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& 
 FAMILJENAdvokAtEN

temAtidNiNg i SveNSkA dAgblAdet rikSuPPlAgAN JuNi 2010

Den gränslösa familjen 
och juridiken
Världens länder integreras allt mer. Människor reser, flyttar och bildar 
familj över nationsgränserna. Det gör att den internationella familje-
rätten får allt större betydelse. En advokat kan hjälpa till med 
 orienteringen i ett ganska snårigt regelverk.
                                                          sidan 18

Vad får rättssäkerheten 
kosta?
Det är ytterst bekymmersamt att
den enskilde medborgaren saknar både 
rättshjälp och rättsskydd i många av de 
familjerättsliga frågor som alla ställs 
inför, skriver Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ramberg. 

sidan 3

Behåll dialogen efter 
separationen
Behåll dialogen efter separationen!
Även efter att äktenskapet eller sambo
förhållandet gått i kras och då barn är 
inblandade så finns det flera viktiga 
saker att tänka på. Inte minst gäller det 
ekonomin.

 sidan 10

Viktiga frågor att lösa 
vid vårdnadstvister
Uppskattningsvis cirka 50.000 barn 
varje år upplever att deras föräldrar 
flyttar isär. Cirka tio procent av dessa 
barn är inblandade i tvister om vårdnad, 
boende och/eller umgänge.

 sidan 13



Vi hjälper ägarledda företag inom 
 kärnområdena:
• Fastigheter
• Företagsöverlåtelser
• Bolagsrätt
• Mediarätt och Skadestånd
• Hyresjuridik
• Anställningsskydd

Vi gör rättsutredningar, förhandlar, skriver avtal och löser  
tvister och andra juridiskt relaterade konflikter.

Lobbyverksamhet i kombination med juridik och publicistik.

www.advokatsvantethorsell.se
Telefon: 031-320 66 20     Fax: 031-44 46 17     Adress: Överås Parkväg 12, 412 74 Göteborg     Epost: svante@thorsell.info   

Kungsgatan 2 | 103 91 STOCKHOLM | Telefon 08-555 98 600 | www.adv-w-o.se
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Om förtroende
Denna tematiDning hanDlar om  advokatens roll i 
familjerätten. Familjerättsliga frågor som alla medborgare flera 
gånger under livet kommer i kontakt med är komplicerade och kan, 
om de inte hanteras på ett professionellt sätt, få ödesdigra konse
kvenser. För att få svar på de många gånger livsavgörande problem 
som enskilda ställs inför krävs att den enskilde kan erbjudas kvalifi
cerat juridiskt biträde som åtnjuter samhällets förtroende. Därför 
bör man söka råd hos en advokat.

advokatens huvuduppgift är att gentemot  klienten iaktta trohet 
och lojalitet. Advokaten skall se till att allt som talar för klientens 
sak kommer fram och bevaka dennes rätt. Advokaten skall rättsligt 
argumentera för sin klients sak och försöka identifiera tillkortakom
manden i motpartens argumentering och utredning. Advokatens 
roll är att företräda de intressen klienten har och endast dessa och 
att tydliggöra klientens rättigheter. Som rådgivare innefattar upp
draget att analysera problemet, att upplysa  klienten om gällande 
regelverk, att förutse olika händelseförlopp och att anvisa lösningar. 
En  advokat ägnar sig således såväl åt att lösa konflikter som att 
undvika att de uppkommer.

advokater är reglerade i lag. Syftet är att  garantera medborgarna 
tillgång till oberoende advokater med hög etik och professionalism 
som är villiga att företräda enskilda och företag. Därför måste 
 advokaten utöver cirka fem års utbildning ha ytterligare fem års 
praktisk erfarenhet för att kunna komma i fråga som advokat. Till 
detta kommer att advokaten måste ha genomgått en advokatexamen 
och genom referenser från bl.a. domstolar och andra advokater styrkt 
sin lämplighet att utöva yrket. Svenska  advokater är i en europeisk 
jämförelse under kastade de absolut strängaste inträdeskraven för att 
bli medlem av Advokatsamfundet och därmed få rätt att verka  under 
titeln advokat. Advokaten är i sin  yrkesutövning utsatt för Advokat
samfundets tillsyn, som i sin tur övervakas av Justitiekanslern.

regleringen är tillkommen i det demokratiska rättssamhällets 
intresse. Denna advokatens samhällsuppgift förutsätter klienternas 
och samhällets förtroende. Lagstiftningen föreskriver att advokater 
skall följa god advokatsed. Därför måste lagstiftningen kompletteras 

av ett etiskt regelverk som fastlägger yrkesutövningens närmare 
villkor. Vad som är god advokatsed bestämmer Advokatsamfundet. 
Det är detta som kallas självreglering. Den är viktig för att kunna 
garantera att klienten verkligen representeras av en advokat, som 
inte är styrd av statens eller någon annans intressen än klientens. 
Denna självreglering är en av grundvalarna för  oberoendet.  Oberoen det 
är en förutsättning för att klienten ska kunna känna sig trygg och 
ha förtroende för advokaten. 

etiska regler skiljer sig på flera sätt från  lag stiftningens påbud. De 
består ofta av mer  generella normer och överträdelser medför normalt 
inte någon sanktion i rättslig mening. Det betyder dock inte att över
trädelser av etiska grundregler är sanktionsfria. I själva verket kan på
följden för etikbrott bli långt mer kännbar än ett agerande i strid med 
de formella rättsreglerna. Vi har under senare år sett en rad exempel på 
hur personer tvingats schavottera i medierna därför att de i någon me
ning inte anses ha levt upp till de etiska krav som ställs på den gode 
samhällsmedborgaren. Det offentliga skamstraffet i sådana fall kan nog 
ofta vara mer kännbart än en formell straffrättslig sanktion.

Det räcker inte att vara laglydig. Man måste dessutom ta ett sam
hällsansvar och ett yrkesansvar som går avsevärt längre. Hänsyn till 
rykte, den  allmänna opinionen och dess påverkan på det sociala 
 anseendet och därmed på varumärket har fått en ökad betydelse. Etik 
lönar sig. I själva verket är ofta alternativkostnaden till ett etiskt god
tagbart beteende gigantisk. Den goda moralen är en viktig, om än 
osynlig, post på aktörernas balansräkning. Överträdelser kan fort 
landa på resultaträkningen. Detta gäller i hög grad advokatyrket.

advokatens obetingade lojalitetsplikt utgör yrkets kärna. Denna 
utgör tillsammans med tystnadsplikten och oberoendet advokatyr
kets kärnvärden. För att kunna skydda dessa krävs regler till undvi
kande av intressekonflikter. Dessa normer svarar mot ett samhälls
intresse som måste tillgodoses och skyddas. Advokatsamfundet 
bedriver därför ständigt arbete på utveckling av sitt etiska regelverk, 
inte bara vad gäller regelutformning utan dessutom implementering, 
kontroll och redovisning av advokaternas efterlevnad av reglerna. 
Samfundet har under många år effektivt skött den disciplinära verk
samheten utan anmärkning. Detta fastslogs bl.a. av Advokatkom
mittén, den parlamentariska utredning som hade till uppgift att 
granska samfundets verksamhet. Det har också bekräftats av Justitie
kanslern, som utövar tillsyn över Advokatsamfundet. Även om 
Advokatsamfundet väl har levt upp till det förtroende som själv
reglering innefattar kommer vi med början i år att införa en utökad 
proaktiv tillsyn. Det är delvis en följd av ny reglering på penning tvättens 
område, men också en åtgärd i syfte att garantera att det höga 
 förtroendekapital advokatkåren, med rätta, åtnjuter vidmakthålls. 
Därigenom har vi goda möjligheter att bevara och, förhoppningsvis, 
förstärka yrkets integritet och respekten för advokatuppdraget. 

en fri och obunden advokatkår som kan tillhandagå allmänheten 
med kompetent biträde i olika rättsliga angelägenheter är ett viktigt 
inslag i en rättsstat. Det är därför ytterst bekymmersamt att den 
enskilde medborgaren saknar såväl rättshjälp som rättsskydd i många 
av de familjerättsliga frågor som alla ställs inför. Frågor som kan vara 
livsavgörande för medborgaren. Frågan är vad rättvisan och rätts
säkerheten för den enskilde får kosta. Det räcker inte att förtroendet 
för advokatkåren upprätthålls. Den enskilde måste också i verklig
heten ha rätt att få sin sak prövad med hjälp av en advokat. Så är 
tyvärr inte fallet i dag. Istället hänvisas den rättssökande allmänhe
ten till andra mindre kompetenta aktörer utan etiska regler och 
tillsyn. Det är inte bra.

Anne Ramberg
Advokat och generalsekreterare i Sveriges 
 advokatsamfund

”Svenska  advokater är i en euro
peisk jämförelse under kastade de 
absolut strängaste inträdeskraven 
för att bli medlem av Advokat
samfundet och därmed få rätt att 
verka under titeln advokat”

”Det räcker inte att vara laglydig. 
Man måste dessutom ta ett 
 samhällsansvar och ett yrkes
ansvar som går  avsevärt längre”
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Advokaten och Advokatsamfundet
Det ställs hårda krav på den som vill kalla sig advokat. Förutom en lång utbildning krävs erfarenhet av kvalificerat, 

juridiskt arbete, advokatexamen och att personen är lämplig för yrket för att man ska beviljas inträde i Advokat-

samfundet. Advokater måste också vidareutbilda sig fortlöpande. Bara den som har blivit antagen som ledamot av 

Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat.

ADVokAtEn
Vem som helst får starta en juridisk byrå. Det finns inte några krav 
på utbildning eller erfarenhet för att kalla sig jurist och erbjuda 
juridisk rådgivning i Sverige. För att bli advokat fordras däremot 
mycket omfattande teoretisk och praktisk utbildning. 

Den som vill bli advokat ska först genomgå cirka fem års juri
disk utbildning och ta en jur. kand.examen vid universitet. Där
efter krävs fem års juridiskt arbete. Under minst tre av dessa fem 
år ska den blivande advokaten ha tjänstgjort som biträdande jurist 
vid en advokatbyrå eller drivit egen juridisk byrå. För att antas 
som ledamot i Advokatsamfundet krävs idag också advokatexa
men, en utbildning som avslutas med muntlig examination. Slut
ligen kontrolleras att den sökande har ordnad ekonomi, är redbar 
och i övrigt lämplig för advokatverksamhet. En advokat måste 
varje år genomgå minst 18 timmars vidareutbildning.

Advokaten spelar en viktig roll i rättsstaten. Han eller hon ska, 
inom ramen för advokaternas etiska regler, företräda sin klient på 
bästa sätt. Advokater har absolut tystnadsplikt. 

Som advokat kan man arbeta inom en rad olika områden, till 
exempel brottmål, familjerätt, affärsjuridisk rådgivning, arbetsrätt, 
miljörätt, asylrätt eller försäkringsfrågor. I dagens advokatkår är 
affärsjuridik den vanligaste inriktningen. Andra advokater bedri
ver allmänpraktik och blandar olika verksamhetsområden, som 
brottmål, familjerätt och konkurser.

ADVokAtsAMfunDEt
Sveriges advokatsamfund bildades på enskilt initiativ 1887 och fick 
officiell status när nya rättegångsbalken trädde i kraft 1948. Sam
fundet har numera drygt 4 600 ledamöter. Antalet ledamöter har 
ökat kraftigt de senaste 20 åren – år 1980 hade samfundet 2 000 
ledamöter. 

