som 

jämkning av föravtal enligt ÄktB 12 kap. 3 § 2 st. faller utanför denna uppsats. Frågan om den 

allmänna jämkningsregelns neutraliserande verkan i förhållande till ett oskäligt 

äktenskapsförord, kommer därför inte att diskuteras närmare. 

En mer djupgående undersökning av de sociologiska aspekterna av äktenskapsförordets 

effekt i olika rättssystem skulle också kunna ha behandlats. I syftet att djupare undersöka 

frågeställningen, väljer jag dock att lyfta fram endast vissa sociologiska aspekter förknippade 

med äktenskapsförord i Ryssland. Av utrymmesskäl, samt p.g.a. att det ofta anses vara svårt 

                                                           
8
 Enligt olika grupperingar kallas dessa rättfamiljer för anglo-amerikanska rättssystemet, anglo-saxonska 

rättsfamiljen eller Common Law. Se Zweigert, Konrad, Kötz, Hein, An Introduction to Comparative Law, North-

Holland Publishing Company, 1977, s. 57 och 62-67. 
9
 Enligt SCBs skrift Familjeförändringar kring 1990 fanns det 1990 cirka 1 600 000 gifta par i Sverige. Av dessa 

var 100 000 där båda makarna var födda utomlands och 140 000 där en av makarna var född i Sverige och den 

andra - utomlands. Statistiska meddelanden 1993 Familjeförändringar kring 1990, Statistiska Centralbyrån, 

SCB-Tryck, 1993, Tabell 28:1 (sammanboende par, fördelning på kvinnans och mannens födelseland), s. 244. 
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att avgränsa olika egendomsslag, kommer frågan om olika typer av egendom endast att 

behandlas översiktligt i avsnitten om makars egendom.
10

 

 

1.4. Metod och material 

I mitt arbete kommer jag att jämföra de två olika rättsordningar som reglerar makars 

egendomsförhållanden vid äktenskapsskillnad enligt de svenska och ryska 

äktenskapslagstiftningarna. Därför kan en komparativ metod i kombination med en 

rättsdogmatisk metod vara lämplig för att undersöka den valda frågeställningen. En 

komparativ metod innebär en jämförelse mellan olika rättssystem
11

 med syfte att undersöka 

deras likheter och skillnader, samt bearbetning genom bl.a. jämförande värdering av de olika 

rättsordningarnas lösningar.
12

 Rättsdogmatiken syftar till att fastställa, tolka och systematisera 

gällande rätt med hjälp av de allmänt accepterade rättskällorna, nämligen lagtexter, 

förarbeten, rättspraxis samt rättsvetenskaplig litteratur, d.v.s. de lege lata-perspektiv.
13

 Detta 

hindrar dock inte att man vid rättsdogmatisk argumentation vidgar perspektivet och går 

utanför gällande rätt, d.v.s. de lege ferenda-perspektiv.
14

 

Vissa aspekter från en rättssociologisk metod kommer också att tillämpas för att ur ett 

samhälleligt perspektiv undersöka båda systemens för- och nackdelar, samt möjliga 

konsekvenser för vardera maken. Rättssociologin, som studerar rättsliga fenomen med 

samhällsvetenskapliga metoder och handlar om relationer mellan rätt och samhälle,
15

 kommer 

därför att bli aktuell i detta arbete. Dessutom har rättssociologin gemensamma grunder och 

kontaktpunkter med den komparativa metoden och bidrar till förståelse av andra länders 

rättssystem vid komparativa rättsliga undersökningar.
16

 Rättssociologin går ut på att mäta, 

bevisa och förklara hur rättsregler påverkar beteende och hur beteende påverkar rättsregler.
17

 

                                                           
10

 Teleman, Örjan, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa Norstedts Juridik, 2011, s. 46 [cit. Teleman, 

Bodelning]. 
11

 Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, 2013, s. 141. 
12

 Bogdan, s. 18. 
13

 Korling, Zamboni, s. 21; Peczenik, Alexander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249-272, s. 249; se 

även Peczenik, Alexander, Empirical Foundations of Legal Dogmatics, Essays in Legal Theory, New Social 

Science Monographs, 1970, s. 40 f.  
14

 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 1-10, s.4.  
15

 Korling, Zamboni, s. 207. Se även Aubert, Vilhelm, Inledning till rättssociologin, Almqvist & Wiksell Förlag, 

1980, s. 27. 
16

 David, René, Brierley, John E.C., Major Legal Systems in the World Today. An Introduction to the 

Comparative Study of Law, Stevens & Sons, 1985, s. 13 f. 
17

 Svanberg, Jan, Rättssociologi – en introduktion, Studentlitteratur, 2008, s. 43. 
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Det finns dock vissa risker i att tillämpa den komparativa metoden, som bl.a. är 

förknippade med att man på ett felaktigt sätt använder juridiska rättsinstitut som inte är 

gångbara i det studerade främmande rättssystemet jämfört med den svenska rätten.
18

 Det kan 

även inträffa vissa översättningsproblem, d.v.s. att det finns utländska juridiska termer och 

begrepp som saknar motsvarighet i svenska språket och tvärtom.
19

 Dessutom kan metoden 

brista i det avseendet att man endast använder en ren parallell beskrivning av olika aspekter i 

de två rättssystemen eller beskriver endast ett av dem.
20

 Vidare kan nämnas en risk i att 

använda opålitliga rättskällor p.g.a. bristande tillgång till översatt utländskt material.
21

 

 För att förebygga metodriskerna ska jag inledningsvis göra en översiktlig genomgång 

av begrepp som kommer att användas i detta arbete. De begrepp som inte går att översätta på 

ett korrekt sätt kommer att förklaras på svenska. Vidare kommer jag att stegvis jämföra de 

valda rättsfrågorna utifrån båda rättssystemen för att klargöra vilka skillnader och likheter 

samt för- och nackdelar som finns, samt huruvida det kan påverka makars rättsliga ställning. I 

syfte att strukturera uppsatsens uppläggning och att underlätta läsarens uppfattning av 

framställningen kommer beskrivningen av svensk respektive rysk reglering att placeras i 

separata avsnitt. I detta arbete ska jag försöka tillämpa utländska rättskällor med försiktighet 

och främst använda primära officiella utländska rättskällor. Om det visar sig finnas relevant 

översatt material, kommer sekundära rättskällor att föredras framför de primära. 

Arbetsmaterialet som kommer att användas i denna uppsats är de relevanta 

författningstexterna, förarbeten, doktrin samt rättspraxis. Materialet kommer till största delen 

att vara svenskt och ryskt, men också engelska och amerikanska källor kommer att användas. 

De svenska källor som kommer att tas i beaktande i störst utsträckning är lagtexter och 

doktrin. Trots att svenska rättsfall är relativt få inom det familjerättsliga området, kommer 

praxis i viss utsträckning likväl att vara intressant att analysera inom ramen för denna uppsats. 

Däremot är rysk rättspraxis väldigt omfattande, vilket möjliggör en undersökning av denna 

utan något hinder. Bland de ryska källorna är det lagtexter som främst står i fokus i 

utforskningen p.g.a. att praxis och doktrin inte hör till de officiella rättskällorna i Ryssland.
22

 

De kan dock ändå vara av intresse för djupare undersökning av det aktuella ämnet.  

                                                           
18

 Bogdan, s. 43. 
19

 Bogdan, s. 52. 
20

 Korling, Zamboni, s. 141. 
21

 Bogdan, s. 45. 
22

 Burnham, William, Danilenko, Gennady M., Law and Legal System of the Russian Federation, Parker School 

of Foreign and Comparative Law, Columbia University, Juris Publishing, 2004, s. 25. Om de officiella 

rättskällorna se vidare avsnitten 2.3 och 2.4.  
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1.5.  Disposition  

Framställningen inleds med avsnitten om de svenska och ryska rättssystemens särdrag, 

historiska utveckling och tillämpliga rättskällor. Den första delen av den materiellrättsliga 

undersökningen kommer att handla om vilka normer och principer som gäller makars 

egendomsförhållanden. Vidare kommer frågan om vad som anses vara makars gemensamma 

respektive enskilda egendom, samt vilken egendom som blir föremål för bodelning vid 

äktenskapsskillnad att redas ut. Rättspraxis på detta område kommer också att redovisas 

översiktligt i relevanta avsnitt. Vidare kommer eventuella för- och nackdelar av båda 

rättssystemen att analyseras. De viktigaste likheterna och skillnaderna i dessa rättsregleringar 

kommer att ställas mot varandra och kommenteras. Därefter kommer det att redogöras för 

äktenskapsförord som en rättslig företeelse, inklusive formkrav, tolkningsaspekten, 

jämkningsmöjligheter och ogiltighetsregler. I samma avsnitt kommer engelsk och amerikansk 

syn på äktenskapsförord att presenteras i huvuddrag. I den sista delen av arbetet kommer 

frågan om huruvida äktenskapsförord kan vara ett lämpligt verktyg för att reglera makars 

egendomsförhållanden och för att förutse resultatet av bodelning att analyseras. Analysen 

innehåller även resonemang de lege ferenda utifrån den behandlade problematiken 

beträffande den rättsliga regleringen av äktenskapsförord. Utgångspunkten är att den nämnda 

frågeställningen kommer att behandlas utifrån en jämförelseanalys av de svenska och ryska 

rättssystemen, med vissa inslag av common law-rättssystemet.  

 

1.6.  Litteraturläget 

Ett betydande antal verk har författats inom det valda ämnet, som behandlar makars 

ekonomiska förhållanden, inklusive makars egendom, bodelning och avtal mellan makar. 

Bland de senaste arbetena av svenska författare kan bl.a. Ekonomisk familjerätt av Folke 

Grauers
23

 och femte upplagan av Anders Agells och Margareta Brattströms Äktenskap, 

samboende, partnerskap
24

 nämnas. Båda författarna behandlar frågor som rör såväl äktenskap 

som samboförhållanden. Medan Grauers koncentrerar sig på egendomsförhållandena, 

behandlar Agell och Brattström mer ingående själva äktenskapet och samboendet som 

rättsliga företeelser, med tonvikten på de viktigaste principerna i lagstiftningen, samt 

rättstillämpningsproblemen inom det familjerättsliga området. Författarna belyser frågor som 

                                                           
23

 Grauers, Folke, Ekonomisk familjerätt. Makars & sambors egendom & bostad. Gåva, arv, testamente och 

boutredning, Karnov Group Sweden, 2012. 
24

 Agell, Anders, Margareta, Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, Iustus, 2011. 
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rör bodelning, äktenskapsförord samt arv och testamente. Örjan Telemans arbete Bodelning 

under äktenskap och vid skilsmässa
25

 tar sin plats i den centrala familjerättsliga litteraturen. 

Bokens femte upplaga behandlar genomförandet av bodelning med beaktande av ändringar i 

lagstiftningen, samt viktiga avgöranden av HD och hovrätterna. Andra upplagan av Örjan 

Telemans arbete Äktenskapsförord
26

 ger en utförlig bild av Äktenskapsbalkens regler om 

äktenskapsförord, samt en analys av rättspraxis.  

Det finns också ett omfattande ryskt material inom det aktuella området, såväl artiklar 

som längre verk som behandlar makars förmögenhetsförhållanden i Ryssland. Av de mest 

kända senaste arbetena ska följande nämnas: Krasheninnikov P.V., Комментарий к 

семейному кодексу
27

 och Grishaev S.P. Семейное право.
28

 Dessa verk behandlar de 

viktigaste familjerättsliga områdena, inklusive makars ekonomiska relationer under 

äktenskapet, samt aktuella frågor kring äktenskapsskillnad. Avhandlingen Раздел 

имущества при разводе супругов, правовые вопросы av Alimova Н.А.
29

 behandlar de 

rättsliga aspekterna av bodelning vid äktenskapsskillnad. Семья: права и обязанности 

супругов, брачный договор av Averjanova Y.S. ger en ingående analys av vilka rättigheter 

och skyldigheter äktenskapet medför för makarб samt äktenskapsförordets verkan i fråga om 

reglering av makars egendomsförhållanden.
30

 

 

1.7. Terminologi och definitioner  

I syfte att konsekvent tillämpa begrepp kommer följande definitioner att användas i detta 

arbete: 

Civil Law – tillämpas i bemärkelse av det kontinentaleuropeiska rättssystemet. 

Common Law – tillämpas i bemärkelse av det anglo-amerikanska rättssystemet eller den 

anglosaxiska rättsfamiljen. 

                                                           
25

 Teleman, Bodelning. 
26

 Teleman, Örjan, Äktenskapsförord, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2012 [cit. Teleman, Äktenskapsförord]. 
27

 Krasheninnikov, P.V. (red.), Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации под редакцией 

Крашенинникова П.В. (Kommentar till familjebalk), Statut, 2012 [cit. Krasheninnikov, Familjerätten]. 
28

 Grishaev, S.P., Семейное право (Familjerätt), Prospekt, 2013. 
29

 Alimova, Н.А., Раздел имущества при разводе супруговv. Правовые вопросы (Bodelning vid skilsmässa. 

Rättsfrågor), Jurist, 2009. 
30

 Averjanova, Y.S., Семья: права и обязанности супругов. Брачный договор (Familj: makars rättigheter och 

skyldigheter. Äktenskapsförord), Vesj, 2008. 
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Make, part – i denna uppsats kommer en könsneutral definition make och den andra maken 

beteckna man, hustru eller samkönade partner i äktenskapet. Vidare kommer definitioner part 

och den andra parten att ha samma beteckning som begreppet make.  

Rättsnorm, rättslig norm – är enligt den ryska doktrinens mening en regel som hör till 

rättssystemet
31

 och likställs med det i svenska doktrinen förekommande begreppet rättsregel. 

Begreppen rättsnorm och rättslig norm används i avsnitten som behandlar den ryska rätten.     

Normativ rättslig akt, normativ rättsakt – rättslig akt utfärdad enligt ett fastställt förfarande 

av en vederbörligen bemyndigad statsmakts organ eller en lokal myndighet.
32

 

Kodifierad författning – motsvarar det som betecknas som balk i den svenska 

rättsregleringen eller code i den engelska rättsregleringen. 

Lag – tillämpas i begreppets vida mening som förutom lagar i strikt mening omfattar även 

andra föreskrifter som innehåller rättsliga regler. 

Makars förmögenhetsförhållanden, egendomsförhållanden – dessa begrepp används 

parallellt och har samma betydelse inom denna uppsats. Med dessa begrepp betecknas makars 

förhållande i relation till egendom, rådighet, förvaltning, skuldansvar och bodelning. 

Äktenskapsförord, förord – dessa begrepp används parallellt och har samma betydelse inom 

uppsatsens ram. I avsnitten som behandlar engelsk och amerikansk rätt ska dessa begrepp 

beteckna såväl sådana äktenskapsförord som upprättas före som efter vigseln enligt dessa 

rättssystem i fall när det ska generellt handla om alla typer av äktenskapsförord. 

Giftorättsgods – kommer att användas endast i de delar som relaterar till den svenska 

rättsordningen. 

Engelsk rätt – används i bemärkelsen av common law-rättssystem som gäller i England och 

Wales. 

 

                                                           
31

 Boshno S.V., Норма права: понятие, свойства, классификация и структура, журнал право и 

современные государства (Rättsnorm: definition, egenskaper, klassifikation och struktur), tidskrift 

rättsvetenskap och moderna stater, nr 4, 2014, s. 50. 
32

 Angående detta begrepp se kommentar i Butler, William E, Russian Law, Oxford University press, 2009, 

s. 89-90, not 1 [сit. Butler, Russian Law]; Burnham, Danilenko, s. 9-10. 
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2. De svenska och ryska rättssystemen: historisk tillbakablick och rättslig 

reglering i huvuddrag 

Eftersom denna uppsats utgörs av en jämförelse mellan de svenska och ryska rättssystemen 

beträffande deras familjerättsliga områden, blir det lämpligt att inledningsvis göra en 

översiktlig presentation och historisk tillbakablick av dessa rättssystem. Det är viktigt utifrån 

ett jämförbarhetsperspektiv att förstå om det finns grundläggande likheter och skillnader 

mellan dessa rättsordningar och att identifiera de viktigaste särdragen i varje rättsordning. 

Trots att det finns varierande uppfattningar i doktrinen om vilken rättsfamilj de svenska och 

ryska rättssystemen hör till, finns det gemensamma drag i dessa rättsordningar, oavsett vilken 

indelning man använder, som ger fog att tala om två närstående rättsordningar.  

 

2.1.  Den svenska rättsordningen: särdrag och historisk utveckling  

Det finns olika uppfattningar i doktrinen angående klassificeringen av rättsfamiljer.
33

 Det 

svenska rättssystemet betraktas ofta som en del av det s.k. kontinentaleuropeiska rättssystemet 

som även kallas för romansk-germanska rätten eller civil law-familjen.
34

 Enligt vissa 

klassificeringar ingår den svenska rättsordningen i ett nordiskt rättssystem, vilket ofta 

behandlas i litteraturen antingen som en självständig rättsfamilj
35

 eller som en del av den 

kontinentaleuropeiska gruppen.
36

 Det som talar för att den nordiska rätten utgör en separat 

rättsfamilj är att den nordiska rättsregleringen har en oberoende ställning från common law-

systemet både ur ett historiskt perspektiv och beträffande dess s.k. stilistiska kännetecken 

såsom typiska metoder att skapa den materiella lagen och domarnas betydande ställning. 

Dessutom är utvecklingen av den nordiska rättsordningen inte starkt påverkad av romersk rätt 

och den är därför mer praktiskt orienterad än tysk och fransk rätt, samt saknar kodifikationer 

liknande t.ex. de franska och tyska civilbalkarna. Oavsett vilken gruppering man använder 

uppvisar den nordiska rätten större likheter med kontinentaleuropeiska rättsordningar än med 

andra rättssystem och kan därför hänföras till civil law-familjen. 

