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RÄTTSFALL - EN LITEN HANDBOK OM PRAXIS\Associationsrätt\Aktiebolag - Fullmakt upphör att gälla vid 
likvidation av bolaget 

 

 

NJA 2012 s. 328 - av detta prejudikat framgår att en fullmakt som 

utfärdats av ett aktiebolag upphör att gälla i samband med att 
bolaget träder i likvidation och en likvidator blir utsedd. 

 
 
Nedan följer, i väsentliga delar, utdrag av Högsta domstolens bedömning. Rättsfallet 
kan du läsa i sin helhet från rättsdatabasen - vägledande avgörande genom att klicka 

på denna länk . Välj därefter sökmotorn för hitta prejudikatet. 
 

Utdrag från Högsta domstolen - dess bedömning av rättsfrågan. 
 
7. En fullmakt gäller som utgångspunkt till dess den återkallas. Av 12 § 

avtalslagen följer att en fullmaktsgivare som vill att en fullmakt inte längre ska 
gälla har att vidta vissa åtgärder för att återkallelse ska anses ha skett. I de 

efterföljande paragraferna ges exempel på hur återkallelse ska ske beträffande 
de vanligaste fullmaktsformerna (se NJA II 1915 s. 198). Därutöver finns i 
lagen särskilt angivna förhållanden som kan påverka en fullmakts giltighet. När 

en fullmaktsgivare dör fortsätter fullmakten som regel att gälla (21 §). Om 
däremot fullmaktsgivaren får en förvaltare förordnad för sig eller försätts i 

konkurs, är huvudregeln att fullmakten förfaller (22 och 23 §§). De senare 
händelserna kan inte antas vara de enda situationer där fullmakter upphör att 
gälla utan återkallelse. 

 
8. Kompetensen att för ett aktiebolag utfärda och återkalla en fullmakt 

tillkommer styrelsen och verkställande direktören (8 kap. 35 och 36 §§ 
aktiebolagslagen). Denna kompetens tillkommer inte styrelsen eller 
verkställande direktören som individer utan som bolagsorgan. En fullmakt har 

således verkan även sedan ledamöterna i styrelsen har bytts ut eller en ny 
verkställande direktör har utsetts i bolaget (se t.ex. Torsten Sandström, Svensk 

aktiebolagsrätt, 3 uppl. 2010, s. 228 ff.). 
9. Likvidatorns uppdrag att genomföra likvidationen och få till stånd en 
skyndsam och för aktieägarna gynnsam avveckling av bolaget (25 kap. 35 § 

aktiebolagslagen) är något annat än det uppdrag som en ny styrelse eller en ny 
verkställande direktör har vid normal drift av bolaget. För genomförandet av 

sitt uppdrag träder likvidatorn i både styrelsens och verkställande direktörens 
ställe, med rätt för likvidatorn att företräda bolaget (25 kap. 30 § 
aktiebolagslagen). Av detta skäl anses även en tidigare av styrelsen utsedd s.k. 

särskild firmatecknare förlora sin rätt att företräda bolaget, även om detta inte 
uttryckligen har angetts i lagen (jfr t.ex. prop. 2000/01:150 s. 107 och prop. 

2004/05:85 s. 490). 
 

 

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp
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10. Det föreligger inte någon principiell skillnad mellan en särskild 

firmatecknares och en fullmäktigs möjlighet att företräda bolaget gentemot 
tredje man. Det har bl.a. mot denna bakgrund i den juridiska litteraturen 
hävdats att de fullmakter som styrelsen eller verkställande direktören har 

utfärdat för andra att företräda bolaget får antas upphöra att gälla genom att 
likvidatorn tillträder sitt uppdrag (Stefan Lindskog, Aktiebolagslagen, 12:e och 

13:e kap., Kapitalskydd och likvidation, 2 uppl. 1995, s. 296, samt Erik Nerep 
och Per Samuelsson, Aktiebolagslagen, En lagkommentar, Kapitel 23-32, 2007, 
s. 252). 

 
11. Likvidatorns arbete med att avveckla bolaget, och därigenom uppnå syftet 

med likvidationsinstitutet, skulle många gånger försvåras om det fanns 
utestående fullmakter som gav någon annan möjlighet att förfoga över bolagets 
tillgångar och ikläda bolaget nya förpliktelser. Eftersom likvidatorn bär ansvaret 

för förvaltningen bör han också ha ensam rådighet över bolagets samtliga 
ekonomiska förehavanden, låt vara att han i sin tur kan ge fullmakt åt någon 

annan att företräda bolaget under likvidationen. 
 
