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Sammanfattning 

Reformen av förmynderskapsreglerna som trädde i kraft 1 juli 1995, innebar att föräld-

raförvaltningen i stort sett blev fri. Någon överförmyndarkontroll inträder därför inte 

idag om den omyndiges tillgångar inte uppgår till åtta prisbasbelopp, eller om det inte 

finns särskilda skäl för det.  

Som en följd av reformen är det inte längre möjligt att fullborda en penninggåva från 

föräldrar såsom förmyndare till sina omyndiga barn, enbart genom en insättning på 

bankkonto i barnets namn. För att en gåva ska anses vara fullbordad, måste kravet på 

tradition vara uppfyllt. Det innebär att gåvogivaren inte får förfoga över gåvan efter 

överlåtelsen.  

Vid insättning på bankkonto blir 4 § gåvoL tillämplig, där det framgår att gåvan genom 

insättningen blir fullbordad, under förutsättning att gåvogivaren inte förbehållt sig rätten 

att förfoga över gåvan efter överlåtelsen.  

Framställningen har visat att det inte är klart vad som utgör ett förbehåll som avses i 4 § 

gåvoL. Därför är det viktigt att inget som motsvarar ett sådant förbehåll föreligger. En 

sådan motsvarighet som enligt lag tillkommer föräldrar såsom förmyndare måste därför 

undanröjas. Det innebär att föräldrar såsom förmyndare, självmant bör inskränka sin 

dispositionsrätt trots att de inte förbehållit sig den rätten.  

En inskränkning av det slaget kan uppnås på två sätt. Ett sätt är att förena gåvan med ett 

villkor om att förvaltningen ska stå under särskild överförmyndarkontroll. Villkoret le-

der då till att föräldern såsom förmyndare fråntas dispositionsrätten och något uttag kan 

då inte göras utan överförmyndarens samtycke. Bankkontot blir därmed spärrat från fria 

uttag. Gåvogivaren måste också av praktiska skäl anmäla gåvan till överförmyndaren. 

Ett annat sätt är att är att anordna en särskild förvaltning där en utomstående får i upp-

drag att förvalta egendomen. Även det sättet uppfyller kravet på tradition då föräldern 

såsom förmyndare helt avskärs från möjligheten att förfoga över gåvan.  

Framställningen har visat att båda metoderna leder till att gåvan blir fullbordad och 

därmed skyddad från givarens borgenärer.  

Då det är av stor vikt att en gåva till ett omyndigt barn blir skyddad från givarens bor-

genärer, är det viktigt att det tydligt anges när skyddet inträder och vad som krävs för att 

gåvan ska vara skyddad. Därför bör ett förtydligande av 4 § gåvoL göras.  
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Abstract 

The reform of the guardianship rules, which came into force first July 1995, represent a 

free guardianship. The chief guardian would no longer control the administration of the 

the means that belongs to a under age, unless the means do not amount to eight base 

amount. The chief guardian can control the administration in other cases as well, if there 

are particular reasons for it to be controlled.  

The new law resulted in a reduced possibilitiy for parents as a guardian, to complete a 

gift to their under age children, only through a deposit at a bank account in the name of 

the child. The requirement of tradition must be fulfilled to complete the gift. That means 

that the giver must not have any access to the gift after the transfer.  

The legislation prescribe that a gift will be completed, through a deposit at a bank ac-

count, if the giver does not make any reservation to keep the access to the gift after the 

transfer.  

The description has revealed that it is not clear what the law aim at by reservation. For 

that reason, it is important to not make any reservation that could corresspond to the 

reservation in the legislation. A correspondence that goes to the parents as guardians ac-

cording to the law, must there fore be removed. That means that parents as guardians, 

must voluntarily restrict their administration, even if they have not made any reservation 

to keep the access to the gift. 

A restriction can be made in two ways. The first one is to combine the gift with the con-

dition that the administration of the gift shall be under the chief guardian´s control. The 

condition leads to a restriction of the administration, since the guardian is not able to 

make any withdrawal without chief guardian´s approval. The giver must for practical 

reasons report the gift to the chief guardian.  

The other way is to arrange a special administration of the gift, by giving a outsider the 

commission to administrate the gift. Since the parent as a guardian no longer have any 

access to the gift, the requirement of tradition will be fulfilled. 

Both methods can be used to complete the gift and with that, protect if from the giver´s 

creditors.  

Since it is of importance to protect a gift to a under age child from the giver´s creditors, 

it is important that the legislation prescribe how to achieve protection. It is for that rea-

son necessary to clarify the legislation. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I samband med att gåvoskatten avskaffades den 17 december 2004, blev det betydligt 

enklare att ge bort en gåva. Det är därför inte ovanligt att föräldrar numera avser att ge 

bort gåvor av större värden till sina barn. För att skapa trygghet för barnets framtid är 

det heller inte ovanligt att föräldrar startar ett sparande i tidigt skede. Sparformerna är 

många och ofta väljer föräldrar att öppna ett bankkonto i barnets namn där sparandet 

växer successivt.  Oavsett i vilken form detta sker, utgör sparandet ett uttryck för föräld-

rarnas vilja att avsätta en summa pengar till förmån för sina barn. En gåva utgör på 

samma sätt ett uttryck för givarens vilja att ge bort något till mottagaren, vilket gör att 

sparandet bör ses som en gåva eller närmare bestämt som en penninggåva.  

En gåva är dock inte skyddad mot givarens borgenärer per automatik. För att erhålla ett 

sådant skydd krävs det att gåvan blivit fullbordad.
1
 Det råder idag oklarhet i frågan hu-

ruvida en penninggåva från föräldrar såsom förmyndare till sina omyndiga barn, är 

skyddad då den sätts in på ett bankkonto eller inte. Orsaken till oklarheten är att lagtex-

ten inte tar sikte på den situationen, då den endast beaktar penninggåvor som sätts in på 

ett bankkonto generellt. Så länge givaren förfogar över gåvan är den inte fullbordad och 

kan därmed bli föremål för utmätning eller liknande. En avgörande punkt blir därför gi-

varens förfogande över bankkontot. 

Problemet har uppstått som en följd av lagändringen i de förmynderskapsrättsliga reg-

lerna som trädde i kraft 1 juli 1995, då den automatiska överförmyndarspärren togs bort. 

Föräldrarna har såsom förmyndare därefter haft betydligt större möjligheter att dispone-

ra medlen som finns på den omyndiges bankkonto.  

En avgörande förutsättning för att fullbordad gåva ska anses föreligga, är att gåvogiva-

ren inte förfogar över gåvan efter överlåtelsen. Därför har även svårigheterna men att 

fullborda en gåva blivit större, i fall där föräldrar såsom förmyndare avser att överlåta 

en gåva till sina omyndiga barn. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda vad som krävs för att en penninggåva till ett omyn-

digt barn ska anses vara fullbordad, då gåvogivaren är dess förälder såsom förmyndare 

och gåvan sätts in på ett bankkonto. Vidare syftar uppsatsen till att framställa en tänkbar 

lösning till problemet. 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att endast behandla situationer där föräldrar såsom gåvogivare 

avser att överlåta en penninggåva till sina omyndiga barn. Därmed behandlas inte gåvor 

från utomstående givare såsom släktingar och vänner, eftersom det inte tillfaller någon 

                                                 
1
 Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva, 1 § 2 st. 
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dispositionsrätt för utomstående givare enligt lag. Det föreligger därmed inga hinder för 

att en sådan gåva ska bli fullbordad i samband med överlåtelsen. 

Avgränsning görs även till att endast utreda problematiken som uppstår då en penning-

gåva sätts in på ett bankkonto för mottagarens räkning. Penninggåvor som ges personli-

gen kommer inte att behandlas, eftersom givaren efter överlämnandet inte längre förfo-

gar över dessa medel. Därmed uppstår ingen fråga huruvida gåvan är fullbordad, vad 

avser överlämnandet av gåvan. 

1.4 Metod och material 

Till uppsatsens deskriptiva del används en rättsdogmatisk metod genom att de juridiska 

rättskällorna behandlas i en hierarkisk ordning efter lagtext, förarbeten, praxis och dokt-

rin. I syfte att lyfta fram problematiken kommer lagtext och förarbeten att analyseras. 

Därefter analyseras rättsfall kring området för att se hur lagtexten har tillämpats i prak-

tiken. Slutligen kommer litteratur samt artiklar att behandlas för att skapa ytterligare 

synvinklar på lösningen. 

1.5 Disposition 

I kapitel två belyses innebörden av förmynderskap då föräldrar intar rollen som förmyn-

dare. Syftet är att fastställa i vilken utsträckning föräldrar förfogar över den omyndiges 

tillgångar samt vilka skyldigheter som föreligger gentemot överförmyndaren. Såväl ti-

digare som nuvarande förmynderskapsregler kommer att behandlas för att skapa en för-

ståelse för upphovet till problemet.  