Advokatsamfundet är reglerat i rättegångsbalken och samfun
dets stadgar fastställs av regeringen. Bara den som är ledamot av 
samfundet får använda titeln advokat. Samfundet är en privat
rättslig sammanslutning, men har av staten fått vissa myndighets

uppgifter, främst rätten att besluta om vem som beviljas inträde i 
samfundet och tillsynen över advokaterna.
Advokatsamfundets ändamål är att:
•	 vidmakthålla	en	etiskt	och	professionellt	hög	kvalitet	inom	kåren	
•	 följa	rättsutvecklingen	och	verka	för	att	samfundets	erfarenhet	
kommer denna till godo 
•	 tillvarata	advokaternas	allmänna	yrkesintressen	
•	 verka	för	sammanhållning	och	samförstånd	mellan	advokaterna.

Advokatsamfundet anlitas i stor utsträckning som remissorgan och 
avger yttranden över i princip alla förslag till central lagstiftning.

Advokatsamfundet har sitt kansli på Djurgården i Stockholm. 
Den dagliga verksamheten leds av samfundets generalsekreterare 
som också är chef för kansliet. Kansliet fungerar som serviceorgan 
åt ledamöter, styrelse, disciplinnämnd och skiljenämnder. Kansli
ets lokaler rymmer även Stiftelsen Juridiska Biblioteket. Juridiska 
biblioteket är tillgängligt för advokater och jurister. 

Läs mer på www.advokatsamfundet.se
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Hitta rätt  advokat
Det finns drygt 4 600 advokater i Sverige, med olika inriktningar. På Advokatsam-

fundets webbplats kan du hitta den advokat som passar just dig.

Det finns många sätt att hitta en advokat. Man kan tala med vänner eller söka på nätet och i telefon
katalogen. Men den enklaste vägen går många gånger via Advokatsamfundets webbplats.
På www.advokatsamfundet.se kan du söka bland alla ledamöter av Advokatsamfundet, alltså alla landets 
advokater, och bland alla advokatbyråer. Du kan bland annat söka på namn, ort, vilka språk advokaten 
ska behärska och vad ärendet gäller.

gör så här:
•	 Gå	in	på	www.advokatsamfundet.se	och	klicka	på	rutan	”Sök	advokat”	i	högerspalten.
•	 I	sökfönstret	får	du	en	rad	olika	sökkriterier	att	välja	på,	som	ort	och	språk.	Fyll	i	det	som	är	viktigt		
 för dig. I en meny kan du välja verksamhetsinriktning, alltså vad advokaten ska arbeta med. Här finns  
 en mängd olika inriktningar. Pröva dig fram om du är osäker.
•	 Klicka	på	sök,	så	får	du	en	lista	på	vilka	advokatbyråer	som	stämmer	in	på	din	sökning,	och	kontakt	
 uppgifter till dem.
•	 Ta	kontakt	med	en	advokatbyrå	som	du	tror	passar.	Advokaten	kommer	att	hjälpa	dig	att	avgöra	om		
 han eller hon är rätt person för ditt ärende.

Läs mer om Nya Karnov 
nyakarnov.se

SÖKNING
Ett helt nytt sätt att se på sökning

FILE MANAGEMENT
Spara och strukturera för total överblick

PERSONLIGA BEVAKNINGAR
Skräddarsy relevanta sökprofi ler

TYDLIG OCH INTUITIV
Juridisk research som du vill ha den
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Du kan få ekonomisk
I många fall där du behöver anlita en advokat kan du få hjälp att betala för tjänsterna. Vid privata tvister finns i 

första hand rättsskyddet i din försäkring. I vissa fall kan du i stället få statlig rättshjälp för att anlita en advokat. 

Den som misstänks ha begått något grövre brott har rätt till en offentlig försvarare, och den som blivit utsatt 

för brott kan få ett målsägandebiträde på statens bekostnad.

Sedan 1997 ska den som behöver anlita advokat vid en tvist i första 
hand utnyttja rättsskyddet i sin hem eller fordonsförsäkring. Rätts
hjälpen, statens ersättning för att anlita juridiskt ombud vid en tvist, 
är begränsad till vissa situationer och omfattar i första hand personer 
med lite lägre inkomster.

Advokaten är enligt de vägledande reglerna om god advokatsed 
skyldig att upplysa sina klienter om möjligheten att använda rätts
hjälpen eller rättsskyddet i en försäkring, eller om möjligheten att 
få en offentlig försvarare. Din advokat hjälper också till att ansöka 
om rättshjälp eller rättsskydd.

RÄttsskYDD
Rättsskydd ingår automatiskt i bland annat alla hemförsäkringar. 
Rättsskyddet innebär att försäkringsbolaget betalar en del av kost
naden för att anlita advokat eller ett annat juridiskt ombud om du 
hamnar i en rättslig tvist.

Utformningen av rättsskyddsförsäkringen kan variera mellan försäk
ringsbolagen. Titta i försäkringsbrevet eller kontakta ditt försäkrings
bolag för att få veta exakt hur rättsskyddet i din försäkring är utformat. 
Den som inte har någon försäkring med rättsskydd men borde ha haft 
det, kan som regel inte få hjälp med kostnaderna av staten.

Om du behöver utnyttja rättsskyddet, kontakta ditt försäk
ringsbolag.

RÄttsHJÄLP
Om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i dina försäkringar kan 
staten under vissa förutsättningar lämna rättshjälp. Rättshjälp beviljas 
bara den som har en årsinkomst på under 260 000 kronor. Även 

företagare kan, om vissa särskilda skäl är uppfyllda, beviljas rättshjälp.
Om du beviljas rättshjälp ska du betala en rättshjälpsavgift som 

bestäms med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden. I övrigt 
står staten för kostnaderna för din advokat. Rättshjälp kan inte 
beviljas i alla typer av rättsliga angelägenheter. Du kan till exempel 
inte få rättshjälp för förrättande av bouppteckning eller i inskriv
ningsärenden enligt jordabalken. Vid skilsmässa, tvister om un
derhåll till barn och frågor som ska behandlas i andra länder krävs 
det särskilda skäl för att man ska få rättshjälp.

För att du ska kunna få rättshjälp måste du normalt inleda med 
en timmes rådgivning hos exempelvis advokat. Kostnaden för råd
givningen får du oftast betala själv. Advokaten kan då också hjälpa 
dig att ansöka om rättshjälp, som beviljas av Rättshjälpsmyndig
heten eller av domstol.

offEntLIG fÖRsVARARE
Den som misstänks för ett brott har enligt rättegångsbalken rätt att 
ta hjälp av en försvarare. Om den misstänkte är anhållen eller häk
tad, eller misstänks för brott som kan ge mer än sex månaders fäng
else, har han eller hon rätt att få en offentlig försvarare. Det kan 
man också få i andra fall, om det finns särskilda skäl till det.

Den offentlige försvararen får ersättning för sitt arbete av sta
ten, enligt en bestämd taxa. Om den misstänkte döms för brottet 
kan staten dock kräva tillbaka hela eller delar av kostnaderna för 
 försvararen.

Det är domstolen som förordnar offentlig försvarare. I all
mänhet är det bara advokater som förordnas. Den misstänkte 
har rätt att själv föreslå en viss advokat som försvarare, och för
utsatt att den advokaten tackar ja till uppdraget ska domstolen i 

www.twobirds.com

1100 affärsjurister på 22 kontor i 15 länder 
med fokus på framtidens branscher!

Är du internationell? Det är vi.

IT   Telekom   Media   Life Sciences   Aviation & Aerospace

Specialkompetens inom områdena:

B O L A G S R Ä T T   F A M I L J E R Ä T T    F A S T I G H E T S R Ä T T
Välkomna att kontakta: 

Advokat Hans Jorstedt, hans.jorstedt@zenitlaw.se 
Advokat Christer Larsson, christer.larsson@zenitlaw.se 

Advokat Jeff Burke, jeff.burke@zenitlaw.se

Zenit Advokatbyrå AB,  Sibyllegatan 81, 5 tr,  114 43 Stockholm,  Tel 08-450 44 50,  www.zenitlaw.se 

ZENIT AdvokATbyrå
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Du kan få ekonomisk hjälp om du behöver advokat
allmänhet förordna honom eller henne. Vid mindre allvarliga 
brott kan dock domstolen säga nej till en viss advokat om det 
skulle innebära stora kostnader, till exempel för advokatens re
sor, om han utsågs.
Försvararens	uppgift	är	att	”med	nit	och	omsorg	tillvarataga	den	

misstänktes	rätt	och	i	detta	syfte	verka	för	sakens	riktiga	belysning”	
som det står i rättegångsbalken. Enkelt uttryckt är försvararen den 
som ska föra fram den misstänktes version av vad som hänt och 
peka på oklarheter i polisutredningen och åklagarens bevisning.

MÅLsÄGAnDEBItRÄDE
För den som blivit utsatt för ett brott kan det kännas svårt att kon
fronteras med den misstänkte gärningsmannen vid en rättegång. 
Till sin hjälp kan den som utsatts för ett allvarligt brott, till exempel 
sexualbrott, misshandel eller andra brott som kan ge fängelse för 
förövaren, få ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ska för
utom att ge stöd också bevaka målsägandens intressen, och till ex
empel begära skadestånd.

Ett målsägandebiträde förordnas av domstolen, efter ansökan av 
åklagaren. Målsägandebiträdet, som oftast är advokat eller biträ
dande jurist på en advokatbyrå, får ersättning av staten efter sam
ma taxa som den offentlige försvararen. I vissa fall kan den som 
döms för brottet också bli skyldig att stå för kostnaderna för 
brottsoffrets målsägandebiträde.

offEntLIGt BItRÄDE
Vissa typer av mål kan påverka den enskildes liv på ett genomgri
pande sätt, trots att det inte handlar om brott som begåtts. Det gäller 
till exempel de fall när man ska tvångsvårda en psykiskt sjuk person, 
en missbrukare eller ett barn, eller när asylsökande ska få sin sak 
prövad. I dessa ärenden kan domstolen förordna ett offentligt biträde 
åt den som får sin sak prövad. Det offentliga biträdet, ofta en advokat 
eller biträdande jurist på advokatbyrå, ska hjälpa sin klient och föra 
hans talan inför domstolen och i kontakter med myndigheterna. 
Staten betalar kostnaden för det offentliga biträdet.

ADVokAtEn I RÄttsstAtEn
Advokaten spelar en viktig roll i rättsstaten, för att hjälpa enskilda 
människor att tillvarata sina rättigheter. Det är därför grundläg
gande för rättssäkerheten att alla människor, oavsett inkomst, kan 
få en försvarare när man misstänks för brott, ett målsägandebiträde 
när man drabbats av brott, eller juridisk hjälp när man hamnat i en 
tvist som man inte själv klarar att lösa.

I budgetpropositionen för 2010 fick rättsväsendet totalt 36,8 
 miljarder kronor. Av dessa pengar går ungefär 20 miljarder till  polisen, 
4,6 miljarder till domstolarna och drygt 7 miljarder till kriminal
vården. Posten rättsliga biträden, som bland annat täcker offentliga 
försvarare och målsägandebiträden, beräknas kosta 1,7 miljarder 
kronor. Det är ungefär 4 procent av budgeten för rättsväsendet.

RÄttssÄkERHEt MÅstE fÅ kostA
Advokater som tar uppdrag som offentliga försvarare eller mål
sägandebiträden får betalt för sitt arbete enligt den så kallade tim
kostnadsnormen, som regeringen bestämmer varje år. Timkost
nadsnormen för 2010 är 1 134 kronor. Ersättningen är inte någon 
lön, eftersom advokaterna som regel är egna företagare, utan den 
ska täcka såväl advokatens lön som lokalhyra, lön till sekreterare 
och annan personal, advokatens egna försäkringar och pensions
avsättningar.

År 2006 visade Domstolsverket i en uppföljning att timkost
nadsnormen är felaktigt beräknad. Bland annat är den satt med 
utgångspunkt i att advokaten ska kunna ta betalt för 72,5 procent 
av sin arbetstid. Men enligt Advokatsamfundets undersökning 
kan den genomsnittliga advokaten bara debitera för 64 procent av 
arbetstiden, resten går åt till administration, resor och annat.

