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Stadgandet i 7 kap. 4 § ärvdabalken utgör ett undantag från principen att ägaren till  

en viss egendom har rätt att fritt förfoga över egendomen. Undantaget har tillkommit 

för att skydda ägarens bröstarvingar mot förfoganden som utgör ett kringgående av 

bestämmelserna om laglott. Skyddet v laglotten innebär att en brötsarvinge, oavsett 

vad som är föreskrivet i testamente, alltid har rätt till hälften av vad arvingen annars 

skulle ha erhållit. Regleringen innebär att, om arvlåtaren har gett bort egendom under 

sådana omständigheter, eller på sådana villkor, att gåvan till syftet är att likställa med 

ett testamentariskt förordnande, ska bestämmelserna om jämkning i testamente äga 

motsvarande  tillämpning.  Jämkning  innebär  att  värdet  av  gåvan  ska  läggas  till 

kvarlåtenskapen vid  beräkningen av bröstarvingarnas  lotter,  varefter  laglotten ska 

beräknas på sedvanligt sätt. Laglotten ska motsvara halva arvslotten. Gåvotagaren är 

då skyldig att återbära egendomen eller utge ersättning för denna för att täcka den 

laglott som räknats fram. Även andra benefika dispositioner än gåvor i strikt mening 

omfattas av bestämmelsen. Exempelvis kan överföringar av egendom vid bodelning i 

vissa fall falla in under gåvobegreppet

I  förarbetena  till  ärvdabalken  (se  NJA II  1928  s.  443  ff.)  görs  vissa  närmare 

uttalanden om vilka fall som bestämmelsen avses omfatta, även om uttalandena i 

vissa avseenden är motsägelsefulla. Ett krav för tillämplighet anses dock vara att det 

kan antas en avsikt hos givaren att ordna successionen genom sin gåva. Om givaren 

däremot har haft ett "på förhållandena under livstiden" riktat intresse av att företa 

rättshandlingen kommer en tillämpning av lagrummet inte i fråga. Med uttrycket "på 

förhållandena under livstiden riktat intresse" avses intressen, eller bevekelsegrunder, 

för gåvan som typiskt sett inte är förbundna med givarens död. Om givaren både har 

haft till  syfte att ordna successionen och haft ett på förhållandena under livstiden 

riktat intresse att företa rättshandlingen ska det göras en samlad bedömning av om 

transaktionen till  sitt  syfte  är  att  likställa  med testamente  (se  NJA 1998 s.  534). 

Därvid är bl.a.  att  beakta att,  när det gäller  gåvor som är gjorda med hänsyn till 

framtida dödsfall, det avhållande moment som består i att den ekonomiska följden av 



gåvan går ut över givaren själv i regel saknas.

Det är främst två slags fall som kan aktualisera en återbäringsskyldighet av egendom 

till bröstarvingarna. Det ena är då givaren väntar döden inom jämförelsevis kort tid 

och därför inte längre har samma intresse av sin egendom. Det andra är då egen

domen visserligen (formellt) ges bort, men detta sker på sådana villkor eller annars 

under sådana omständigheter att arvlåtaren kan räkna med att till  sin död ändå få 

nyttja egendomen. Det förstnämnda fallet avser fall då givaren bortgivit egendom 

under  sådana  omständigheter  att  den  till  syftet  är  att  jämställa  med  testamente. 

Härvid  märks  framför  alt  gåvor  givna  på  dödsbädden  eller  under  givarens  sista 

sjukdom. Även gåvor som givits tidigare kan dock aktualiseras om ändamålet med 

dem kan antas ha varit att bestämma över successionen efter givarens död. Givarens 

ålder  vid  tidpunkten  för  gåvans  överlämnande  är  i  detta  fall  alltid  en  relevant 

omständighet och för att bestämmelsen ska vara tillämplig torde i regel inte allt för 

lång tid få ha förflutit mellan gåvan och dödsfallet (se Walin & Lind, Ärvdabalken – 

En  kommentar,  Del  I,  7  uppl.,  s.  221  f.).  Denna  linje  har  emellertid  inte  strikt 

upprätthållits i praxis och i NJA 1963 s. 345 ansågs exempelvis 35 år vara en inte allt 

för lång tid för att gåvan skulle kunna likställas med testamente.