                                                           
33

 Angående följande diskussion, se Bogdan, s. 82; Zweigert, Kötz, s. 285; Patrick H, Glenn, Legal Traditions of 

the World, Oxford University Press, New York, 2007, s. 246. 
34

 Bogdan, s. 77 f; David, Brierley, s. 22-31; Peczenik, Alexanedr, Juridikens metodproblem: Rättskällelära och 

lagtolkning, Almqvist & Wiksell, 1974, s. 52 [cit. Peczenik, Rättskällelära]. 
35

 Se t.ex. Malmström, Åke, Rättsordningarnas system: Några synpunkter på ett klassifikationsproblem inom 

den jämförande vetenskapen, Fetskrift till Håkan Nial: Studier i civilrätt och internationell rätt, Norstedt & 

Söners Förlag, 1966, s. 401 ff. 
36

 Bogdan, s. 81 f. Se även t.ex. Zweigert, Kötz, s. 284-293. 
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Historiskt sett baseras svensk rätt, som en del av den nordiska rätten, på tysk rätt från 

1200-talet, med lokala variationer i olika delar av Skandinavien. Den svenska rätten 

utvecklades sedan i nära kontakt med de kontinentala rättssystemen under 1600-talet som ett 

resultat av att Sverige vid tidpunkten för trettioåriga kriget hade förvandlats till en stormakt 

inom den europeiska politiken. I slutet av 1700-talet har inflytande från liberala idéer från 

franska revolutionen bidragit till det vidare utformandet av svensk rätt och efterföljande 

lagstiftningsreformer. Som ett resultat av samverkan inom Skandinavien under den sista 

tredjedelen av 1800-talet och fram till första tredjedelen av 2000-talet fick de nordiska 

rättsordningarna stor likhet även på det familjerättsliga området. Det effektiva samarbetet 

resulterade i att det nordiska rättssystemet löste vissa äktenskapsrättsliga frågor, såsom 

makars lika rättigheter i äktenskapet och nedläggning av skuldprincipen beträffande 

äktenskapsskillnad. Detta redan innan en reform avseende dessa frågor var föreslagen på 

kontinenten i Europa.
37

  

 

2.2.  Den ryska rättsordningen: särdrag och historisk utveckling  

Vad gäller det ryska rättssystemet bör noteras att det också finns olika synsätt i den 

vetenskapliga litteraturen beträffande frågan om vilken rättsfamilj det tillhör. Enligt den 

vanliga klassificeringen i doktrinen hör rysk rätt till den romansk-germanska eller 

kontinentaleuropeiska rättsfamiljen.
38

 Det finns emellertid en rad särdrag som präglar den 

nutida ryska rättsordningen som resultat av dess historiska utveckling, vilket enligt vissa 

rättsvetare skulle tala för att den ryska rätten utgör en separat rättsfamilj.
39

 Det finns dock en 

uppfattning i doktrinen om att den ryska rättsordningen utgör ett övergångssystem med ännu 

inte bestämd slutlig destination, men som till sist kommer att omvandlas till något hybrid 

rättssystem.
40

 Det förekommer ofta i doktrinen att den ryska rättsordningen diskuteras i 

                                                           
37

 Angående detta stycke, se Zweigert, Kötz, s. 286-292. 
38

 Se t.ex. Marchenko M.N., Правовые системы современного мира (Rättssystemen i den moderna världen), 

Zertsalo-М, 2008, s. 528; Arslanov K.M., Проблемы гражданско-правового регулирования: о взаимосвязи 

российскогогражданского права с германской правовой системой, Ученые записки казанского 

университета (Problemen av den civilrättsliga regleringen: Om sambandet mellan rysk civilrätt och det tyska 

rättssystemet, vetenskapliga anteckningar av Kazan Universitet), nr 4, vol. 154, 2012, s. 69-71; Энциклопедия 

юриста (Juristernas encyklopedi), еlektroniska encyklopedier och ordböcker.  
39

 Se t.ex. Butler, Russian Law, s. 5 (1.08) och där anförda källor; Sinukov V.N., Правовые системы и 

правовые семьи (Rättssystem och rättsfamiljer), Matuzova N.I., Maljko A.V. (red.), Теория государства и 

права: курс лекций (Rättsteori och statsteori), Jurist, 2001, s. 470-486; Burnham, Danilenko, s. 6 f. 
40

 De Cruz, Peter, Comparative Law in a Changing World, 2007, s. 193. 
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samband med s.k. socialistisk eller kommunistisk rättsfamilj, som behandlas antingen som en 

självständig rättsfamilj, sovjeträtten,
41

 eller som en del av den socialistiska gruppen.
42

  

Ur ett historiskt perspektiv har det ryska rättssystemet passerat viktiga 

utvecklingsstadier. Det imperialistiska Rysslands rättssystem var präglat av civil law-

traditionen, trots att den inte hade lika starka historiska rötter i Ryssland som i andra 

europeiska civil law-länder. Under 1300-talet och fram till 1500-talet befann sig Ryssland 

under det mongoliska oket och var därför isolerat från resten av Europa. Visst eftertagande av 

romersk rätt och västeuropeisk civil law-tradition inleddes först under 1700-talet genom 

undersökningen av lagtexter, och utvecklades sedan under 1800-talet och fram till början av 

2000-talet. Till skillnad från den svenska rättsordningen har den ryska civilrätten infört 

kodifierade författningar, bl.a. civilbalk, utformade efter de västeuropeiska analoger.
43

 Vid 

tidpunkten för revolutionen 1917 var civil law väletablerat i Ryssland. Även under 

Sovjettiden behöll den ryska rättsordningen många civil law-särdrag men p.g.a. den slutna 

beskaffenheten hos Sovjetregimen och dess isolering från västerländska idéer missade den 

utveckling som pågick under 2000-talet i Västeuropa.
44

 Med upplösningen av Sovjetunionen 

1991 skedde väsentliga förändringar i såväl den politiska som ekonomiska utvecklingen av 

det postsovjetiska Ryssland. Den ryska rättsordningen och lagstiftningen genomgick 

betydande reformer, vilket resulterade i införandet av en helt ny hierarki bland rättskällor. 

Ryska federationens konstitution
45

 infördes 1993 och nya lagar skapades inom alla rättsliga 

områden.
46

  

 

2.3.  Rättskällornas hierarki och äktenskapslagstiftning i Sverige 

Enligt svensk rättsordning hör lagtexter, förarbeten, rättspraxis och doktrin till rättskällor. Att 

i huvuddrag beskriva svenska rättskällor i detta avsnitt anses vara behövlig i relation till 

                                                           
41

 Se t.ex. Malmström, s. 401 ff. 
42

 Se t.ex. Bogdan, s.173-181; Zweigert, Kötz, s. 293-312. 
43

 Den tyska Bürgerliche Gesetzbuch och den franska Le Code civil. Se om detta, t.ex. Zweigert, Kötz, s. 89-110 

och 143-156; Malmström, s. 383; Bogdan, s. 82. 
44

 Angående detta stycke, se Burnham, Danilenko, s. 3 ff. 
45

 Конституция Российской Федерации (Ryska federationens konstitution) [cit. Konstitution]. Engelsk 

översättning, Butler, Russian Law, s. 811 (Constitution of the Russian Federation); Burnham, Danilenko, s. 637. 
46

 Angående detta stycke, se Butler, Russian Law, s. 3 (1.02), 84 (3.184), 90 (4.04), 93 (4.14). Se även Smith B., 

Gordon, State-Building in Russia. The Yeltsin Legacy and the Challenge of the Future, M.E. Sharpe, 1999,          

s. 6-15; Heuman, Susan, Law, Citizenship, and Rights of Non-Russian Nationalities, past and Present, 
Feldbrugge, Ferdinand, (red.), Russia, Europe, and the Rule of Law, Law in Eastern Europe, No. 56, Martinus 

Nijhoff Publishers, 2007, s. 25. 
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efterföljande jämförelse av ryska rättskällor, vilket bidrar till förståelsen om huruvida de 

källor, som kommer att undersökas inom uppsatsens ram, är relevanta utifrån båda ländernas 

rättskällelära. Högst i rättskällornas hierarki står lagtexter och det är främst nationella lagar 

som ska beaktas av rättstillämparen. Domstolarnas plikt att beakta lagar är alltså stark.
47

 

Enligt den svenska rättskälleläran spelar lagregler en dominerande roll som rättskälla.
48

 De 

källor, som bör beaktas, omfattar prejudikat, förarbeten och några sedvanerättsliga regler, 

främst tolkningsregler. Prejudikat och förarbeten bör följas om det inte finns starka skäl som 

talar emot detta.
49

 Förarbeten, d.v.s. de texter som tillkommer i samband med lagstiftningen 

och innehåller information om hur lagen kan tolkas och användas, väger tungt och kan oftast 

ge en vägledning i de fall det förekommer oklarheter i lagtexterna.
50

 Domstolspraxis spelar 

också en betydande roll i rättstillämpningen. Domar och beslut från de högsta instanserna kan 

ha prejudicerande effekt, vilket i vissa fall leder till att nya rättsregler, som kompletterar 

lagtexterna, tillkommer. Rättsfall som har prejudikatverkan väger tungt, oftast tyngre än 

förarbetena. Trots att de inte har bindande karaktär för rättstillämparen kan även utredningar i 

den vetenskapliga litteraturen spela en viss roll i praktiken. I doktrinen behandlas ofta 

komplicerade frågor och rekommendationer ges avseende konkreta fall, vilket dock inte är 

bindande för domstolar utan får beaktas och kan användas som en viss vägledning.
51

  

Det familjerättsliga området regleras i Sverige av ett antal lagar. De viktigaste är 

äktenskapsbalken, sambolagen, föräldrabalken och ärvdabalken.
52

 Utifrån syftet och 

frågeställningen är äktenskapsbalken av störst intresse i denna uppsats. Den nuvarande 

äktenskapsbalken trädde i kraft 1988 som ett resultat av ett omfattande utredningsarbete om 

ekonomiska verkningar av äktenskap och samboförhållanden som genomfördes av 

lagstiftningskommittén (de s.k. familjelagssakkunniga).
53

 Arbetet pågick i flera år och 

resulterade först 1981 i ett omfattande betänkande
54

 och avslutades sedan med att riksdagen 

                                                           
47

 Peczenik, Rättskällelära, s. 49. 
48

 Lehrberg, Bert, Praktisk Juridisk Metod, Institutet för Bank- och Affärsjuridik, 2010, s.99-103. 
49

 Peczenik, Rättskällelära, s. 49 ff. 
50

 Lehrberg, s. 121. 
51

 Angående detta stycke, se Strömholm, Stig, Allmän rättslära: En första introduktion, Norstedts Förlag, 1988, 

s. 38-42, 63-70, 86-89; Hellner, Jan, Rättsteori: En introduktion, Nordstedts juridik, 2006, s. 81-83. Se även 

Lehrberg, s. 99-103, 121-128, 135-155. 
52

 Äktenskapsbalk (1987:230) [cit. ÄktB], Sambolag (2003:376) [cit. SamboL], Föräldrabalk (1949:381) 

[cit. FB], Ärvdabalk (1958:637) [cit. ÄB]. 
53

 Agell, Brattström, s. 22 f. 
54

 Familjelagsakkunniges betänkande SOU 1981:85 Äktenskapsbalk [cit. SOU 1981:85], Agell, Brattström, s. 23.  
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antog den nya balken 1987.
55

 Äktenskapsbalken är sedan 2009 könsneutral, vilket innebär att 

två personer, såväl av samma kön som av olika kön, kan gifta sig med varandra, samt omfattar 

endast gifta par.
56

 Både borgerliga och kyrkliga vigselceremonier leder till ett giltigt 

äktenskap.
57

 Äktenskapsbalken berör frågor beträffande äktenskapets ingående, 

äktenskapsskillnad, makars egendom och bodelning. Regler kring samboförhållanden, 

barnrätt samt arvs- och testamentesrätt utgör separata familjerättsliga områden och har egna 

lagregleringar. 

  

2.4.  Rättskällornas hierarki och äktenskapslagstiftning i Ryssland 

I det ryska rättssystemet, till skillnad från den svenska rätten, tillhör endast normativa rättsliga 

akter
58

 de officiella rättskällorna.
59

 Dessa rättsakter utgör en komplicerad struktur som 

kommer att översiktligt presenteras i detta avsnitt. De viktigaste rättskällorna är följande: 

1) Konstitutionen, som har den högsta rättsliga verkan och är direkt tillämplig i hela den 

Ryska Federationen; 2) Federala konstitutionella lagar;
60

 3) Federala lagar, bl.a. kodifierade 

författningar (balkar) och 4) Underordnade normativa rättsakter, nämligen förordningar av 

presidenten och regeringen.
61

 Det bör noteras att det inte finns källor motsvarande de svenska 

förarbetena i den ryska rättsordningen. Rättspraxis hör normalt inte heller till rättskällorna 

enligt rysk rätt. Prejudicerande avgöranden av högsta domstolsinstanserna, bl.a. Разъяснения 

Пленума Верховного Суда (förtydliganden av Högsta domstolen) och Разъяснения 

Пленума Высшего арбитражного суда (förtydliganden av Högsta skiljedomstolen) kan 

dock i vissa situationer spela betydligt vägledande roll för övriga domstolar, särskilt i fall när 

det finns kontroversiella frågor som inte är reglerade i lagen.
62

 Det pågår dock en diskussion i 

den vetenskapliga litteraturen beträffande frågan om huruvida rättspraxis kan betraktas som 

                                                           
55

 Proposition 1986/87:1 Äktenskapsbalk m.m. [cit. Prop. 1986/87:1], Lagutskottets betänkande LU 1986/87:18 

[cit. LU 1986/87:18], Riksdagsskrivelse 1986/87:159; Agell, s. 22. 
56

 ÄktB 1 kap.1 § 2 st.; Nyström, Gunilla, Familjens Juridik: Enkla svar på svåra frågor, Norstedts Juridik, 

2010, s. 21. 
57

 ÄktB 4 kap. 6 §. 
58

 Angående begreppet normativa rättsliga akter se Butler, Russian Law, s.89-90, not 1; Burnham, Danilenko, 

s. 9-10. Definitionen förklaras i avsnittet 1.7. 
59

 Butler, Russian Law, s. 89 f (4.02, 4.04).  
60

 Burnham, Danilenko, s. 11 f. Angående begreppet federal konstitutionell lag se även not 6 a.a., s. 10. 
61

 Didenko, A.A., Современная система источников права, научный журнал Куб ГАУ (Det moderna 

systemet av rättskällor i rysk rätt, vetenskaplig tidskrift, Cub GAU), nr 30(6), 2007, s. 4; Burnham, Danilenko, 

s. 12-45; Butler, Russian Law, s. 89-123.  
62

 Butler, Russian Law, s. 103-107; Burnham, Danilenko, s. 20 f. 
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en form av rättskälla.
63

 Trots att doktrin inte hör till de officiella källorna och därför inte 

behöver beaktas av rättstillämpare, spelar lagkommentarer en väsentlig roll i den bemärkelsen 

att de ger vägledning beträffande lagarnas rättstillämpning främst för praktiserande jurister.
64

 

Ett viktigt särdrag i det ryska rättssystemet är att det, p.g.a. att Ryska Federationen är en 

federativ stat med 89 federationssubjekt, har en komplex karaktär. Federationen har 

fullständig statsmakt på alla områden som inte är delegerade till subjekten eller hör till den 

gemensamma kompetensen.
65

 

Jämfört med den svenska familjerätten regleras hela det familjerättsliga området i ryska 

rättssystemet huvudsakligen genom en kodifierad författning, nämligen Cемейный кодекс 

(familjebalk),
66

 samt lagar som stadgas i enlighet med familjebalken.
67

 Det måste dock 

påpekas att det förekommer överlappningar mellan familjerätten och civilrätten. I relation till 

frågor som inte är reglerade i familjebalken tillämpas Гражданский кодекс
68

 (civilbalk).
69

 

Det förekommer emellertid att familjebalken hänvisar till regler i civilbalken och tvärtom, 

vilket betyder att båda författningar blir tillämpliga i vissa fall. Familjebalken står under 

gemensam jurisdiktion av Ryska federationen och federationssubjekten. Det kommer även 

direkt till uttryck i familjebalken att vissa frågor hör till jurisdiktionen av 

federationssubjekten. Detta innebär att federationssubjekten kan införa egna normativa 

rättsakter, nämligen balkar eller lagar inom det familjerättsliga området beträffande frågor 

som hör till deras jurisdiktion eller som inte är reglerade i familjebalken. Sådan lagstiftning 

                                                           
63

 Didenko, s. 5-7; Marchenko M.N., Cудебный прецедент: разнообразие понятий и многообразие форм 

проявления, Журнал российского права (Prejudikat: mängd av begrepp och variation av former, rysk 

rättsvetenskapens tidskrift), nr 6, 2006, s. 97. 
64

 Butler, Russian Law, s. 113, Heuman, s. 25. 
65

 Burnham, Danilenko, s. 40 f. 
66

 Семейный кодекс Российской Федерации № 223-ФЗ от 29 декабря 1995 года (Ryska federationens 

familjebalk, nr 223 FZ, 29 december 1995), правовая база Консультант (rättsdatabas Konsultant), 

http://www.consultant.ru/popular/family/, lydelse 5 march 2015 [cit. FamB]. Engelsk översättning: Family Code 

of the Russian Federation, http://www.jafbase.fr/docEstEurope/RussianFamilyCode1995.pdf, lydelse 

5 mars 2015. 
67

 FamB 1 kap. 3 § 2 p. 
68

 FamB 1 kap. 4 §; Butler, Russian Law, s. 458 (10.16), Krasheninnikov, Familjerätten, 5; Nizamieva O.N., K 

вопросу о правовом режиме имущества, приватизированного одним из супругов в браке, Ученые записки 

Казанского университета, (Frågan om den rättsliga regleringen av egendom som har blivit privatiserad av en 

av makarna i äktenskapet, vetenskapliga anteckningar av Kazan universitet), vol. 154, book 4, 2012, s. 136-142. 
69

 Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года (Ryska federationens 

civilbalk, nr 51-FZ, 30 november 1994) правовая база Консультант (rättsdatabas Konsultant), 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/, lydelse 5 mars 2015 [cit. CivB]. Engelsk översättning: Butler, William 

E., (red.), Civil Code of the Russian Federation, Parts 1 & 2, Simmonds & Hill Publishers LTD [cit. Butler, 

Civilbalk]. Finns även tillgänglig i webbform http://www.russian-civil-code.com/, lydelse 5 mars 2015. 

http://www.consultant.ru/popular/family/
http://www.jafbase.fr/docEstEurope/RussianFamilyCode1995.pdf
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/
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måste dock överensstämma med familjebalken.
70

 Om federationssubjektens lagstiftning 

strider mot familjebalken, ska familjebalkens regler tillämpas i motsvarande delar.
71

  

Den nutida familjebalken trädde i kraft 1995 och dess effekt sträcker sig endast till gifta 

par. I motsats till den svenska äktenskapsbalken är familjebalken icke könsneutral och 

giftermål mellan samkönade par är numera förbjudet.
72

 En annan skillnad är att endast 

officiellt registrerade äktenskap genom borgerliga ceremonier anses vara juridiskt erkända 

och medför makars rättigheter och skyldigheter. Trots att religiösa ceremonier är populära, 

kan de inte betraktas som äktenskapets ingående i den juridiska meningen.
73

  

Familjebalken inkluderar de flesta familjerättsliga aspekter, bl.a. normer om familjens 

rättställning, familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter, äktenskapets rättsverkningar i 

det personliga och offentliga hänseendet, barnrätt samt makarnas äganderätt till egendom. Det 

rättsliga institutet samboförhållanden är inte reglerat i den ryska familjerätten. Den enda 

möjliga situation som leder till att familjebalkens regler aktualiseras blir således den officiella 

statliga registreringen av äktenskapet.
74

Arvs- och testamentesfrågor har i analogi med det 

svenska systemet egen lagreglering och står utanför det familjerättsliga området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70

 Konstitution 76 kap. 5 p.; FamB 1 kap. 3 § 2 p.; Butler, Russian Law, s. 458 (10.15); Krasheninnikov, P.V. 