I kapitel tre följer sedan en redogörelse för innebörden av gåva samt vad som generellt 

krävs för att denna ska anses vara fullbordad, med fokus på vad som är föreskrivet i lag-

texten.  

I kapitel fyra redogörs för föräldrarnas ställning då de intar rollerna som både förmyn-

dare och gåvogivare till barnet. Problemen som uppstår i en sådan kombination lyfts 

fram utifrån föräldrarnas perspektiv.  

I kapitel fem görs en analys av det som framkommit i uppsatsen och i kapitel sex dras 

sedan en slutsats.  
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2 Förmynderskap 

2.1 Tidigare förmynderskapsregler 

2.1.1 Föräldraförvaltningen 

Förmynderskapsreglerna som finns i 13 kap. FB, har som syfte att säkra förhållandet 

mellan ställföreträdare och huvudmän. Ställföreträdaren utgörs i detta fall av förmynda-

ren och det omyndiga barnet är huvudmannen. Förvaltningen som är den centrala biten i 

förmynderskap ska vara säker och utgå från den omyndiges intressen. Beroende på vil-

ken relation förmyndaren har till den omyndige, är det ibland svårt att uppnå den säker-

heten. Det behövs därför skyddsregler för att trygga den omyndiges tillgångar. 

Reformen av de förmynderskapsrättsliga reglerna som trädde i kraft 1 juli 1995, innebar 

att föräldrar såsom förmyndare fick större möjligheter att disponera medel som tillhör 

det omyndiga barnet. Tidigare gällde 1924 års förmynderskapslag, som bland annat syf-

tade till att avhjälpa de brister som var förenande med den dåvarande kontrollen över 

förmyndarnas förvaltning.
2
 Även då låg grunden i att trygga den omyndiges tillgångar. 

Den ekonomiska förvaltningen har genom reformen ändrats i hög grad. Vad gäller pla-

cering hade förmyndaren rätt att placera den omyndiges medel på ett sådant sätt att det 

fanns en tillräcklig trygghet i placeringen. Värdehandlingar som bedömdes ge en sådan 

trygghet krävde vid placering inget samtycke från överförmyndaren. De tillåtna placer-

ingarna var upptagna i placeringskungörelsen och var meddelade av regeringen.
3
 Placer-

ingar som inte var upptagna i kungörelsen krävde enligt lag, samtycke från överförmyn-

daren. Ett exempel på en sådan placering var köp av aktier. En sådan placering ansågs 

därmed vara för riskabel för att tillåtas utan samtycke.  

I de fall där värdehandlingarna översteg två basbelopp fanns det ett krav på att dessa 

skulle sättas in på ett bankkonto.
4
 En sådan värdehandling fick därefter varken överlåtas 

eller lämnas till förmyndaren utan överförmyndarens samtycke.
5
 För att underlätta över-

förmyndarens kontroll över värdehandlingarna var bankerna skyldiga att överlämna ett 

förvaringsbevis till överförmyndaren. Förvaringen av dessa medel skulle även vara för-

enlig med värdehandlingslagen
6
, som även föreskrev att bankerna vid försäljning av ak-

tier var skyldiga att sätta in likviden på ett spärrat bankkonto.
7
 Syftet var att hålla till-

gångarna borta från förmyndaren. Lagen upphävdes dock i samband med reformen och 

kommer därför endast att behandlas då den påverkade den ekonomiska föräldraförvalt-

ningen.  

                                                 
2
 Prop. 1924:53 med förslag till lag om förmynderskap m.m., s 70. 

3
 SOU 1988:40 Föräldrar som förmyndare, s. 87. 

4
  SOU 1988:40, s. 88. 

5
 SOU 1988:40, s. 92. 

6
 Lag (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar. 

7
 SOU 1988:40, s. 92. 
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Vidare krävdes överförmyndarens samtycke vid såväl förvärv som vid överlåtelse av 

fast egendom. Vid avsaknad av överförmyndarens samtycke blev rättshandlingen under 

vissa förutsättningar inte bindande.
8
 

Penningmedel som inte behövde hållas tillgängliga för den omyndiges underhåll skulle i 

största mån göras räntebärande. Den ekonomiska förvaltningen handlade därmed inte 

endast om att tillgångarna skulle bevaras, utan även om att de skulle ge en skälig av-

kastning.  

Insättning på bankkonto var precis som idag ett vanligt sätt att göra tillgångarna ränte-

bärande. I samband med en insättning på bankkonto fick dock föräldrar såsom förmyn-

dare en minskad möjlighet att disponera över tillgångarna. Huvudregeln var att tillgång-

ar som var insatta på bankkonto, inte fick nyttjas utan överförmyndarens samtycke. 

Däremot var föräldrar såsom förmyndare behöriga att göra en överflyttning mellan olika 

banker utan tillstånd.
9
 Bankkontot var i stort sett för övrigt spärrat. Den här spärren som 

hindrade förmyndaren från att göra några uttag utan tillstånd, aktualiserades dock inte i 

alla situationer. Det fanns vissa möjligheter att undgå överförmyndarspärren, men möj-

ligheterna var begränsade. Bland annat fick ränta som uppburits inom det senaste året 

fritt tas ut.  

Därutöver fanns det även en möjlighet att förbehålla sig rätten att göra uttag utan över-

förmyndarens samtycke.
10

 Ett sådant förbehåll stred givetvis mot huvudregeln. I syfte 

att inte sätta huvudregeln ur spel, begränsades ett sådant förbehåll till att endast avse 

medel som var avsedda att användas till den omyndiges underhåll. Utöver den begräns-

ningen kunde överförmyndaren föreskriva att ett sådant förbehåll inte var giltigt. 

Att fritt disponera större värden som fanns insatta på bankkonto var därmed uteslutet ur 

den ekonomiska förvaltningen.  

2.1.2 Överförmyndarens tillsyn 

Föräldrarnas förvaltning av den omyndiges tillgångar kontrollerades framförallt av 

överförmyndaren, som i sin tur stod under tingsrättens tillsyn. Tillsynen över överför-

myndarens verksamhet utövades i första hand genom årliga inspektioner.
11

 Överför-

myndarens främsta uppgift var att granska ingivna förteckningar, årsredovisningar och 

slutredovisningar. Syftet med granskningen var att säkerställa att den omyndiges till-

gångar användes till nytta för den omyndige, att det fanns en trygghet i förvaltningen 

samt att skälig avkastning erhölls. Vid anledning till anmärkelse fick förmyndaren ett 

tillfälle att förklara sig. En godtagbar förklaring innebar inga ytterligare konsekvenser. 

Däremot kunde överförmyndaren ansöka om åtgärd mot förmyndaren hos rätten, om 

förklaringen var otillfredsställande.
12

 Följden av en sådan förklaring bestämdes således 

av rätten.  

                                                 
8
 SOU 1988:40, s. 89. 

9
 SOU 1988:40, s. 90. 

10
 SOU 1988:40, s. 91. 

11
 Prop. 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen, s. 99. 

12
 SOU 1988:40, s. 107. 
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Utöver granskningen hade överförmyndaren även i uppgift att pröva frågor om tillstånd 

eller samtycke till olika åtgärder, vilket utgjorde en stor del av överförmyndarens arbete 

tidsmässigt. Anledningen till denna belastning var att det krävdes samtycke från över-

förmyndaren vid uttag från den omyndiges bankkonto på grund av att kontot var spär-

rat.
13

 

För att underlätta kontrollen krävdes i vissa fall att inskrivning av förvaltarskapet skulle 

ske hos tingsrätten genom registrering. De fall då inskrivning skulle ske var följande; 

 då en särskild förmyndare förordnats för den underårige, 

 då den omyndige förvärvat egendom som översteg två basbelopp och som skulle 

förvaltas av förmyndaren, 

 då rätten fann att inskrivning bör ske av annan särskild anledning. 

Vid reformen uppgick två basbelopp till 70 400 kr.
14

 Det var med andra ord inte ovan-

ligt att inskrivning gjordes hos tingsrätten. Under det första halvåret 1990 gjordes när-

mare 16 000 inskrivningar om förmynderskap.
15

 

2.1.3 Särskild förvaltning 

De strikta bestämmelserna om förvaltning av den omyndiges tillgångar, kunde sättas ur 

spel genom villkor om särskild förvaltning. Ett sådant villkor kunde exempelvis före-

skrivas i ett gåvobrev, genom att gåvogivaren angav att förvaltningen av egendomen 

skulle utövas av någon annan än förmyndaren. Det var dock viktigt att det framgick vem 

som skulle förvalta egendomen. Förutom vid gåva kunde särskild förvaltning också ak-

tualiseras vid arv eller förmånstagarförordnande angående försäkring. Det viktiga var att 

ett villkor om särskild förvaltning var föreskrivet, där det tydligt framgick vem som 

skulle förvalta egendomen.
16

 Förvaltaren som blivit utsedd skulle sedan årligen lämna 

en redogörelse till förmyndaren. 