En följd av de förhållandevis låga ersättningarna är att få advo
kater med uppdrag som försvarare och målsägandebiträden har 
råd att anställa biträdande jurister, unga jurister som är under 
 utbildning till att bli advokater. Följden är att vi inom en snar 
framtid riskerar brist på advokater som kan ta dessa uppdrag.

Advokatsamfundet arbetar för att systemet för ersättning till 
 advokater med offentliga uppdrag ska förändras.

Tel: 031-20 06 30  E-mail: info@odevall-law.se  Adress: Box 5052 402 22, Göteborg  Besöksadress: Södra vägen 12, Göteborg
www.odevall-law.se

Odevall advOkatbyrå ab
Välkommen till Odevall Advokatbyrå AB
Odevall Advokatbyrå AB bedriver sin verksamhet i Göteborg sedan år 1962. Byråns verksamhet om fattar 
affärsjuridik med särskild inriktning på ägarledda företag, familjejuridik liksom flertalet övriga områden med 
det målet att med en heltäckande kompetens ge full service åt våra klienter.  
  I  internationella frågor har vi genom vårt deltagande i Eurojuris International ett välutvecklat  samarbete 
med ett stort antal advokatbyråer över hela Europa.

www.twobirds.com

1100 affärsjurister på 22 kontor i 15 länder 
med fokus på framtidens branscher!

Är du internationell? Det är vi.

IT   Telekom   Media   Life Sciences   Aviation & Aerospace

Rättsskydd
Rättsskydd ingår i vissa försäkringar, till exempel 
alla hemförsäkringar. Kontakta försäkringsbolaget 
om du behöver utnyttja rättsskyddet i din 
 försäkring.

Rättshjälp
Rättshjälp innebär att staten betalar en del av dina 
kostnader för att anlita advokat. Rättshjälp kan 
beviljas för vissa typer av tvister, om de inte 
omfattas av rättsskyddet i någon försäkring. Mer 
information om rättshjälp finns på Rättshjälps
myndighetens hemsida www.rattshjalp.se.

Offentlig försvarare
Den som är anhållen eller häktad, eller misstänks 
för brott som kan ge mer än sex månaders 
fängelse har rätt att få en offentlig försvarare, som 
bekostas av staten. Rätten till försvarare när man 
misstänks för brott regleras i rättegångsbalkens  
21 kapitel.

Målsägandebiträde
Den som blivit utsatt för ett grövre brott har rätt 
att få ett målsägandebiträde som bevakar hans 
eller hennes intressen. Åklagaren begär då hos 
domstolen att det ska förordnas ett målsägande
biträde. Rätten till målsägandebiträde regleras i 
lagen (1988:609) om målsägandebiträde.

Offentligt biträde
Personer som riskerar att bli tvångsomhänder
tagna eller utvisade ur landet kan få hjälp av ett 
offentligt biträde. Reglerna om offentliga biträden 
finns i lag (1996:1620) om offentligt biträde.



Konferera till 1858 års pris!
Våra hotell har stått pall för lågkonjunkturer, krig, bränder och 
farsoter i snart två sekel. 1858 öppnade Stora Hotellet i Örebro,

en mötesplats för stadens egna och tillresta affärsmän.
  

 På den tiden kostade Börsrummet 4,52 kr och det är precis vad 
din grupp betalar för en konferenslokal när ni konfererar på något

 av våra 20 hotell, där allt är modernt utom priset. 

Välkommen! Let’s meet at Elite.

www.elite.se

0771-788 789

Erbjudandet går att boka direkt på aktuellt hotell och gäller i mån av plats.
Boka fram till 24/6 2010; genomför er konferens innan 31/12 2010. Gäller alla 

nybokade heldagskonferenser för minimum 12 personer  inkl. övernattning.  
Ett erbjudande per kund per hotell. Erbjudandekod 1858.   

Mer information hittar du på vår hemsida.
  

e l i t e  h o t e l s  o f  s w e d e n :
e l i t e  h o t e l  s t r a n d b a d e n  Falkenberg, e l i t e  p l a z a  h o t e l  Göteborg, e l i t e  p a r k  a v e n u e  h o t e l  Göteborg, e l i t e  h o t e l  m o l l b e r g  Helsingborg, e l i t e 

h o t e l  m a r i n a  p l a z a  Helsingborg, e l i t e  s t o r a  h o t e l l e t  Jönköping, e l i t e  s t a d s h o t e l l e t  Karlstad, e l i t e  s t a d s h o t e l l e t  Luleå, e l i t e  h o t e l  s a v o y 
Malmö, e l i t e  h o t e l  r e s i d e n s  Malmö, e l i t e  g r a n d  h o t e l  Norrköping, e l i t e  h o t e l  a r c a d i a  Stockholm, e l i t e  h o t e l  m a r i n a  t o w e r  Stockholm, e l i t e 

p a l a c e  h o t e l  Stockholm, e l i t e  h o t e l  s t o c k h o l m  p l a z a , e l i t e  h o t e l  k n a u s t  Sundsvall, e l i t e  s t a d s h o t e l l e t  Västerås, e l i t e  s t a d s h o t e l l e t  Växjö, 
e l i t e  p a r k  h o t e l  Växjö  och e l i t e  s t o r a  h o t e l l e t  Örebro

Erfarna humanjurister växer inte på träd
Som advokat och humanjurist är vårt främsta mål att tillvarata klientens  intressen. 
Som privatperson vid en tvist behöver man kunnig hjälp och  personlig väg ledning. 
Erfarna humanjurister blir idag alltmer sällsynta. Flera finns dock hos oss. 

Välkommen till Insulander Lindh Advokatbyrå.

Insulander Lindh Advokatbyråwww.insulander-advokat.se
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Frågor & svar om  advokater
Nästan alla människor kommer någon gång i livet i en situation då de behöver juridisk hjälp eller rådgivning:

• Du ska gifta dig och vill ha äktenskapsförord. Du skiljer dig och undrar hur det blir med barn och bostad. Du har frågor om sambolagen.

• Du tänker sälja huset eller köpa båt. Hur ska kontraktet se ut?

• Du vill skriva testamente och vara säker på att det blir korrekt så att din sista vilja respekteras.

• Du blir stämd inför rätta eller föremål för polisutredning med eventuellt efterföljande rättegång. Du behöver ett ombud eller en försvarare vid din sida.

• Du funderar på att starta eget företag eller gå ihop med en kompanjon och behöver hjälp med frågor om avtal med mera.

Det här är några exempel på situationer då du behöver en kompetent 
och erfaren juridisk rådgivare. Rådgivare finns det gott om. Det finns 
nämligen inte några bestämmelser som anger vem som har rätt att 
kalla sig jurist och starta juridisk byrå. Det kan vem som helst göra. 
Däremot kan endast den som blivit antagen som ledamot i Advokat
samfundet kalla sig advokat.
Här ger vi svar på tolv frågor om advokater. Vi vill ge dig möjlig
het att skaffa dig en uppfattning om vad en advokat kan hjälpa till 
med. Vi ger även svar på frågor om hur du beter dig om du inte får 
den service du förväntar dig. 

1. I VILkA fRÅGoR BÖR JAG kontAktA 
 ADVokAt?
När du känner behov av att ha en rådgivare och samtalspartner i 
rättsliga frågor. Det kan gälla frågor som medför personliga eller 
ekonomiska konsekvenser för dig: familjerättsfrågor som äktenskap, 
samboförhållande, skilsmässa eller arvsfrågor. Köp eller försäljning av 
fast egendom. Tvister som rör arbetet, skattefrågor, avtal och kontrakt, 
affärs, bostads och fastighetsfrågor. Ärenden där du blir stämd eller 
vill stämma någon eller i samband med en polisutredning.

2. nÄR skA JAG tA kontAktEn?
Så snart du känner att du behöver prata med någon juridiskt sakkun
nig. Vänta inte tills frågan övergått till att bli ett problem eller en 
konflikt. Ju snabbare du kopplar in en advokat, desto större är chan
sen att stötestenarna kan elimineras genom förhandlingar och att 
problemen därigenom kan redas ut. Det brukar sällan sluta lyckligt 
när en ickejurist själv börjar slå i lagboken eller fråga bekanta till råds. 
Inget	fall	är	det	andra	likt.	”Det	finstilta”	är	inte	alltid	lätt	att	finna	
och det kan vara ännu svårare att tolka det korrekt.

3. HuR fÅR JAG kontAkt MED En ADVokAt?
Det vanligaste är att man frågar sina vänner och affärskontakter om 
de känner någon advokat som de har goda erfarenheter av. Många 
använder	också	Gula	Sidorna	i	telefonkatalogen.	Det	finns	också	en	
förteckning över landets alla advokater som är utlagd på Advokatsam
fundets hemsida.

4. HuR VEt JAG VILkEn  ADVokAt soM PAssAR 
Just fÖR MItt  BEHoV?
Många	advokater	annonserar	–	på	Gula	Sidorna	eller	i	advokatförteck
ningen – vilken verksamhetsinriktning de har. När du ringer en advo
kat och presenterar ditt ärende, avgör advokaten om han eller hon kan 
åta sig ditt uppdrag eller kanske finner det lämpligare att hänvisa dig 
till någon annan advokat.

5. VAD kostAR DEt Att AnLItA En ADVokAt?
Det finns inga fasta taxor. I sitt arvode väger advokaten in en mängd 
faktorer.

Dit hör hur lång tid som kommer att gå åt för att fullgöra uppdra
get för din räkning. Andra faktorer som påverkar kostnaden rör svårig
hetsgraden och om särskilda utredningar behöver göras. För rätts
hjälpsärenden finns en timkostnadsnorm som fastställs av regeringen.

6. MAn LÄsER IBLAnD I PREssEn oM JÄttE-
LIkA ADVokAtRÄknInGAR?
Det rör mål som pågått mycket länge och som krävt stora arbetsin
satser av en eller flera advokater och deras medhjälpare, expertutred
ningar med mera. Advokatens arvode ska täcka den egna lönen samt 
lönen till de anställda, sociala avgifter, pensioner och försäkringar, 
samt kostnaderna för hyra och kontor. Den så kallade timkostnads
normen är 1 134 kronor exklusive moms för år 2010.

7. kAn JAG fÅ HJÄLP MED ADVokAt-
kostnADERnA?
Du kan ha rättsskydd inkluderat i din hemförsäkring eller annan försäk
ring. Du kan få rättshjälp om vissa förutsättningar är uppfyllda. Ta upp 
frågor om rättsskydd och rättshjälp med advokaten vid första mötet.

8. kAn MAn fÅR En kostnADsuPPskAttnInG 
REDAn fRÅn BÖRJAn?
Om ärendet du har är klart avgränsat, kan du få en uppskattning av 
kostnaderna.	Gäller	det	en	mer	komplicerad	fråga,	kan	det	vara	svårt	
för advokaten att lämna en precis prognos eftersom det är omöjligt 
att från början veta hur ärendet juridiskt kommer att utvecklas. Det
ta kan exempelvis gälla vid konfliktsituationer där man inte vet hur 
motparten kommer att agera. Advokaten har ansvar för att bevaka att 
kostnaderna inte blir för höga i förhållande till vad som kan vinnas 
genom att driva ärendet vidare. Du bör se till att advokaten fort löpande 
håller dig underrättad om detta.

9. kAn JAG LItA PÅ Att  ADVokAtEn 
 HELHJÄRtAt stÄLLER uPP fÖR MIG?
Advokaten är skyldig att arbeta enligt god advokatsed, vilket bland 
annat innebär att advokatens främsta plikt är att efter bästa förmåga 
lojalt tillvarata sin klients intressen.

10. VÅGAR JAG AnfÖRtRo MIG Åt En ADVokAt?
Svaret är obetingat ja. Advokaten har tystnadsplikt och får inte yppa 
något som har meddelats honom i förtroende. Diskretion och tyst
nadsplikt gäller också de personer som är anställda hos advokaten.