(red.), Kомментарий к семейному кодексу Российской Федерации (Kommentar till Familjebalken) Statut, 

2012, [cit. Krasheninnikov, Kommentar], kommentar till 1 kap. 3 §.  
71

 П. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 № 8 (Högsta domstolens pleni 

avgörande, 31 oktober 2005, nr 8, 4 p.). Se även Kashirin A., Прибавление в семейном законодательстве, 

интервью с П.В. Крашенинниковым, председателем Комитета Государственной Думы по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, Российская правовая газета «эж-

ЮРИСТ» (Tillskott i familjerättslig lagstiftning, en intervju med Krasheninnikov P.V.), Russian juridisk tidning, 

2007, nr 39. 
72

 Butler, Russian Law, s. 460 (10.22). 
73

 FamB 1 kap. 2 §; Butler, Russian Law, s. 459 (10.20); Krasheninnikov, Familjerätten, s. 69; Grishaev, s. 10 f. 
74

 Krasheninnikov, Familjerätten, s. 29. 
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3. Makars förmögenhetsförhållanden: principer, makars egendom och 

bodelningsföremål  

3.1. Principer som gäller makars förmögenhetsförhållanden i Sverige 

Innan diskussionen om egendomsordningen enligt svensk och rysk rätt inleds, behöver frågan 

om vilka principer som reglerar makars förmögenhetsförhållanden lyftas fram. En av de 

viktigaste familjerättsliga principerna i svensk rätt är jämställdhetsprincipen. Den moderna 

äktenskapslagstiftningens utgångspunkt är att makar är jämställda. I förarbetena till 

äktenskapsbalken betonades makarnas ekonomiska självständighet och jämställdhet. Därmed 

tillgodoser äktenskapsbalken lagstiftarens syfte att genom lagstiftningen ge uttryck för 

strävanden efter jämställdhet och värna om makarnas självständighet gentemot varandra.
75

  

Principen om särförvaltning
76

 är en annan princip inom den svenska familjerätten som 

etablerades redan 1921.
77

 Syftet var att ge den hemarbetande kvinnan en andel i den 

förmögenhetsmassa som uppstod under äktenskapet genom framförallt mannens inkomster.
78

 

Enligt denna princip förfogar varje make över sin egendom oavsett om egendomen är 

giftorättsgods eller enskild egendom.
79

 Med giftorättsgods menas egendom som ska ingå i 

bodelning, medan enskild egendom är annan egendom som makarna äger.
80

 Vardera maken 

har samma förfoganderätt över sin respektive egendom som ägare i allmänhet
81

 med 

beaktande av vissa inskränkningar.
82

 Makarna har således självständig äganderätt till sin 

egendom, samt svarar själva för sina skulder, inklusive sådana som var och en av dem skaffar 

under äktenskapet.
83

 Det betyder att vigseln i sig inte innebär någon förändring i förhållande 

till makars respektive borgenärer eller makarna emellan, utan makarna fortsätter att vara två 

självständiga rättssubjekt.  

En makes anspråk på viss andel av den andra makens egendom blir först aktuellt vid 

bodelning. Man pratar då om makars giftorätt i varandras egendom. Någon äganderätt för den 

                                                           
75

 Prop. 1986/87:1, s. 39-43; SOU 1981:85, s. 101 ff; Ryrstedt, Eva, Bodelning och bostad: Ekonomisk 

självständighet eller gemenskap, Juristförlaget i Lund, 1998, s. 51 ff, 126 ff; Teleman, Bodelning, s. 18. 
76

 Teleman, Bodelning, s. 22; Agell, Anders, Nordisk äktenskapsrätt: En jämförande studie av dansk, finsk, 

isländsk, norsk och svensk rätt med diskussion av reformbehov och harmoniseringsmöjligheter, Nord, 2003:2, 

s. 111 [cit. Agell, Nordisk äktenskapsrätt]. 
77

 Giftermålsbalk (1920:405) [cit. GB]. 
78

 Prop. 1986/87:1, s. 39 ff; Agell, Brattström, s. 94. 
79

 ÄktB 1 kap. 3 §; Agell, Nordisk äktenskapsrätt, d. 149 f. 
80

 ÄktB 7 kap. 1 §, 10 kap. 1 §. 
81

 Grauers, s. 23; Nyström, s. 25; Agell, Brattström, s. 52. 
82

 Se om detta i avsnitt 3.3. 
83

 ÄktB 1 kap. 3 §; Agell, Nordisk äktenskapsrätt, s. 136 f; Ryrstedt, s. 59. 
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ene av makarna i den andra makens egendom kan man inte prata om. Det är viktigt att betona 

att det inte föreligger något ägandeförvärv för makar vid äktenskapets ingående. Ett sådant 

förvärv kan ske först endast vid bodelning.
84

 Äganderätten i den andra makens inkomster eller 

egendomsförvärv i princip kan inte uppkomma genom hemarbete. Värdet av hemarbetet 

tillgodoses genom giftorätten som innebär ett anspråk på likadelning vid en framtid 

bodelning.
85

 Från huvudprincipen om makars egendomsreglering kan ett undantag göras 

genom att makar i äktenskapsförord kan bestämma om att viss egendom ska vara enskild.
86

 

En annan viktig princip, som aktualiseras vid bodelningen, är likadelningsprincipen 

eller hälftendelningsprincipen. Principens innebörd är i huvuddrag att giftorättsgodset delas 

lika mellan makarna,
87

 dock med beaktande av ett eventuellt jämkningsbehov.
88

 I förarbetena 

till äktenskapsbalken uppmärksammades att likadelning var ägnad att skapa större rättvisa 

mellan makarna och att makarna med detta system kunde undvika onödiga konflikter.
89

 

 

3.2. Principer som gäller makars förmögenhetsförhållanden i Ryssland 

Familjebalken bekräftar en av de viktigaste konstitutionella principerna om att familjen står 

under statens skydd. Genom att konstitutionen fastslår ett statligt stöd till familjen erkänns det 

att familjen är ett betydelsefullt samhälleligt intresse och att staten tillförsäkrar skydd av de 

rättigheter och berättigade intressen familjerelationens medlemmar har.
90

  

Jämställdhetsprincipen har, i analogi med svensk rätt, en central princip inom den ryska 

familjerätten.
91

 Makars jämställdhet i egendomsförhållandena kommer till uttryck i att 

makarna kar lika rättigheter i relation till egendom som de förvärvar i äktenskapet.
92

 Denna 

princip anses vara av väsentlig betydelse p.g.a. att det fortfarande förekommer fall av 

kvinnans underordnade och beroendeställning i familjen.
93
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 Teleman, Bodelning, s. 22. 
85

 Agell, Brattström, s. 74. 
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 Grauers, s. 25 ff; Burman, Monica, Den farliga familjen och borgenärerna, Burman, Monica, Gunnarsson, 

Åsa (red.), Familjeföreställningar: Om familjens betydelse inom juridik, ekonomi och forskning, Iustus förlag, 

2001, s. 66. 
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 Agell, Nordisk äktenskapsrätt, s. 262 f; Ryrstedt, s. 130; Grauers, s. 24, 49. 
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 Här menas jämkningsregler i ÄktB 12 kap. 
89

 Prop. 1986/87:1, s. 43 f; LU 1986/87:18, s. 14; Ryrstedt, s. 126-129.  
90

 Konstitutionen 7 §, 38 § 1 p.; Butler, Russian Law, s. 457 (10.13); Grishaev, s. 7. 
91

 FamB 7 kap. 34 §; Butler, Russian Law, s. 457 (10.14). 
92

 Kuznetsova I.M., (red.), Комментарий к семейному кодексу Российской Федерации (Kommentar till 

Familjebalken), BEK, 1996, p. 2 i kommentar till FamB 7 kap. 34 §. 
93

 Grishaev, s. 9. 
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I motsats till den svenska ordningen är principen om makars samäganderätt under 

äktenskapet, eller principen om gemensam förvaltning, huvudprincip i den ryska 

familjerättsliga lagstiftningen. Principen innebär att all egendom som makarna förvärvat 

under äktenskapet anses som deras gemensamma.
94

 Enligt den civilrättsliga lagstiftningen är 

makars gemensamma egendom en av samäganderättens former.
95

 Det finns dock vissa 

inskränkningar i vardera makens rätt att förfoga över makarnas gemensamma egendom.
96

 

I rysk civilrättslig lagstiftning förekom två olika tendenser beträffande frågan om 

makars rättigheter i relation till egendom som de förvärvat under äktenskapet. Den första 

tendensen var att 1918 års balk
97

 fastslog principen om särförvaltning. Syftet var att tillgodose 

makars jämställdhet i äktenskapet, men i praktiken visade det sig att principen kränkte främst 

hustruns rättigheter. Under första världskriget var det mest kvinnor som blev arbetslösa och 

eftersom de inte fick rätt till sina makars tillgångar, blev de ekonomiskt beroende av männen 

och förblev ofta utan försörjning. I relation till hemarbetande kvinnor kunde man inte heller 

tala om någon jämställdhet i förhållande till männen. Sådana egendomsförhållanden bidrog 

inte till att stärka familjen och att uppnå jämställdhet i äktenskapet, därför började rättspraxis 

erkänna makars gemensamma rättigheter i relation till egendom som förvärvades under 

äktenskapet. Denna tendens infördes officiellt efter omfattande debatter genom ny lag 1926, 

som fastställde makars samäganderätt till egendom som förvärvades under äktenskapet.
98

  

I likhet med äktenskapsbalkens regler delar familjebalken makars egendom i två 

kategorier: egendom som vardera maken äger själv och makars gemensamma egendom. 

Egendom som makarna äger själva är lämpligt att beteckna som enskild egendom i analogi 

med svenska definitionen. Precis som i den svenska ordningen kan ett undantag i makars 

egendomsförhållanden göras genom äktenskapsförord.
99
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 FamB 7 kap. 36 § 1 p.; Nisamieva, s. 136. 
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 FamB 7 kap. 33-34, 38 §§; CivB 16 kap. 244, 253 §§ och 256 § 1 p. Se även Agell, Brattström, s. 93; 
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FamB 7 kap. 34 §. 
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 Se om detta i avsnitt 3.4. 
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 Кодекс РСФСР об актах гражданского состояния, семейном и опекунском праве от 16 сентября 1918 
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förmyndarskap, 19 november 1926). Angående detta stycke, se Kuznetsova, kommentar till FamB 7 kap. 33 §. 
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 Butler, Russian Law, s. 463 (10.34); Kuznetsova, p. 3 i kommentar till FamB 7 kap. 34 §. 
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Bodelningen utförs enligt en annan viktig familjerättslig princip, likadelningsprincipen, 

som innebär att makars gemensamma egendom delas lika mellan dem. Ett eventuellt 

jämkningsbehov kan tillgodoses genom särskilda jämkningsregler i familjebalken.
100

 

 

3.3.  Giftorättsgods och enskild egendom samt egendom som ingår i bodelning enligt 

svensk rätt 

Reglerna om giftorättsgods och enskild egendom hör till de grundläggande ekonomiska 

reglerna i äktenskapsrätten.
101

 Enligt äktenskapsbalkens regler utgör som huvudregel all 

makars egendom giftorättsgods oavsett om den är fast eller lös, samt oavsett om den 

förvärvats före eller under äktenskapet. Undantag gäller för enskild egendom.
102

 Vad som är 

enskild egendom definieras i äktenskapsbalken och omfattar följande typer av egendom: 

egendom som är enskild till följd av äktenskapsförord; egendom som en av makarna har fått i 

gåva av någon annan än den andra maken, erhållit genom testamente eller fått i arv med 

föreskrift om att egendomen ska vara mottagarens enskilda;
 
egendom som en av makarna har 

erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring eller 

sjukförsäkring, samt pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande,
103

 som 

tecknas av någon annan än den andra maken, med föreskrift om att egendomen ska vara 

mottagarens enskilda; det som trätt in istället för enskild egendom, d.v.s. substitut.
104

 Om en 

make använt pengar som varit giftorättsgods för att öka värdet av sin enskilda egendom, sker 

ingen omvandling av sådan egendom till giftorättsgods. Det kan dock vara möjligt under vissa 

förutsättningar att få kompensation vid en efterföljande bodelning.
105

 

Som huvudregel hör avkastning av giftorättsgods och avkastning av enskild egendom 

till giftorättsgods.
106

 Vidare utgör privat individuell livförsäkring och livränteförsäkring 

giftorättsgods. Ersättning för personskada, nyttjanderätt och rörelsers goodwillvärde bedöms 

enligt praxis som giftorättsgods.
107

 Förfallen lönefordran är också förenad med giftorätten.
108
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101
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Särskild egendom,
109

 d.v.s. egendom av särskilt slag som inte är överlåtbar och 

egendom för personligt bruk, intar en särställning, vilket innebär att även om den hör till 

giftorättsgods, ska den undantas från bodelningen. Till egendom av särskilt slag hör t.ex. 

rättigheter till framtida utbetalningar, pensionsrättigheter i den allmänna pensionen, 

upphovsrätt till ännu inte utgivet verk samt utbetalad försäkringsersättning för personskada. 

Egendom för personligt bruk utgör kläder, smycken och personliga presenter av värde inom 

rimliga ekonomiska gränser beroende på makarnas ekonomiska förhållanden.
110

  

Huvudprincipen är följaktligen att varje make ensam bestämmer över sin egendom med 

undantag för rådighetsinskränkningar, d.v.s. begränsningar i en makes förfoganderätt över sin 

egendom.
111

 Make måste därför i vissa fall få den andra makens samtycke till den åtgärd med 

egendomen som han eller hon vill företa.
112

 Rådighetsinskränkningarna gäller främst 

egendom som utgör makarnas gemensamma bostad och bohag oavsett om den är 

giftorättsgods eller enskild egendom. Viktigt att notera är att inskränkningen omfattar även 

gemensam bostad och bohag som är makens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord. Sådan 

egendom omfattas av både inskränkningar i ”ägarmakens förfoganderätt och rätt för den andre 

maken att på grund av behov överta egendomen vid bodelning.”
113

 Den andra makens intresse 

skyddas genom den tvingande regleringen i äktenskapsbalken.
114

 Påpekas bör också att 

begreppet gemensam inte förutsätter samäganderätt, utan avser egendom som ”faktiskt 

begagnas av båda makarna gemensamt.”
115

 Avgörande i frågan om den gemensamma 

bostaden är huruvida den är avsedd att vara makarnas gemensamma hem och innehas 

huvudsakligen för detta ändamål. Med gemensamt bohag menas möbler, hushållsmaskiner 

och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.
116

  

Vidare gäller rådighetsinskränkningarna fast egendom som utgör giftorättsgods.
117

 

Denna regels syfte är att visa den fasta egendomens särskilda värde och ”främja samråd 

mellan makar” i syfte att skydda dem ”mot överraskande åtgärder avseende egendomen.”
118
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Med anledning av att rådighetsinskränkningarna syftar till att skydda vardera makens 

intressen vid framtida bodelning, samt intresse att bo i det gemensamma hemmet, innehåller 

äktenskapsbalken ett krav på den andra makens samtycke vid förfogande över egendomen 

som avses i denna reglering. Makes samtycke måste lämnas skriftligen men något krav på 

bevittning av samtycket finns inte. I avsaknad av ett sådant samtycke kan domstolen 

emellertid ändå tillåta den andra maken att förfoga över sin egendom.
119

  

Med hänsyn till vad som anförts ovan blir nästa fråga vilken egendom som ingår i 

bodelning efter äktenskapsskillnad. I fall av äktenskapets upplösning innehåller lagen ett krav 

på en obligatorisk bodelning.
120

 Undantag gäller om makarna endast har enskild egendom och 

ingen av dem har anspråk på att överta bostad eller bohag från den andra maken. Bodelning 

ska ske när domen angående äktenskapsskillnad vunnit laga kraft.
121

 Egendom som en make 

förvärvar efter den dag då talan om äktenskapsskillnad väckts, lämnas utanför bodelningen.  

I bodelning ingår som huvudregel makarnas giftorättsgods. Från bodelning ska dock 

personlig egendom undantas med beaktande av s.k. skälighetsregel som tar hänsyn till 

respektive makars ekonomiska standard.
122

 Enskild egendom kan också bli föremål för 

bodelning om det rör sig om makarnas gemensamma bostad eller bohag. Vidare har makarna 

möjlighet att vid bodelning komma överens om att egendom, som gjorts till enskild genom 

äktenskapsförord, ska ingå i bodelningen.
123

 Ytterligare frågor kan aktualiseras såsom den om 

rätten att stanna kvar i hemmet.
124

 Det finns även särskilda regler för jämkning vid bodelning 

i de fall det finns särskilt behov av att frångå likadelningsprincipen för att t.ex. skydda en av 

makarna i kortvariga äktenskap.
125

 Bodelning kommer normalt till stånd genom avtal, men det 

finns även möjlighet för makar att begära en bodelningsförrättare.
126

 Det första steget i 

bodelningen är att man reder ut vilka tillgångar och skulder som makarna har, sedan tar man 

ställning till vilka tillgångar som ska ingå i bodelningen. Vidare måste vardera makens andel i 

boet beräknas och det sista steget blir själva fördelning av egendomen genom lottläggning.
127
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3.4.  Giftorättsgods och enskild egendom samt egendom som ingår i bodelning enligt 

rysk rätt 

Som redan nämnts i tidigare avsnitt råder inom den ryska äktenskapsrätten en principiellt 

annan reglering beträffande makars egendomsförhållanden jämfört med svenska regler. 