Den här typen av förvaltning tog hänsyn till en testators eller en givares intresse av att 

förvaltningen utövas av annan än förmyndaren. Bestämmelserna om särskild förvaltning 

kunde därmed i hög grad inskränka förmyndarens behörighet att förvalta den egendo-

men.  

Det som skiljer särskild förvaltning åt från föräldraförvaltning är att den särskilda för-

valtningen inte stod under överförmyndarkontroll. Överförmyndarens samtycke krävdes 

heller inte för anordnande av särskild förvaltning. Däremot kunde överförmyndaren ta 

ställning till om villkoren för särskild förvaltning var uppfyllda.
17

 

Omfattningen av vilka tillgångar som kunde komma att falla under den särskilda för-

valtningen kommer inte att behandlas, då detta går utöver ramarna för uppsatsen. Det 

                                                 
13

 Prop. 1993/94:251, s.  99. 

14
 Prop. 1993/94:251, s. 105. 

15
 Prop. 1993/94:251, s.  99. 

16
 SOU 1988:40, s. 95. 

17
 SOU 1988:40, s 95. 
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som är relevant är att den särskilda förvaltningen kunde inskränka föräldraförvaltning-

en. Därmed kunde föräldrar såsom förmyndare få en minskad kontroll av den omyndi-

ges tillgångar.   

2.2 Nuvarande förmynderskapsregler 

2.2.1 Föräldraförvaltningen 

Förmynderskapsreglerna är idag moderniserade och anpassade efter dagens samhälle. 

Regelsystemet syftar dock än idag till att trygga förvaltningen av den omyndiges till-

gångar. Däremot skiljer man på fall där förmyndaren är förordnad och fall där förmyn-

daren är den omyndiges förälder. Anledningen till den åtskillnaden ligger i att man i de 

flesta fall presumerar att föräldrar har en intressegemenskap med sina barn och att en 

sådan motsvarighet inte finns mellan en omyndig och en förordnad förmyndare.
18

 Där-

för behövs det ingen samhällskontroll för att säkerställa att den omyndiges tillgångar 

kommer tillgodo och bevaras på bästa sätt i de fall där förmyndaren är barnets förälder.  

Än idag finns det fall då föräldraförvaltningen står under överförmyndarens tillsyn. 

Dock är huvudregeln att föräldrar såsom förmyndare bestämmer hur tillgångarna ska 

användas eller placeras, förutsatt att det är egendom som står under deras förvaltning.
19

 

Föräldraförvaltningen är med andra ord fri. Att förvaltningen är fri innebär däremot inte 

att föräldrar är befriade från sin skyldighet såsom förmyndare, utan endast att förvalt-

ningen är fri från överförmyndarens direkta tillsyn.
20

 

Som en följd av den fria föräldraförvaltningen blir ett ospärrat bankkonto den vanligaste 

typen av bankkonto, vilket sätter den ursprungliga huvudregeln ur spel. Kravet på att 

bankkontot ska vara spärrat finns därför inte längre. Spärren fyller ändå ingen funktion 

då förvaltningen är fri på det sättet att föräldrar fritt kan göra uttag utan överförmynda-

rens samtycke.
21

  

På grund av den fria föräldraförvaltningen fyller inte heller den tidigare deponerings-

skyldigheten någon funktion.
22

 Därmed finns det inte någon skyldighet för förmyndaren 

att sätta in den omyndiges medel på banken.  

2.2.2 Överförmyndarens tillsyn 

Presumtionen som ligger till grund för den fria förvaltningen kan dock inte alltid gälla. 

Det finns fall där föräldrar antingen saknar kunskaper eller erfarenheter för att förvalta 

tillgångarna på ett betryggande sätt. Det finns också fall där föräldrar har ett intresse av 

att förvalta tillgångarna på ett otillbörligt sätt som är mer gynnsamt för föräldrarna än 

för den omyndige.
23

 För att förebygga ett sådant missbruk finns det därför undantag från 

                                                 
18

 Prop. 1993/94:251, s. 100. 

19
 13 kap. 1 § Föräldrabalken. 

20
 Westman Per, Förmynderskap, Norstedts Juridik, Stockholm 2005, s. 71. 

21
 Prop. 1993/94:251, s. 122. 

22
 Prop. 1993/94:251, s. 124. 

23
 Prop. 1993/94:251, s. 133. 
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huvudregeln. I de fall där det inte råder en fri förvaltning av tillgångarna inträder över-

förmyndarkontrollen som ett sätt att trygga förvaltningen.  

Överförmyndarkontrollen aktiveras endast i specifika fall då det föreligger ett sådant 

behov. I ett sådant fall är föräldrar såsom förmyndare även skyldiga att föra räkenskaper 

i den utsträckning som behövs med hänsyn tagen till tillgångarnas omfattning och ka-

raktär. Därutöver är föräldrar även skyldiga att lämna de upplysningar som överförmyn-

daren begär oavsett om förvaltningen står under direkt tillsyn eller inte.
24

  

De fall då överförmyndarkontrollen inträder är följande; 

 då den omyndiges tillgångar överstiger åtta basbelopp,
25

 

 då den omyndige erhåller egendom med villkoret att förvaltningen ska stå under 

särskild överförmyndarkontroll.
26

 

Den andra punkten kan aktualiseras när den omyndige erhåller egendom genom arv, 

gåva eller förmånstagarförordnande vid försäkring. Vid gåva gäller dock att givaren 

också ska ha anmält gåvan till överförmyndaren. Att förvaltningen står under överför-

myndarkontroll innebär att föräldrar såsom förmyndare till en början ska inge en för-

teckning över den omyndiges tillgångar inom en månad från det att tillgångarna översti-

git åtta basbelopp. Därefter inträder en årlig redovisningsskyldighet.
27

 Redovisnings-

skyldigheten kvarstår så länge tillgångarna överstiger åtta basbelopp.  

Trots den fria förvaltningen finns det vissa inskränkningar som begränsar föräldrar så-

som förmyndare att vidta vissa rättshandlingar. Syftet med de strängare reglerna för vis-

sa förvaltningsåtgärder och för viss egendom, är att förvaltningen av den omyndiges 

tillgångar ska vara trygg, då den fria förvaltningen kan leda till att den omyndiges in-

tressen åsidosätts.
28

 Begränsningarna innebär att överförmyndarens samtycke krävs för 

vissa förvaltningsåtgärder.  

Den restriktiva regleringen siktar främst på innehav av fast egendom som ett särskilt 

skydd mot utnyttjande av den omyndiges fasta egendom. För att förmyndaren ska få 

vidta vissa åtgärder såsom att förvärva eller avyttra fast egendom, krävs överförmynda-

rens samtycke.
29

 Skyddet är motiverat med hänsyn tagen till värdet på fast egendom och 

det ansvar som medföljer vid ett innehav av fast egendom. Kravet på överförmyndarens 

samtycke leder även till att överförmyndaren får kännedom om förvärvet, vilket under-

lättar överförmyndarkontrollen av att en eventuell redovisningsskyldighet efterföljs. 

                                                 
24

 Prop. 1993/94:251, s. 112. 

25
 13 kap. 2 § 1 st. FB. 

26
 13 kap. 2 § 2 st. FB. 

27
 13 kap 3 § FB. 

28
 Prop. 1993/94:251, s. 114. 

29
 13 kap 10 § FB. 
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Vid skuldsättning bör en särskild försiktighet iakttas. Det krävs därför samtycke av 

överförmyndaren för att föräldrar såsom förmyndare ska få ta upp lån eller ingå bor-

gensförbindelse för den omyndiges räkning.
30

  

Föräldrar såsom förmyndare är förbjuda från att ge bort den omyndiges egendom. Där-

emot finns det inget som hindrar bortgivande av personliga eller sedvanliga presenter 

som inte står i missförhållande till den omyndiges ekonomiska villkor.
31

  

I de fall där överförmyndarkontrollen är aktiverad finns det vissa begränsningar vad 

gäller placering av den omyndiges tillgångar. Förvaltningar som inte är underkastade 

någon direkt överförmyndarkontroll behöver därmed inte överförmyndarens samtycke 

vid placering av den omyndiges tillgångar. De kontrollerade förvaltningarna behöver 

däremot överförmyndarens samtycke för att vidta vissa placeringsformer, i syfte att den 

omyndiges tillgångar ska förvaltas på ett betryggande sätt och att skälig avkastning er-

hålls.
32

 Restriktionerna tar därför främst sikte på fall där placeringsrisken är hög efter-

som trygghetskravet är uppfyllt om placeringen är säker. Därför krävs överförmynda-

rens samtycke vid förvärv av aktier då det ses som en högriskplacering.
33

 Det gäller 

dock endast förvaltningar som står under överförmyndarens tillsyn. 