12. För det fall en fullmakt anses ha upphört i och med likvidationen kan en 

därefter av fullmäktigen vidtagen rättshandling i efterhand godkännas av 
likvidatorn om den skulle visa sig förmånlig. Några beaktansvärda förluster för 

likvidationsbolaget uppstår således inte i en sådan situation. 
 
13. Övervägande skäl talar för att en fullmakt som ett aktiebolags styrelse 

utfärdat för någon att företräda bolaget upphör att gälla när bolaget träder i 
likvidation och likvidator har utsetts. Den första av de två hänskjutna frågorna 

ska besvaras i enlighet härmed. 
 
HD:s avgörande 

 
HD förklarar att en av ett aktiebolags styrelse utfärdad fullmakt att företräda 

bolaget upphör att gälla när bolaget träder i likvidation och likvidator är utsedd. 
 

HD:s beslut meddelat: den 14 maj 2012. 
Mål nr: Ö 1803-10. 
Lagrum: 2 kap. avtalslagen, 8 kap. 35 och 36 §§ samt 25 kap. 30 och 35 §§ 

aktiebolagslagen (2005:551). 
 

---------------  
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RÄTTSFALL - EN LITEN HANDBOK OM PRAXIS\Asyl - migrationsrätt\Bevisbördan för att asylsökanden har den 
ålder som denne har uppgett. 

 

 

 

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n, MIG 2014:1 

 

 
Asylsökanden har bevisbördan för att göra det sannolikt att den ålder 

som sökanden uppgett är riktig.  
 

 

Om en asylsökande uppger att han är underårig så är det också han eller hon som 
har bevisbördan för att påståendet är riktigt. Asylsökanden ska bevisa att det är 

sannolikt att han eller hon är så gammal som de uppgett. Bevisbördan ligger således 
på den asylsökanden och beviskravet är att bevisningen ska uppnå graden sannolikt. 
Vilket är lägre än styrkt.  

 
Ett bevismedel som Migrationsverket kan erbjuda är att den asylsökanden får 

möjligheten att genomgå en läkarundersökning - vanligtvis en hand- och 
tandröntgen - för att därigenom få en bedömning av sin ålder, s.k. åldersbedömning.  
 

Det finns inte någon skyldighet för Migrationsverket att erbjuda en 
läkarundersökning utan enbart informera om möjligheten. En asylsökande är förstås 

inte heller skyldig att genomgå en sådan undersökning.  
 
Det ska också uppmärkas att en medicinsk åldersbedömning är bara ett bevismedel 

som sökanden kan använda sig av. Av Migrationsöverdomstolens domskäl framgår 
det att det är i första hand som skriftlig bevisning som är relevant och att muntliga 

uppgifter utgör endast ett komplement till det skriftliga.  
 

Utdrag från Migrationsöverdomstolens domskäl - vill du läsa hela 
domen kan du hämta den från domstolens vägledande avgöranden 

som finns här .  
 

3. Bevisbörda och beviskrav 
Det är den sökande som har bevisbördan när det gäller det påstådda skyddsbehovet, 

vilket innebär att det är han eller hon själv som i första hand 
har att tillhandahålla relevanta uppgifter till ledning för bedömningen av hans eller 
hennes behov av skydd (MIG 2007:12). Bevisningens styrka ska vara av 

det slaget att skyddsbehovet görs sannolikt. Detta inbegriper även att den 
asylsökande måste göra sin identitet sannolik (ibid.). Identiteten består av 

sökandens namn, ålder och, som huvudregel, medborgarskap (MIG 2011:11). 

 
------------ 

 

 

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp
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JO - Justitieombudsmannen har också behandlat ämnet - åldersbedömning - 
och i ett beslut 2012-12-12 kritiserat handläggningen hos Migrationsverket. 

JO:s Dnr är 4107-2011 och beslutet kan i sin helhet laddas ner från JO:s 
webplats enligt följande länk . Nedan följer en kort sammanfattning av JO:s 
beslut. 
 

En kvinnlig asylsökande uppgav att hon var underårig. Migrationsverket gjorde en 
egen bedömning och behandlade henne som vuxen i 16 månader.  
 