11. VAD skILJER En ADVokAt fRÅn AnDRA 
JuRIstER soM ERBJuDER RÅDGIVnInG?
Vem som helst kan kalla sig jurist och sätta upp en juridisk byrå – här 
finns ingen kontroll från samhällets sida. När det gäller rätten att få 
kalla sig advokat måste man ha blivit antagen av Sveriges advokat
samfund som funnits i över hundra år. För att bli ledamot i samfun
det måste man ha en jur. kandexamen vilket tar cirka fem år av 
akademiska studier. Efter examen ska man ha arbetat fem år med 
juridiskt arbete, varav minst tre år som biträdande jurist vid advokat
byrå eller i egen verksamhet. Därefter ska man ha avlagt en godkänd 
advokatexamen. Man ska ha en ordnad ekonomi, vara redbar och i 
övrigt vara lämpad för advokatverksamhet.

En advokat får inte vara anställd hos någon annan än hos en 
advokat. Advokaten är självständig och har sin lojalitet mot klien
terna – ingen annan. Advokaten har en lagstadgad tystnadsplikt. 
Advokaten är skyldig att följa de regler som finns för att förhindra 
intressekonflikter. En advokat måste följa samfundets etiska regler 
om god advokatsed.

12. HuR GÖR JAG oM JAG IntE ÄR nÖJD MED 
En ADVokAt?
Du kan anmäla advokaten till Advokatsamfundet. I samfundets dis
ciplinnämnd ingår åtta erfarna advokater och tre ledamöter som 
tillsätts av regeringen och som svarar för den offentliga insynen. Dis
ciplinnämnden prövar om advokaten tilllämpat god advokatsed.

AdvokAtbyrån AnnA rösmAn Ab

Brottmål  - försvararuppdrag - målsägandebiträdesuppdrag - särskild företrädare för barn    Familjerätt – LVU
Vallgatan 38, 411 16 Göteborg  Tel: 031- 711 47 80  E-post: anna.rosman@advokatrosman.se
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Fortsätt att  
ha en dialog!
När äktenskapet eller samboförhållandet gått i kras och barn är inblandade så är 

föräldrarnas relation ändå inte över. Det finns flera viktiga saker att tänka på när 

det gäller underhåll, vårdnad och umgänge efter separationen.

Efter en separation fortsätter föräldrarna i de flesta fall att ha gemensam vårdnad, alltså ett delat juridiskt 
ansvar för barnen. Men många frågor återstår ändå. Inte minst gäller det ekonomin.

Växelvis boende, att barnet efter en separation bor lika mycket hos båda föräldrarna har blivit van
ligt. Inte minst eftersom det ofta fungerar bra. Men det kan finnas ekonomiska problem med växel

vis boende. Vid växelvis boende är ingen av föräldrarna skyldig att betala underhåll, trots att föräld
rarna kan ha väldigt olika ekonomisk förmåga. 

– Jag möter många mammor som tycker att de har hamnat i en ekonomisk fälla, säger advokat 
Mia Edwall Insulander som har många års erfarenhet av att arbeta med familjerätt.

Föräldrarna kan själva komma överens om ett underhållsbidrag även vid växelvis boende. Men det 
händer	att	en	ovillig	förälder	säger:	”Nej,	jag	betalar	ingenting	för	jag	har	inte	någon	skyldighet	att	
göra	det.”	

– Dagens lagstiftning kan i vissa fall få konsekvensen att en förälder motsätter sig växelvis boende. 
Inte för att barnet skulle må dåligt av det utan för att de inte har råd eftersom de behöver underhåll. 
Detta är visserligen inte något som sägs öppet, men åtskilliga pappor befarar att det är så, säger Mia 
Edwall Insulander.

Många separerade föräldrar och advokater har reagerat på problemen med hur man ska fördela 
ekonomin kring barn, inte minst vid växelvis boende. En utredning pågår för närvarande som ska 
belysa en rad frågor om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad. Den beräknas avsluta sitt 
 arbete senast den 31 december 2010.

unDERHÅLLsBIDRAG skA tÄckA kostnADER
När ett barn bor varaktigt hos en av föräldrarna ska den andra föräldern betala underhållsbidrag för 
barnet. Underhållsbidraget är tänkt att täcka barnets kostnader som fritidsaktiviteter och kläder. Ett 
normalunderhåll kan vara cirka 1 5002 000 kronor per månad för varje barn. 

Den som har rätt till underhållsbidrag men inte får det, kanske därför att föräldern inte har råd 
eller vill, kan istället ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. I första hand är det dock 
 alltid den förälder som barnet inte bor med som ska betala.

Underhållsstödet från Försäkringskassan är på 1 273 kronor i månaden per barn. Enligt Mia 
 Edwall Insulander har många uppfattningen att den siffran också är normen för underhållsbidrag.

– Men det är fel, den siffran är inte en riktlinje för hur stort underhållsbidraget ska vara, säger 
hon.

Reglerna säger i stället att föräldrarna ska dela på kostnaderna för barnen efter respektive hushålls 
ekonomiska förmåga. Det innebär att om den förälder barnen bor hos tjänar mycket mindre  
än  umgängesföräldern kan summan bli högre. Om den ekonomiska situationen är den omvända 
kan beloppet istället bli lägre. Tanken är att barnet ska ha ungefär samma levnadsstandard i båda 
hemmen.

Om föräldrarna inte kan enas om en summa kan man ytterst vända sig till domstolen som fastslår 
ett skäligt underhållsbidrag. 

Mia Edwall Insulander konstaterar att även om ekonomin är viktig spelar också andra faktorer 
stor roll för hur föräldrarna upplever sin situation.

– Den som är umgängesförälder och betalar underhållsbidraget upplever inte sällan att denne blir 
helt utan påverkan på barnets fostran och uppväxt. Detta är främst ett pappaproblem, säger hon.

BEHÅLL DIALoG
Mia Edwall Insulanders främsta råd till föräldrar som är på väg att separera är först och främst att 
försöka behålla en fungerande dialog. Om det inte går, försök att ta hjälp av en tredje person, eller 
familjerätten eller en advokat. 

– Vi advokater vill försöka få parterna att komma överens. En sätt kan vara att båda går gemen
samt till en advokat för ta en konsultationstimme och informera sig om hur de ska gå till väga med 
separationen och få konstruktiva råd, säger hon.

De flesta som separerar klarar att bestämma om hur man ska fördela ansvaret för barnen utan att 
gå till domstol. Och de flesta mål om vårdnad, umgänge och underhållsbidrag som når domstolen 
löser parterna i samförstånd innan en dom har avkunnats. 

– Det är nästan alltid bättre med en samförståndslösning. Att processa blir ofta kostsamt. Det är 
även svårt att förutsäga utgången. Dessutom förvärras oftast föräldrarnas konflikt. Ska domstolen 
besluta blir det sällan bra eftersom en förälder nästan alltid blir missnöjd och det främjar inte det 
framtida samarbetet.

Advokatfirman Magnergård 
Vi arbetar med försäkrings- och skadeståndsrätt, även 
  inter  nationell  sådan,  tvister med försäkringsbolag om rätt 
till ersättning,  personskador inom Sverige och  utomlands, 
 brottmål och ekomål, familjerätt med svensk och 
 internationell anknytning, fastighetsrätt,  entreprenadrätt 
och socialrätt,  särskilt LVU-ärenden.

www.magnergard.se

Advokat mia edwall insulanders främsta råd till föräldrar som är på väg att separera är först och främst att försöka behålla en 
fungerande dialog.

vårDnAD
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I vårt moderna samhälle med allt mer komplicerade familjeförhål
landen har testamente blivit ett naturligt sätt att bestämma hur 
egendomen ska delas upp när man går bort. Man kan genom 
testamente, med några få undantag, helt eller delvis skapa en egen 
fördelning av kvarlåtenskapen. De viktigaste undantagen är barnens 
(bröstarvingarnas) rätt till laglott samt den så kallade basbelopps
regeln (som innebär att den efterlevande maken garanteras att 
erhålla egendom till ett värde av minst fyra prisbasbelopp enligt 
lagen om allmän försäkring). 

Uppdelningen av egendomen efter en avliden person hör till ett 
av de mest känslomässigt engagerande och konfliktfyllda område
na	av	juridiken.	Det	gamla	talesättet:	”Gud	kommer	med	barnen	
och	djävulen	med	arvingarna”	gäller	tyvärr	alltför	ofta.	Att	upprät
ta ett testamente kan därför vara ett sätt att undvika arvstvister. Ett 
genomarbetat och välformulerat testamen
te kan göra att arvingarna avstår från att ge 
sig in i konflikter med varandra. Däremot 
kan ett illa utformat testamente ge upphov 
till olika tolkningar och mångåriga tvister 
som vanligen medför mycket onödigt be
svär och lidande. Det är därför viktigt att 
testamentet görs med omsorg och goda 
sakkunskaper.

uPPRÄttAnDE AV tEstAMEntE
Den som upprättar ett testamente benämns testator (femininum 
testatrix).

Enligt huvudregeln måste man vara myndig, det vill säga 18 år, 
för att upprätta ett testamente.

Testamente är en formbunden rättshandling som ska upprät
tas skriftligen. Det behöver inte vara handskrivet utan det går 
bra med maskinskriven text – vilket är vanligast. Handlingen ska 
alltid skrivas under av testator själv. Förutom att det ska vara en 
skriftlig handling, krävs två vittnen. De ska vara samtidigt närva
rande	då	testator	skriver	under	testamentet	eller	”vidkännas”	sin	
namnteckning (det vill säga bekräftar att det är han som skrivit 
under handlingen). Testamentsvittnena måste känna till att det 
är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte känna till 
innehållet. Testator kan alltså välja att antingen visa vad han 
skrivit eller täcka över den delen av texten. Vittnena, som inte 
får vara nära släktingar till testator, brukar sedan också intyga att 

testamentet upprättats av fri vilja och att testator var vid sina 
"sinnens fulla bruk".

EnskILD EGEnDoM
Om man lever i en så kallad kärnfamilj, kan det tyckas vara onödigt 
att upprätta ett testamente, eftersom lagens fördelning av arvet 
kanske redan stämmer med de önskemål man har.

Då bör man ändå fundera på att skriva ett testamente som fö
reskriver att det barnen (eller andra släktingar) får ska vara en
skild egendom. Att egendomen är enskild innebär att den un
dantas från bodelningen vid skilsmässa eller upplösning av 
samboförhållande. På så sätt kan man stödja sina barn vid en 
eventuell kommande skilsmässa. Detta kan alltså vara ett starkt 
skäl för att upprätta testamente. 

sAMBoR
Sambor ärver inte varandra. Har samborna barn ärver dessa i första 
hand. I annat fall ärver föräldrar/syskon. För att skydda varandra 
vid dödsfall är behovet av testamenten alltså särskilt stort för dem 
som lever i ett samboförhållande. På senare tid har vi också kunnat 
se		uppmärksammade	exempel	på	att	det	kan	bli	”fel”	fördelning	av	
arvet efter en avliden sambo, om det inte finns något testamente.

LAGLott
Genom	testamente	kan	man	alltså	ändra	på	den	arvsfördelning	som	
lagen föreskriver.  Men barnen (bröstarvingarna) har alltid rätt att 
få ut sin laglott. Laglotten är halva arvslotten (det man skulle få utan 
testamente).  

Alla länder har inte laglott (till exempel England) och i debat
ten framförs ibland uppfattningen att laglotten spelat ut sin roll 
och skulle kunna avskaffas. I Sverige har rätten till laglott en 
stark ställning och någon ändring av reglerna är inte aktuell.

Ett testamente som kränker laglotten är inte ogiltigt, utan var
je bröstarvinge som vill ha sin laglott måste begära detta inom 
sex månader från det man fick del av testamentet. Delgivning 
sker genom att man tar emot en bestyrkt kopia av testamentet.