Överförmyndarkontrollen medför även en redovisnings- och förteckningsskyldighet för 

föräldrar såsom förmyndare. Det innebär att en årsräkning, där förmyndaren redogör för 

förvaltningen, ska inges till överförmyndaren årligen. Skyldigheten att inge en sådan re-

dogörelse tillkommer endast förvaltningar som står under överförmyndarens tillsyn. 

Överförmyndaren kan dock begära att en förteckning över den omyndiges tillgångar ska 

lämnas in, trots att förvaltningen är fri från överförmyndarens direkta tillsyn. En förut-

sättning för den möjligheten är att den omyndige begärt det eller att det finns särskilda 

skäl för det i syfte att trygga förvaltningen.
34

 

2.2.3 Särskild överförmyndarkontroll 

En förutsättning för att förvaltningen av den omyndiges tillgångar ska stå under över-

förmyndarens tillsyn är att värdet på tillgångarna överstiger åtta basbelopp. Det finns 

dock fall där överförmyndarkontrollen är av intresse, trots att värdet på tillgångarna inte 

uppgår till det beloppet. Den förutsättningen behöver därför inte alltid vara uppfylld för 

att förvaltningen ska stå under överförmyndarkontroll.  

 

Intresset av överförmyndarens tillsyn uppkommer ofta i samband med gåva, arv, testa-

mente eller förmånstagarförordnande. En gåvogivare kan exempelvis vara osäker på att 

föräldrarna kommer att förvalta gåvan på ett tillfredställande sätt. Det finns därför en 

möjlighet att trygga förvaltningen genom att aktivera överförmyndarkontrollen på eget 

initiativ.
35

 

                                                 
30

 13 kap 12 § FB. 

31
 13 kap 11 § FB och Prop. 1993/94:251, s. 115. 

32
 Prop. 1993/94:251, s. 117. 

33
 Prop. 1993/94:251, s. 118. 

34
 13 kap 14 § FB och Prop. 1993/94:251, s. 131. 

35
 13 kap 2 § 2 st. FB. 
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För att förvaltningen ska stå under särskild överförmyndarkontroll krävs det att det före-

skrivs i ett villkor vid övergången av tillgångarna. Det kan antingen ske genom ett gå-

vovillkor, ett testamentsförordnande eller ett förmånstagarförordnande. En gåva bör 

därmed vara förenad med ett gåvovillkor om att förvaltningen av gåvan ska stå under 

särskild överförmyndarkontroll. Därutöver krävs det också av praktiska skäl att givaren 

gör en anmälan till överförmyndaren.
36

 

 

Förvaltningen utövas av föräldrarna även då en särskild överförmyndarkontroll inträder. 

Effekten blir dock att förvaltningen står under kontroll på samma sätt som det hade varit 

fråga om tillgångar som enligt lag står under överförmyndarkontroll. Föräldrarna bibe-

håller därmed sin position som förmyndare, men förvaltningen är inte fri vad gäller till-

gångarna i fråga. Den omyndiges övriga tillgångar står fortfarande under fri förvaltning 

under förutsättning att värdet inte överstiger åtta basbelopp. 

 

Gåvogivaren kan när som helst återkalla villkoret om särskild överförmyndarkontroll. 

Möjligheten för en givare att återkalla ett villkor om särskild överförmyndarkontroll rik-

tar sig dock till externa givare.
37

 Följden av ett återkallat villkor blir då att förvaltningen 

återigen är fri. 

Syftet med den här typen av kontroll är att trygga förvaltningen i de fall där givaren el-

ler motsvarande finner anledning till det.  För att inte sammanblanda den här typen av 

kontroll med kontrollen som följer enligt lag hamnar den under benämningen särskild 

överförmyndarkontroll.
38

 

2.2.4 Särskild förvaltning 

Möjligheten att sätta den omyndiges tillgångar under särskild förvaltning kvarstår. Det 

innebär att det i vissa fall är möjligt att åsidosätta reglerna om förmyndarförvaltning, ef-

tersom den typen av förvaltning inte står under överförmyndarens tillsyn.
39

 Bestämmel-

sen om särskild förvaltning tar även idag hänsyn till en givares eller en testators intresse 

av att förvaltningen utövas av annan än förmyndaren. En avsaknad av möjligheten till 

särskild förvaltning skulle innebära att en gåva eller ett arv till den omyndige skulle 

utebli i situationer där givaren eller testatorn tvivlar på förmyndarens förvaltning. Där-

för anses den här typen av förvaltning vara motiverad trots att den strider mot reglerna 

om förmyndarförvaltning, då den främjar att tillgångar benefikt förs över till den omyn-

dige.
40

  

Det finns dock vissa förutsättningar för att den omyndiges tillgångar ska sättas under 

särskild förvaltning.
41

 Det första kravet är att tillgångarna överförs till den omyndige 

genom ett benefikt förvärv, vilket kan utgöras av gåva, testamente, arv eller förmånsta-

                                                 
36

 Prop. 1993/94:251, s. 135. 

37
 SOU 2004:112 Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna, s. 236. 

38
 Prop. 1993/94:251, s. 136. 

39
 Prop. 1993/94:251, s. 139 och Westman, Förmynderskap, s. 94. 

40
 Prop. 1993/94:251, s. 140 och Westman, Förmynderskap, s. 95. 

41
 12 kap 1 § 2 st. FB. 
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garförordnande. Det innebär att ett köp, som görs för den omyndiges räkning, inte kan 

sättas under särskild förvaltning. 

Det andra kravet är att förvärvet av egendomen är förenat med ett villkor om att egen-

domen ska förvaltas av någon annan än förmyndaren. Någon rätt till medbestämmande 

för förmyndaren är därmed inte tillåten eftersom syftet med särskild förvaltning då sätts 

ur spel. Vad som utgör rätt till medbestämmande för förmyndaren bör avgöras från fall 

till fall, då det finns situationer där givaren eller motsvarande föreskrivit att förvaltning-

en ska skötas av en särskild förvaltare men att denne ska samråda med förmyndaren. Att 

samråda behöver nödvändigtvis inte innebära någon rätt till medbestämmande för för-

myndaren. Inte heller är det tillåtet föreskriva en rätt till medbestämmande för den 

omyndige.
42

 

Det tredje och sista kravet är att det i villkoret anges vem som ska vara förvaltare. För-

valtningen kan utövas av såväl fysiska som juridiska personer. Det finns heller inte nå-

got hinder mot att flera särskilda förvaltare utses.
43

 

Den särskilde förvaltaren är än idag skyldig att lämna redovisning över förvaltningen 

till förmyndaren årligen. Förmyndaren ska därefter i sin egen redovisningsskyldighet 

visa att viss egendom som tillhör den omyndige förvaltas av någon annan, trots att den 

förvaltningen inte direkt står under överförmyndarens tillsyn.
44

  

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Westman, Förmynderskap, s. 97. 

43
 Westman, Förmynderskap, s. 98. 

44
 Westman, Förmynderskap, s. 99. 
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3 Gåva 

3.1 Gåvobegreppet 

En gåva är en typ av ett benefikt fång vilket innebär att en överlåtelse sker utan något 

krav på motprestation från mottagaren. Överlåtelsen måste dock uppfylla vissa rekvisit 

för att den ska utgöra en gåva. Det första kravet är att det ska ha skett en förmögenhets-

överföring mellan parterna. Gåvogivarens förmögenhet ska därmed ha minskat i sam-

band med överlåtelsen samtidigt som gåvotagarens förmögenhet har ökat. Det andra 

kravet är att överlåtelsen ska ha skett frivilligt. Det tredje och sista kravet är att det ska 

ha funnits en gåvoavsikt med överlåtelsen.
45

 Gåvogivaren ska alltså ha haft för avsikt att 

företa en benefik rättshandlig i form av en gåva. Även ett köp kan därmed klassas som 

en gåva under förutsättning att den part som blivit ”missgynnad” haft för avsikt att beri-

ka den andre, eftersom det mer eller mindre sker en förmögenhetsöverlåtelse beroende 

på priset.  