Enligt JO fick Migrationsverkets bedömning flera negativa konsekvenser för den 
asylsökande. JO betonade att vikten av att en åldersbedömning ska ske på ett 

rättssäkert sätt. Det förutsätter som regel att åldersbedömningen ska göras först i 
samband med att det fattas ett beslut i asylärendet. Innan dess ska den ålder  som 
sökanden uppge godtas om det inte framgår som uppenbart att uppgiften är felaktig.  
 
------------- 

  

http://jo.se/PageFiles/1524/4107-2011.pdf
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RÄTTSFALL - EN LITEN HANDBOK OM PRAXIS\Asyl - migrationsrätt\Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i 
hemlandet 

 

 
 

Precedensfall - Kammarrätten i Sundsvall, dom som 
meddelats 2012-10-10, målnr 1885-12. 
 

I detta rättsfall fastställer kammarrätten att ett underårigt barn (d.v.s. ej fyllda 18 
år) har rätt enligt socialhjälpslagen till ekonomisk bistånd från kommunen för att 
kunna besöka sin mamma i Iran. Ungdomen som var afghanisk medborgare bodde i 

Sverige och hade fått permanent uppehållstånd. Mamman var bosatt i Iran och det 
ekonomiska biståndet uppgick till drygt 4 000 kronor och var nödvändigt för att 

ungdomen skulle genomföra en umgängesresa, d.v.s. resa till Iran och träffa sin 
mamma. Att ungdomen hade beviljat ett fick ersättning från Centrala 
Studiestödsnämnen i form av ett extra tillägg påverkade inte bedömningen om att 

ungdomen hade rätt till ett ekonomiskt bistånd.  
 

 
Kammarrättens dom bifogas med detta dokumentet som bilaga 1  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

© Christer Nilsson                                                 Sida 7 av 16 

2014-10-01 

 

RÄTTSFALL - EN LITEN HANDBOK OM PRAXIS\Asyl - migrationsrätt\Ekonomiskt bidrag till resekostnad för 
barns resa till Sverige 

 

 

PRECEDENSFALL - KAMMARRÄTTEN I GÖTERBORG - DOM 
SOM MEDDELATS 2014-06-25 MÅL NR 6691-13. 
 
I detta rättsfall gjorde kammarrätten den bedömningen att en mamma som har 

permanent uppehållstillstånd har rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen 
för inköp av flygbiljetter för hennes resa till sitt hemland för att hämta sina barn till 
Sverige. Det ekonomiska bistånden omfattade mammans resa till hemland och åter 

till Sverige samt barnens resekostnader (flygbiljetter) till Sverige. Det ekonomiska 
biståndet uppgick till 21 000 kronor.  

 

Rättsfallet bifogas i sin helhet med detta dokument som bilaga 2.   
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RÄTTSFALL - EN LITEN HANDBOK OM PRAXIS\Förmögenhetsrätt\Gåva eller lån? 

 

 

Högsta domstolens dom 2014-04-23 mål nr T 487-13. 

 
Gåva eller lån?  
 

I detta prejudikat fick Högsta domstolen bedöma om en banköverföring om 

100 000 kronor skulle anses utgöra en gåva till mottagaren eller ett lån. 
 

Enligt AS som överförde beloppet från sitt konto till ZPs bankonto menade 
att det var ett lån medan ZP som var innehavare av mottagarkontot ansåg 
att det var ett lån.   

 
Högsta domstolen ansåg att det var frågan om ett lån. Utdrag från Högsta 

domstolens skäl för detta finns angivna nedan. För den som önskar läsa hela 
domen kan hämta den här i pdf format. 
 

Utdrag från Högsta domstolens domskäl.  
  

5.    Parterna är överens om att en överföring av ett belopp om 100 000 kr har skett 
från AS till ZP. Den fråga som Högsta domstolen har att pröva är därför  

om det rör sig om ett lån eller en gåva.  
  

Bevisbörda och beviskrav  
  
6.    Den som i en rättegång kräver betalning på grund av ett påstått penninglån 

(försträckning) har som princip att styrka sitt påstående (NJA 1975 s. 577).  
Den principen tar dock inte sikte på det fallet att det står klart att ett visst belopp 

har förts över från en person till en annan och det råder oenighet om  
överföringens innebörd. Frågan är därför om det även i ett sådant fall bör ankomma 
på den som hävdar att det rör sig om ett penninglån att bevisa detta   

eller om bevisbördan i stället bör läggas på den som påstår att beloppet har 
överförts i gåvosyfte.  