Makarna äger gemensamt all egendom som de förvärvar efter äktenskapets uppkomst och 

fram till dess upplösning, oavsett vem som är registrerad som ägare till egendomen.
128

 

Familjebalken innehåller en uttömmande lista över egendom som anses vara makars 

gemensamma egendom. Hit hör båda makars lösa och fasta egendom, värdepapper, aktier och 

allt annat som förvärvats av makarna under äktenskapet, oavsett vem av dem som har betalat 

för egendomen eller vem som egentligen är ägare till respektive egendom.
129

 Till gemensam 

egendom hör också makars anställningsinkomster, pensioner, bidrag av olika slag samt andra 

ersättningar och utbetalningar utan ett särskilt ändamål. Den make som inte förvärvsarbetar, 

utan endast ägnar sig åt att sköta hushållet, har samma rättigheter i relation till makarnas 

gemensamma egendom.
130

  

Från huvudregeln om makars gemensamma egendom finns undantag som gäller enskild 

egendom. Till enskild egendom hör vardera makens egendom, som respektive maken hade 

före äktenskapet, samt fått i resultatet av gåva,
131

 arv eller testamente. Hit hör även 

upphovsrätt och makars personliga egendom, d.v.s. den egendom som är avsett för personligt 

bruk, förutom dyrbara smycken och andra lyxföremål, som förvärvats under äktenskapet på 

bekostnad av makarnas gemensamma tillgångar.
132

 Till skillnad från den svenska 

egendomsregleringen är utgångspunkten i den ryska regleringen att egendom, som make fått i 

arv, gåva eller testamente, anses vara respektive makes enskilda, och att det inte är möjligt att 

genom föreskrift i motsvarande rättshandlingar omvandla enskild egendom till makars 

gemensamma.
133

 Det finns dock, i analogi med svensk rätt, möjlighet för makarna att genom 

                                                           
128

 CivB 244, 256 §§; Butler, s. 462 (10.32); 
129

 Kuznetsova, p. 9 i kommentar till FamB 7 kap. 34 §; Сборник постановлений Пленумов Верховного суда 

СССР, РСФСР, РФ 1929-2012 годов (samling av Högsta domstolens pleni avgöranden, 1929-2012) [cit. 

samling av HD:s pleni avgöranden], s. 13. 
130

 FamB 34 §. Angående detta stycke, se Butler, Russian Law, s. 462 f (10.33); Kuznetsova, p. 10 i kommentar 

till FamB 7 kap. 34 §.  
131

 Eftersom lagen tillåter civilrättsliga avtal mellan makar, blir egendom som en av makarna fått i gåva från den 

andra maken, enskild egendom. Kuznetsova, p. 4 i kommentar till FamB 7 kap. 36 §. 
132

 FamB 7 kap. 36 §; Butler, Russian Law, s. 462 (10.32); Kuznetsova, p. 3, i kommentar till FamB 7 kap. 36 §.  
133

 Samling av HD:s pleni avgöranden, s. 13.  



28 

 

äktenskapsförord komma överens om att viss egendom ska bli enskild egendom.
134

 

Domstolen kan dock bestämma att vardera makens enskilda egendom ska höra till deras 

gemensamma egendom i fall om den betydligt ökat i värde under äktenskapet på bekostnad av 

makarnas gemensamma egendom eller genom den andra makens investeringar, bl.a. genom 

rekonstruktion, renovering eller möblering.
135

 

Genom familjebalkens regler om makars gemensamma egendom aktualiseras makarnas 

samäganderätt, vilken innebär att makarna har lika rättigheter i relation till den gemensamma 

egendomen och måste därför vara överens om olika förvaltningsåtgärder som berör 

egendomen. Överlåtelse av makars gemensamma egendom är endast möjlig med båda 

makarnas samtycke. Huvudregeln är att vardera makens agerande med avseende att förfoga 

över den gemensamma egendomen betraktas som den andra makens agerande. Det 

presumeras som huvudregel att den andra makens samtycke finns.
136

 Domstolen kan dock 

ogiltigförklara transaktioner som en av makarna företagit utan den andra makens faktiska 

samtycke. Det finns emellertid ett viktigt undantag från denna regel, som gäller transaktioner 

med fast egendom,
137

 samt andra transaktioner som enligt lagen kräver certifiering eller 

registrering hos notarius publicus. Makarna får göra sådana transaktioner endast under 

villkoret att den andra makens samtycke registreras hos notarius publicus.
138

  

I frågan om bodelningen kan anföras att makars gemensamma egendom blir föremål för 

bodelning medan enskild egendom undantas från bodelningen. Den ryska rättsliga regleringen 

av bodelningsprocessen har många likheter med den svenska. Bodelningen styrs nämligen av 

likadelningsprincipen och vardera maken får som huvudregel var sin hälft av makarnas 

gemensamma egendom. Det finns dock möjlighet för undantag från likadelningsprincipen 

med tillämpning av jämkningsregler. Familjebalken ger domstolarna befogenhet att avvika 

från lagreglering i denna fråga med beaktande av den s.k. behovsprincipen. Främst syftar 

denna regel till att skydda minderåriga barns intressen eller den andra makens intressen.
139

 

Själva bodelningsprocessen genomförs av domstolen. Det första steget i bodelningen är att 

utreda vilken egendom som makarna har och som blir föremål för bodelning. Vidare måste 
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vardera makens andel beräknas med beaktande av likadelningsprincipen, och det sista steget 

blir fördelning av egendomen genom lottläggning.
140

 

 

3.5.  Analys av eventuella fördelar och nackdelar av båda länders äktenskapsrättsliga 

regleringar ur ett sociologiskt perspektiv  

Mot bakgrund av det material som behandlades i de första avsnitten kan det noteras att det 

föreligger såväl uppenbara likheter som betydliga skillnader mellan de svenska och ryska 

rättssystemen i fråga om deras familjerättsliga aspekter. Ur ett historiskt perspektiv har båda 

rättssystemen gått en lång utvecklingsväg under påverkan av olika faktorer såsom krig, 

revolutioner, politiska regimer och inflytande från andra länders rättssystem. Den svenska 

rättsordningen har de senaste decennierna utvecklats i ett omfattande samarbete mellan de 

nordiska länderna. Däremot har den ryska rättsregleringens nuvarande utformning i allra 

största grad påverkats av perioden under Sovjetdiktaturen och isoleringen från andra 

rättssystem. Oavsett olika synpunkter i den vetenskapliga litteraturen angående 

klassificeringen av rättsfamiljer, ligger de båda rättssystemen närmast civil-law, vilket innebär 

att de har gemensamma drag i många avseenden i relation till andra rättssystem, bl.a. 

common-law. 

Beträffande det familjerättsliga området visar det sig att de båda ländernas 

äktenskapslagar präglas i stort sett av likartade principer och gemensamma värderingar. Trots 

detta föreligger det skillnader i hur reglerna är utformade, samt på vilket sätt de principerna 

tar sig uttryck i lagen. Som exempel kan nämnas jämställdhetsprincipen som är en av de 

viktigaste familjerättsliga principerna och som etablerades redan på 1920-talet både i svensk 

och i rysk rätt. Principen fick emellertid motsatta uttryck i de svenska och ryska 

äktenskapslagstiftningarna. I den svenska regleringen framkommer jämställdhetsprincipen 

bl.a. genom principen om särförvaltning och giftorättssystemet, som först infördes i den nya 

giftermålslagstiftningen 1921 med syftet att tillgodose makars jämställdhet, samt att ge skydd 

till hemarbetande kvinnor. Däremot etablerades jämställdhetsprincipen i rysk familjerättslig 

lagstiftning 1926 genom införandet av makars samäganderätt i relation till egendom som de 

förvärvat under äktenskapet oberoende av vem av dem som var dess egentliga ägare och 

oavsett den andra makens insatser i förvärvet. Beträffande egendom som vardera maken 

förvärvat innan äktenskapet, förblev regeln att egendomen är respektive makes enskilda.  
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Den mest betydelsefulla skillnaden mellan de två rättsregleringarna kan ge upphov till 

diskussion kring frågan om vilken reglering som är till för- respektive nackdel för makarna. 

Till att börja med kan frågan om huruvida den svenska regleringen av giftorättsanspråk i 

egendom som makar ägde före äktenskapet tillgodoser den s.k. individuella rättvisan jämfört 

med det ryska systemet. Det förekommer ofta att man ingår äktenskap i mogen ålder, när man 

redan äger viss egendom, eller att parterna i relationen befinner sig i olika ekonomiska 

situationer. Skilsmässor är inte heller ovanliga företeelser idag. Vissa par väljer att bo 

tillsammans utan att gifta sig eller gifter sig senare i livet.
141

 Det kan ifrågasättas huruvida det 

nuvarande giftermålssystemet bidrar till eller motiverar att ingå äktenskap om man är 

medveten om att i fall av skilsmässa är man tvungen att dela även den egendom som, kanske, 

den andra parten inte har någon relation till. Är det rättvist? Är det inte lättare att inte gifta sig 

alls och att undvika onödiga bekymmer? Även om man tänker sig att det finns ett visst skydd 

mot kortvariga äktenskap i form av den s.k. femårsregeln och jämkningsmöjligheter eller 

föreskrift om att egendomen kan göras till enskild vid gåvor, arv och testamente, kan det ändå 

vara svårt att avgöra i förväg på vilket sätt dessa regler kommer att tillämpas vid eventuell 

bodelning. Antagligen har de flesta makar inte några speciella juridiska kunskaper och känner 

således inte till alla nyanser av gällande rätt och kommer troligen behöva få någon form av 

kvalificerad juridisk rådgivning. Frågan om rådgivningens tillgänglighet blir då aktuell med 

tanke på att kvalificerad juridisk rådgivning brukar vara förknippad med höga kostnader. 

Möjligen finns det anledning att tro att den ryska regleringen beträffande egendom som 

makar ägde före äktenskapets ingående är mer rättvis i relation till vardera makens 

egendomsförhållanden innan äktenskapet. Den skyddar båda makars enskilda egendom på det 

sätt att allt som makar förvärvat eller ägt före äktenskapet ovillkorligt anses vara deras 

enskilda egendom och undantas från bodelningen. Den svenska modellen kan ifrågasättas 

med tanke på att den förmodligen behöver anpassa sig till de förändrade 
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samhällsförhållandena med stort antal skilsmässor och relativt kortvariga äktenskap. Det blir 

allt vanligare att äktenskap slutar med skilsmässor idag.
142

 Det anförda ger anledning att 

diskutera eventuellt behov av förändringar i lagstiftningen beträffande frågan om giftorätten i 

relation till egendom som makar ägde före äktenskapet, samt presumtionen för egendom som 

make fått i gåva, arv eller testamente, att vara giftorättsgods. Frågan har redan 

uppmärksammats i förarbetena till den nuvarande äktenskapsbalken men detta har dock inte 

lett till ändrad lagstiftning. Det har bl.a. diskuterats ett alternativ till likadelningsprincipen 

inom giftorättssystemet, nämligen s.k. återgångsdelning. Det har nämligen föreslagits att 

vardera maken vid bodelning skulle få behålla egendom som respektive make hade före 

äktenskapet eller har förvärvat under äktenskapet genom gåva, arv eller testamente. Tanken 

var att makarna vid återgångsdelningen skulle få dela endast den egendom som var ett direkt 

resultat av deras samlevnad. Det föreslagna systemet ansågs dock komma att främja 

ojämlikhet och leda till ekonomiska och sociala skillnader mellan makar, medan den inom 

nordisk rätt etablerade likadelningsprincipen strävar efter total ekonomisk utjämning mellan 

makarna.
143

 Det starkaste argumentet mot återgångsdelningen, som diskuterades av 

lagstiftaren 1986, var att den ändrade regleringen skulle missgynna kvinnor, då de som grupp 

har mindre tillgångar än män. Kvinnors ekonomiska situation har dock förändrats med tiden 

och de har idag bättre möjligheter till både ekonomisk och social jämställdhet. Dessutom 

vinner argumenten inte i situationer när någon av makarna äger betydligt mer före äktenskapet 

p.g.a. exempelvis arv eller testamente. Det kan vara såväl kvinnan som mannen som haft mest 

tillgångar vid tiden då de bestämde att ingå äktenskap. Samkönade par har nu samma 

rättigheter i fråga om giftermål, vilket gör att kvinnoargumentet numera inte är lika hållbart 

som det var för 30 år sedan. I ljuset av förändringar som skett såväl i lagstiftningen i fråga om 

giftermål som i kvinnornas ställning i samhället, är det förmodligen dags att återuppta 

debatten kring frågan om förändringar i det nu fungerade giftorättssystemet och på nytt 

överväga synen på giftorättssystemet.  

Beträffande regleringen av makars egendom, som de skaffat under äktenskapet, kan den 

ryska lagens syn på den nämnda frågan tyckas syfta till att skydda kvinnan i relationerna, 

vilket fortfarande är aktuellt i Ryssland. Oavsett den fastställda jämställdhetsprincipen inom 

familjerätten har det historiskt blivit så att det är just kvinna som traditionellt sett sköter 

                                                           
142

 Prop. 1986/87:1, s. 42. Enligt SCB slutade 25 100 äktenskap med skilsmässa under 2013, vilket är den högsta 

noteringen sedan 1975. Under de senaste 30 åren har antalet skilda par varit mellan 20 000 och 25 000 per år. 

SCB databas, pressmeddelande, nr 2014:40, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Nastan-54-000-

aktenskap-tog-slut-2013/, publicerad 26 juni 2014, lydelse 13 mars 2015. 
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 Prop. 1986/87:1, s. 42 ff. Se även Agell, Brattström, s. 94. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Nastan-54-000-aktenskap-tog-slut-2013/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Nastan-54-000-aktenskap-tog-slut-2013/
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hemmet och barnen. I detta avseende har det ryska ännu patriarkala samhället inte nått den 

eftersträvade nivån av jämställdhet mellan kvinnor och män. Ur ett ekonomiskt perspektiv har 

kvinnan sämre förutsättningar för att bevara samma tillgångar under t.ex. den tid när hon är 

hemma med barnen.
144

 Därför blir det fungerande systemet med den s.k. familjerättsliga 

samäganderätten till fördel för kvinnan, som oftast är en ekonomiskt svagare part i 

äktenskapet, och därmed passande just för den ryska realiteten. 

Å andra sidan ger det svenska giftorättssystemet mer flexibilitet för makarna att förfoga 

över sin respektive egendom. Giftorättsanspråk i den andra makens egendom blir först aktuellt 

vid bodelningen, vilket kan fungera väl i långvariga äktenskap. Det svenska samhället, som 

har nått framgång i jämställdhetsfrågan, erbjuder dessutom lika möjligheter för såväl män som 

kvinnor att förverkliga sina ekonomiska ambitioner. Därmed passar förmodligen det svenska 

giftorättssystemet väl i Sverige.  

Av betydelse för diskussionen är även problematiken som är förknippad med en annan 

företeelse som nuförtiden blir allt vanligare, nämligen äktenskap av internationell karaktär där 

en eller båda makar är utlandsfödda. I sådana relationer ställs frågan om tillämplig lagstiftning 

i fall av eventuell bodelning på sin spets. Här kan situationen bli ännu mer komplicerad med 

tanke på att det ofta behöver avgöras vilken lag som ska tillämpas i sådana fall. Det har 

nämnts i inledningskapitlet att lag om internationella frågor rörande makars och sambors 

förmögenhetsförhållanden blir tillämplig på frågor om makars förmögenhetsförhållanden när 

det finns anknytning till en främmande stat. Problemet med tillämplig lagstiftning i Sverige 

regleras således utan problem genom lagens regler om makarnas hemvist i 4 § nämnda lagen. 

Det finns motsvarande reglering även enligt rysk lagstiftning. Av familjebalkens huvudregel i 

160 § framgår att om makar har sin hemvist i Ryssland, regleras äktenskapets upplösning 

enligt rysk lag oavsett makarnas medborgarskap. Däremot blir en annan aspekt aktuell, 

nämligen frågan om vilken lag som är mer förmånlig eller önskad för makarna i fråga om 

deras förmögenhetsförhållanden. 

  För att illustrera nämnda problematiken kan en nyligen avgjord hovrättsdom,
145

 där 

frågan om bodelning mellan makar efter äktenskapsskillnad behandlades, användas som 
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 Arslanov S.K., Трудовая занятость женщины как фактор ее социального потенциала (Kvinnors 

sysselsättning som en faktor av hennes sociala potential), Sultashkin S.S., Bagdasaryan V.E., Zachesova Y.A. & 

Meshkov Y.E. (red.), Национальная идентичность России и демографический кризис. Материалы III 

Всероссийской научной конференции. Казань, 13-14 ноября, 2008 года (Rysslands nationala identitet och 

demografisk kris. Materialen av den III:e allryska vetenskapliga konferensen i Kazanj den 13-14 november 

2008), Nauchnij ekspert, 2009, s. 390 ff. 
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 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål T 102-13, 08 juni 2014, Seim mot Seim.  
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exempel. Den ene av makarna är medborgare i Norge och har inget giftorättsgods, medan den 

andra maken är medborgare i Sverige och har egendom i Ryssland, bestående av en viss andel 

i en fastighet som privatiserades 1992 genom ett avtal om överlåtelse från staten. Enligt rysk 

lag anses den nämnda egendomen vara den andra makens enskilda och inte ingå i bodelning, 

medan enligt svensk lag blir samma egendom föremål för bodelning. Makarna har olika 

uppfattningar angående denna fråga och kan inte enas om huruvida andelen i fastigheten 

skulle vara föremål för bodelningen eller inte. Eftersom det handlade om relationer med 

anknytning till en främmande stat tillämpade domstolen LIMF 14 §. Makarna hade inte skrivit 

något avtal, vilket medförde att lagen i den stat där makarna tog hemvist när de gifte sig var 

tillämplig, nämligen svensk lag. Samtliga makarnas tillgångar såväl i Sverige som utomlands 

skulle således beaktas vid bodelning enligt svensk lag.
146

 Eftersom det från 

privatiseringsavtalets ordalydelse uttryckligen inte framgick att egendomen varken skulle vara 

mottagarens enskilda eller inte ingå i bodelningen, ansåg hovrätten att egendomen skulle 

anses som giftorättsgods och ingå i bodelningen och ändrade tingsrättens dom
147

 i denna del.  