Vad beträffar det andra fallet märks främst gåvor vid vilka givaren för sin återstående 

livstid förbehållit sig nyttjanderätten till egendomen eller i övrigt inte själv gör någon 

kännbar uppoffring genom gåvan. Det behöver dock inte vara fråga om villkor som 

uttryckligen angivits i gåvohandlingen. Till denna grupp bör nämligen också räknas 

fall då givaren rent faktiskt kan räkna med att få behålla nyttan av det bortgivna, t.ex. 

då gåvan ges till  make med vilken givaren har gemensamt hem. Beträffande den 

senare gruppen bör något mindre vikt fästas vid tidpunkten för gåvan i förhållande 

till dödsfallet (se Walin & Lind, a.a. s. 221 f.). För tillämpning av 7 kap. 4 § ärvda

balken krävs inte att givaren haft för avsikt att kränka laglott eller att gåvotagaren 

varit i ond tro (se NJA 1973 s. 687).

Den som påstår att en gåva till  sitt  syfte är att  likställa med testamente anses ha 

bevisbördan för sitt påstående (jfr NJA II 1928 s. 446 och NJA 1998 s. 534, se även 

Walin & Lind, a.a., s. 224). Svea hovrätt har, i ett avgörande den 27 maj 2013 (mål T 

2690-12), anfört att det får anses vara förenat med betydande svårigheter att föra 

bevisning om vad en avliden person haft för tankar och avsikter när denne lämnat 



vissa gåvor. Mot bakgrund av detta ansåg hovrätten att det i dessa fall finns skäl att i 

någon mån lindra det beviskrav som i allmänhet gäller i tvistemål (bevislättnad).

 I ett tingsrättsavgörande menade gåvotagaren att det följer av 7 kap. 4 § ärvdabalken 

att återbäring av bortgiven egendom endast kan ske till dödsboet och inte till bröst

arvingar. Därför skulle talan ogillas då bröstarvingarna yrkat att gåvotagaren skulle 

förpliktas att återbetala vissa belopp till bröstarvingarna. 

I 7 kap. 4 § ärvdabalken anges uttryckligen att bröstarvinge ska föra talan mot gåvo

tagaren om återbäring av den bortgivna egendomen eller ersättning för dess värde. 

Vidare framgår av förarbetena att rättsföljden vid en tillämpning av 7 kap. 4 § ärvda

balken bl.a. kan vara att gåvotagaren till bröstarvingarna ska återbära visst belopp, att 

gåvotagaren blir  återbäringsskyldig till  bröstarvingarna och att  bröstarvingarna av 

gåvotagaren äga utfå visst belopp (se NJA II 1928 s. 447 f.). Lagstiftaren har således 

förutsatt att bröstarvinge, vars laglott kränkts, ska kunna föra talan om att belopp ska 

återbetalas till denne och inte till dödsboet. Därutöver återfinns i praxis flera exempel 

på att gåvotagaren, med stöd av 7 kap. 4 § ärvdabalken, har förpliktats att utge visst 

belopp direkt till bröstarvingar (se t.ex. NJA1949 s. 632, NJA 1985 s. 414 och Svea 

hovrätts dom den 13 januari 2014 i mål T 3008-13).

Överföringar av egendom vid bodelning, varigenom en make efterger sin rätt så att 

mer egendom överförs än vad som följer av bodelningsreglerna, har ansetts kunna 

jämställas med gåva. Likaså har det ansetts vara att jämställa med gåva då bodel

ningar förvisso inte gått längre än lagens likadelning men bodelningarna under kort 

tid upprepats med mellanliggande äktenskapsförord i ett system som syftat till  att 

överföra egendom från den ena maken till den andra (se NJA 1985 s. 414). I detta 

rättsfall  hade makarna företagit  en serie rättshandlingar,  äktenskapsförord och bo

delningar, vilka tillsammans innebar att huvuddelen av makarnas giftorättsgods blev 

hustruns enskilda egendom. Högsta domstolen fann att 7 kap. 4 § ärvdabalken inte 

skulle tillämpas på den förmögenhetsöverföring som ett  sådant första äktenskaps

förord innebar eftersom makar har frihet att bestämma över egendomsordningen. Inte 

heller den första bodelningen gav anledning att tillämpa jämkningsregeln eftersom en 

sådan bodelning typiskt sett inte ställde den laglottsberättigade arvingen i sämre läge

än om bodelningen hade gjorts efter den ena makens död. Däremot ansågs ett efter

följande äktenskapsförord och en andra bodelning utgöra bortgivande av egendom, 



då resultatet av samtliga rättshandlingar blev att den helt övervägande delen av gifto

rättsegendom blev hustruns enskilda egendom.