3.2 Fullbordad gåva 

3.2.1 4 § Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva 

En gåva blir inte giltig och därmed inte skyddad mot gåvogivarens borgenärer förrän 

den blivit fullbordad.
46

 Därmed finns det en risk att gåvogivarens borgenärer kan kom-

ma åt egendomen genom utmätning. En gåva som blir fullbordad och gällande mellan 

gåvogivaren och gåvotagaren, blir också gällande gentemot givarens borgenärer.
47

 Kon-

sekvensen av att en gåva inte blir giltig kommer att behandlas närmare i kapitel fyra.   

Beroende på vilken typ av gåva det är fråga om, krävs det vissa åtgärder för att gåvan 

ska anses vara fullbordad. Vad gäller gåva utfäst i pengar eller lösören krävs för full-

bordan att det som är utfäst kommit i gåvotagarens besittning.
48

 Besittningsbegreppet 

har uppmärksammats i såväl doktrinen som i rättspraxis. Den som faktiskt innehar 

egendomen, har också besittningen till den egendomen.
49

 Det innebär att banken har be-

sittningen till en gåva som görs genom insättning på bankkonto. Därmed är kravet på 

besittning inte uppfyllt vilket leder till att en gåva av den typen inte blir fullbordad utan 

vidare.  

Det finns därför ett undantag från huvudregeln där hänsyn inte tas till besittningen. Be-

stämmelsen, som finns i 4 § gåvoL, är speciellt utformad för gåvor som genomförs ge-

nom en insättning på ett bankkonto.  

4 §; ”Har någon såsom gåva åt annan till bank, …, överlämnat penningar eller  

 annan lös egendom utan att förbehålla sig rätten att däröver förfoga, skall gå-

                                                 
45

 Svensson Ulf, Kapital, gåva & förmögenhet: skatteregler och skatteplanering, 2 uppl., Björn Lundén 

information, Näsviken 2004,  s. 245. 

46
 Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva, 1 §. 

47
 NJA 1993 s. 560. 

48
 Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva, 2 §. 

49
 Håstad Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, 6 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 1996, s. 50. 
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van anses fullbordad när det givna blivit av banken eller företaget mottaget för 

gåvotagarens räkning;...” 

Istället för att ta hänsyn till vem som har besittningen till gåvan, ligger fokus på vem 

som har rätten att förfoga över gåvan. Bestämmelsen innebär med andra ord att det 

ställs ett krav på att gåvogivaren inte kan förfoga över gåvan efter överlåtelsen. Rådig-

hetsavskärandet, som även benämns som tradition, ersätter därmed kravet på besittning 

vilket gör det möjligt att fullborda gåvan trots att banken innehar egendomen.
50

 Banken 

agerar därmed som ombud för gåvotagaren.  

Det är dock oklart vad som utgör ett förbehåll som avses i 4 § gåvoL. I ett vägledande 

rättsfall har tingsrätten uttalat sig om huruvida gåva från föräldrar såsom förmyndare till 

sina barn blivit fullbordad vid insättning på bankkonto eller inte.
51

 HD har därefter fast-

ställt denna talan. Föräldrar hade som gåva satt in medel på bankkonton till deras 

omyndiga barn och förbehöll sig rätten att disponera över medlen, utan överförmynda-

rens samtycke. Föräldrarna kunde således förfoga över pengarna utan överförmyndarens 

samtycke. Ett sådant förbehåll som avses i 4 § gåvoL, ansågs därmed föreligga. Som en 

följd av dispositionsrätten var kravet på tradition inte uppfyllt, vilket gjorde att gåvan 

inte blev fullbordad.  

Ett annat rättsfall fick däremot en annan rättsföljd.
52

 Föräldrarna hade även i det här fal-

let, som gåva till sina omyndiga barn, satt in medel på bankkonton i barnens namn. För-

behåll om dispositionsrätt för föräldrarna gjordes också i det här fallet, vilket innebar att 

de kunde förfoga över medlen utan överförmyndarens samtycke. RegR ansåg ändå att 

gåvan från föräldrarna var fullbordad. 

3.2.2 Traditionskravet    

Det som är avgörande för möjligheten att fullborda en gåva, då den innehas av banken, 

blir alltså frågan om tradition har skett. Det är därför av stor vikt att undersöka vad som 

krävs för att kravet ska vara uppfyllt.  

Kravet på tradition är lagstadgat och innebär att gåvan fullbordas i samband med att gå-

vogivaren inte längre kan förfoga över egendomen.
53

 För fullbordan av gåva vid insätt-

ning på bankkonto är det därför av stor vikt att förbehåll om dispositionsrätt som avses i 

4 § gåvoL inte görs. Det behöver dock inte anges tydligt för att ett sådant förbehåll ska 

anses föreligga. Även övriga omständigheter kan komma att påverka dispositionsrätten. 

Exempelvis är insättningsbeviset avgörande för huruvida det föreligger en dispositions-

rätt för gåvogivaren eller inte. Om insättningsbeviset är utfärdat på gåvotagaren, spelar 

det ingen roll om det innehas av gåvogivaren eftersom denne ändå inte kan tillgodogöra 

sig medlen. Därmed föreligger ingen dispositionsrätt för gåvogivaren. Kravet på tradi-

                                                 
50

 Walin Gösta, Lagen om skuldebrev: gåvolagen, räntelagen, deposition, dödning, 2 uppl., Norstedts Ju-

ridik, Stockholm 1997, s. 235. 

51
 NJA 1981 s 464. Trots att rättsfallet tillkom innan reformen av förmynderskapsreglerna, är det relevant 

i det här fallet, eftersom föräldrarna gjort förbehåll om dispositionsrätt utan överförmyndarens sam-

tycke. Det går därmed att likställa det med dagens rättsläge.  

52
 RÅ 1987 ref. 126. 

53
 Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva, 3 § 1 st. 
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tion är då uppfyllt vilket gör att något hinder för fullbordan av gåva inte föreligger.
54

 

Däremot blir utgången annorlunda i de fall där inteckningsbeviset utfärdas på gåvogiva-

ren. Ett sådant inteckningsbevis blir då att likställa med ett förbehåll om dispositionsrätt 

för gåvogivaren. Då denne kan tillgodogöra sig medlen med stöd av inteckningsbeviset, 

är kravet på tradition inte uppfyllt och en fullbordad gåva blir då utesluten.
55

 

3.2.3 Kravet på denuntiation 

Då gåvan innehas av banken för gåvotagarens räkning krävs, utöver tradition, att inne-

havaren blir underrättad om gåvan.
56

 Kravet på underrättelse, som även benämns som 

denuntiation, är lagstadgat och innebär en skyldighet för gåvogivaren att meddela inne-

havaren om att överlåtelsen sker i form av en gåva.
57

 Denuntiationen ska vara utformad 

så att det framgår att givaren inte längre förfogar över egendomen. Därför bör det vid 

överlåtelse av gåva anges att det är fråga en gåva.
58

 

Syftet med underrättelsen är att visa att ett rådighetsavskärande har kommit till stånd 

och att kravet på tradition därmed är uppfyllt.
59

 HD har i ett rättsfall uttalat sig om hu-

ruvida en underrättelse förelegat eller inte.
60

 Det framgår av fallet att det erfordras ett 

uttryckligt meddelande i någon form, för att kravet på denuntiation ska vara uppfyllt. 

I ett annat rättsfall fastställs det att innehavaren till gåvan, verkligen måste vara under-

rättad om överlåtelsen för att borgenärsskydd ska uppnås. Det räcker därmed inte med 

att innehavaren borde ha kännedom om att överlåtelsen sker i form av en gåva.
61

  

Denuntiationen ska alltså visa att kravet på tradition är uppfyllt. Därför bör det tydligt 

anges att gåvogivaren i samband med överlåtelsen inte längre kan förfoga över egendo-

men. Vid insättning på bankkonto med anledning av gåva är det därför tveksamt om det 

förekommit en giltig underrättelse, i de fall där banken endast fått  uppgift om att kontot 

ska vara spärrat. Då en spärr kan begäras vid andra situationer än vid överlåtelser av 

gåva, utgör en sådan uppgift inte något uttryck för viljan att överlåta en gåva. Därför 

måste en sådan begäran kompletteras med en denuntiation om att en överlåtelse har 

skett i form av en gåva, för att gåvan ska vara skyddad mot givarens borgenärer.
62
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4 Förmyndare som också är gåvogivare 

4.1 Tidigare hinder för giltig gåva 

Trots att de dåvarande reglerna om förmynderskap var stränga och förvaltningen stod 

under överförmyndarens kontroll, uppstod det vissa problem då föräldrar såsom för-

myndare avsåg att överlämna en gåva till deras omyndiga barn.  