I samband med det nu nämnda rättsfallet kan det konstateras att det inte bara föreligger 

en intressekonflikt mellan makarna, utan även olika uppfattningar av denna situation hos 

makarna utifrån deras kännedom om den rättsliga regleringen av egendomsförhållandena i 

respektive land. Den nämnda problematiken skapar förutsättningar för makar att vilja reglera 

sina ekonomiska förhållanden genom någon form av avtal. Makar har nämligen möjlighet att 

upprätta äktenskapsförord, avtal om bodelning eller ett allmän förmögenhetsrättslig avtal 

såsom avtal om köp. Även i fråga om internationella äktenskap har makar möjlighet att avtala 

om tillämplig lag i fråga om förmögenhetsförhållandena i äktenskapet.
148

 Ett sådant avtal om 

tillämplig lag kan antingen kombineras med äktenskapsförord eller makarna kan upprätta sitt 

lagavtal i form av äktenskapsförord.
149

 Om man antar att makarna i det nämnda rättsfallet 

hade avtalat om att rysk lag skulle tillämpas vid deras eventuella bodelning, skulle den andel i 

fastighet som hustrun hade fått innan hon ingick det aktuella äktenskapet ha ansetts som 

hennes enskilda egendom och därmed undantagits från bodelningen. Äktenskapsförord kunde 

dock ha blivit ett bra regleringsinstrument för makarnas förmögenhetsförhållanden.  
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 LIMF 7 §; Regeringens proposition 1989/90:87 om vissa internationella frågor rörande makars 

förmögenhetsförhållanden [cit. prop. 1989/90:87], s. 45.  
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 Lunds Tingsrätt, 30 november 2012, mål T 6103-11, Seim mot Seim. 
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 LIMF 3 §. 
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 Prop. 1989/90:87, s. 34, 40; Jnterä-Jareborg, s. 442; NJA 1997 s. 37, där HD förklarade att det inte föreligger 

något hinder mott att registrera ett äktenskapsförord med lagvalsklausul såsom äktenskapsförord. 
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4. Äktenskapsförord som ett regleringsinstrument av makars 

förmögenhetsförhållanden 

4.1.  Äktenskapsförord enligt svensk rätt 

4.1.1.  Allmänt 

I tidigare avsnitt har det svenska giftorättssystemet behandlats, som innebär att all makars 

egendom förutom enskild egendom tillhör giftorättsgods och blir föremål för bodelning vid 

eventuell äktenskapsskillnad. Bodelningen sker med beaktande av likadelnings- eller 

hälftendelningsprincipen och kan därför medföra icke önskvärda konsekvenser för den av 

makarna som t.ex. har betydligt större tillgångar före äktenskapet än den andra maken.
150

 

Makar eller blivande makar har emellertid möjlighet att utforma individuella lösningar 

beträffande sina egendomsförhållanden genom äktenskapsförord under eller innan 

äktenskapet.
151

 Påpekas bör att om en av parterna är mer intresserad av att avfatta 

äktenskapsförord än den andra maken, ska förord upprättas före vigseln, eftersom det kan vara 

förknippat med svårigheter att komma överens om detta senare under äktenskapet.
152

 Genom 

äktenskapsförord kan överenskommelse nås om att viss egendom ska vara enskild och om att 

denna egendom åter ska bli giftorättsgods, vilket påverkar eventuell bodelning i framtiden. 

Det bör noteras att enligt lagstiftarens avsikt påverkar äktenskapsförord inte äganderätten i 

relation till den egendom som det gäller, utan endast dess ställning som giftorättsgods eller 

enskild egendom.
153

 

Institutet äktenskapsförord uppstod från början genom rättspraxis under de yngre 

landslagarnas tid och sedan utvecklades i 1734 års lag
154

 i form av en uttrycklig rätt för maken 

att genom avtal före äktenskapet avvika från lagbestämmelserna. Först 1874 infördes 

möjlighet att genom äktenskapsförord reglera även förvaltningen av hustruns enskilda 

egendom. Fram till den nya giftermålsbalkens uppförande fanns dock ingen möjlighet att 

ingå, ändra eller upphäva äktenskapsförord efter vigseln.
155
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 Grauers, s. 49. 
151

 ÄktB 7 kap. 3 §; Agell, Nordisk äktenskapsrätt, s. 169; Tottie, Lars, Teleman, Örjan, Äktenskapsbalken: En 

kommentar, Norstedts Juridik, s. 159. 
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 Prop. 1986/87:1, s. 105. Enligt statistiken som presenterades i förarbeten till äktenskapsbalken upprättas cirka 

25 % äktenskapsförord i Sverige innan vigseln och cirka 75 % ingås under äktenskapet. Se även Teleman, 

Äktenskapsförord, s. 13; Grauers, s. 49. 
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 Teleman, Äktenskapsförord, s. 14 f, 42. 
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 Sweriges Rikes Lag (1734). 
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 SOU 1964:35, Äktenskapsrätt, förslag av familjerättskommittén II motiv, s. 11.  
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4.1.2. Formkrav 

Äktenskapsförord är ett formbundet avtal mellan makar,
156

 som kräver registrering hos 

Skatteverket för att vara giltigt. Formkravet förutsätter att förordet ska upprättas skriftligt och 

undertecknas av båda makarna. Namnteckningarna behöver dock inte bevittnas. Inte heller 

finns det några särskilda krav på rubrik. Äktenskapsförord gäller från äktenskapets ingående i 

fall det upprättats före äktenskapet, eller inom en månad efter vigseln. I annat fall gäller 

förordet från dagen för ingivandet till Skatteverket.
157

 Förordet förs sedan in i 

äktenskapsregistret,
158

 vilket medför att det blir offentligt. Det kan även läggas till att det nu 

nämnda formkravet gäller såväl ändring som hävning av förordet.
159

  

Vid formfel blir äktenskapsförord inte bindande för parterna. Samma verkan blir det om 

ett upprättat äktenskapsförord inte lämnas in till Skatteverket för registrering.
160

 Registrering 

är en nödvändig förutsättning för förordets giltighet. Det bör noteras dock att Skatteverket inte 

kan vägra registrering av äktenskapsförord i fall det föreligger oklarheter i dess innehåll som 

medför att vissa bestämmelsers innebörd blir svårt att tolka.
161

 Inte heller föreligger det något 

hinder mot registrering av förord, som förutom villkor om viss egendomsordning innehåller 

även andra villkor som t.ex. lagvalsklausul. Skatteverket gör endast en översiktlig granskning 

av förordet. Registrering kan endast vägras om det är uppenbart att förordet strider mot ÄktB 

7 kap. 3 §.
162

 Efter att ett äktenskap upplösts och bodelning ägt rum har ett äktenskapsförord 

spelat ut sin roll och kan inte åberopas av parterna i senare äktenskap. Ett nytt 

äktenskapsförord måste då upprättas med beaktande av de lagstadgade formaliareglerna.
163

 

Om makarna vill ändra enskilda villkor i ett redan existerande äktenskapsförord eller upphäva 

hela förordet, måste ett nytt förord upprättas. En make kan således inte ensidigt häva ett giltigt 

äktenskapsförord.
164
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 Begreppet makar kommer att omfatta även blivande makar i avsnitt som rör äktenskapsförord. 
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 ÄktB 7 kap. 3 § 2-4 st., 16 kap. 
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 ÄktB 16 kap. 1, 2 §§. 
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 Teleman, Äktenskapsförord, s. 20. 
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 ÄktB 7 kap. 3 §, 16 kap. Angående detta stycke, se Agell, Brattström, s. 136-140; Teleman, 

Äktenskapsförord, s. 19 f, 21 ff; 50; Grauers, s. 49 f. 
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har ansetts inte ankomma på rätten att inom ramen för detta förfarande pröva innehållet i en sådan handling 

annat än i det formella avseende som följer av regleringen i ÄktB 7 kap. 3 §. 
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 Agell, Brattström, s. 138 ff; Teleman, Äktenskapsförord, s. 25 f, 42 f. Se t.ex. RH 1985:95, där HovR:n 

konstaterade att den i TR:n tillkommande handlingen inte kunde registreras som äktenskapsförord p.g.a. att det 

innehöll villkor om makarnas egendomsförhållanden som dels avvek från GB:s bestämmelser om makars 

egendom, dels saknade uppgift om vad som skulle vara giftorättsgods och enskild egendom.  
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 Teleman, Äktenskapsförord, s. 17.  
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 Lundén, Molin, s. 71 f; Teleman, Äktenskapsförord, s. 29 f. 
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Eftersom äktenskapsförord är ett personligt avtal är det inte möjligt att underteckna det 

av ombud.
165

 Det är däremot möjligt att upprätta ett förord av en omyndig make eller av make 

vars egendom omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken.
166

 Den underårige kan 

underteckna förordet men det krävs även förmyndarens eller förvaltarens skriftliga 

samtycke.
167

 Ett äktenskapsförord som avtalats utan ett sådant samtycke kan ändå bli giltigt 

genom makes efterföljande erkännande sedan han eller hon blivit myndig. Även ett formlöst 

godkännande kan godtas med villkor om att mycket höga krav måste ställas på 

viljeförklaringens tydlighet.
168

  

 

4.1.3. Innehåll och tolkning 

Enligt äktenskapsbalkens regler kan makar genom äktenskapsförord avtala om att all eller viss 

egendom som tillhör make eller kommer att tillfalla make, inklusive särskild och personlig 

egendom, ska vara respektive makes enskilda. Makar kan avtala om att tidigare enskild 

egendom åter ska vara giftorättsgods oavsett på vilket sätt egendomen fått karaktären enskild. 

Det ska dock inte strida mot föreskrift vid gåva eller testamente.
169

 Utformningen av förordets 

innehåll kan varieras. Det är möjligt att avtala om att makar vid bodelningen ska dela lika 

endast det som de förvärvat under äktenskapet. Vidare kan egendom som makar fått i gåva 

eller genom arv eller testamente, undantas från framtida bodelning med hjälp av 

äktenskapsförord. Även tillgångar av visst slag kan göras till enskild egendom. 

Äktenskapsförord kan innehålla för vardera maken såväl identiska som helt olika 

formuleringar. Det är möjligt även att helt göra den ena makens egendom till giftorättsgods 

och den andra makens egendom till enskild egendom.
170

 

Även om bestämmelserna om äktenskapsförord utgår från makars individuella vilja har 

lagstiftaren begränsat makars avtalsfrihet. ”Lagarna drar upp ramar för vilket innehåll som 

avtalet kan ges, och dessa ramar anses vara tvingande rätt. Avviker innehållet i 

äktenskapsförord från vad som är tillåtet, blir innehållet i motsvarande mån ogiltigt.”
171
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 Prop. 1986/87:1, s. 129. 
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 FB 9 kap. 1 §, 10 kap. 2 §, 11 kap. 7 §.   
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 ÄktB 7 kap. 3 § 2 st.; Tottie, Teleman, s. 161. 
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 Se NJA 1989 s. 692, där frågan om äktenskapsförord, som ingåtts av en omyndig person utan förmyndarens 
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detta stycke, se Tottie, Teleman, s. 161 f. Se även Teleman, Äktenskapsförord, s. 20-23. 
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 ÄktB 7 kap. 3 §; Teleman, Äktenskapsförord, s. 31; Tottie, Teleman, s. 159. 
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 Angående detta stycke, se Tottie, Teleman, s. 159; Teleman, Äktenskapsförord, s. 32, 35. 
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 Agell, Nordisk Äktenskapsrätt, s. 171 f. 
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Enligt förarbetena kan makar inte avtala om att äktenskapsförord ska vara tidsbegränsat.
172

 

Vidare kan makar inte avtala om avvikelser från den legala egendomsordningen, vilket 

betyder att de inte kan bestämma om att egendom blir giftorättsgods om t.ex. äktenskapet 

upplöses genom döden och enskild egendom om äktenskapet upplöses genom 

äktenskapsskillnad.
173

 I förarbetena har det sagts att ett viktigt argument mot en särbehandling 

genom villkor i äktenskapsförord är att ”starkt varierade villkor i äktenskapsförord skulle 

kunna medföra svåröverskådliga resultat.”
174

 Inte heller kan det avtalas om att viss 

egendomsordning ska vara tillämplig endast vid vissa villkor som t.ex. att makar får 

gemensamma barn. Till otillåtna hör även villkor som ger en make möjlighet att ensam 

påverka omfattningen av vad som ska vara enskild egendom. Makar kan inte heller bestämma 

att andelarna i det behållna giftorättsgodset vid bodelning ska vara olika stora.
175

 

Det har noterats att det ofta förekommer fall när äktenskapsförord är oklart utformade 

eller innehåller otydliga villkor, vilket medför vissa tolkningsproblem.
176

 Vid tolkningen av 

äktenskapsförord ska hänsyn tas till både språklig utformning av makars viljeförklaring och 

till deras beteende vid förordets upprättande. Gränser för tolkningen beror på formkravet, 

vilket innebär att föremål för tolkningen är den av makarna skriftligen formulerade önskan. 

Eftersom äktenskapsförord är ett skriftligt avtal, blir en språkinriktad tolkningsmetod mest 

relevant med utgångspunkt i den valda ordalydelsen. Om denna metod inte ger resultat eller 

om innehållet är svårtolkat kan andra tolkningsmetoder, som exempelvis den s.k. 

partsinriktade eller subjektivistiska metoden, användas, vilket kan ge resultat i fall makar 

avfattat förordet genom förhandlingar. Den partsinriktade metoden innebär att makars 

beteende och utsagor vid förordets tillkomst analyseras.
177

 Ibland kan man behöva tillämpa 

mer komplicerade tolkningsmöjligheter, som den systeminriktade avtalstolkningsmetoden, 

som blir till hjälp vid tolkning av mer invecklade äktenskapsförord. Det görs då en 

systematisk helhetsbedömning av förordets samtliga delar. Vid ensidigt formulerade 
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 Teleman, Bodelning, s. 51 f; NJA 1970 s. 320, där behandlades ett fall när registrering av äktenskapsförord 

vägrades p.g.a. att makarna avtalat om att vardera makens enskilda egendom skulle övergå till giftorättsgods 

successivt för varje år under en tioårsperiod. 
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 Prop. 1986/87:1, s. 64 ff; Tottie, Teleman, s. 160. 
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 SOU 1981:85, s. 219 ff; Agell, Nordisk Äktenskapsrätt, s. 183. 
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 Angående detta stycke, se Tottie, Teleman, s. 159 ff; Teleman, Äktenskapsförord, s. 33. 
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 Angående följande diskussion, se Teleman, Äktenskapsförord, s. 45-50. Se även Agell, Brattström, s. 139 

med hänvisning till en examenuppsats från Juridicum i Uppsala 2006 där Wahlgren fann att innehållet i 35 % av 

registrerade under en viss period äktenskapsförord kunde ifrågasättas. 
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 Rättspraxis talar för att domstolarna tillämpar den partsinriktade metoden. Se t.ex. NJA 1987 s. 815, där HD 

prövade en tolkningstvist beträffande ett äktenskapsförord. HD kontrollerade såväl förordets språkliga 

utformning som övriga omständigheter. HD kom till slutsats att det inte visade sig vara makarnas syfte att 

äktenskapsförord skulle en annan mening än dess text.  
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äktenskapsförord kan den i avtalsrätten utvecklade oklarhetsregeln tillämpas, vilket betyder 

att en oklar klausul tolkas till nackdel för den av makarna som formulerat förordet. Denna 

tolkningsmetod ska dock tillämpas restriktivt och i undantagsfall efter att hänsyn har tagits till 

andra tolkningsmöjligheter. 

 

4.1.4. Jämkning  

Jämkning av äktenskapsförord är en viktig fråga inom äktenskapsrätten, som har betydelse om 

förordet är oskäligt med hänsyn till såväl dess innehåll som omständigheterna vid dess 

tillkomst och senare inträffade förhållanden.
178

 Det finns en uttrycklig regel i ÄktB 12 kap. 

3 § 1 st. som ger möjlighet att jämka oskäliga villkor i äktenskapsförord och på detta sätt 

inkludera viss enskild egendom i bodelningen. Det bör noteras att förordets oskälighet först 

ska försöka botas enligt en allmän jämkningsregel i ÄktB 12 kap. 1 och 2 §§. Om det inte går 

att rätta till situationen med dessa regler, kan äktenskapsförord angripas.
179

 

De familjerättsliga jämkningsreglerna infördes i äktenskapsbalken 1988 och de är 

utformade likadant som avtalslagens 36 §,
180

 som tidigare analogt tillämpades på 

äktenskapsförord. Syftet med införandet av jämkningsregeln i äktenskapslagstiftningen var att 

betona dess vikt som en separat klausul i äktenskapsbalken.
181

 Jämkning av ett villkor i 

äktenskapsförordet innebär att vissa villkor helt eller delvis lämnas utan avseende vid 

bodelning. Följden av jämkningen blir att värdet av egendom som ska ingå i bodelning ökar 

och därmed ökar även den i ekonomiskt hänseende svagare partens andel vid bodelningen.
182

   

I förarbetena har det uppmärksammats att utgångspunkten skulle vara att 

äktenskapsförord innebär ett uttryck för makars gemensamma vilja. Det har vidare betonats 

att jämkningsmöjligheten skulle utnyttjas restriktivt och att den skulle tillämpas endast om 

förordet missgynnar en av makarna i väsentlig mån. Det har också sagts att jämkning borde 

ske endast om egendom i större omfattning har gjorts till enskild och om detta leder till en 

uppenbar obalans i makarnas samlade egendom. Regelns huvudsyfte är därmed att rätta till 

situationen och skydda den make som med anledning av oskäliga villkor i äktenskapsförord 

helt skulle bli lottlös vid bodelning, medan den andra maken skulle erhålla egendom av 

                                                           
178

 Eriksson, s. 87. 
179

 Tottie, Teleman, s. 396; Teleman, Äktenskapsförord, s. 79. 
180

 Avtalslag (1915:218) [cit. AvtL]. 
181

 Prop. 1986/87:1, s. 77, 113. 
182

 Angående detta stycke, se Teleman, Äktenskapsförord, s. 71. 



39 

 

betydligt värde. Det påpekades särskilt att vid tillämpning av jämkningsregler måste en 

helhetsbedömning av makarnas ekonomiska situation göras i varje enskilt fall.
183

 Teleman har 

uttalat även att en sådan skälighetsprövning måste ta sikte på äktenskapsförordets följder. 