För att man inte ska kunna kringgå laglottsregler genom att 
skänka bort all sin egendom under livstiden, finns det så kallade 
förstärkta laglottsskyddet. Detta innebär i princip att gåvor som 
kränker laglotten och som till sitt syfte är att "likställa med testa

mente"	kan	komma	att	omfattas	av	laglottsanspråket.	Gåvotaga
ren kan då efter rättegång i domstol tvingas lämna tillbaka gå
van, eller betala en ersättning som motsvarar laglotten.

oGILtIGHEt AV tEstAMEntE
Om en arvinge anser att ett testamente är ogiltigt, kan han klandra 
testamentet. Detta sker genom att en rättegång inleds mot testa
mentstagaren. De invändningar man kan ha mot testamentet (de 
s.k. klandergrunderna) är sammanfattningsvis:
1.  Formfel vid testamentets upprättande
2.  Testamentet har upprättats under påverkan av en psykisk störning
3.  Någon har otillbörligen påverkat testator att upprätta testamentet.
En rättegång om klander måste inledas vid domstol inom sex  månader 
från det man fick del av testamentet. Alla arvingar som vill klandra 
testamentet måste vara med i processen, testamentet blir giltigt mot 
den som inte är med.

Det finns ett fåtal andra, mer ovanliga omständigheter, som i 
sällsynta fall kan göra att testamentet är ogiltigt, t. ex. att testa
mentet är förfalskat. I ett sådant fall behövs ingen klandertalan.

I det praktiska rättslivet stöter man ofta på frågan om ett testa
mente är ogiltigt på grund av att testator led av demens eller 
 annan psykisk störning. I medierna har fler uppmärksammade fall 
förekommit. Att ha framgång med en sådan talan är oftast väldigt 
svårt eftersom det ställs mycket höga krav på bevisningen – ibland 
alltför höga anser många. Detta måste man ha klart för sig om 
man står inför valet att inleda en rättegång mot ett testamente.

Den medicinska utvecklingen på detta område har numera 
kommit långt, men detta har inte fått genomslag i rättspraxis. 
Här måste enligt min uppfattning lagstiftningen ses över.

fÖRVARInG AV tEstAMEntEt
Ett testamente behöver inte registreras vid någon myndighet (det finns 
förslag om att i framtiden införa ett testamentsregister).  Förvaringen 
av testamentet bör ske på ett säkert sätt i bankfack eller liknande.

För att försäkra sig om att det blir som man bestämt, kan det 
vara lämpligt att utse någon som ska verkställa testamentet (testa
mentsexekutor). Detta är ett mycket vanligt advokatuppdrag. 

Om man redan har ett testamente bör man regelbundet se 
över innehållet, förutsättningarna kan ha förändrats så att det är 
dags	att	göra	en	ändring	–	det	finns	alltså	”bäst	före-datum”	även	
för testamenten.

Det gamla talesättet: ”Gud kommer med barnen och djävulen med arvingarna” gäller tyvärr alltför ofta.  
Ett bra utformat testamente kan vara ett sätt att undvika arvstvister.

TesTAmenTe

Testamente ger möjlighet att uttrycka din vilja

text: Advokat Johan Schüldt

Advokat Johan Schüldt
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Innan en part söker advokat har parten ofta haft ingående samråd med 
släkt och vänner samt numera inte sällan gjort sökningar på nätet och 
i dessa kontakter ofta uppfattat sig få bekräftelse för sin ståndpunkt.

En tidig advokatkontakt kan ge mer än bara information om 
gällande rättsläge. Rådgivningen omfattar också konkreta hand
lingsråd. Det sker också en sortering av de omständigheter klienten 
vill åberopa utifrån den betydelse de kan ha i målet. En bedöm
ning sker av vilka omständigheter som vid bestridande åtminstone 
kan göras så sannolika att domstolen fäster avseende vid dem. I 
 familjemål är den vanliga arbetssituationen den, att parterna 
 ömsevis riktar olika beskyllningar mot varandra och bestrider 
 varandras uppgifter. Numera föregås tvisternas behandling i dom
stol ofta av samarbetssamtal hos socialnämnden. I handläggarens 
roll där ligger att opartiskt se till barnets bästa. Advokaten är den 
enda som är lojal med klienten och har 
klientens bästa för ögonen. Advokatrollen 
kan inrymma en konflikt när advokaten 
bedömer klientens starkt uttalade önske
mål som svåra att förena med de tanke
gångar som ligger bakom lagstiftningen, 
nämligen barnets bästa. Många gånger 
sätts samarbetet på svåra prov då advoka
ten måste ge klienten besked som klienten 
inte vill ha.

fÖRHAnDLInGEn
I normalfallet kallar domstolen till en förberedande förhandling. 
Vid denna får vittnen inte höras. Efter förhandlingen fattar dom
stolen normalt ett så kallat interimistiskt beslut, ett beslut som 
gäller genast, oftast i väntan på en vårdnadsutredning. Beslutet får 
emellertid styrande inverkan på målets utgång eftersom det förelig
ger en obenägenhet i barnmål att ändra rådande förhållanden. 

Efter det att vårdnadsutredningen är klar äger huvudförhandling 
rum med möjlighet att höra vittnen. Det tar cirka ett år från kli
entens första besök till dess dom meddelats.

En stor tvistefråga är om vårdnaden om barnen ska vara 
 gemensam eller om en part skall ha ensam vårdnad. En annan 
tvistefråga är om barnen skall bo hos en av föräldrarna med um
gänge för den andra eller om boendet skall vara växelvis, oftast 
en vecka hos vardera föräldern.

Många män upplever sig vara i underläge och hänvisar till att 
det finns statistik som visar att mödrar oftare får vårdnad/boen
de. Högsta domstolen har uttalat att föräldrabalkens regler är 
könsneutrala. Ju mindre barnet är desto mer sannolikt är det att 
barnet blir boende hos mor medan utgången i mål med äldre 
barn mer hänger samman med hur föräldrarna tidigare fördelat 
omvårdnaden om barnen.

GEMEnsAM VÅRDnAD
I fråga om vårdnaden bestämde lagstiftaren att gemensam vårdnad 
skulle vara huvudregel. Den tidigare presumtionen för gemensam 
vårdnad togs bort 2006. När domstolen överväger att döma ut ge
mensam vårdnad mot en förälders vilja skall domstolen särskilt 
beakta föräldrarnas möjlighet att samarbeta i frågor som gäller bar
nen. En part som inte vill samarbeta har då möjlighet att undandra 
sig samarbete eller att sätta upp för barnet gällande normer, som alls 
inte delas av den andre föräldern och sedan åberopa effekten av det 
egna handlandet som skäl för ensam vårdnad. I förarbetena till 
lagstiftningen har emellertid uttalats att gemensam vårdnad är en 
för de allra flesta barn bra vårdnadsform och detta gör att domstolen 
inte utan vidare godtar ett påstående att det är omöjligt att samar
beta. Vid sitt ställningstagande beaktar domstolen mer hur barnets 
vardag fungerar än hur föräldrarna beskriver samarbetet. En i och 
för sig lämplig förälder som blir utesluten från den gemensamma 

vårdnaden på grund av samarbetsproblem upplever det oftast som 
en degradering som förälder. Personligen sympatiserar jag med det 
system som finns i Finland där man kan bibehålla den gemensamma 
vårdnaden med beslutanderätt i vissa frågor för den förälder som 
har behov av detta. 

DEt VÄxELVIsA BoEnDEt
När lagstiftningen ändrades 2006 ansåg lagstiftaren att det inte 
var nödvändigt att utforma en särskild bestämmelse om växelvis 
boende utan möjligheten att döma ut ett sådant boende redan 
finns i den gällande lagstiftningen. Medan den gemensamma 
vårdnaden uppställdes som ett eftersträvansvärt mål av lagstiftaren 
har det växelvisa boendet vuxit fram genom att väldigt många 
föräldrar väljer denna boendeform. Det förhållandet att många 
föräldrar gör ett sådant val har emellertid inte medfört att det 
växelvisa boendet ökat i de fall där den ena parten motsätter sig 
växelvis boende. Helt nyligen publicerades en undersökning från 
Uppsala universitet där utredaren inte funnit ett enda fall där 
domstol mot bestridande dömt ut växelvis boende. Min uppfatt
ning är att de flesta domare är obenägna att mot bestridande ut
döma växelvis boende eftersom bestridandet anses peka på ett 
bristande samarbete. Redan det förhållandet att parterna tvistar i 
domstol pekar på att det inte föreligger ett så bra samarbete som 
domstolen kräver. Enligt min uppfattning borde lagstiftaren tyd
ligare reglera vilka förutsättningar som ska föreligga vid växelvis 
boende och en av dessa förutsättningar är enligt min mening att 
de ekonomiska frågorna skall vara reglerade. Som det är idag är 
det inte lagtekniskt möjligt att döma ut underhåll vid växelvis 
boende. När parterna har olika inkomstförhållanden kan detta 
leda till en påtaglig obalans för föräldrarnas möjlighet att tillgo
dose barnens behov. Enligt min uppfattning bör ett växelvis  boende 
inte accepteras om inte parterna kan visa att de kunnat komma 
överens om en rimlig lösning i de ekonomiska frågorna.

Advokat skall undersöka om klienten kan få hjälp att betala 
advokatkostnader genom i första hand rättsskyddsförsäkring. 
Det är då att observera att rättsskydd inte beviljas i samband 
med äktenskapsskillnad/samboseparation och att den möjlighet 
som då återstår är statlig rättshjälp som dock är starkt begränsad 
på grund av inkomstgräns.

viktiga frågor som ska  
lösas vid vårdnadstvister
Uppskattningsvis cirka 50 000 barn varje år upplever att deras föräldrar flyttar isär. Cirka tio procent av dessa 
barn är inblandade i tvister om vårdnad, boende och/eller umgänge.

text: Advokat Christer eiserman

Advokat Christer eiserman

en stor tvistefråga är om vårdnaden om barnen ska vara gemensam eller om en part skall ha ensam vårdnad.

vårDnAD
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så delar man upp de gemensamma tillgångarna
För många är en bodelning den största ekonomiska affär de gör under sin livstid. Den följer relativt komplicerade 
regler. Med god vilja och goda kunskaper går det att finna en lösning.

text: Advokat Örjan teleman

Vad är bodelning? Det är beteckningen på en ju
ridiskt formell fördelning av tillgångar och skulder, 
som makar eller sambor gör vid vissa i lagen an
givna tillfällen. För många parter är det fråga om 
stora värden och för de flesta är bodelningen den 
största ekonomiska affär de gör under sin livstid. 
Den följer relativt komplicerade regler i äkten
skapsbalken respektive sambolagen. Dessutom 
kommer viktig allmän civilrätt in i bilden vad gäl
ler till exempel fastställande av äganderätt och 
skuldansvar. Även skatterätten måste tillämpas 
såsom vid värdering av tillgångar. Resultatet kan 
också påverka kommande arvskiften och bodel
ningar efter eventuella framtida upplösningar efter 
nya förhållanden. För att undvika rättsförluster är 
det alldeles klart, att man bör anlita sakkunnig 
hjälp i sammanhanget!