Även om en gåva till syftet är att jämställa med testamente ska 7 kap. 4 § ärvdabal

ken inte tillämpas om särskilda skäl talar däremot. Sådana skäl kan även motivera en 

begränsad tillämpning av laglottsskyddet. Undantaget ska tillämpas då huvudregeln 

skulle innebära en alltför stor hårdhet mot gåvotagaren (se NJA II 1928 s. 453). I 

praxis har särskilda skäl exempelvis ansetts föreligga när gåvan utgjort ersättning för 

utfört arbete (se NJA 1942 s. 609), då en arvlåtare till bröstarvinge överlåtit ett före

tag som ökat i värde och värdestegringen väsentligen berott på gåvotagarens person

liga insatser (se NJA 1973 s.  687) samt då laglottsberättigad bröstarvinge genom 

brottsligt förfarande ekonomiskt utnyttjat arvlåtaren till förfång för den bröstarvinge 

som tidigare mottagit gåvan (se NJA 1954 s. 517).

Enligt 7 kap. 2 § ärvdabalken är bröstarvinge från sin laglott skyldig att avräkna vad 

denne av arvlåtaren har erhållit som förskott på arv. Vidare gäller, enligt 6 kap. 1 § 

ärvdabalken, att  vad arvlåtaren i  livstiden har gett bröstarvinge ska avräknas som 

förskott på arv om inte annat har föreskrivits eller om det med hänsyn till omstän

digheterna måste antas ha varit avsett. Presumtionen grundas på tanken att arvlåtaren 

som utgångspunkt antas vilja att resultatet blir detsamma som om gåvan inte givits 

(se NJA II 1928 s. 397). En tillämpning av presumtionen förutsätter emellertid att 

arvlåtaren inte har avsett annat och en arvlåtare som vill gynna en bröstarvinge kan 

alltså bestämma att en gåva inte ska avräknas som arv. Ett sådant frikallande från 

avräkningsskyldighet medför att gåvan över huvud taget inte ska räknas som för

skott. Det bör även understrykas att arvlåtaren såväl före som vid och efter det att 

gåvan givits  av  honom till  bröstarvinge  kan bestämma att  gåvan inte  ska  utgöra 

förskott på arv (se NJA II 1928 s. 399 och Walin & Lind, a.a., s. 161). Till följd av 

presumtionen åvilar bevisbördan den part som påstår att det varit arvlåtarens avsikt 

att en gåva till bröstarvinge inte ska avräknas som förskott på arv.

Av 7 kap. 4 § ärvdabalken framgår endast att värdet av gåvorna, vid laglottens beräk

ning, ska läggas till kvarlåtenskapen. Vidare anges i förarbetena att värdet av gåvorna 

ska sammanräknas  med kvarlåtenskapen och att  laglottens  storlek på vanligt  sätt 

beräknas efter kvottal i den sålunda erhållna summan (se NJA II 1928 s. 446). Kvar

låtenskapen utgörs enligt förarbetena av den egendom som återstår sedan efterlevan



de make genom bodelning utfått sin lott i makarnas giftorättsgods (se NJA II 1933 s. 

500). Enligt vad som uttalas i förarbetena rör det sig i allmänhet alltså om den egen

dom som tillhör den avlidne efter att bodelning ägt rum och denna uppfattning vinner 

även stöd av doktrin (se Walin & Lind, a.a., s. 236 f.). Ärvdabalkens regler ger så

ledes inte något uttryckligt stöd för att endast hälften av värdet ska läggas till kvar

låtenskapen och även äktenskapsbalken saknar sådana bestämmelser. Det nu anförda 

tyder således på att värdet av gåvorna ska läggas till kvarlåtenskapen efter det att 

bodelning ägt rum

Syftet med bestämmelsen är emellertid att den ska motverka att en gåva inkränker på 

laglotten och att gåvotagaren inte ska få behålla mer än han skulle ha fått göra om 

arvlåtaren genom testamente gett bort samma belopp som genom gåvan (se Walin & 

Lind, a.a. s. 227). Syftet med bestämmelsen kan rimligen inte vara att en tillämpning 

ska leda till att bröstarvingar försätts i en bättre situation än de skulle ha varit i om 

gåvor aldrig givits. Motsatt tolkning leder till att bröstarvingarna skulle få en omoti

verad fördel av att gåvorna givits i jämförelse med att så inte skett. Starka ändamåls

skäl talar därmed för att enbart hälften av värdet på gåvorna ska läggas till kvarlåten

skapen. 

Huvudregeln i 7 kap. 4 § ärvdabalken är att den specifika egendomen ska återges till 

dödsboet eller till bröstarvingarna. Om detta inte är möjligt ska i stället ersättning 

utges motsvarande dess värde. Denna regel torde i allmänhet få sin främsta betydelse 

när det rör sig om annan egendom än pengar och i synnerhet när det rör sig om 

egendom som kan vara svår eller omöjlig att dela, t.ex. en fastighet.