”Det är dessa som ska värderas, inte beklagliga konsekvenser av annat.”
184

  

Detta synsätt styrks i ett omdiskuterat rättsfall där frågan om jämkning av 

äktenskapsförord enligt ÄktB 12 kap. 3 § tagits upp. Makarna hade varit gifta i cirka elva år 

innan de upprättade äktenskapsförord med villkor om att all egendom som de ägde eller 

därefter förvärvade blev enskild. Äktenskapet varade cirka 23 år. Under äktenskapet hade 

hustruns inkomster varit begränsade p.g.a. hennes förvärvsarbete och studerande, medan 

mannen hade haft betydligt större inkomster. Tingsrätten ogillade hustruns talan om jämkning 

av förordet med motiveringen att det inte kunde anses ha rått något påtagligt missförhållande 

mellan vad som blev mannens enskilda egendom och vad som tillföll hustrun. Domen 

fastställdes utan särskild motivering av både hovrätten och Högsta domstolen. Avgörande i 

målet blev huruvida förordet var oskäligt med beaktande av samtliga omständigheter.
185

 Agell 

har också diskuterat det nämnda rättsfallet i sin artikel där han kritiserade domskälen med 

hänvisning till hustruns skyddsbehov.
186

 Han menade nämligen att man inte bör göra 

skälighetsbedömning snävt enligt förarbetenas riktlinjer, utan hänsyn till makarnas motiv för 

äktenskapsförordets upprättande bör tas som en av de viktigaste komponenterna i 

helhetsbedömningen.
187

  

I fråga om jämkning av äktenskapsförord kan även beaktas på vilket sätt makars 

enskilda egendom förvärvats. Mot jämkning talar t.ex. om makarna avtalat att vardera makens 

arv eller egendom som de hade före äktenskapet skulle vara respektive makens enskilda 

egendom. Vid skälighetsprövningen får även andra rättshandlingar som testamente eller 

tidigare äktenskapsförord beaktas.
188

 Lagutskottet anförde i sitt uttalande att ”omständigheter 

som bör vägas in vid helhetsbedömningen är bl.a. behovet av skydd för en ekonomiskt 

svagare make, utvecklingen av makarnas förmögenhetsbild och makarnas inbördes 

ekonomiska relationer. En annan omständighet som bör kunna beaktas är om en make i 

betydande utsträckning använt sin enskilda egendom för att tillgodose familjens 
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försörjningsbehov eller för att öka sitt giftorättsgods. Har den andra maken inte gjort några 

motsvarande dispositioner utan behållit sin enskilda egendom intakt kan detta vara en 

omständighet som talar för jämkning. Detsamma kan gälla när den ena maken under 

äktenskapet systematiskt ökat sin enskilda egendom på bekostnad av giftorättsgodset.”
189

  

Rättsföljden av jämkning blir oftast att enskild egendom görs till giftorättsgods i viss 

utsträckning, vilket medför att den omfattas av bodelningen. Detta leder i sin tur till att 

makarnas egendomsordning ändras. Äktenskapsförord där makarna avtalat om att enskild 

egendom ska göras till giftorättsgods behöver däremot inte jämkas, trots att lagens ordalydelse 

inte hindrar jämkning även i dessa fall.
190

 

 

4.2. Äktenskapsförord enligt rysk rätt 

4.2.1. Allmänt om äktenskapsförord 

Det har i avsnittet om makars förmögenhetsförhållanden i Ryssland anförts att enligt den 

ryska äktenskapsregleringen råder makars samäganderätt i relation till egendom som de 

förvärvat under äktenskapet, samt principen om att all egendom som de haft före äktenskapet 

är respektive makes enskilda. I analogi med den svenska äktenskapsbalken reglerar även 

familjebalken makars möjlighet att genom äktenskapsförord bestämma sina 

egendomsförhållanden.
191

 Makar kan genom äktenskapsförord ändra lagens regler och avtala 

om att all eller viss egendom, samt endast enskilda egendomsslag ska vara makars enskilda 

egendom eller att makar ska ha samäganderätt i relation till viss egendom. Äktenskapsförord 

kan ha verkan beträffande både egendom som makar redan har och framtida förvärv under 

äktenskapet.
192

 Vidare kan makar bestämma sina inbördes rättigheter och skyldigheter 

avseende underhåll i äktenskapet och beträffande familjens utgifter, samt vilken egendom 

respektive maken får vid äktenskapsskillnad och även andra villkor som rör makarnas 
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förmögenhetsförhållanden.
193

 Det bör noteras att genom äktenskapsförord kan endast 

förmögenhetsförhållandena regleras. Om förordet innehåller villkor som reglerar makars 

personliga relationer, blir det ogiltigt i motsvarande delar.
194

 

Jämfört med det svenska rättssystemet är äktenskapsförord en relativt ny rättslig 

företeelse i den nutida ryska rätten. Tidigare gällande äktenskapslagstiftning innehöll endast 

imperativa rättsnormer beträffande makars egendomsförhållanden. Äktenskapsförord som ett 

rättsligt institut hör till de mest betydelsefulla och radikala innovationer som förts in i den nya 

familjebalken 1995, efter en lång era av Sovjeträtten.
195

  Äktenskapsförord har kommit upp i 

rättssystemet som resultatet av omfattande reformer i det postsovjetiska Ryssland, nämligen 

att institutet privat egendom blivit konstitutionellt fastställt i lagstiftningen, samt i takt med 

utvecklingen av avtalsrättsliga förhållanden.
196

 Det förtjänar dock att nämnas att själva 

begreppet äktenskapsförord varit känt i Ryssland sedan 1500-talet, vilket på den tiden innebar 

blivande makars löfte att gifta sig. I Tsarryssland och fram till 1917 var det rättsliga institutet 

äktenskapsförord känt som en överenskommelse mellan blivande makar där de bestämde sina 

ömsesidiga förpliktelser under äktenskapet.
197

  

 

4.2.2. Formkrav  

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar som reglerar makars 

förmögenhetsförhållanden under äktenskapet eller vid äktenskapsskillnad.
198

 

Äktenskapsförord kan upprättas såväl innan den statliga registreringen av äktenskapet som 
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under äktenskapet. Förordet gäller från dagen för dess registrering eller från äktenskapets 

ingående om det upprättats före äktenskapet. Formfel medför förordets ogiltighet.
199

 

Familjebalken fastställer en skriftlig form för upprättande av ett äktenskapsförord, samt 

obligatorisk registrering hos notarius publicus i närvaro av båda makar.
200

 Till skillnad från de 

svenska reglerna om registrering av äktenskapsförord innebär dess registrering av notarius 

publicus att förordets laglighet kontrolleras, samt att det är upprättat med beaktande av 

lagstadgade formregler. För det första kontrollerar notarius publicus båda makars identitet och 

deras rättshandlingsförmåga. De jure
201

 kan notarius publicus avslå registrering av förordet 

om det visar sig att en eller båda makar saknar rättshandlingsförmåga. De facto kan notarius 

publicus emellertid aldrig meddela beslut om ett avslag p.g.a. att man endast kan bli förklarad 

sakna rättshandlingsförmåga enligt domstolsavgörande.
202

 Det är möjligt att skjuta upp 

beslutsfattande i en månad. Denna tidsfrist kan användas för att begära rättshandlingar, som 

kan bekräfta om personen blivit fråntagen rättshandlingsförmåga, eller för att meddela 

myndigheter som är behöriga att initiera domstolsförhandling i denna fråga.
203

 För det andra 

kontrollerar notarius publicus de verkliga makarnas avsikter beträffande äktenskapsförord 

som de planerar att upprätta. Vidare upprättas själva förordet och notarius publicus förklarar 

innebörden av handlingen för makarna, samt kontrollerar att den stämmer överens med 

makarnas vilja och lagregleringen.
204

 Slutligen registreras äktenskapsförord i registret, vilket 

dock inte medför att det offentliggörs.
205

  

Äktenskapsförord upprättas antingen för viss tid eller utan tidsbegränsning.
206

 

Äktenskapsförord kan upphävas eller ändras genom makarnas överenskommelse i samma 

form som gäller för dess upprättande. Om makarna endast vill ändra villkor i ett redan 

existerande äktenskapsförord, behöver de till skillnad från den svenska regleringen inte göra 
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ett nytt förord, utan ett tillägg eller bilaga blir tillräcklig. En make kan inte ensidigt häva eller 

ändra ett äktenskapsförord.
207

 Eftersom äktenskapsförord är en form av civilrättsligt avtal, blir 

civilbalkens regler tillämpliga vid dess ändring och upphävande. Grunder för upphävande av 

äktenskapsförord är som huvudregel äktenskapsskillnad eller upphörande av dess giltighetstid 

om det upprättats för viss tid. Äktenskapsförord upphävs även vid ena makes död.
208

  

Utöver de civilrättsliga grunderna kan domstolen upphäva äktenskapsförord vid 

väsentligt avtalsbrott av en av makarna, som leder till sådant men för den andra maken att den 

till stor del förlorar tillgångar som den hade rätt att förvänta sig vid förordets upprättande. 

Vardera maken kan begära upphävande av förordet i fall omständigheterna har ändrats i 

väsentlig mån jämfört med situationen när förordet upprättades. Med väsentligt mån menas i 

detta sammanhang att omständigheterna har ändrats på ett sätt att makarna, om de kunde 

förutse detta, aldrig skulle upprättat äktenskapsförord eller skulle inkluderat andra villkor i 

det.
209

 Avgörande för om förordets villkor i väsentlig mån är till nackdel för en av makarna är 

om en make förverkar rätten till hela makarnas gemensamma egendom samt om maken 

förblivit i villfarelse beträffande förordets villkor vid tiden när äktenskapsförordet 

upprättades.
210

 Ett sådant betraktelsesätt ligger i linje med domstolens bedömning i ett rättsfall 

som gäller ogiltigförklaring av äktenskapsförord. Av lagen framgår att ett förord kan förklaras 

ogiltigt om det upprättats som resultat av för en av makarna extremt ogynnsamma 

förhållanden, i nödsituation eller under extraordinära omständigheter, och att den andra 

maken medvetet utnyttjat dessa omständigheter. Domstolen förklarar att endast samtliga dessa 

faktorer kan leda till att äktenskapsförord ogiltigförklaras.
211

 Med utgångspunkt i principen 

om makars jämställdhet kan äktenskapsförord inte heller innehålla sådana villkor som ålägger 

skyldigheter endast en av makarna, medan den andra maken får endast rättigheter. Sådant 

förord blir ogiltigt.
212
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Äktenskapsförord är ett personligt avtal och analogt med den svenska regleringen är det 

inte möjligt att underteckna förordet genom ombud.
213

 Inte heller är det möjligt att upprätta ett 

äktenskapsförord av en omyndig person.
214

 Rättsläget är oklart beträffande möjligheten för en 

person med begränsad rättshandlingsförmåga, som har förmyndare eller förvaltare enligt 

civilbalken, att ingå äktenskapsförord.
215

 Familjebalken innehåller inte regler avseende denna 

fråga och även i doktrinen förekommer motsatta synpunkter. I litteraturen diskuteras t.ex. 

alternativ för makar som har blivit begränsade i sin rättshandlingsförmåga under äktenskapet 

att ingå äktenskapsförord analogt med vanliga civilrättsliga avtal genom förmyndare eller 

förvaltare.
216

 Av civilbalken framgår
217

 att personer med begränsad rättshandlingsförmåga 

endast kan genomföra oväsentliga vardagstransaktioner. Andra författare menar att personer 

med begränsad rättshandlingsförmåga inte kan ingå äktenskapsförord eftersom det inte hör till 

oväsentliga transaktioner. Möjlighet att ingå avtal även med förmyndares samtycke skulle 

således strida mot rättsgrunderna till civilrättsliga relationer.
218

 

 

4.2.3. Innehåll och tolkning 

Eftersom äktenskapsförord är en form av civilrättsligt avtal med familjerättsliga inslag i form 

av speciell reglering av dess subjekt och innehåll, regleras dess innehåll av såväl civilbalken 

som av familjebalken. I doktrinen diskuteras ofta att familjebalkens reglering demonstrerar en 

optimal kombination av tvingande och dispositiva regler.
219

 Enligt den civilrättsliga principen 

om avtalsfrihet, som i familjebalken framkommer som dispositiva regler i 42 §, kan parterna 

själva bestämma över förordets innehåll.
220

 Makarna kan bl.a. ändra den lagstadgade regimen 

av makars gemensamma egendom och bestämma att egendomen helt eller delvis blir vardera 
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makes enskilda. Makar kan även bestämma sina inbördes rättigheter och skyldigheter 

beträffande egendomsförhållandena.
221

 Det finns emellertid vissa begränsningar i makars 

avtalsfrihet. Avtalsfriheten gäller endast inom i lagen fastställda gränser, d.v.s. i den mån den 

inte strider mot den tvingande familjebalkens regler.
222

 Äktenskapsförord kan t.ex. inte 

begränsa en makes rättshandlingsförmåga eller rätt till att vända sig till domstol för att skydda 

sina intressen. Inte heller kan förord reglera makars personliga förhållanden eller makars 

rättigheter och skyldigheter beträffande barnen. Slutligen tillåter den tvingande regleringen 

inte att en makes lagstadgade rätt till underhåll i fall den maken saknar eller har en begränsad 

arbetsförmåga avtalas bort genom äktenskapsförord.
223

   

Äktenskapsförord kan upprättas antingen för viss tid eller utan tidsbegränsning. Makars 

rättigheter och skyldigheter kan också vara tidsbegränsade eller beroende av särskilda villkor 

eller omständigheter.
224

 Makars rättigheter och skyldigheter kan således vara villkorade, 

vilket innebär att antingen uppkomst eller upphörande av särskilda makars rättigheter eller 

skyldigheter ställs i beroende till inträffande av vissa omständigheter.
225

 

Att märka i sammanhanget är att det inte är möjligt att avtala att en viss egendom blir en 

makes enskilda under viss tid, t.ex. fem år. Det är däremot möjligt att avtala om att en viss 

egendom blir en makes enskilda från början och att den efter en viss tid eller vid inträffande 

av särskilda omständigheter omvandlas till makars gemensamma egendom i sin helhet eller 

delvis.
226

 Familjebalken innehåller endast en ungefärlig lista över möjliga villkor som kan 

inkluderas i äktenskapsförord. Sådana villkor kan avse makars förmögenhetsförhållanden men 

inte personliga förhållanden. Det är nämligen inte möjligt att avtala om en makes åtagande att 

förbereda sig för högskolestudier, sluta röka eller börja cykla. Om sådana villkor inkluderas i 

förordet blir det ogiltigt i den motsvarande delen. Däremot är det möjligt att komma överens 

om att viss egendom blir en makes enskilda om makarna får barn eller om den maken får 

begränsad arbetsförmåga.
227

 Beträffande makarnas underhållsskyldighet gentemot varandra 

kan det exempelvis avtalas om att makarna ska bära familjens uppgifter växelvist eller även 
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enligt ett schema.
228

 En annan typ av villkor, som kan inkluderas i förord, är villkor om att en 

makes otillbörliga beteende, t.ex. otrohet, som eventuellt orsakar äktenskapsskillnad, kan 

påverka framtida bodelning till nackdel för den skyldiga maken.
229

 

Beträffande äktenskapsförordets tolkning kan det anföras att såväl tolkningsbehov som 

tolkningsproblem är minimerade p.g.a. att äktenskapsförord upprättas av notarius publicus. 

Notarius publicus spelar en viktig roll i fråga om juridisk rådgivning angående 

äktenskapsförord, vilket medför att handlingarna är juridiskt korrekta och innehåller 

preciserade och begripliga villkor.
230

  

 

4.2.4. Vissa sociologiska aspekter  

Det kan vara intressant i sammanhanget att tala om sociologiska aspekter förknippade med 

äktenskapsförord som ett rättsligt institut. Som tidigare nämnts är äktenskapsförord en relativt 

ny företeelse i den moderna rätten i Ryssland, som inte desto mindre har vunnit viss 

uppmärksamhet i samhället.
231

 Trots att äktenskapsförord inte har blivit ett nödvändigt 

äktenskapsattribut, visar praktiken att makar allt oftare föredrar att reglera sina 

förmögenhetsförhållanden med hjälp av äktenskapsförord.
232

 Oftast bestämmer makar att ha 

äktenskapsförord om en av dem eller båda har ett behov att skydda betydande tillgångar som 

är förknippade med affärsverksamhet. Det är även populärt att upprätta äktenskapsförord om 

makar ingår äktenskap som inte är deras första och när de redan har skaffat väsentliga 

tillgångar eller egendom.
233

 Statistiken
234

 visar att idén om att reglera egendomsförhållandena 

genom äktenskapsförord är mest populär i stora städer samt bland yngre, välutbildade och 
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förmögna människor,
235

 medan det fortfarande finns många som aldrig hört om 

äktenskapsförord.
236

 

I övrigt förekommer det relativt sällan i landet
237

 att makar eller blivande makar väljer 

att reglera sina förmögenhetsförhållanden genom äktenskapsförord. Det visar sig att själva 

idén om att upprätta äktenskapsförord är främmande för ryska personers mentalitet. Hos flera 

generationer, fostrade i bästa tradition av den ryska klassiska litteraturen, med dess strävande 

efter uppriktiga känslor, framkallar äktenskapsförord oftast förvirring och obehag som en 

ytterst merkantilistisk företeelse. Många betraktar äktenskapsförord som något onaturligt och 

oförenligt med den ömsesidiga kärlek och det förtroende som vanligtvis finns mellan blivande 

makar, och som något som förknippas med separation. Advokat Olga Daviduk menar att tills 

nyligen var äktenskapsförord något exotiskt i Ryssland p.g.a. samhällets uppfattning av 

äktenskapsförord som en faktor som inte leder till att stärka äktenskapet, utan tvärtom, till 

äktenskapsskillnad.
238

 Daviduk menar att enligt psykologer har en sådan inställning sin grund 

i den ryska mentaliteten, nämligen att litteraturens stora inflytande och den socialistiska 

ideologin under Sovjettiden bidragit till att äktenskapet förknippas med romantik.”
239

   

 

4.3. Äktenskapsförord i vissa länder med common law-rättssystem  

4.3.1. Äktenskapsförord i engelsk rätt 

Enligt klassifikationer i doktrinen hör det engelska rättssystemet till common law-

rättsfamiljen.
240

 Common law i dess vida bemärkelse betecknar det anglo-amerikanska 
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rättssystemet i motsats till civil law, som betecknar de europeiska rättssystemen.
241

 Common 

law-tradition, som tillkom genom domstolarnas prejudikatbildande verksamhet, etablerades i 

mitten av 1200-talet i England och är numera ett av två största rättssystemen i världen.
242

 De 

viktigaste huvuddragen inom common law är en icke kodifierad, rättsfallsbaserad 

rättsordning; hierarkisk prejudikatdoktrin; rättskällor som inkluderar såväl författningar som 

rättspraxis; separata lagstiftningstyper (common law och equity); avsaknad av skriven 

konstitution; domstolarnas och domarnas betydande ställning.
243

 Den engelska rätten
244

 har 

varken upplevt påverkan av romersk rätt eller förvandling med hjälp av kodifieringar, utan 

utvecklades självständigt.
245

 Common law är dock inte helt dominerade av prejudikat, utan 

även skrivna författningar spelar en viktig roll.
246

 Trots att författningar är en auktoritativ 

rättskälla är den typiska attityden emellertid att de är avsedda att konsolidera eller klargöra 

den existerande rätten, samt att underbygga det rättsfallsbaserade rättssystemet, som legitimt 

kan åberopas för att tolka oklarheter i författningar.
247

 