VIktIGA skILLnADER
Bodelning görs av makar och sambor sedan deras 
äktenskap respektive samboförhållande tagit slut, 
vilket inträffar vid skilsmässa respektive separation 
eller efter ena partens dödsfall.  Den stora skillnaden 
mellan dessa delningar gäller omfattningen. Medan 
makars bodelning i princip gäller alla parternas till
gångar och skulder, tar sambors bodelning bara 
sikte på det gemensamma hemmet, det vill säga 
permanentbostaden samt bohaget däri men detta 
därtill endast om egendomen förvärvats av  samborna 
eller någon av dem för gemensamt bruk. Dock kan 
makar – eller blivande makar – genom äktenskaps
förord komma överens om att viss egendom eller all 
egendom ska vara enskild och därmed hållas utanför 

hälftendelningen. På motsvarande sätt kan sambor 
– eller blivande sambor – avtala att det gemensamma 
hemmet eller delar därav inte ska bodelas. Såväl 
makar som sambor kan också ha enskild egendom 
i anledning av förordnade i försäkring och på grund 
av att tredje man – givare eller testator – har före
skrivit att gåva eller arv, som maken eller sambon 
erhållit, ska vara mottagarens enskilda egendom.

VEM ÄGER VAD?
Makar – men inte sambor – har enligt lagen möj
lighet att genomföra bodelning under bestående 
äktenskap. Man måste då vara ense om att göra 
delningen och hur den ska gestaltas. Vanligen görs 
sådan bodelning för att makarna vill överföra ägan
det av någon tillgång från den ene till den andre. 
Delningen är då ett alternativ till gåva. Därtill kan 
bodelning under äktenskap användas när äldre 
makar vill göra klart vem som äger vad och vem 
som svarar för vilka skulder. Detta har i sin tur 
betydelse för den bodelning och det arvskifte, som 
framdeles ska göras när någon av dem dött och 
denne då inte kan medverka vid utredningen av 
egendomsförhållandena.

När ett äktenskap upplösts genom ena ma
kens bortgång, sker normalt bodelning på grund 
av att giftorättsgemenskapen upphört. Vad som 
då faller på den avlidnes lott, är dennes kvarlå
tenskap, som ska skiftas enligt lag och testamen
te. 1988 trädde äktenskapsbalken i kraft och 
med den en föga känd regel (12 kap. 2 §), enligt 
vilken den efterlevande maken har en personlig 
ensidig rätt att kräva att bodelning sker så, att 
vardera sidan tar sitt. Någon hälftendelning äger 

i så fall inte rum. Alla förstår, att det då är viktigt 
att veta vem av makarna, som bär ansvaret för de 
olika skulderna och vem som äger vad av till
gångarna. Detta är inte alltid lätt att fastställa 
bland annat därför att vi i nutida rättspraxis 
 finner sådant som dold samäganderätt, där make 
inte finns medtagen i köpehandlingarna men 
ändå kan ha rätt till samägande! 

skRIftLIGt AVtAL kRÄVs
För att en bodelning ska vara giltig måste den mani
festeras i ett skriftligt avtal, som undertecknas av båda 
makarna respektive samborna (eller ombud för dem). 
Om de inte kan enas om delningens innehåll, finns 
möjlighet att – vid skilsmässa och efter dödsfall – få 
en bodelningsförrättare förordnad. Denne utses av 
tingsrätt efter ansökan av någon av parterna eller av 
dem båda. Förrättaren, som regelmässigt är advokat, 
fungerar sedan som utredare, medlare och – om han/
hon inte kan ena parterna om ett avtal – som do
mare. I den sistnämnda egenskapen prövar förrät
taren parternas inställning i de olika tvistefrågorna 
och fastställer bodelningen i ett skriftligt beslut. Om 
part är missnöjd därmed, kan det överklagas till den 
tingsrätt, som utsett förrättaren.

IntE ALLtID HÄLftEnDELnInG
I denna artikel finns inte möjlighet att ge någon 
närmare beskrivning av alla de regler och problem, 
som aktualiseras vid olika bodelningar. Jag vill 
dock framhålla ett par speciella inslag. 

I motiven till bodelningsreglerna har lagstifta
ren framhållit, att man inte ska kunna gifta sig till 

pengar! Därmed menas att man inte kan  kräva en 
hälftendelning efter ett kort äktenskap. Vi har fått 
en regel, som innebär att den make, som har mest 
egendom, kan kräva så kallad skevdelning när 
 äktenskapet haft en kort varaktighet  eller när en 
hälftendelning av andra skäl skulle vara oskälig, 
såsom t. ex. när maken ärver egendom med högt 
värde en kort tid före en skilsmässa efter ett 
 längre äktenskap. En skev delning innebär, att 
den make, som vid en hälftendelning skulle ut
givit egendom till den andre, i stället får behålla 
mer av sina tillgångar.

Lagen innehåller inte någon regel hur man ska 
värdera egendom för bodelning (eller arvskifte). I 
rättspraxis och i den juridiska litteraturen har 
emellertid utkristalliserats ett antal regler 
 avseende värderingsproblematiken. Dessa inne
bär  enkelt uttryckt, att egendom normalt ska 
 beaktas till det netto, som skulle uppkomma efter 
en försäljning, det vill säga till sitt hypotetiska 
 salunetto. Vid värdering av en villafastighet ska 
alltså först fastställas det aktuella marknadsvärdet, 
varifrån sedan dras (latent) försäljningskostnad/
mäklarprovision och (latent) reaskatt. Alla tre 
posterna kan bli föremål för besvärliga ställnings
taganden! Om en bodel
ning omfattar ett företag, 
är det lätt att föreställa sig 
de värderingsproblem, 
som parterna och en 
eventuell bodelningsför
rättare har att brottas 
med. Med god vilja och 
goda kunskaper går det 
dock att finna en lösning!

bODelning

för att en bodelning ska vara giltig måste den manifesteras i ett skriftligt avtal.

Advokat Örjan teleman
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sAmbO

många  fall gropar för 
den som är sambo
Ett av Annika Andebarks första ärenden  efter tingstjänstgöringen var att göra 

b ouppteckning efter en ung kille som  oväntat dog på väg hem från jobbet. Hemma 

 väntade sambo och två små barn men inte något testamente. Ärendet fick henne 

att börja hålla föredrag i ämnet för att informera allmänheten om vad lagen innebär.

1988 kom lagen om sambors gemensamma hem som 2003 ersattes av sambolagen. Många känner till 
att det finns en sambolag, men få vet vad den innebär. 

När ett samboförhållande upphör kan en sambo begära bodelning inom ett år från det att sambo
förhållandet upphörde. I bodelningen skall samboegendom delas. 

Samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Bostad och bohag 
som samborna hade med sig in i förhållandet är inte samboegendom. Därför kan det vara klokt att 
skriva ner listor på det bohag som vardera sambon tar med sig in i ett samboförhållande. Det som sam
borna köper efter att de flyttat ihop blir som huvudregel samboegendom oavsett vem som betalar det. 

Bankmedel, värdepapper, bilar och fritidsutrustning är inte samboegendom. Om samborna köpt 
en bil tillsammans anses de äga den med samäganderätt. Det är viktigt att den som inte är registrerad 
som ägare kan visa att han eller hon betalt en del av bilen. Ett bevis kan vara att båda är angivna som 
köpare på kvittot. 

– När jag började hålla föredrag om juridik arbetade jag med förebyggande juridisk rådgivning på 
bank. Vi fick inte åta oss några tvister. Idag inser jag att problematiken är mycket större än jag 
	förstod	då.	Genom	att	företräda	parter	i	konflikter	är	det	lättare	att	förutse	och	förebygga	problem,	
 säger Annika Andebark och tillägger att ofta ringer klienter och bokar tid för att upprätta sambo
avtal.	 Genom	 samboavtal	 kan	 samborna	 helt	 eller	 delvis	 minska	 rätten	 till	 bodelning.	 Att	 öka	
 bodelningsrätten går inte. Då får de i stället gifta sig. 

DÖDsfALL
En efterlevande sambo ärver inte någonting utan har endast rätt att begära bodelning, se ovan. I bo
delningen har efterlevande sambo rätt att behålla så mycket samboegendom att det motsvarar två gånger 
det vid dödsfallet gällande prisbasbeloppet (2010: 42 400×2 = 84 800 kr). Detta är det enda skyddet en 
efterlevande sambo har enligt lag. All annan egendom ärvs av den avlidnes laga arvingar. 

– För att en sambo ska ärva måste testamente 
 upprättas! Även om samborna upprättar testamente kan 
den avlidnes barn kräva ut sin laglott, säger Annika An
debark som tillägger att man i sammanhanget kan note
ra att gifta makar ärver varandra om de inte har särkull
barn.

– Fallgroparna är många för den som är sambo. Det är 
inte säkert att förmånstagarförordnandet i liv försäkringen 
gör sambo till förmånstagare. Det är  heller inte säkert att 
låneskyddet får avsedd  effekt. Ofta är det bättre med en 
livförsäkring där sambon är  förmånstagare.

Hur gick det då för de anhöriga till killen som dog på 
väg hem från jobbet?

– Ja, barnen ärvde hans hälft av huset. Den här gången 
accepterade överförmyndaren att barnens mor fick ta 
över huset mot att hon skrev på en revers där hon lånade 
beloppet av barnen. Det vill säga den  dagen hon säljer 
huset får hon betala ut barnens arv. Det är inte alltid 
överförmyndarna är så välvilligt  inställda!, sammanfattar 
Annika Andebark.

att tänka på vid samboförhållande

•	 Om	samborna	har	ett	gemensamt	konto	(medkontohavare)	anses	båda	som	ägare	till		 	
 pengarna. Är däremot endast den ena sambon kontohavare medan den andra sambon  
 har dispositionsrätt anses endast kontohavaren som ägare till pengarna.

•	 Om	ena	sambon	köper	en	bil	och	den	andra	sambon	köper	en	skinnsoffa	är	soffan		 	
 bodelningsbar men inte bilen!

•	 Om	den	ena	sambon	för	sina	sparpengar	köper	en	fastighet	som	skall	användas	för	det		 	
 gemensamma boendet är denna fastighet bodelningsbar.

•	 Om	ena	sambon	före	samboförhållandet	ägt	en	fastighet	som	samborna	bor	i	är	den		 	
 fastigheten inte bodelningsbar. Om sambon säljer den icke bodelningsbara fastigheten  
 och för överskottet köper en ny fastighet blir den nya fastigheten bodelningsbar!

Advokat Annika Andebark

Advokat Birgitta Mörner
Familjerätt   Brottmål   Utlänningsrätt   Hyresrätt   Arvsrätt   Skadeståndsrätt

Brunnsgränd 4    SE-111 30 STOCKHOLM    Telefon 08-611 14 10   Telefax 08-611 26 10
Mobil 0708-23 74 47     www.advokatmorner.se     E-mail: birgitta@advokatmorner.se    

Besöksadress T-banehuset, Vällingby Torg 59, Vällingby   .  Tfn 08 / 17 93 30  .  www.rother-schirren.se

Vi hjälper till med upprättande av gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, 
bouppteckningar och arvskiften. 

Vi åtar oss även uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, god man och 
företrädare av parter vid bodelningar och arvskiften mm.
Även brottsmål och uppdrag som målsägandebiträde och 

offentligt biträde vid LVU, LVM, LPT och LRV.

Familjerätt, Arvsrätt och Boutredningar

AdvokAt kArin von mecklenburg Ab
Advokat Karin von Mecklenburg har verksamhet i Stocholm och på Österlen med specialisering på

Stockholm: Linnégatan 22 • telefon: 08 678 07 78 
Österlen: Hagestadborgsvägen 4, Löderup • telefon: 0411 52 61 00

e-post karin.von.mecklenburg@sand-law.com

BROTTMÅL & FAMILJERÄTT
Kontor: Stockholm Nyköping Malmö Tfn 08-545 722 50

www.ssw.se 

www.advokatmelander.se

Advokat Birgitta Melander, Advokat Th erese Ström & Biträdande jurist Stefan Mo
FAMILJERÄTT - BROTTMÅL - FASTIGHETSRÄTT - FÖRSÄKRINGSRÄTT 

Rättshjälp och rättsskydd förmedlas

Advokatbyrå Tove Sjövall AB
Med erfarenhet från egen utlandstjänstgöring erbjuder advokat Tove Sjövall 
juridisk experti s ti ll privatpersoner och företag.
Specialområden:
* svensk och internati onell aff ärsjuridik,
* svensk internati onell privaträtt  t.ex. familjerätt , arvsrätt , arbetsrätt , 
 frågor om socialförsäkring, folkbokföring och arbetsti llstånd

Tel: + 46 45 66 60 / + 46 708-33 03 21      Fax: + 46 40-45 62 61
E-post: tove@tovesjovall.se www.tovesjovall.se
Advokatbyrån har säte centralt i Höllviken, Vellinge kommun.