  
7.    I rättsfallet NJA 2012 s. 804 var frågan huruvida ett visst fordringsanspråk (en 

regressrätt), som hade uppkommit enligt skuldebrevslagen, hade efter- 
skänkts såsom en gåva. Högsta domstolen uttalade att det som princip gäller att en 
gäldenär, som påstår att en medgäldenär har eftergett den regressrätt  

som denne har enligt skuldebrevslagen, har bevisbördan för att så har skett. Om det 
görs gällande att rätten har efterskänkts, så krävs att det står klart att  

rättshandlingen är uttryck för en verklig gåvoavsikt. Som skäl för bevisbördans 
placering framhöll Högsta domstolen bl.a. intresset av att hindra  
oöverlagda förmögenhetsöverföringar. Domstolen uttalade vidare att en sådan 

ordning ger större anledning för de inblandade att säkra bevisning.   
  

http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2014/2014-04-23%20T%20487-13%20Dom.pdf
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8.    De angivna skälen gör sig gällande även när frågan, som i detta fall, gäller 
huruvida en överföring av ett belopp har utgjort ett lån eller en gåva. Om  

bevisbördan placeras på den som hävdar att ett mottaget belopp utgör en gåva,bör 
detta vidare kunna minska risken för missbruk från mottagarens sida när  
det råder oklarhet om bakgrunden till att ett belopp har överförts. Detsamma gäller i 

de fall då en överföring har skett av misstag.  
  

9.    Det anförda innebär således att bevisbördan för att ett mottaget belopp har 
utgjort en gåva vilar på mottagaren. De beviskrav som normalt gäller i tviste- 
mål är tillämpliga.  

  
Bedömningen i detta fall  

  
10.    Det ligger alltså på ZP att styrka att ASs överföring av beloppet om  100 000 
kr har utgjort en gåva, dvs. att överföringen har varit förenad med en  

gåvoavsikt och syftat till en förmögenhetsöverföring från honom till henne.  
    

  
11.    Som hovrätten har kommit fram till är det inte möjligt att utifrån den muntliga 
bevisningen dra slutsatsen att överföringen har varit en gåva. Inte  

heller det som i övrigt har kommit fram ger tillräckligt stöd för ZPs påstående. Hon 
har därför inte styrkt att överföringen har utgjort en gåva. Det innebär att  

hovrättens domslut ska fastställas.  
  
12.    Eftersom ZP är förlorande part i Högsta domstolen ska hon ersätta AS för 

rättegångskostnader. Det yrkade beloppet är skäligt. 
-------------- 
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RÄTTSFALL - EN LITEN HANDBOK OM PRAXIS\Hyra av bostad\Skadestånd till hyresvärd 

 

 

 

Högsta domstolens dom 2014-06-17 mål nr T 2031-13 
 

Av detta prejudikat framgår att den hyresgäst som hyr ut i andra hand är 
ansvarig för den skada som en andrahandshyresgäst vållar i den förhyrda 

lägenheten. Detta gäller även om hyresvärden lämnat sitt samtycke till 
andrahandsuthyrningen.  
 

Utdrag från Högsta domstolens domslut och domskäl - se nedan - önskar du 

läsa hela domen kan du hämta den här i pdf format.  
 

 

Domslut - utdrag från domen (delar av domslutet) 
 

Högsta domstolen förklarar att en hyresgäst vid en andrahandsupplåtelse är 
skadeståndsansvarig enligt bestämmelsen i 12 kap. 24 § fjärde stycket  

jordabalken även när upplåtelsen har skett med hyresvärdens samtycke. 

 

 

Domskäl - utdrag från domen (delar av domskälen) 
 

15.    Slutsatsen är att en hyresvärds samtycke till andrahandsuthyrning endast 
innebär att denna uthyrning inte utgör ett avtalsbrott. Om inte omständig- 

heterna i det enskilda fallet föranleder en annan bedömning, innefattar samtycket 
inte att hyresgästen befrias från sina förpliktelser enligt hyresavtalet.  
För fallet med tillstånd från hyresnämnden bör påpekas att det då är fråga om ett 

myndighetsingrepp i ett avtalsförhållande. Ett sådant ingrepp bör inte ges  
en längre gående effekt än vad som uttryckligen framgår av myndighetens  

beslut.   
  