Problematiken hade sin grund i att förmyndaren inte får företräda den omyndige i fråga 

om rättshandlingar dem emellan.
63

 Däremot hade den omyndige en möjlighet att företa 

vissa rättshandlingar själv. För att ta emot en gåva krävdes dock att två förutsättningar 

skulle vara uppfyllda. Det fordrades dels att gåvan enbart skulle vara till fördel för den 

omyndige och dels gällde att den omyndige hade de psykiska egenskaper som erfordra-

des för att uppfatta innebörden av den rättshandling det var fråga om.
64

 Det saknades en 

skarp gräns för att fastställa huruvida den andra förutsättningen var uppfylld eller inte. 

Vad som skulle vara avgörande var inte alltid uppenbart, då det var tveksamt huruvida 

förståndsutvecklingen skulle stå i relation till den omyndiges ålder eller till gåvans vär-

de.  

I vissa rättsfall har ställning tagits till vilken betydelse den omyndiges ålder har för för-

ståndsutvecklingen. Det har dock inte lämnats några specifika riktlinjer på åldersgränser 

av den anledningen att varje enskilt fall är individuellt. Däremot har det visats att åldern 

har en viss betydelse oavsett gåvans värde.
65

 Huruvida den andra förutsättningen för att 

den omyndige kan motta en gåva från förmyndaren är uppfylld, skiljer sig därför från 

fall till fall.  

Att gåvan endast får vara till fördel för den omyndige innebär att det inte får utgå något 

vederlag även om det understiger gåvans värde. Det görs dock en skillnad mellan de fall 

där den omyndige inte kan nyttja gåvan fullt ut och de fall där den omyndige riskerar att 

behöva uppfylla vissa förpliktelser.
66

 Ett exempel där det inte är möjligt att utnyttja gå-

van fullt ut är då givaren förbehållit sig rätten att nyttja egendomen, vilket är vanligt vid 

gåvor av fast egendom. Det anses dock inte utgöra en nackdel för den omyndige och är 

därför inget hinder för mottagandet av gåvan. Däremot är det till nackdel för den omyn-

dige om han eller hon i samband med överlåtelsen även övertar betalningsförpliktelser 

eller liknande. Det har i ett sådant fall ingen betydelse om beloppet på skulden är litet 

eller stort. En gåva som är förenad med ett övertagande av förpliktelser utgör därmed ett 

hinder för mottagandet av gåvan. Då reglerna om förmynderskap även syftar till att 

skydda den omyndige från framtida förbindelser som kan vara till nackdel, innebär även 

ett övertagande av framtida förpliktelser ett sådant hinder.
67

 

Gåvor från föräldrar såsom förmyndare till ett omyndigt barn har alltså tidigare varit 

problematiskt av den anledningen att förmyndaren inte får företräda den omyndige i 
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rättshandlingar dem emellan. Därför gjordes ett undantag från huvudregeln att den 

omyndige ska förstå innebörden av den rättshandling som företas mellan förmyndaren 

och den omyndige. Undantaget, som även då fanns i 4 § gåvoL, tillämpades i situationer 

då värdet på gåvan skulle utgjort ett hinder för den omyndige att själv ta emot gåvan. 

Bestämmelsen innebar därmed en möjlighet för banken att företräda den omyndige i en 

sådan situation. Möjligheten fick stor praktisk betydelse då banken kunde ta emot gåvan 

för den omyndiges räkning, utan att någon god man eller särskild förvaltare behövde 

tillsättas. Därmed blev det möjligt för den omyndige att erhålla gåvor av större värden 

oavsett om rättshandlingen kunde företas av den omyndige själv eller inte. Föräldrar 

kunde på det sättet överlåta gåvor av större värden till sina barn eftersom de inte längre 

agerade som företrädare efter överlåtelsen.  

Trots möjligheten för banken att företräda den omyndige var det inte säkert att gåvan 

blev fullbordad i samband med överlåtelsen. I de fall där gåvogivaren förbehållit sig rät-

ten att förfoga över tillgångarna, förelåg nämligen ingen giltig gåva. Under förutsättning 

att föräldrar inte förbehållit sig rätten att förfoga över gåvan, var gåvan genom insätt-

ningen fullbordad eftersom bankkontot i regel var spärrat.
68

 Däremot hade gåvogivaren 

en möjlighet att behålla förvaltningsrätten och kunde på så sätt omplacera gåvan utan att 

det uppstår hinder för fullbordan av gåvan.
69

  

Ytterligare ett problem var det faktum att det var svårt att uppfylla kravet på tradition i 

de fall där gåvogivaren och gåvotagare levde i samma hushåll.
70

 Dock uppstod det pro-

blemet oftast i samband med gåva av lös egendom och kommer därför inte att behandlas 

vidare. 

4.2 Nuvarande hinder för giltig gåva 

Dagens hinder för fullbordan av gåva skiljer sig från de dåvarande hindren i vissa avse-

enden. Som tidigare krävs det än idag att gåvogivaren inte förbehåller sig rätten att 

disponera över gåvan. Däremot är detta inte längre tillräckligt för att gåvan ska anses 

vara fullbordad, då en förälder avser att överlåta en gåva till sitt omyndiga barn.
71

 An-

ledningen till det är den fria förvaltningen som öppnat upp möjligheter för föräldrar så-

som förmyndare att fritt förvalta den omyndiges tillgångar, utan överförmyndarens sam-

tycke. Möjligheterna kan därmed likställas med möjligheterna som tidigare uppstod ge-

nom ett förbehåll om dispositionsförbehåll. Följden blir därför densamma oavsett om 

föräldrar själva uppställer ett förbehåll om dispositionsrätt eller om de automatiskt får 

den rätten enligt lag.
72

 Då den avgörande förutsättningen för fullbordan av gåva är att 

givaren efter överlåtelsen inte längre kan förfoga över gåvan, skapar den fria förvalt-

ningen ett hinder för fullbordan av gåva.  
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Dispositionsrätten som enligt lag tillkommer föräldrar såsom förmyndare leder med 

andra ord till att kravet på tradition inte uppnås. För att undanröja hindret måste föräld-

rar som vill säkra gåvan därför inskränka sin dispositionsrätt över gåvan. Det kan ex-

empelvis göras genom ett villkor om att förvaltningen ska stå under särskild överför-

myndarkontroll. Därefter måste även en anmälan om gåvan göras till överförmynda-

ren.
73

 Ett annat alternativ är att anordna en särskild förvaltning där en utomstående får i 

uppdrag att förvalta egendomen.
74

    

Bankföreneningen har begärt en ändring av 4 § gåvoL i en framställning till Justitede-

partimentet.
75

 Syftet med förslaget var att undanröja dagens hinder för fullbordad gåva, 

genom att återställa rättsläget till vad som gällde innan reformen. Återställningen skulle 

möjliggöras om 4 § gåvoL ändrades, så att endast ett förbehåll där gåvogivaren förbe-

håller sig rätten att disponera över gåvan för egen räkning, skulle utgöra ett hinder för 

fullbordad gåva. Den fria föräldraförvaltningen skulle därmed inte anses utgöra något 

hinder, då föräldrar såsom förmyndare endast förfogar över gåvan för den omyndiges 

räkning. Förslaget gick aldrig igenom och den fria föräldraförvaltningen utgör fortfa-

rande ett hinder för fullbordan av en sådan gåva.  

4.3 Konsekvenserna av att gåvan inte blir giltig 

En gåva som inte blir fullbordad erhåller inte heller något sakrättsligt skydd och kan 

därmed komma att bli föremål för anspråk av gåvogivarens borgenärer.
76

 Skulle föräld-

rar såsom gåvogivare hamna på obestånd finns det därför en risk att gåvan samman-

blandas med föräldrarnas tillgångar.  

Om den åtgärd som krävs för sakrättsligt skydd inte företagits, utgör överlåtelsen av gå-

van inte något hinder mot utmätning av egendomen. Tradition och denuntiation får där-

för stor betydelse vid utmätning och konkurs. Principen är att endast det som finns i 

gäldenärens ägo får tas i anspråk.
77

 En gåva som har förvärvats av tredje man kan ändå 

anses tillhöra gäldenären om förvärvet inte fullbordas. Det bör därför finnas ett skydd 

för tredje man mot att egendom som tillhör honom blir utmätningsbar egendom.  

Vid utmätning av lös egendom får den utmätas om det framgår att den tillhör gäldenä-

ren.
78

 Egendomen får även utmätas om han kan anses vara ägare enligt 18 eller 19 §§ 

KL. Avgörande blir i första hand om gäldenären har egendomen i sin besittning då det 

presumeras att han även är ägare till den. I ett sådant fall har tredje man att motbevisa 

presumtionen.
79

 Om det framgår att tredje man är ägare får egendomen inte utmätas 

även om gäldenären har den i sin besittning, vilket innebär ett skydd för tredje man. 