Rådmansgatan 18, 1 tr • 114 25 Stockholm • Tel: 08-24 92 65 • Fax: 08-611 13 84
info@advokatmaariteriksson.se

Advokat Maarit Eriksson AB
Vårdnad – Umgänge – Barns boende  
Bodelningar – Äktenskapsskillnad

Malmös största kvinnligt bemannade advokatbyrå
brottmål – familjerätt

Advokat Helen Wiwen-Nilsson AB
www.advokathelen.se

Kalendegatan 25
211 35  MALMÖ

Tel: 040-611 62 62
Fax: 040-611 52 62
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ge gåvan på ett bra och genom tänkt sätt
Att ge någon en gåva är en enkel rätts-

handling. Fast det finns en hel del man 

bör tänka igenom först. Har man väl 

gjort ett misstag kan det vara både svårt 

eller till och med omöjligt att rätta till i 

efterhand.

text: Advokat theddo rother-Schirren

För inte så länge sedan föranleddes många gåvor 
av att givaren var angelägen om att ordna succes
sionen av egendom, exempelvis ett fritidshus eller 
en släktgård på ett sätt som minimerade arvs och/
eller gåvoskatt för arvingarna. Eftersom denna 
skatt avskaffats är denna typ av gåvor numera näs
tan uteslutande betingade av civilrättsliga skäl; 
man vill överlåta egendom på någon närstående 
för att gynna denne eller för att man inte längre 
vill behålla egendomen då man inte utnyttjar den 
eller inte orkar med att sköta den.

GÅVoR I ALLMÄnHEt
Tvärtemot vad man kan tro är gåva en ömsesidig 
handling. Den som har det huvudsakliga inflytan
det på om en gåva ska komma till stånd är förstås 
givaren men för att en gåva ska anses fullbordad 

måste den accepteras, alltså tas emot av gåvotagaren.
Om gåvan avser mindre föremål sker gåvan 

enklast och bäst genom att den överlämnas di
rekt till gåvotagaren. Avser gåvan värdefulla före
mål eller ska den förknippas med villkor är det 
lämpligt att det upprättas ett skriftligt gåvobrev. 
Är gåvan en bostadsrätt eller fast egendom är 
detta ett formkrav för att gåvan ska vara giltig. 

GÅVA tILL BARn 
När föräldrar ger mer värdefulla gåvor till sina barn 
kan gåvan ges med villkor att den ska vara mot
tagarens enskilda egendom. Den bortgivna egen
domen kommer då inte att ingå i en eventuell 
bodelning mellan gåvotagaren och hans eller hen
nes make eller sambo.

En annan vanlig föreskift är att gåvan inte ska 
avräknas som förskott på arv vid kommande arv
skifte efter givaren. Detta kan vara aktuellt om 
man särskilt vill gynna något av sina barn eller om 
man givit olika gåvor till sina barn men som man 
anser ska anses likvärdiga.

Kanske är det aktuellt att ge bort fritidshuset till 
barnen så att de i framtiden ska äga detta tillsam
mans. Denna typ av gåva kräver regelmässigt att 
man noga tänker igenom om detta överhuvudtaget 
är lämpligt och om detta samägande ska vara för
enat med särskilda villkor. Ska man ha en hem
budsklausul om någon vill sälja sin andel? Hur ska 
värderingen av andelen i så fall ske? Hur ska kost

naderna för driften av 
fastigheten fördelas? Ska 
man rent av avtala bort 
sam äganderättslagen eller 
ska den tillämpas bara i 
vissa delar?

Är fastigheten belånad 
bör man tydligt ange om 
betalningsansvaret för lå
nen ska övertas av gåvo

tagaren. Här är det viktigt att observera att ett så
dant övertagande av lånen alltid kräver ett 
medgivande från långivaren. Accepterar inte ban
ken ett sådant övertagande innebär det att givaren 
har kvar ansvaret för lånen medan äganderätten 
till fastigheten övergått på gåvotagaren. För att 
undvika detta bör man uppställa som villkor för 
gåvan att banken lämnar sitt medgivande till att 
låneansvaret flyttas och gärna också inhämta ett 
sådant medgivande i förtid. 

sÄRskILt oM GÅVoR  
MELLAn MAkAR
Även makar kan vilja ge gåvor till varandra. Det kan 
vara att bara den ena maken kommit att stå som 
köpare till en fastighet som man rent faktiskt köpt 
tillsamman eller att man vill ha en jämnare fördel
ning av förmögenheten mellan makarna.

Men även ett annat motiv har på den allra se
naste tiden uppkommit: makar vill båda två ha 

möjlighet att göra fullt ROTavdrag för upprust
ning av familjens fastighet. För att detta ska vara 
möjligt måste båda makarna vara lagfarna ägare 
till åtminstone en del av fastigheten, det räcker 
inte med den giftorätt i den andres egendom 
som blir följden av ett äktenskap.

Detta är enkelt ordnat men det är några saker 
som man bör beakta vid gåvor mellan makar.

För att en gåva mellan makar ska gälla fullt ut 
krävs att makarna gör en anmälan om gåvan till 
domstol och att gåvan registreras där. Detta gäl
ler självklart inte mindre gåvor som födelsedags
presenter och julklappar men om det är fråga 
om en större gåva är detta ett krav. Registrerings
förfarandet är enkelt och endast förenat med en 
låg avgift till domstolen.

MÅnGA ÖVERVÄGAnDEn
Vid gåvor mellan makar kan man inte föreskriva 
att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom 
på det sätt som kan ske vid gåvor till andra personer. 
Vill makarna att gåvan ska bli enskild egendom 
måste man upprätta ett särskilt äktenskapsförord 
som för att bli gällande ska registreras vid domstol.

Även om gåva i sig är en enkel rättshandling 
finns det alltså många överväganden som man 
bör göra innan man tar steget och ger bort vär
defull egendom. Har man väl gjort ett misstag 
kan det vara både dyrt och svårt eller till och 
med omöjligt att rätta till i efterhand.

gåvA

Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer, med närmare 200 jurister i Sverige, Baltikum och Vitryssland. 
Vår kompetens och tillgänglighet är en kombination som uppskattas av våra klienter. Besök oss på www.glimstedt.se

HELLRE INNAN ÄN EFTER. Det är en enkel filosofi som präglar vårt sätt att se 
på affärsjuridiken och samarbetet med våra klienter. Genom att låta oss ge vår syn 
på saken innan, skapar vi störst nytta och blir en aktiv, strategisk resurs i din verksam-
het. Med hjälp av vår samlade kompetens inom affärsjuridikens alla områden, kan vi 
hjälpa till att reda ut frågetecknen och skapa ett säkrare beslutsunderlag.
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Advokatbyrån Johan Tamm AB
Lästmakargatan 10, Stockholm

Tel. 08-611 11 00

 Arbetsrätt, Familjerätt, Miljörätt och Brottmål

Familjerätt, Fastighetsrätt, Allmänpraktik
www.brohage.se

Tel. 08-731 57 80, Fax. 08-731 82 88

Personskador – Brottmål
www.legare.se

08-442 91 80, 021-38 08 00, 090-14 21 60

L E G A R E
A D V O K A T B Y R Å  A B

Allmänpraktik 
”Dina rättigheter, Mina skyldigheter”

 
Telefon: 021-830900

AdvokAtfirmAn
 HAns ElgErot

Svensk och internationell Familjerätt
Vårdnad – Bortförande av barn – Bodelning & Arv

Engelska, franska, tyska & spanska
Strandvägen 7B   114 56 Stockholm   Tel: 08-662 00 51
Stortorget 9         252 20 Helsingborg  Tel: 042-18 70 55

www.alwaadvokat.se

Vi biträder Dig;  
privatperson och företagare
Kontakta oss på 08-22 33 70 eller
rickard.appelberg@cityadvokaterna.nu

Grippe Advokatbyrå
advokat elisabeth grippe   -   jur kand anders jussil

Wallingatan 37
111 24 Stockholm

Telefon: 08-14 07 60

Grippe Advokatbyrå
advokat elisabeth grippe   -   jur kand anders jussil
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vårdnad – umgänge med barn 
bodelning
offentlig försvarare
målsägandebiträde - 
 kränkningsersättning

Rättshjälp och rättsskydd förmedlas

08-651 42 00 • hellrup.advokat@telia.com

Familjerätt

Brottmål                

Familjerätt,  Brottmål 
& Utlänningsrätt

Advokat, notaruis publicus Ann-Sofie Senkul
Biträdande jurist, Kristina Tollbäck

Kontakt: 08 545 10 800
senkul@telia.com

Advokatfirman Senkul

Med kunskap och förtroende 
hjälper jag dig med juridiken.

AdvokAt  Yvonne RosendAhl 

08-643 99 3011

Hjälper dig med alla frågor kring FAMILJERÄTT   
så som vårdnad, umgänge, barns boende,  bodelning  

RING 08 411 00 55

Advokatbyrån  Wernstedt
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Adress: Kyrkogatan 22, 411 15 Göteborg
Tel:  031-17 07 05 
Fax:  031-774 18 11
Mail:  chr@eiserman.se

Advokat Christer Eiserman AB

www.eiserman.se13
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Internationell affärsjuridisk advokatbyrå med 
fokus på branscherna IT, telekom, media, life 
sciences och aviation & aersopace.

Besöksadress: Norrlandsgatan 15
Postadress: Box 7714, 103 95 Stockholm
Telefon: 08-506 320 00 Web: www.twobirds.com

Internationell affärsjuridisk advokatbyrå med 
fokus på branscherna IT, telekom, media, life 
sciences och aviation & aersopace.

Besöksadress: Norrlandsgatan 15
Postadress: Box 7714, 103 95 Stockholm
Telefon: 08-506 320 00 Web: www.twobirds.com

Annika Andebark, Advokat
Tfn: 0414-44 37 50 • kontoret@advokatbyran.nu

www.advokatbyran.nu14
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Den gränslösa familjen och juridiken

Över en femtedel av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund. 
Det innebär att allt fler människor med anknytning till andra länder 
gifter sig och skriver äktenskapsförord, går igenom vårdnadstvister 
och skilsmässor och fördelar arv i Sverige. Samtidigt flyttar svensk
ar till andra länder för att arbeta eller njuta av ett varmare klimat, i 
tron att svensk familjerätt automatiskt gäller för dem som svenskar, 
var de än bor. Det kan bli en rejäl kalldusch när man efter några år 
utomlands inser att äktenskapsförordet inte är giltigt, eller att sam
bolagen inte alls kan åberopas för att hävda rätt till bostaden i det 
nya landet.

Den internationella familjerätten regleras dels i nationella lagar, 
dels i EUförordningar. För den enskilde är det ofta svårt att 
orientera sig i vad som gäller. Att kontakta en advokat kan löna 
sig. I många fall, exempelvis vid bodelning efter skilsmässa, finns 
ett stort utrymme för parterna att välja vilken rättsordning som 
ska tillämpas. I många fall kan det gynna den ena parten eller 
båda parterna att få frågan prövad enligt en annan rättsordning. 

Advokaterna Ulf Bergquist, Fredric Renström och Suzanne 
 Johanson arbetar alla med internationell familjerätt. De upplever att 
allt för många svenskar hamnar i knipa efter en utlandsflytt, helt 
enkelt på grund av okunskap om vilka regler som gäller. 

