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GÅR DET ATT ÅTERKALLA, UPPHÄVA ELLER ÄNDRA ETT
ÄKTENSKAPSFÖRORD
Om makar ingått ett avtal om äktenskapsförord kan det senare uppkomma frågan, går avtalet
att återkalla eller på något sätt att upphäva eller ändra. Det är om detta som denna artikel
handlar om.

Makar eller blivande makar kan i ett äktenskapsförord bestämma att egendom
som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara makens eller makans enskilda
egendom (7 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken, ÄktB).
Äktenskapsförordet kan omfatta all makarnas egendom eller delar av deras
egendom. Ett äktenskapsförord kan också begränsas så det omfattar enbart
den ena av makarna och dennes egendom.
Äktenskapsförordet blir gällande först efter det blivit registrerat hos
Skatteverket, 7 kap. 3 § tredje stycket, ÄktB.
Det ska direkt konstateras att som huvudprincip anses ett avtal om
äktenskapsförord vara bindande om det är registrerat hos Skatteverket.
Avtalet kan inte återkallas, upphävas eller ändras ensamt av någon av
parterna – makarna. (7 kap.3 § första stycket ÄktB).
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Ska ett äktenskapsförord ändras eller upphävas måste makarna vara överens
om detta och manifestera det nya i ett nytt äktenskapsförord som också ska
registreras hos Skatteverket. Det nya äktenskapsförordet måste ange klart och
tydligt om vad som nu ska råda i stället för det tidigare ingivna och
registrerade äktenskapsförordet.
Det ska tilläggas att ett äktenskapsförord i vissa fall kan jämkas vid en
framtida bodelning. Därutöver kan ett avtal om äktenskapsförord anses vara
ogiltigt om det kommit till genom svek eller tvång. Läs mer om detta hos,
Grauers, Folke, Ekonomisk familjerätt – makars & sambors egendom & bostad,
gåva, arv, testamente & boutredning, 9:e uppl. 2016 s. 52.
KÄLLOR
7 kap. 3 § äktenskapsbalken.
Grauers, Folke, Ekonomisk familjerätt – makars & sambors egendom & bostad,
gåva, arv, testamente & boutredning, 9:e uppl. 2016.
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