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SAMBORÄTT 

 

Bodelningsförfarande & bodelningsförrättare m.m. 
____________________ 
  

 2020 - Dödsbodelägare ansågs ha visat att försäljning av fastighet på offentlig 

auktion till tiodubbla värdet jämfört med boutredningsmannens värdering, 

utgjorde en så kraftig förändring av förutsättningarna för lottläggning och 

skifte, att bodelningen skulle rivas upp och göras om; Även om att avvika från 

huvudregeln att tappande part står för rättegångskostnaderna. 

 

 2019 - Svårigheter att få betalt kan utgöra skälig orsak för en 

boutredningsman att bli entledigad. Även fråga om rätt till förskott för utlägg. 

 

 2015 - Entledigande av bodelningsförrättare. 

 

 2014 - När den ena parten begär bodelning efter ett samboförhållande behöver 

den andra parten inte göra det. Om den ena parten återkallar begäran, får det 

verkan för den andra parten först när denne förklarar sig avstå från bodelning 

eller avståendet framgår på något annat sätt. 

 

 2013 - Fd. sambo ansågs ha visat att samboförhållande hade tagit slut först 

nyligen och att det därmed inte var för sent att ansöka om förordnande av 

bodelningsförrättare; Bl.a. om kriteriet att leva jämförbart med ett 

parförhållande och olika omständigheter som kan medföra att ett 

samboförhållande anses upplöst. 

 

 2012 - Sedan ett samboförhållande upphört begärde en av samborna att 

bodelning skulle förrättas mellan dem enligt 8 § sambolagen (2003:376). 

Efter att fristen för att begära bodelning löpt ut frånföll sambon sin begäran. 

Fråga har uppkommit om det är möjligt för en sambo att återkalla en begäran 

om bodelning och, i så fall, hur en återkallelse efter fristens utgång påverkar 

den andra sambons rätt att fullfölja bodelningen. 

 

 2008 - Tillämpning av regeln i 8 § andra stycket sambolagen (2003:376) att 

begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att 

samboförhållandet upphörde. 
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 2007 - Fråga om förutsättningar för förordnande av boutredningsman enligt 8 

§ första stycket sambolagen (2003:376). 

 

 2006 - En negativ fastställelsetalan om huruvida ett samboförhållande 

förelegat mellan två personer har ansetts kunna föras trots att frågan prövats i 

ärendet om förordande av bodelningsförrättare och trots att det även 

ankommer på bodelningsförrättaren att, vid behov, pröva samma fråga. 

 

 2005 - Fråga om samboförhållande förelegat vid prövning av ansökan om 

utseende av bodelningsförrättare enligt sambolagen (2003:376) har besvarats 

jakande. 
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