– Det slarvas ofta med att ta reda på hur lagstiftningen ser ut i det 
land parterna skall flytta till, säger Suzanne 
Johanson.

Fredric Renström ger ett exempel:
– I Sverige går ett par till en advokat och 

upprättar äktenskapsförord. Det anser jag 
för det första inte är bra överhuvudtaget. 
Men i många rättsordningar krävs det för 
giltighet bland annat att parterna haft  varsitt 
ombud vid upprättandet. Så där kan du sitta 
med ett svenskt äktenskapsförord som kan
ske inte gäller i det land man flyttar till. 

Samboförhållanden orsakar också problem för svenskar i världen.
– Vår internationella familjerätt säger att om du varit sambo och 

bott utomlands i mer än två år så gäller det landets lag för sambor 
där du har hemvist. Och så finns det ibland inte ens en sambolag. 
De har inte ens ett sådant begrepp, säger Fredric Renström.

Ibland kolliderar olika internationella 
privaträttsliga regler. Ulf Bergquist berät
tar om en klient som blivit änka efter en 
svensk man, bosatt i England. Mannen 
hade barn i Sverige från ett tidigare 
förhåll ande. Dessa stämde i svensk dom
stol för att få ut sin laglott, och e nligt 
svensk internationell familjerätt skulle de 
också få det. Men för att få verkställighet i 
England krävs beslut i engelsk domstol.

– Då använder de engelsk internationell privaträtt, och då är det 
bosättningen som styr. Enligt engelsk arvsrätt finns inte  laglott, be
rättar Ulf Bergquist.

RÅDGIVnInG I fÖREBYGGAnDE sYftE
Ulf Bergquist är främst inriktad på arvsrätt. En stor del av hans ar
bete handlar om att bistå med hanteringen av arv efter både svensk
födda klienter som flyttat utomlands och arbetskraftsinvandrare som 
kom	till	Sverige	under	1960-	och	70-talen.	Gemensamt	för		klienterna	
är	att	de,	som	Bergquist	säger,	”står	med	ett	ben	i	Sverige”.

Fredric Renström och Suzanne Johanson tar båda ett bredare 
spektrum av ärenden inom familjerätten, och kombinerar interna
tionell och nationell familjerätt. 

Enligt Suzanne Johanson handlar de internationella ärendena 
framför allt om bodelning i samband med äktenskapsskillnad och 
arv. Men det blir också en hel del rådgivning i förebyggande syfte:

– Jag får ofta ärenden där makar är på väg att flytta utomlands 
 eller bor utomlands och vill ha en bedömning av de förmögen
hetsrättsliga aspekterna vid en eventuell äktenskapsskillnad eller 
 dödsfall. Det handlar ofta om att upprätta lagvalsklausuler och 
 testamenten samt att försöka få till stånd motsvarande handlingar 
i det land som parterna skall flytta till, säger Suzanne Johanson.

LÖnAR sIG MED ADVokAt
Precis som i nationell familjerätt är det svårt att få offentlig ersättning 
eller rättsskydd för att anlita advokat i familjerättsliga ärenden. Men 
advokaterna understryker att det ändå ofta lönar sig att ta hjälp av en 
kunnig advokat. 

Advokaten kan till exempel reda ut i vilket land ett ärende ska 
hanteras. I vissa typer av ärenden går det att välja land, i andra ären
den pekar lagen ut var ärendet ska hanteras. 

En annan central frågeställning är vilket lands lag som ska tilläm
pas. Även om ett ärende ska prövas i Sverige kan domstolen nämligen 
tillämpa utländsk rätt i vissa ärenden, som tvister om en bodelning. 
Utfallet kan bli olika beroende på vilket lands lag som används.

Om de juridiska problemen inrymmer en tvist, där flera parter har 

svårt att enats, kan advokaterna också hjälpa 
till med sin erfarenhet av konfliktlösning.

– För klienter på båda sidor är det en 
fördel när båda ombuden är insatta i 
 denna typ av frågor. Om båda ombuden 
genom sina kunskaper kan bedöma en 
 trolig utgång  underlättar detta en förlik
ning vilket ofta gagnar båda parter och 
 besparar dem både tid och  pengar, säger 
Suzanne Johanson.

sAMARBEtE MED utLÄnDskA ADVokAtER
De advokater som arbetar med internationell familjerätt behöver ha 
goda kontakter med kolleger i andra länder, eftersom det naturligt
vis är en omöjlig uppgift att känna till alla länders lagar. De svenska 
advokaterna kan förmedla kontakt, men deras juridiska arbete  stannar 
vid nationsgränsen. 

– När ett annat lands lag kan vara tillämplig råder jag alltid klien
ten att ta kontakt med en advokat i det aktuella landet, eller föreslår 
att jag själv gör detta. Oftast begär jag också en skriftlig redogörelse 
av den utländske advokaten, berättar Suzanne Johanson.

Samarbete med utländska advokater kan ofta också vara nödvän
digt av rent juridiska skäl.

– När jag blir utsedd till boutredningsman i dödsbo med inter
nationell anknytning så erkänns inte förordnandet från Stock
holms tingsrätt utanför Norden. I sådana ärenden måste jag alltid 
sam arbeta med en eller flera advokater i det andra landet eller de 
andra länderna, säger Ulf Bergquist.

sPRÅkkunskAP ocH nYfIkEnHEt En tILLGÅnG
Goda	internationella	kontakter	och	språkkunskaper	är	alltså	en	tillgång	
för den advokat som vill arbeta med internationell familjerätt. Ett 
genuint intresse för människor är en annan förutsättning för att 
lyckas och trivas.

– Den här typen av juridik handlar mycket om att man ska 
 lägga pussel samtidigt som man måste vara nyfiken. Kan man göra 
så här eller så här? Det är verkligen roligt, säger Fredric Renström, 
som betonar att den internationella familjerätten ger unika 
 inblickar i religion,  historia och kultur.

Arbetet har dock också mindre roliga sidor. Ulf Bergquist 
 suckar till exempel över den franska byråkratin som han ofta 
 stöter på.

– I Frankrike MÅSTE man i arvsärenden gå igenom en notarie. 
Många av dessa är svåra att ha att göra med. De svarar inte på 
 telefon, inte på brev. De tar lång tid på sig, de är tröga helt enkelt, 
säger han.

inTernATiOnell FAmiljeräTT

Världens länder integreras allt mer. Människor reser, 

 flyttar och bildar familj över nationsgränserna. Ut-

vecklingen gör att den internationella familjerätten får 

allt större betydelse. En advokat kan hjälpa till med 

 orienteringen i ett ganska snårigt regelverk.

Advokat Suzanne Johanson Advokat ulf bergquist

Advokat fredric renström 
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Den internationella 
 familjerätten – ett redskap för 
den gränslösa familjen

Den internationella 
 familjerättens   
historia

Inom EU är målet att arbetskraften ska kunna röra 
sig fritt över gränserna. Talet om fri rörlighet gör 
det lätt att tro att samma regler gäller på alla 
 områden, eller att man som svensk alltid kan till
lämpa svenska regler i Europa. 

Men så är det inte. Och just familjerätten är ett 
område där det skiljer sig mycket mellan olika EU
länder och ännu mer om man går utanför Europa. 
Sverige garanterar till exempel alla som önskar 
skilsmässa, senast sex månader efter ansökan. På 
Malta finns däremot inte äktenskapsskillnad som 
begrepp i lagen – gifta par ska helt enkelt inte skilja 
sig enligt lagstiftaren. Samboförhållanden är ett an
nat exempel – i Sverige åtnjuter sambor ett visst 
skydd genom lagen, i många EUländer finns inte 
begreppet över huvud taget.

Den internationella familjerätten innehåller 
redskap för att avgöra vad som gäller för personer 

som på olika sätt har anknytning till flera länder. 
Den innehåller inte materiella regler om till 
 exempel arv och skilsmässor, utan regler om 
 domars giltighet och verkställighet av domar, 
om vilken domstol som är behörig att behandla 
ett ärende och om vilket lands lag som kan eller 
ska tillämpas. Den omfattar en rad olika frågor 
på familjerättens område, till exempel äkten
skaps ingående, äktenskapets rättsverkningar, 
möjligheten att ingå äktenskapsförord, äkten
skapsskillnad, underhållsfrågor både gentemot 
make och barn, vårdnadstvister, olovligt bort
förande av barn, arv och testamente. Den inter
nationella familjerätten blir aktuell så snart det 
finns en juridiskt relevant anknytning till annat 
land, till exempel i form av medborgarskap eller 
att en person varit bosatt länge på platsen eller 
äger egendom i ett annat land.

Den internationella familjerätten är en del av den 
internationella privaträtten. Som egen disciplin är 
den en relativt ung företeelse. I alla tider har män
niskor dock flyttat mellan olika stater och olika 
delar av världen, gift sig, fått barn och fördelat arv. 
Så länge det funnits nationalstater har man därför 
haft olika principer för vilket lands regler som ska 
tillämpas för familjer och individer med olika med
borgarskap eller som bor i ett annat land än de är 
medborgare. Ofta har reglerna byggt just på 
 medborgarskapet.

Under 1900talet började man reglera dessa 
frågor i internationella konventioner. Mycket av 
samarbetet har bedrivits inom organisationen 
Haagkonferensen för internationell privaträtt, 
som grundades 1893. Mest känd är kanske 1980 
års Haagkonvention om internationella bortför
anden av barn som antagits av 82 stater. Inom 
Norden har man dessutom bedrivit ett tätt 
 samarbete, som resulterat i flera nordiska kon
ventioner, bland annat om arv och äktenskap.

Parallellt med konventionsarbetet, och i vissa fall 
för att implementera konventionerna, har Sverige 
också under 1900talet stiftat nationella lagar som 
reglerar bland annat lagval och erkännande av 
 andra länders domar på området, bland annat 
 lagen om internationella frågor rörande makars och 
sambors förmögenhetsförhållanden från 1990.

Redan	under	1960-talet	började	EG	diskutera	
gemensamma regler inom den internationella 
privaträtten. Diskussionerna ledde fram till den 
så kallade Bryssel Iförordningen som omfattar 
bland annat avtalsrätt och sakrätt. Familjerätten 
ställdes dock i huvudsak utanför. Skillnaderna 
ansågs alltför stora mellan länderna. Från mitten 
av 1990talet har EU dock med förnyad kraft 
 tagit sig an uppgiften att skapa regler för familje
rätten vid gränsöverskridande situationer.

Familjerätt
Arbetsrätt
Brottmål

Idrottsjuridik
Nöjesjuridik
Affärsjuridik

Hestra Advokatbyrå har bildats genom samgående av bolagen Advokatbyrå Monica Behm, 
EBS Advokatbyrå och Denander & Grahl.

Inom Hestra finns många års erfarenhet från våra specialistområden.

Vi erbjuder juridisk rådgivning och ekonomiska tjänster från kontor i Stockholm och Göteborg.

www.hestraadvokat.se

rättshjälp • rättsskydd
familjerätt • vårdnadstvister 
LVU • brottmål

www.eva-henrikson.com

Tel 031-15 72 05
Drottninggatan 38 

 (Arkadenhuset)
 411 07 Göteborg

eva-henrikson@swipnet.se
Fax 031-15 99 12
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Tidskriften Advokaten är en av Sveriges viktigaste tidskrifter 

inom rättsområdet. Advokaten har stor bredd på det redaktionella innehållet. 
Vi berättar konkret om de vardagsnära frågorna för advokatkåren samtidigt 

som vi sakligt och analyserande visar på de stora förändringarna.

Advokaten, som har funnits sedan 1935, ges ut av Sveriges 
advokatsamfund. Tidskriften kommer ut med nio nummer 
per år. Innehållet i Advokaten speglar advokatkårens yrkes-
frågor, problem och utveckling samt rättsvetenskapliga fråge 
ställningar. Redaktionen arbetar ständigt med att utveckla 
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