16.    Ett samtycke från hyresvärden eller ett tillstånd från hyresnämnden innebär 

således inte mer än att hyresgästen har rätt att disponera lägenheten på  
visst sätt. I övrigt påverkas inte hyresgästens förpliktelser. Hyresgästen ansvarar 

därför för andrahandshyresgästen enligt vad som föreskrivs i 12 kap.  
24 § första stycket jordabalken.  
  

17.    Svaret på den i målet aktuella frågan är alltså att, om något annat inte har 
överenskommits med hyresvärden, en hyresgäst vid en andrahandsupplåtelse  

är ansvarig för skada på fastigheten som uppkommer genom 
andrahandshyresgästens vållande.  
----------------------------------  

http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2014/2014-06-17%20T%202031-13%20Dom.pdf
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RÄTTSFALL - EN LITEN HANDBOK OM PRAXIS\Makar / Äktenskap\Gåva med villkor om enskild egendom - 
äktenskapsförord 

 

 
PRECEDENSFALL - RH 1994:48  

Behandlar rättsfrågan om en gåva med villkor att den ska vara mottagarens 
egendom med tillika ett villkor att om gåvomottagaren så vill kan denne 
göra egendom till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord. En fråga var 

om detta var möjligt efter det äktenskapsbalkens tillkomst, som trädde i 
kraft 1 januari 1988. 

 
Det är inte ovanligt att en gåvogivare förenar sin gåva med villkor som måste 
beaktas. Det förekommer, inte alldelse så sällan, förenar en gåva med villkoret att 

gåva ska vara mottagarens enskilda egendom och därmed inte utgöra giftorättsgods 
som är sådan egendom som makar ska fördela sig emellan då äktenskapet upplöses. 

Något förenklat så innebär det att makarna fördelar nettotillgångarna på så sätt att 
vardera make erhåller en hälften andel av det gemensamma gifitorättsgodset.  
 

Gåvogivaren kan således bestämma enväldigt huruvida objektet för gåvan ska vara 
gåvomottagarens enskilda egendom. Ibland kan gåvogivaren tillåta att 

gåvomottagaren  ändrar det ursprungliga villkoret om att egendomen ska vara 
enskild genom att tillåta att egendom genom äktenskapsförord görs till 
giftorättsgods.  

 
I det ovan angivna precedensfallet gav givaren tillåtelse för gåvomottagaren att 

ändra objektet för gåvan från enskild egendom till giftorättsgods.   
 
Den rättsfråga som hovrätten hade att ta ställning var om det var möjligt i enlighet 

med den nu gällande äktenskapsbalken, ÄktB 7:3, var möjligt att registrera ett 
sådant äktenskapsförord. Enligt hovrätten föreligger det inte några hinder mot att 

registrera den här typen av äktenskapsförord. Se nedan utdrag från hovrättens 
domskäl.  
 

Utdrag från hovrättens domskäl. 
 

Vad frågan i detta mål gäller är huruvida en givare kan modifiera ett villkor att 
egendom skall vara enskild genom att föreskriva att villkoret får upphävas 

genomett äktenskapsförord. Enligt 7 kap. 3 § 1 st. äktenskapsbalken får makar 
genom 
äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av 

dem skall vara dennes enskilda egendom. Vidare får makarna enligt samma 
lagrum genom nytt äktenskapsförord bestämma att egendomen skall vara 

giftorättsgods. Ordalydelsen av bestämmelsen kan ge intryck av att 
äktenskapsförord inte får användas för att göra egendom som är enskild på 
grund av förordnande vid gåva till giftorättsgods. 
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Enligt den tidigare gällande ordningen (8 kap. 1 § giftermålsbalken) var det 
möjligt för makar i ett fall som det nu förevarande att genom äktenskapsförord 

förvandla den enskilda egendomen till giftorättsgods (se ovan anförda 
källhänvisningar). I propositionen 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. uttalas 
(s.129), att makar genom bestämmelsen i 7 kap. 3 § 1 st. äktenskapsbalken 

bereds samma möjligheter som de har haft enligt tidigare rätt att genom 
äktenskapsförord avtala om egendomsordningen i äktenskapet. Det har således 

inte varit avsett att i äktenskapsbalken begränsa makarnas rätt att i ett fall som 
detta genom äktenskapsförord göra enskild egendom till giftorättsgods. Inte 
heller talar några ändamålssynpunkter för en sådan begränsning. Ordalydelsen i 

7 kap. 3 § 1 st. tvingar inte heller till ett sådant ställningstagande. 
 

