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Sambo eller gift

En film om rättigheter och skyldigheter

Sambo

• För att räknas som sambo ska man uppfylla tre kriterier:
Boendet ska vara stadigvarande. Det ska vara ett parförhållande där ett sexuellt
samliv ingår. Som sambor har man ett gemensamt hushåll, vilket innebär att man
delar på sysslor och utgifter.

• Sambolagen gäller bara när ingen av parterna är gift eller registrerad partner.
Sambor som vill hålla ekonomin helt isär, kan avtala att sambolagens
bodelningsregler inte ska gälla i deras samboförhållande.

• Sambolagen gäller enbart sambornas gemensamma bostad och deras gemensamma
bohag. Med bostad menas permanentbostad och den utrustning som normalt hör
till hemmet som möbler och hushållsmaskiner. Sommarstugan räknas alltså inte in
och inte annan egendom som bankkonton, aktier, båtar, cyklar, golfklubbor. . .

Under samboförhållandet
• En sambo får inte utan den andres samtycke sälja, ge bort intäckna/pantsätta eller

hyra ut deras gemensamma bostad.
• Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap

eller registrerar partnerskap. .

Detta gäller vid en bodelning
• Om den ena sambon äger bostaden innan de träffas och sedan flyttar tillsammans

så kan inte den andra partnern göra anspråk på den. Den ingår inte i bodelningen.
• I en bodelning ingår den gemensamma bostaden och bohaget, om egendomen har

”förvärvats för gemensam användning”. Det spelar alltså ingen roll vem som har
betalat.

• Vad man måste tänka på är att sambolagens bodelningsregler inte gäller om den
ena partnern flyttat in i den andres bostad. Även om paret har delat på
amorteringar och kostnader.

• Vid bodelningen ingår bara saker som man skaffat tillsammans under sambotiden
till det gemensamma hushållet. Det kan vara möbler, tv, stereo, etc.

Vad är ett samboavtal?
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Sambolagen har bodelningsregler. Om man inte vill att de ska gälla skriver man ett
samboavtal.

Dödsfall
Man ärver inte sin sambo, men man kan skriva ett testamente.

När man får barn
Får sambos barn måste pappan ”erkänna” faderskapet och sedan ansöker man om gemensam
vårdnad.

Gifta

Giftorätt:
När en man och en kvinna gifter sig (eller ingår partnerskap) med varandra får de giftorätt i
den andra makens egendom. Giftorätt är inte samma sak som äganderätt. Utan det är en rätt
till halva värdet av den andra makens egendom.
Giftorätten aktualiseras inte förrän vid bodelning i samband med skilsmässa eller när en av
makarna dör. Giftorätten är alltså en vilande rätt, som inte träder i funktion förrän äktenskapet
upplöses.

Äktenskapsförord:
Genom ett äktenskapsförord kan man bestämma kan man bestämma att makarnas egendom
ska vara enskild.
Det innebär t ex att den ena partnern vill att sommarstugan som hon ärvt ska vara hennes
enskilda egendom. Om de skiljs så kommer inte sommarstugan att ingå i bodelningen.
Båda måste gå med på ett äktenskapsförord och skriva under ett sådant. Man kan inte tvinga
någon att skriva under.

Arv
En stor skillnad är att gifta ärver varandra automatiskt om man inte skriver bort det i ett
testamente.

Försörjningsansvar
Gifta har försörjningsansvar för varandra. Det innebär att man har skyldighet att se till att
partnern har mat och tak över huvudet.

När man får barn
Gifta får automatiskt delad vårdnad