Lyckas han däremot inte motbevisa presumtionen finns inget hinder mot utmätning. 
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Även om det finns skäl som talar för hans påstående är det inte alltid tillräckligt om det 

saknas bevis härom.
80

 

Det har slagits fast i rättspraxis att besittningsbegreppet i UB är utsträckt till att även 

omfatta medelbar besittning.
81

 Den typen av besittning uppkommer i fall där tredje per-

son innehar egendomen för gäldenärens räkning. I annat fall skulle det finnas stora möj-

ligheter för gäldenären att undanhålla egendom från utmätning. På det sättet förhindras 

skentransaktioner.  

Om den åtgärd som krävs för sakrättsligt skydd inte företagits vid en gåva från föräldrar 

såsom förmyndare till sina omyndiga barn, presumeras det alltså att föräldrarna äger 

egendom om det inte framgår att så inte är fallet. Motbevisas inte presumtionen finns 

därmed inget hinder mot utmätning av gåvan. I ett sådant fall kan kronofogdemyndighe-

tens beslut överklagas genom att väcka talan.
82

  

Ett annat sätt är att undersöka huruvida den omyndige kan anses ha sambesittning med 

föräldrarna till egendomen. I ett sådant fall får egendomen endast utmätas om det fram-

går att egendomen tillhör gäldenären.
83

 Presumtionen är alltså omvänd och tredje man, 

den omyndige, innehar genom den här bestämmelsen ett starkare skydd mot att få egen-

domen utmätt. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs dock att den omyndige 

kan anses ha sambesittning med föräldrarna till egendomen. Då även egendom som in-

nehas av banken omfattas av bestämmelsen, blir det relevant att undersöka om den kan 

komma att tillämpas.
84

 

Då det saknas vägledande rättsfall inom området belyses istället ett liknande fall där 

frågan var huruvida en omyndig kan anses ha sambesittning med föräldrarna till egen-

dom som fanns i hemmet.
85

 Möbler som fanns i hemmet hade blivit utmätta för en ford-

ran på föräldrarna, trots att dottern hade ett köpeavtal där det framgick att hon har för-

värvat vissa delar av den utmätta egendomen. HD framhöll i domskälen att det framstår 

som naturligt att omyndiga barn saknar självständig besittning, till egendom i familjens 

bostad. Av den anledningen att alla situationer skiljer sig åt i något hänseende, var det 

inte möjligt att fastställa någon gräns för när en sådan sambesittning skulle kunna upp-

stå. I det här fallet skulle beslutet om utmätning stå fast då någon sambesittning av 

egendomen inte ansågs föreligga. 

Möjligheten att tillämpa bestämmelsen om sambesittning, som leder till en omvänd pre-

sumtion av äganderätten, är därmed nästintill obefintlig. Då det inte kan anses att 

omyndiga har sambesittning med föräldrar till egendom blir bestämmelsen om sambe-

sittning inte tillämplig. Det stärkta skyddet kan därmed inte utnyttjas, utan avgörande 

blir istället om tredje man kan motbevisa presumtionen att gäldenären äger egendom 

som finns i hans besittning.  
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5 Analys 

5.1 Tidigare förmynderskapsregler 

Syftet med förmynderskapsreglerna som är att trygga den omyndiges tillgångar, är nå-

got som tydligt framgår av reglerna. Innan reformen trädde i kraft speglade rättsläget 

syftet på ett annat sätt än vad de gör idag, eftersom föräldrar såsom förmyndare i hög 

grad var begränsade i deras förvaltning.  

Placeringar som inte ansågs vara tillräckligt trygga var inte tillåtna. Så även om för-

myndarens syfte var att öka den omyndiges tillgångar, var det inte tillåtet om en sådan 

placering var för riskabel. För att inte sammanblanda de otillåtna placeringarna med de 

tillåtna, var de ”trygga” placeringarna tydligt angivna i placeringskungörelsen. Endast 

med överförmyndarens samtycke var det tillåtet att vidta en placering som inte var upp-

tagen där. Vanligtvis speglar placeringens avkastning risken med placeringen. Ju högre 

risk, desto högre avkastning finns det chans till. Trots att det fanns en möjlighet till en 

hög avkastning på tillgångarna, var det alltså viktigare att bevara tillgångarna som redan 

fanns än att åstadkomma en ökning av tillgångarna.  

Vid en försäljning av värdepapper och dylikt, var bankerna enligt lag skyldiga att sätta 

in likviden på ett spärrat bankkonto. På det sättet fanns det aldrig någon risk att pengar-

na skulle hamna i förmyndarens händer. Syftet med den här bestämmelsen var alltså att 

hålla tillgångarna borta från förmyndaren. En tänkbar förklaring till det kan vara att 

hindra förmyndaren från att göra otillåtna placeringar direkt efter en försäljning av en 

sådan placering som fanns upptagen i placeringskungörelsen. Risken fanns annars att 

tillgångarna, som till en början fanns i en tillåten placering, kommer i rörelse på aktie-

marknaden utan att banken har någon kontroll över placeringarna. Om banken istället 

sätter in likviden på ett spärrat bankkonto, får banken en kontroll över vilken typ av pla-

cering som sker härnäst. Förmyndaren får på det sättet ingen möjlighet att sätta tillgång-

arna i rörelse på ett otillåtet sätt.  

Syftet med den ekonomiska förvaltningen var dock inte endast att den omyndiges till-

gångar skulle bevaras. De skulle i största mån göras räntebärande och med största mån 

menades att tillgångarna skulle ge en skälig avkastning. Med tanke på att risken inte 

fick vara för hög behövde alltså inte avkastningen heller vara hög. Därför räckte det 

med att sätta in pengarna på ett sparkonto för att uppnå det syftet. Utöver räntan som 

tillkom var tillgångarna också skyddade från förmyndaren.  

Deponeringsskyldigheten, som inträdde då tillgångarna översteg två basbelopp, var yt-

terligare ett sätt att hålla tillgångarna borta från förmyndaren. Däremot var det fritt att ta 

ut räntan som uppburits det senaste året. Den bestämmelsen gick i princip emot syftet 

att tillgångarna ska göras räntebärande. Om avkastningen ändå fritt kunde tas ut årligen, 

var risken stor att den inte bevarades vilket sätter ett av syftet med den ekonomiska för-

valtningen ur spel. Så länge tillgångarna som fanns inte gick förlorade, var det tillåtet att 

spendera avkastningen. Återigen framstår bevarandet av tillgångarna som viktigare än 

avkastningen. 

Trots att reglerna om förmynderskap var väldigt strikta, fanns det en möjlighet att sätta 

reglerna ur spel genom att sätta tillgångarna under särskild förvaltning. Den här typen 

av förvaltning stod inte under överförmyndarens samtycke, vilket gjorde att en sådan 

förvaltning var fri till skillnad från föräldraförvaltningen. Som en följd av särskild för-
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valtning får föräldrar såsom förmyndare en minskad behörighet att förvalta den omyn-

diges tillgångar. Då den här typen av förvaltning vanligtvis förekom vid gåva, arv eller 

förmånstagarförordnande vid försäkring, var det givarens eller motsvarandes vilja att 

sätta egendomen under särskild förvaltning. Anledningen kunde vara att man ville för-

säkra sig om att egendomen förvaltades på ett tillräckligt betryggande sätt. Om förmyn-

daren inte ansågs vara tillräckligt pålitlig, var det av stor vikt att möjligheten till särskild 

förvaltning fanns. Avsaknad av en sådan möjlighet kunde resultera i ett motstånd för ut-

omstående att överlåta gåvor eller dylikt till den omyndige. Det som var viktigt för att 

uppfylla villkoren om särskild förvaltning var att givaren eller motsvarande angav vem 

som önskades såsom särskild förvaltare.  

Att givaren eller motsvarande självmant valt en specifik person till att förvalta egendo-

men, innebar att den personen av givaren eller motsvarande ansågs vara pålitlig i sin 

förvaltning. Anledningen till att den här typen av förvaltning inte stod under överför-

myndarens tillsyn var därmed motiverad. Om givaren eller motsvarande valt att hålla 

egendomen ifrån föräldraförvaltningen presumerades det att syftet med valet har varit 

att trygga egendomen. Valet var därmed förenligt med syftet med reglerna om förmyn-

derskap. Det fanns därför ingen anledning för överförmyndaren att utöva någon tillsyn 

över den förvaltningen. Däremot var den särskilde förvaltaren skyldig att inge en årlig 

redogörelse till förmyndaren, som i sin tur skulle visa att viss egendom av den omyndi-

ges tillgångar stod under särskild förvaltning.  