Det ingivna äktenskapsförordet borde av nu anförda skäl ha registrerats. 
_____ 
 

Kommentar 
 

Rättsfallet finns inte omnämnt i Äktenskapsbalken - en kommentar 2:a upplagan, 
2010 av Lars Tottie och Örjan Teleman. Inte heller i Äktenskap.samboende, 
partnerskap, 5.e upplagan, 2011 av Anders Agell och Margareta Brattström. Anders 

Eriksson, Den nya familjerätten, 10:e uppl. 2014 tar inte heller upp rättsfallet.  
 

Örjan Teleman tar dock upp rättsfallet i sin bok, Äktenskapsförord, 3:e uppl. 2012 s. 
36.  
 

Det ska också noteras att äktenskapsförord registreras hos Skatteverket och efter 
registrering ska det införas i äktenskapsregistret som finns hos Skatteverket. 

(Tidigare registrerades äktenskapsförord hos domstol).   
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PREJUDIKAT FRÅN HÖGSTA DOMSTOLEN - DOM SOM MEDDELADES  

2014-09-05, Ö 3417-13 ANGÅENDE BODELNING - SAMBO 

 

En fråga om bodelning mellan sambor  
 

När ett samboförhållande upphör kan bodelning ske mellan samborna. Bodelning kan 
dock enbart omfatta viss egendom. Det gäller sådan egendom som gemensam 

bostad och bohag som samborna förvärvat för gemensamt bruk (användning) 
som kan vara föremål för bodelning, s.k. samboegendom.   

 
Samborna kan själva välja om bodelning ska ske eller inte och om en bodelning ska 
ske mera informellt eller på ett formellt sätt. För att en formell bodelning ska kunna 

ske mellan samborna krävs det att en av parterna begär att bodelning ska ske. En 
begäran om bodelning ska enligt 8 § andra stycket sambolagen framställas senast 

ett år efter det att samboförhållandet upphörde. 
 
Ett prejudikat från Högsta domstolen, en dom som meddelades 2014-09-05, 

Ö 3417-13 
 

Högsta domstolen har i det ovan angivna prejudikatet prövat hur tidsfristen ska 
beräknas om part inom rätt tid begärt att bodelning ska ske men senare återkallar 
sin begäran. Den rättsfråga som HD hade att bedöma var om den part, som inte 

begärt bodelning, skulle vara bunden av att den andra parten, som begärt att 
bodelning ska ske, återkallar sin begäran.     

 
Enligt Högsta domstolen krävs det att det ska framgå på något sätt att den part som 
inte begärt att bodelning ska ske också avstår från bodelning. Enbart en återkalles 

från den part som begärt bodelning är inte tillräckligt. Detta framgår av Högsta 
domstolens domskäl – se tillämpliga utdrag av domstolens domskäl som anges 

nedan. 
 
UTDRAG FRÅN HÖGSTA DOMSTOLEN   

   
Verkan av att bodelning begärs och att begäran återkallas   

  
6.  När den ena parten begär bodelning ska en sådan delning ske. Det fordras alltså 
inte att även den andra parten begär bodelning. I den meningen görs en  

begäran för bådas räkning, och det krävs inte att båda iakttar ettårsfristen. Om den 
som har begärt bodelning återkallar sin begäran, kan återkallelsen därför inte utan 

vidare medföra att bodelning inte ska ske. I annat fall skulle den begärande parten 
sedan ettårsfristen gått ut i praktiken kunna disponera över  
frågan om bodelning ska ske.  
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7.  För att en återkallelse ska få verkan även för den andra parten bör därför fordras 
att även denne förklarar sig avstå från bodelning, eller att avståendet  

framgår på något annat sätt.  
______ 
 

Hela domen finns i pdf format här.  
  

http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2014/2014-09-05%20%c3%96%203417-13%20Beslut,%20skiljaktig%20mening.pdf
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BILAGA 1 - Precedensfall - Kammarrätten i Sundsvall, dom 
som meddelats 2012-10-10, målnr 1885-12.  
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