Inom det familjerättsliga området är engelsk lag tillämplig i England, vilket innebär att 

jurister måste beakta engelska författningar.
248

 Till skillnad från andra länder finns det i 

engelsk rätt inte något system av makars egendom som sådan, och som följd, ingen tydlig 

skillnad mellan begreppen bodelning och försörjning.
249

 Engelska rättens syn på makars 

egendomsförhållanden uttrycks ofta genom principen om särförvaltning, vilket innebär att 

makar är främlingar juridiskt sett
250

 och att de inte får någon automatisk rätt till varandras 

egendom under äktenskapet. I engelsk rätt är konceptet makars gemensamma egendom inte 

känt.
251

 Domstolen har omfattande befogenhet att besluta om hur egendomsfördelningen vid 

äktenskapsskillnad ska se ut med beaktande av särskilda omständigheter som anges i 
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Matrimonial Causes Act.
252

 Domstolen ska eftersträva en rättvis fördelning av makars 

egendom men resultatet kan variera från fall till fall,
253

 trots att likadelningsprincipen, equal 

sharing principle, råder vid bodelningen, precis som i svensk rätt. Principen etablerades 

genom rättspraxis efter ett avgörande i White v White,
254

 som blev en vändpunkt i fråga om 

likadelningsprincipen vid äktenskapsskillnad. Makars jämställdhet har blivit en utgångspunkt 

vid bodelning.
255

  

 Makar eller blivande makar har emellertid möjlighet att upprätta ett avtal liknande ett 

svenskt äktenskapsförord, nämligen marital agreement. Man skiljer mellan prenuptial 

agreement, som blivande makar upprättar före äktenskapet, och postnuptial agreement, som 

makar upprättar efter vigseln.
256

 Genom äktenskapsförord kan parterna avtala bort även 

likadelningsprincipen med undantag för underhåll och kompensation vid skilsmässa, som 

betraktas som ett minimiskydd.
257

 

Tills nyligen betraktades sådana avtal dock som stridande mot allmän ordning eftersom 

de planerade slutet på äktenskapet, och ansågs därför vara ogiltiga enligt den engelska 

rätten.
258

 Praxis på 1900-talet
259

 visar en allmänt utbredd inställning att avtal inte borde skapa 

ett finansiellt incitament för separation. Äktenskapsförordets position i engelsk rätt har alltid 

varit sådan att det inte binder engelska domstolar. Det finns således alltid möjlighet att 

domstolen inte tar ett förord i beaktande. Det kontrasterar med andra västerländska 

familjerättsliga jurisdiktioner, där äktenskapsförord som huvudregel är bindande för 

domstolar, oavsett huruvida dess villkor kan synas vara orättvisa eller rådgivning inför dess 

upprättande är bristfällig. Detta medför i sin tur svårigheter i många fall där utländska parter 

förväntar sig att engelska domstolar ska följa äktenskapsförordet.  

Beträffande äktenskapsförord som upprättas av partner med s.k. internationell bakgrund 

är jurisdiktionsfråga av intresse. Huvudprincipen som etablerades i praxis, främst genom 
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målet Hyman v Hyman,
260

 har varit att domstolens jurisdiktion inte kunde uteslutas av avtal 

mellan makar (hymanprincipen).
261

 Betydande förändringar i attityden till den nämnda 

principen har skett som resultat av två viktiga domstolsavgöranden, först beträffande 

prenuptial agreement i MacLeod v MacLeod,
262

 och senare beträffande postnuptial agreement 

i Radmacher v Granatino.
263

 Domstolen har i dessa fall tagit i beaktande förordets villkor vid 

fastställandet av frågan om makarnas egendomsfördelning.
264

 De nämnda avgörandena 

medförde viktiga konsekvenser för alla typer av äktenskapsförord, vilket i sin tur ledde till att 

det blev mer populärt att upprätta äktenskapsförord.
265

 Den praktiska konsekvensen av 

Radmacherdomen blev presumtionen att äktenskapsförord måste respekteras av domstolen, 

om det inte kan visas att det finns en skälig anledning till det motsatta.
266

 Domstolen har 

anfört i Radmacherdomen: ”The court should give effect to a nuptial agreement that is freely 

entered into by each party with a full appreciation of its implications unless in the 

circumstances prevailing it would not be fair to hold the parties to their agreement.”
267

  

Det måste dock noteras att hymanprincipen fortfarande appliceras på äktenskapsförord, 

vilket betyder att parterna inte kan utesluta domstolens jurisdiktion beträffande ekonomiska 

frågor förknippade med äktenskapets upplösning, samt att domstolen ska beakta 

äktenskapsförordets villkor om det inte är orättvist.
268

 Den engelska domstolens starka roll i 

granskningen av äktenskapsförord med syfte att uppnå rättvisa är således betydligt mer 

interventionistisk än i andra länder i större delen av världen.
269

 

Eftersom äktenskapsförord inte behandlas i någon lagstiftningsbestämmelse, i motsats 

till både svensk och rysk reglering, är det överhuvudtaget inte föremål för några 
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formföreskrifter.
270

 Viss vägledning i fråga om utformning, som kan ge äktenskapsförord en 

ökad tyngd, kan hittas i praxis, som dock ger olika betraktelsesätt i relation till prenuptial 

agreements och postnuptial agreements.
271

 

Innan Radmachermålet ansåg man att prenuptial agreement skulle upprättas i skriftlig 

form och verkställas under allmän avtalsrätt, samt att dess verkställande inte skulle medföra 

betydande orättvisa. Det krävdes även att parterna måste ha fått separat juridisk rådgivning 

och sedan gett varandra full information om detta.
272

 Supreme Court har haft en annan syn på 

denna fråga. Även om det uppenbarligen var önskvärt att parterna skulle ha fått juridisk 

rådgivning och full information från varandra, insisterade majoriteten inte på några särskilda 

formella krav och anförde: ”[…] what is important is that each party should have all the 

information that is material to his or her decision, and that each party should intend that the 

agreement should govern the financial consequences of the marriage coming to an end.”
273

  

Majoriteten av Supreme Court i Radmacher behandlade även postnuptial agreement 

identiskt med prenuptial agreement. Synen på postnuptial agreement blev dock inte relevant i 

relation till det nämnda avgörandet, vilket numera innebär att hänsyn ändå måste tas till ett 

avgörande i MacLeod.
274

 Det anfördes att postnuptial agreement bör falla under section 34 

Matrimonial Causes Act, vilket betyder att den enda formalitet som krävs för att avtal skulle 

ses giltigt och bindande är att det ska upprättas i skriftlig form. Det finns inget krav på 

föregående juridisk rådgivning eller ett notariellt godkännande.
275

  

I den rättsliga litteraturen uppmärksammas svårigheter förknippade med institutet av 

äktenskapsförord och dess rättsliga reglering i engelsk rätt. ”The English law on prenuptial 

agreements is confused and confusing. It is also extremely dangerous if not handled 

effectively and professionally,”
276

 menar Jeremy D. Morley, en amerikansk jurist som 

specialiserar sig på engelsk familjerätt. Det diskuteras i doktrinen vilka åtgärder som bör 

företas av såväl makar som jurister i fråga om upprättande av äktenskapsförord, för att de 

skulle ha störst möjlighet att betraktas som gällande av domstolen. För att ett 

äktenskapsförord ska anses vara rättvist måste lämpliga villkor, som tillgodoser båda makars 
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behov i fall av skilsmässa, inkluderas i förordet. Dessa villkor ska vidare vara transparenta 

och begripliga för båda parter, vilket betyder att parterna ska vara ärliga angående sina 

respektive egendomsförhållanden.
277

 Den största skillnaden mot den svenska regleringen är 

att makar inte bör använda samma person för att få juridisk rådgivning. Det anses vara 

fördelaktigt, och därför är starkt rekommenderat, att vardera maken får en oberoende juridisk 

rådgivning angående upprättandet av äktenskapsförord.
278

  

Det har även tagits ett viktigt steg mot en lagstiftningsreform i fråga om 

äktenskapsförords reglering i engelsk rätt. Law Commission
279

 har genomfört ett projekt, 

syftat till att undersöka status och verkställbarhet av äktenskapsförord med fokus på 

finansiella bestämmelser. I februari 2014 publicerades en slutlig rapport med 

rekommendationer till reformen, som inkluderar bl.a. ett utkast av Nuptial Agreements Bill,
280

 

som introducerar ett förslag på kvalitativa äktenskapsförord i England. Family Justice Council 

och Ministry of Justice fortsätter ett granskningsarbete beträffande frågan om 

utvecklingsmöjligheter och genomförbarhet av icke-lagstadgad vägledning om 

äktenskapsförord och beräkning av makars finansiella behov vid egendomsfördelning. 

Regeringens slutliga beslut angående Nuptial Agreements Bill förväntas komma efter att ett 

nytt parlamentsval genomförts 2015.
281

 

 

4.3.2. Äktenskapsförord i amerikansk rätt 

Det uppskattas att en tredjedel av alla människor på jorden lever i länder med rättssystem som 

i hög grad bygger på engelsk rätt, bl.a. Australien, Kanada, Nya Zeeland, Indien, Sydafrika 

och en rad stater i Väst- och Östafrika. Dessa länders rättssystem påverkas i hög grad av 

common law-rättsideologin, samt av dess institutioner och metoder.
282

  

                                                           
277

 Miles, s. 107, 1 
278

 Miles, s. 128 f; Salter, s. 320-324. 
279

 The Law Commission for England and Wales. 
280

 Matrimonial Property, Needs and Agreements, Draft Nuptial Agreements Bill, Appendix A.  
281

 Angående detta stycke, se Cooke, Elisabeth, The Law Commission’s Consultation on Marital Property 

Agreements, Scherpe, M. Jens (red.), Marital Agreements and Private autonomy in Corporative Perspective, Hart 

Publishing, 2012, s. 144-157; Matrimonial Property, Needs and Agreements, Law Commission for England and 

Wales, slutlig rapport, http://lawcommission.justice.gov.uk/areas/marital-property-agreements.htm, lydelse 7 

april 2015. 
282

 Bogdan, s. 91, 125; Zveigert, Kötz, s. 227; De Cruz, s. 101. 

http://lawcommission.justice.gov.uk/areas/marital-property-agreements.htm


53 

 

Det viktigaste common law-landet utanför England, vars rättssystem bygger på den 

engelska rätten, är USA.
283

 Baserat på common law har amerikansk rätt utvecklats till ett 

modernt och i vissa avseenden unikt rättssystem, som har civilrättsliga drag såsom en skriven 

konstitution
284

 och civilbalkar i många delstater, samt en avvikande reglering vars 

uppbyggnad skiljer sig från common law-hemlandet.
285

 Den fundamentala skillnaden mellan 

engelsk och amerikansk rätt är att det var omöjligt att applicera engelsk rätt i dess helhet i 

USA. Idag kan skillnaden förklaras av hela serien komplexa faktorer som gör USA till ett helt 

annat land än England.
286

   

 Den engelska rättstraditionens påverkan är starkast inom det privaträttsliga området. 

USA har en federal statsbildning och dess delstater har inte ett identiskt rättssystem, trots att 

de bygger nästan helt på common law-traditionen.
287

 Delstaterna har fått behålla och 

vidareutveckla sina egna rättsregler, bl.a. avtalsrätten, arvsrätten och familjerätten, vilket 

innebär att det inte finns någon gemensam federal common law på områdena inom 

delstaternas regleringskompetens. ”State laws are, or can be, rather similar, but this is, first, 

because the states choose to harmonize their laws, and, second, because conditions in the 

states are fairly similar,”
288

 menar Lawrence M. Friedman, professor i rättsvetenskap vid 

Standford Law School. Allmänt sett präglas ändå amerikansk rätt av relativt stor enhetlighet 

p.g.a. att vid utarbetandet av delstatliga lagstiftningar undersöks även andra delstaters regler 

på området som en förebild för egen reglering.
289

 

Den amerikanska familjerätten, till skillnad från vissa europeiska rättsregleringar, 

präglas inte i samma grad av social säkerhet, och makars välfärd efter skilsmässa är en 

privaträttslig fråga. Som redan nämnts, har delstaterna i USA ofta skilda rättsregleringar.
290

 

Därför anses det vara svårt att sammanfatta de regler som styr makars 

förmögenhetsförhållanden och finansiella anspråk vid äktenskapsskillnad. Det rådde tidigare 

en skarp uppdelning mellan delstaterna beträffande egendomsfördelning vid skilsmässan. De 
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flesta delstater följde den traditionella common law-principen, och åtta stater följde 

community property-principen. Idag gäller inte denna strikta delning längre, utan alla 

common law-delstater och fem av åtta community property-delstater tillåter domstolar att 

fördela egendom mellan makar enligt doktrinen om equitable distribution (rättvis fördelning). 

Equitable distribution är således en allmän utgångspunkt i alla förutom tre delstater,
291

 som 

följer regeln om equal division (likadelning).  

Konceptet om gemensamt ägande är en genomgripande regel i community property-

delstater, vilket innebär att makar äger egendom som de förvärvat i äktenskapet i lika andelar, 

och att egendom som de haft före äktenskapet är deras enskilda.
292

 Vid skilsmässa fördelas 

makars gemensamma egendom enligt equitable distribution, och i de tre undantagsstaterna 

enligt equal division. Däremot råder i common law-delstater principen om separate 

ownership (särförvaltning), vilket innebär att all makars egendom är deras enskilda om inte 

annat är avtalat i äktenskapsförord. Vid skilsmässa gäller equitable distribution vid 

egendomsfördelning. Uniform Marriage and Divorce Act
293

 fastslår två alternativa versioner 

av egendomsordningen. En del stater följer all property rule enligt alternativ A, nämligen att 

all makars egendom blir föremål för bodelning. Den andra delen av staterna följer alternativ 

B, som särskiljer makars gemensamma och enskilda egendom vid bodelningen. 

Vid bedömning av reglering av äktenskapsförord måste noteras att 

egendomsfördelningsavtal traditionellt tilläts endast i fall av en makes död, vilket var 

förknippat med s.k. fault-divorce era.
294

 Begränsning i fråga om upprättande av 

äktenskapsförord försvann i samband med genombrottet av s.k. no-fault-skilsmässor under 

1970-80-talet, vilket innebar att makar inte längre behövde någon anledning för att skiljas. 

Precis som i andra rättssystem finns det i amerikansk rätt en fördelning mellan 

äktenskapsförord som upprättas innan äktenskapet (premarital agreement) och sådant som 

upprättas under äktenskapet (marital agreement). Båda typer av äktenskapsförord regleras av 

Uniform Premarital and Marital Agreements Act
295

 under samma standarder. Ett antal stater 

behandlar emellertid premarital agreement och marital agreement enligt olika rättsregler, med 
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högre krav på det sistnämnda.
296

 Utgångspunkten i denna indelning är huruvida staterna 

betraktar blivande makar i fråga om de har förtroendeförhållanden på samma sätt som makar 

har. 

 Det måste påpekas att American Law Institute anser att samma principer måste 

appliceras på alla typer av äktenskapsförord, men noterar samtidigt att de kan tillämpas på 

olika sätt. Institutet menar nämligen att enligt den avtalsrättsliga orimlighetsdoktrinen 

(doctrine of unconscionability)
297

 kan det vara svårt för makar att bevisa att deras 

äktenskapsförord var orimligt när det upprättades, medan för blivande makar kan det vara 

svårt att förutse eventuell effekt av deras äktenskapsförord.
298

    

Vad gäller formkrav, måste äktenskapsförord upprättas i skriftlig form och undertecknas 

av båda parter.
299

 Muntlig form är som huvudregel inte tillåten
300

 men ett litet antal domstolar 

har indikerat att ett muntligt äktenskapsförord skulle kunna godkännas på grundval av dess 

delvisa genomförande.
301

 De flesta delstaters jurisdiktioner är överens om att det inte krävs 

tilläggshandlingar (additional consideration), såsom en överenskommelse om att gifta sig eller 

ett vigselintyg. Premarital agreement blir gällande från dess ingående och marital agreement 

blir gällande från dagen då det undertecknades av båda makarna. 

Det bör vidare nämnas att det även finns begränsningsreglering angående vissa villkor i 

äktenskapsförord. Först och främst är det villkor angående barn. Utgångspunkten är att 

äktenskapsförord inte kan binda domstolen att besluta på ett visst sätt i frågan om 

underhållsstöd och vårdnad av barn. Både UPMAA och American Law Institute är överens 

om att äktenskapsförord främst ska spela en rådgivande roll.
302

 Ett antal delstater accepterar 

dock verkan av villkor om skiljedomsförfarande vid vårdnadstvister i äktenskapsförord.
303

 

Vidare måste anföras att amerikanska domstolar alltid varit resistenta mot att beakta villkor 

om begränsning av underhåll i äktenskapsförord. Vissa delstater har utvidgat begränsningar 

och tillåter domstolar att helt bestämma i frågan om en makes underhåll, bortsett från 
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äktenskapsförordets innehåll, om den maken skulle lida avsevärda svårigheter som resultat av 

omständigheter som makarna inte kunde förutse vid äktenskapsförordets upprättande.
304

 

En viktig fråga, som förtjänar att nämnas, är specialreglering av äktenskapsförordets 

villkor och dess giltighet.
305

 Äktenskapsförord i amerikansk rätt kan behandlas annorlunda än 

vanliga avtal i fråga om såväl speciella formkrav som rimlighetstest. En del av staterna följer 

den traditionella regulatory approach, som tar hänsyn till båda kraven. Denna approach 

representeras av ett avgörande i Button v Button och av ett senare avgörande i Blige v Blige.
306

 

Enligt detta synsätt krävs för att äktenskapsförord ska vara giltigt att båda parter har fått 

oberoende juridisk rådgivning
307

 och fullständig information om varandras ekonomiska 

situation innan äktenskapsförordets upprättande (Requirement of Disclosure of Assets). Båda 

makar måste ha fått en begriplig förklaring i klarspråk av vardera makens äktenskapliga 

rättigheter och skyldigheter. Sådan rådgivning är av särskild vikt om äktenskapsförordet 

innehåller en klausul om att en make avstår från sina rättigheter.  

Ett annat krav är frivillighet.
308

 Äktenskapsförord anses vara ogiltigt om en makes 

samtycke att ingå äktenskapsförord var ofrivilligt. Frågan om ofrivillighetskriteriet är dock 

omdebatterad.
309

 Det mest populära synsätt som vitt accepterats av delstaterna är att 

frivillighetsbedömning ska göras oberoende av standardmässiga avtalsrättsliga doktriner som 

duress doctrine (doktrin om olaga tvång). American Law Institute, som presenterat speciella 

föreskrifter beträffande frivillighetsbedömningen, har anfört t.ex. att den egentliga innebörden 

av frivillighetskravet är om överenskommelsen uppnåtts genom otillbörlig 

förhandlingstaktik.
310

 

Vidare ställer regulatory approachen ett rimlighetskrav. Enligt doctrine of 

unconscionability kan domstolen vägra att beakta villkor i äktenskapsförord om de i 

kontexten av hela förordet var orimliga vid tidpunkten för dess upprättande eller om 

villkorens godkännande skulle innebära betydliga svårigheter för en make p.g.a. väsentliga 
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förändringar av omständigheter.
311

 Doktrinen uppmärksammar huvudsakligen defekter i 

förhandlingar, inklusive orättvis förhandlingstaktik, samt väsentlig oskälighet och ensidighet i 

förordets villkor.
312

 Ett exempel är om en part orättvist utnyttjar den andra partens särskilda 

sårbarhet eller utsatthet.
313

  

En annan approach, som representeras av Simeone v Simeone,
314

 förespråkar att 

äktenskapsförord ska betraktas som ett vanligt avtal med beaktande av avtalsrättsliga 

principer som t.ex. principen om avtalsfrihet och duress doctrine. Det enda undantag som görs 

är att parter ska ha fått fullständig och korrekt information om varandras ekonomiska 

situation. Många stater avstår från den skarpa Buttonmodellen, och hamnar någonstans 

emellan dessa modeller. Uniform Premarital and Marital Agreements Act är närmare Simeone 

än Button, vilket har väckt kritik från American Law Institute. Många delstater har modifierat 

UPMAAs rekommendationer och därmed vänt sig tillbaka mot Button. Rhode Island är den 

enda stat som har valt den motsatta riktningen mot Simeon.
315

 

Beträffande jurisdiktionsfrågan gäller i amerikanska rätten som utgångspunkt 

forumregler enligt den federala konstitutionella principen som tillåter delstaterna att upplösa 

äktenskapet om en av makarna antingen är bokförd eller har personlig jurisdiktion (har 

kontakt eller är fysiskt närvarande) i respektive staten. Angående underhållsbidrag gäller även 

regeln om personlig jurisdiktion. Jurisdiktion av egendomsanspråk har följande reglering: I 

fråga om lös egendom gäller regeln om personlig jurisdiktion, medan beträffande fast 

egendom gäller regeln om egendomens hemort (situs state rule). Makar har dock möjlighet att 

avtala om avvikande reglering genom äktenskapsförord.
316

 

 

4.4. Analys av eventuella fördelar och nackdelar av olika rättssystem i fråga om 

äktenskapsförord som regleringsinstrument av makars förmögenhetsförhållanden   

I förevarande avsnitt har det redogjorts för äktenskapsförord som ett rättsligt institut utifrån 

den svenska och ryska rättsregleringen, som i stort sett hör till civil law-rättsfamiljen. 

Dessutom har vissa aspekter av common law-synen på denna företeelse utifrån engelsk och 
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amerikansk rätt presenterats. Det visar sig att de diskuterade rättssystemen har mer eller 

mindre utvecklade lagstiftningar och praxis beträffande äktenskapsförord. Vid en jämförelse 

av dessa rättsordningar står det klart att det finns både vissa tydliga likheter och avsevärda 

skillnader mellan dem. De flesta skillnader tycks ha sin förklaring i de principiella särdragen 

och den historiska utvecklingen av civil law- och common law-rättsfamiljerna i allmänhet, 

samt i de olika familjerättsliga grundläggande principer och doktriner som utvecklades inom 

dessa systems familjerättsliga område i synnerhet.  

 

4.4.1. Behövs ett äktenskapsförord som rättsligt institut? 

Det har tidigare anförts att Sverige har en väldigt utvecklad reglering av äktenskapsförord 

medan i Ryssland, England och USA har det under lång tid blivit inaktuellt med 

äktenskapsförord som sådant av olika anledningar. Historiskt sett var den bakomliggande 

orsaken till att äktenskapsförord tills nyligen betraktades som ogiltiga av den engelska rätten 

att de ansågs bidra till äktenskapets upplösning. I den amerikanska rätten dominerade längre 

samma mönster och äktenskapsförord vid äktenskapsskillnad blev aktuellt endast när s.k. no-

fault-skilsmässor tilläts. I det sovjetiska Ryssland fanns det inget institut av privat egendom 

och, som följd, inget behov att reglera makars egendomsförhållanden överhuvudtaget.  

Det anförda kan väcka frågan om huruvida det allmänt sett är rimligt och nödvändigt att 

ha ett utvecklat institut av äktenskapsförord med tanke på att det, kanske, indirekt främjar 

skilsmässor. Å ena sidan, finns det något rationellt i denna idé. Med möjlighet att ändra den 

lagstadgade egendomsordningen får makarna förvissning om att de på något sätt är säkrade 

vid eventuell bodelning. Man ingår äktenskapsförord som ett vanligt avtal med åtanke att 

relationerna någon gång kan komma att ta slut och att det är bra att ha ett avtal som reglerar 

även den ekonomiska sidan av relationernas upphörande. Det blir då redan från början på 

något sätt förutbestämt att skilsmässa kommer att ske och att makar inte förlorar sina ägodelar 

i sådant fall, vilket gör det lättare att fatta beslut om separation.  

Å andra sidan, kan det vara mer relevant och även nödvändigt att överhuvudtaget ha en 

sådan möjlighet att ändra de regler som man inte vill acceptera. Om vi tar svensk rätt, råder 

regeln om att även egendom, som makar haft före äktenskapet, ingår i bodelning. Det kan 

tyckas orättvist vid vissa omständigheter, särskilt om en eller båda makar haft betydliga 

tillgångar, näringsverksamhet eller släktgård före äktenskapet. Uppenbart är att den bästa 

lösningen är att upprätta äktenskapsförord och därmed undvika de flesta bekymmer om 

framtida egendomsfördelningen. Det anförda ger fog att påstå att äktenskapsförord inte 
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främjar skilsmässor, utan kan bli ett bra argument för många svenska par för att ingå 

äktenskap.   

 

4.4.2. Behöver äktenskapsförord ha bindande verkan? 

En annan fråga relaterad till den nämnda problematiken är om det är värt att ha en reglering 

som liknar den engelska synen på äktenskapsförord, nämligen att äktenskapsförord inte 

nödvändigtvis har en bindande verkan, utan domstolen har behörighet att inte ta förordet i 

beaktande. Man kan räkna med att förhållandena förändras under äktenskapet, vilket kanske 

blir orättvist mot en av makarna, eftersom de förändringarna inte var förutsägbara vid tiden 

för förordets upprättande. Från en ekonomiskt starkare makes synpunkt kan det kanske vara 

svårt att se något behov av att domstolen skulle ifrågasätta en handling som i sin grund syftar 

till att skydda exempelvis betydliga tillgångar som den maken fått i arv före äktenskapet. Från 

en ekonomiskt starkare makes synpunkt kan en sådan reglering ge möjlighet att rätta till 

eventuell orättvisa i fall om förordet blev ensidigt eller om det upprättades under påverkan av 

vissa omständigheter som den svagare maken var tvungen att acceptera. Ett bra argument mot 

den engelska modellen kan å ena sidan vara jämkningsmöjligheten som finns i svensk rätt och 

ofta används i praktiken. Å andra sidan kan förutsebarhetsresonemanget ge tillräckligt skäl att 

hålla sig till den redan fungerande rättsordningen. När två människor bestämmer sig för att 

ingå ett avtal, måste det finnas en viss grad av säkerheten att avtalet kommer att förbli i kraft. 

Dessutom finns det fortfarande möjlighet att ändra eller upphäva förordet.          

 

4.4.3. Behöver det finnas särreglering för olika typer av äktenskapsförord? 

Det finns även anledning att diskutera om det bör införas en avvikande reglering av olika 

typer av äktenskapsförord. Av förklarliga skäl sätter lagstiftningen en tydlig gräns mellan 

äktenskapsförord som upprättas före och efter äktenskapets ingående. Att märka i 

sammanhanget är att såväl i svensk som i rysk rätt anses båda typer av äktenskapsförord vara 

likvärdiga om alla lagstadgade krav med beaktande av att alla formaliteter är uppfyllda. 

Däremot har äktenskapsförord upprättade efter vigseln mer vikt i engelsk och amerikansk rätt 

ju närmare skilsmässan de upprättas, än äktenskapsförord upprättade före vigseln.  

Frågan är huruvida det kan vara berättigat att ifrågasätta det svenska systemet som 

godkänner båda typer av äktenskapsförord. Man kan anta att blivande makar inte har samma 

syn på sina förhållanden efter att viss tid har passerat efter vigseln. Det kan vara meningsfullt 
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att acceptera ett sådant resonemang, om att äktenskapsförord som upprättas senare i tiden 

under äktenskapet, bättre återspeglar de aktuella omständigheter och makars verkliga vilja. 

Det tycks emellertid inte vara ett bra argument mot den nuvarande regleringen i Sverige, där 

många, om inte de flesta par, har en lång erfarenhet av sammanboende innan äktenskapet. 

Däremot är det kanske mer rimligt att diskutera denna aspekt i relation till den ryska 

regleringen, där sammanboende inte är så utbrett
317

 historiskt sett och man ofta ingår 

äktenskap utan att lär känna varandra tillräckligt bra.  

 

4.4.4. Behöver strängare formkrav införas för äktenskapsförord? 

Ytterligare en viktig aspekt i denna diskussion är formkrav och speciella villkor eller 

handlingar som måste vidtas innan eller vid äktenskapsförordets upprättande. Av tidigare 

avsnitten framgår att regler som styr denna fråga är väldigt olika i de nämnda rättssystemen. 

De gemensamma kraven förutom små undantag är att äktenskapsförord ska vara i skriftlig 

form. Vidare är registrering ett obligatorium som ska vara uppfyllt enligt svensk och rysk rätt. 

I civil law-rättsordningarna finns strängare krav som inte direkt är lagstadgade, utan etablerats 

genom praxis och syftar till att öka sannolikheten för äktenskapsförord att bli erkänt av 

domstolen som rättvist, skäligt och giltigt.  

Värdefullt i sammanhanget kan vara att ställa sig frågan om vilken innebörd existensen 

av strängare krav på äktenskapsförordets form och innehåll skulle ha, som t.ex. obligatorisk 

föregående juridisk rådgivning eller upprättande av förordet av en person med speciell 

utbildning. Det har diskuterats i avsnittet om äktenskapsförord enligt svensk rätt att det 

ständigt förekommer oklarheter i äktenskapsförord skrivna av makar som ofta saknar juridiska 

kunskaper. Dessutom kan makar ha olika uppfattningar om den egentliga betydelsen av 

förordets innehåll. I framtiden, när äktenskapsförord ska uppfylla sitt syfte vid t.ex. 

egendomsfördelning, kan oklara villkor i förordet skapa ett antal problem med att reda ut den 

egentliga partens viljeförklaring. Detta leder i sin tur till att det uppstår tolkningsbehov. 

Tolkning är i alla fall subjektiv och det går antagligen inte i de flesta fall att bevisa att någon 

av makarna inte säger sanningen om sin faktiska vilja vid förordets upprättande. 

 Det anförda tyder förmodligen på att det finns behov av att reglerna om formkrav och 

regler om upprättande av äktenskapsförordets i svensk rätt skulle ses över. Såväl i den ryska 
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 De senaste 10 åren har antalet samboförhållande stigit från 7 % till 12 % i Ryssland. Smirnova T.E., 

Danilova, M.B., Исследование отношения молодежи к гражданскому браку, Молодой ученый (En 

undersökning om ungdomarnas inställning till sammanboende, Ung forskare), nr 3, 2014, s. 1021-1024. 
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rätten som i civil law-rättssystemen finns det som ett villkor för att äktenskapsförord ska 

anses vara giltigt ett krav att ha någon form av föregående juridisk rådgivning. Förmodligen 

kan svenska regler avseende äktenskapsförordets upprättande närma sig den ryska regleringen 

med kravet på både juridisk rådgivning och att handlingen faktiskt upprättas av jurist. 

Samtidigt bör regeln om att registrering vägras i fall det förekommer oklarheter i 

äktenskapsförordet införas. En viktig utgångspunkt för en ändrad regel skulle kunna vara ett 

behov att få en begriplig viljeförklaring av båda parter med syfte att minimera framtida 

tolkningsbehov och problem som därmed kan uppstå. Det skulle kunna minska kostnader och 

undvika stridigheter vid bodelningen. Det är från min synpunkt dock överdrivet att kräva en 

obligatorisk separat juridisk rådgivning för vardera maken i likhet med engelsk och 

amerikansk rätt, p.g.a. att det kan vara förknippat med betydande kostnader som inte alla har 

råd med.  

 

4.4.5. Behöver reglerna om äktenskapsförordets innehåll vara mer flexibla? 

Enligt den svenska äktenskapsregleringen är det inte tillåtet att i äktenskapsförord införa 

villkor om att egendom vid äktenskapsskillnad ska vara enskild och att vid dödsfall ska 

egendomen anses vara giftorättsgods. Inte heller är det möjligt att förknippa viss 

egendomsordning med särskilda villkor eller omständigheter. Vidare är det inte tillåtet att 

genom äktenskapsförord reglera förhållanden som inte hör till egendomsordningen.  

Frågan är om det är berättigat att tillåta sådana villkor och därmed göra 

äktenskapsförordsregleringen mer flexibel i svensk rätt. Eftersom äktenskapsförord är ett avtal 

mellan makar eller blivande makar, tycks det vara rimligt att tillåta inkludera mer 

individualiserade villkor i förordet, vilket kan ge parterna större flexibilitet i frågan om 

reglering av deras förmögenhetsförhållanden. Samtidigt måste erkännas att en sådan reglering 

kan skapa förutsättningar för onödiga manipuleringar mellan parter. Dessutom medför det att 

villkor i äktenskapsförord blir mindre klara, vilket negativt påverkar förutsägbarheten. Om 

resultatet av bodelning blir svår att förutse p.g.a. att det är beroende av vissa omständigheter, 

påverkas även rättssäkerheten negativt. 
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4.5. Sammanfattande slutsatser  

I den förevarande framställningen har olika aspekter av de svenska och ryska rättssystemens 

äktenskapsrättsliga områden undersökts utifrån ett komparativt perspektiv. Det finns en tydlig 

tendens att antalet äktenskap med internationell bakgrund ständigt ökar, vilket medför ett 

behov för parterna att orientera sig i olika länders äktenskapslagstiftningar. Av denna 

anledning blev huvudsyftet med denna uppsats att presentera de två rättsordningarna med 

fokus på deras likheter och skillnader, samt eventuella för- och nackdelar av dessa system för 

makar. Eftersom arbetet riktar sig främst till praktiserande jurister men även till intresserade 

lekmän, är undersökningen inte alltför djupgående, utan den presenterar snarare en överblick 

över egendomsordning och äktenskapsförord som en rättslig figur i båda länder.   

I detta arbete har jag undersökt frågan om hur de svenska och ryska rättssystemen 

reglerar makars förmögenhetsrättsliga relationer i äktenskapet, nämligen vilka principer som 

präglar detta rättsområde, vilken egendom som är makars gemensamma och enskilda, samt 

vilken egendom som ingår i bodelning vid äktenskapsskillnad. Jag har även utrett vilka regler 

som styr det rättsliga institutet äktenskapsförord och hur dessa regler påverkar såväl 

bodelning som makars egendomsförhållanden i övrigt. 

 Det undersökta materialet visar att dessa rättsordningar har såväl särdrag som 

gemensamma egenskaper. I övrigt är regelsystemen inte främmande, vilket förklaras med att 

bägge länder hör till civil law-rättsfamiljen, som i sin grund har många gemensamma drag 

oavsett vilken rättsriktning ett visst land har. Den viktigaste likheten i båda länders 

äktenskapsrätt är att den präglas av jämställdhetsprincipen, som syftar till att ge kvinnan, som 

historiskt sett är den ekonomiskt svagare parten i relationerna, bättre skydd i äktenskapet och 

efter dess upplösning. Av denna anledning råder samma princip, nämligen 

likadelningsprincipen, även vid bodelning i båda länder. Märkligt nog har även de mest 

påtagliga skillnaderna mellan de svenska och ryska egendomsordningarna sin grund i de 

fundamentala principer, som råder på detta område som resultat av den historiska 

utvecklingen. I svensk rätt är principen om särförvaltning den grundläggande 

äktenskapsrättsliga princip som reglerar egendomsordningen. Samtidigt blir egendom som 

vardera maken haft före äktenskapet föremål för bodelning. I rysk rätt råder ett motsatt 

system, nämligen samäganderätt i relation till all makars egendom som de förvärvat i 

äktenskapet. Däremot står egendom som var och en av makarna ägt före äktenskapet utanför 

bodelningen. Motsatta regler gäller även egendom som makar får i gåva, arv eller genom 

testamente. 
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Båda ländernas reglering av äktenskapsförordet är principiellt likadan och har en väl 

utarbetad mekanism för förordets upprättande. Det råder dock strängare krav på 

äktenskapsförordets innehåll i rysk rätt, vilket innebär att äktenskapsförord genomgår en 

obligatorisk juridisk utvärdering. Detta medför i sin tur att antalet förord med oklara eller 

ogiltiga villkor minimeras i Ryssland. Skillnaderna kan bero på att man i Ryssland har en 

strängare syn på den juridiska aspekten av förordets upprättande p.g.a. att det finns 

begränsade jämkningsmöjligheter, utan oklarheter leder som regel till förordets ogiltighet. 

Common law-perspektivet visar att det finns ännu strängare krav på en föregående juridisk 

rådgivning som något slags giltighetsgaranti. 

I analysdelen diskuterades frågan om huruvida svensk rätt bör närma sig rysk reglering 

eller följa common law-traditionen avseende äktenskapsförordets upprättande. Oftast 

aktualiseras frågan om äktenskapsförordets användning först vid bodelning, vilket innebär att 

äktenskapsförordet har ett långtgående perspektiv. Därför bör äktenskapsförordet vara klart 

utformat och tydligt återspegla makars egentliga vilja. Av denna anledning anser jag att en 

strängare reglering av äktenskapsförordets upprättande kan ge viss nytta avseende optimering 

av olägenheter förknippade med tvister angående behov att tolka oklara villkor i förordet både 

för makar och för rättstillämpare. 
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