5.2 Reformen av förmynderskapsreglerna 

Överförmyndarens tillsyn, som i hög grad utövades över föräldraförvaltningen, syftade 

som sagt till att säkerställa att den omyndiges tillgångar användes till den omyndiges 

nytta och att de i övrigt bevarades på ett betryggande sätt. Utöver kontrollen hade över-

förmyndaren i uppgift att pröva frågor om tillstånd eller samtycke till vissa åtgärder. 

Det här var givetvis väldigt tidskrävande. Inskrivning av förmyndarskapet skulle också i 

många fall ske hos tingsrätten för att underlätta kontrollen. Det innebär att även tingsrät-

ten blev belastad av de tidigare reglerna om förmynderskap. Frågan var om detta var ef-

fektivt med tanke på tidsåtgången. Inte sällan gjordes uttag som krävde överförmynda-

rens samtycke och inte sällan uppgick den omyndiges tillgångar två basbelopp vilket 

krävde inskrivning hos tingsrätten.  

I förarbetena till reformen uttalades det att de tidigare reglerna var detaljerade och speg-

lade en förgången tids ekonomiska värderingar. Reglerna är därför moderniserade och 

anpassade till dagens samhälle. Idag är synen på föräldraförvaltning i princip den mot-

satta. Med tanke på utformningen av de tidigare reglerna presumerades det mer eller 

mindre att syftet med reglerna om förmynderskap, endast kunde uppnås om föräldrar 

såsom förmyndare inte fick fria händer i deras förvaltning. Grunden var i princip att 

trygga den omyndiges tillgångar genom att hålla de borta från förmyndaren.  

Idag presumeras istället att föräldrar har en intressegemenskap med sina barn och att de 

av den anledningen handlar för deras barns bästa. Någon överförmyndarkontroll behövs 

därför inte för att trygga den omyndiges tillgångar. Huvudregeln är därmed att förvalt-

ningen av den omyndiges tillgångar ska vara fri. Visserligen aktiveras överförmyndar-

kontrollen då det föreligger ett sådant behov, men i stort sett är föräldraförvaltningen 

numera fri. 
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5.3 Reformens konsekvenser 

De nya reglerna om förmynderskap har resulterat i större befogenheter för föräldrar så-

som förmyndare. Förvaltningen av den omyndiges tillgångar är numera fri från en re-

gelbunden kontroll i många fall. En konsekvens av reformen är att det inte längre är 

möjligt att fullborda en penninggåva från föräldrar till sina omyndiga barn, endast ge-

nom en insättning på ett bankkonto i barnens namn. Det leder till att gåvan inte blir gil-

tig och därmed inte skyddad mot givarens borgenärer. 

Orsaken till att det numera föreligger svårigheter med att fullborda en sådan gåva, är att 

reglerna om fullbordan av gåva inte ändrades i samband med reformen av förmynder-

skapsreglerna. Det leder till att det numera krävs vissa åtgärder för fullbordan gåva från 

föräldrar såsom förmyndare till sina omyndiga barn. En gåva blir enligt gåvoL giltig vid 

insättning på bankkonto, under förutsättning att givaren inte förbehållit sig rätten att för-

foga över medlen. Då det främsta kravet är att givaren efter överlåtelsen inte längre ska 

ha någon möjlighet att förfoga över medlen, får dispositionsrätten en avgörande bety-

delse. Det ställs med andra ord ett krav på tradition för att gåvan ska vara skyddad. Ef-

tersom en insättning på bankkonto i regel blev spärrat hade förmyndaren inte någon 

möjlighet att förfoga över tillgångarna. Därmed var kravet på tradition oftast uppfyllt i 

samband med överlåtelsen till banken till skillnad från dagens rättsläge. 

Det är alltså dispositionsrätten som numera enligt lag tillfaller föräldrar såsom förmyn-

dare, som utgör ett hinder för fullbordad gåva. Det behöver därför numera inte uttryck-

ligen anges att givaren förbehållit sig rätten att förfoga över egendomen. Följden av ett 

förbehåll om dispositionsrätt som avses i 4 § gåvoL, är densamma som följden av den 

fria förvaltningen. Föräldrar såsom förmyndare får i båda fallen en möjlighet att förfoga 

över egendomen, vilket gör att kravet på tradition inte är uppfyllt. Frågan är dock om ett 

förbehåll som avses i 4 § gåvoL kan likställas med den fria förvaltningen även om följ-

den är densamma. Visserligen uppfylls inte kravet på tradition i något av fallen, men 

rätten att förfoga över egendomen tillkommer föräldrarna på ett annat sätt i det senare 

fallet, än på det sättet som avses i 4 § gåvoL. De har ju inte förbehållit sig någon dispo-

sitionsrätt över egendomen. Den rätten har tillkommit per automatik som en följd av re-

formen och den fria föräldraförvaltningen. 

Vidare krävs för fullbordan av gåva vid insättning på bankkonto att innehavaren av gå-

van blir underrättad om att det skett en överlåtelse i form av en gåva. Det ska framgå 

tydligt att givaren efter överlåtelsen inte längre förfogar över gåvan. Därmed bekräftar 

denuntiationen att kravet på tradition är uppfyllt. Om kravet på tradition inte är uppfyllt 

kan därför inte kravet på denuntiation heller uppfyllas. Enligt rättsfall erfordras det ett 

uttryckligt meddelande för att kravet på denuntiation ska vara uppfyllt. Frågan är då om 

det är tillräckligt att gåvogivaren exempelvis anger att bankkontot ska vara spärrat. Det 

är ett uttryckligt meddelande om att ingivaren efter insättningen inte längre har någon 

möjlighet att förfoga över egendomen. Däremot framgår det inte att gåvogivaren avser 

att göra en överlåtelse i form av en gåva. Om anledningen till spärren är okänd, kan 

banken inte ta för givet att det rör sig om en gåva även om det är den vanligaste orsaken 

till en sådan insättning. Det är därför tveksamt om det förekommit en giltig underrättel-

se som är tillräckligt tydlig i ett sådant fall. Spärren kan ju göras av andra anledningar. 

Den fria förvaltningen har alltså försvårat möjligheterna att uppfylla kravet på tradition 

samt denuntiation, vilket gör att överlåtelse av gåva genom insättning på bankkonto inte 

fullbordas per automatik längre. 
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5.4 Förbehåll som avses i 4 § lag (1936:83) angående  
vissa utfästelser om gåva 

Som tidigare krävs det än idag att gåvogivaren inte förbehåller någon dispositionsrätt 

för att en gåva vid insättning på bankkonto ska vara fullbordad. Vad som utgör ett så-

dant förbehåll är idag oklart då föräldrar såsom förmyndare inte längre behöver förbe-

hålla sig rätten till någon dispositionsrätt. Det förelåg dock sedan tidigare tvivel över 

vad som utgjorde ett sådant förbehåll. 

En förståelse för vad som utgör ett sådant förbehåll som avses i 4 § gåvoL, underlättas 

genom en återkoppling till rättsfallen som kort behandlats tidigare. Det första fallet 

handlade om en förmyndare som i sina omyndiga barns namn öppnat bankkonton över 

vilka hon förbehållit sig dispositionsrätt.
86

 I vanliga fall använde sig banken av en stäm-

pel som innehöll en skrift om att uttag får göras av förmyndarna var för sig utan över-

förmyndarens tillstånd. Därefter fyller man i namnet på de båda förmyndarna. I det här 

fallet var endast en av föräldrarna förmyndare. Därför skrev man dit texten ”disposi-

tionsrätt för Margareta P.” Medel som flöt in var gåvor från utomstående samt barnens 

barnbidrag. Frågan var om äganderätten till barnbidraget övergick till barnen i samband 

med insättningen såsom en gåva från föräldrarna. Förmyndaren hävdade att hennes av-

sikt inte var att frånhända sig äganderätten till medlen. Hennes påstående vann stöd då 

det fanns ett förbehåll om dispositionsrätt för henne. Tingsrätten fann därför att förmyn-

daren haft sådan förfoganderätt över barnbidragen att någon fullbordad gåva inte före-

log oavsett avsikten med insättningarna. Det tydliggörs därmed att förmyndarens förfo-

ganderätt väger tyngre än en eventuell gåvoavsikt. Tingsrättens talan fastställdes av HD 

som ansåg att det förelåg ett sådant förbehåll som avses i 4 § gåvoL. Som en följd av ett 

sådant förbehåll kunde gåvogivaren fortfarande förfoga över gåvan och kravet på tradi-

tion var därför inte uppfyllt. 

I ett annat fall som avgjordes av RegR blev utgången den motsatta.
87

 Föräldrar hade i 

det här fallet satt in medel på bankkonton till deras omyndiga barn. Kontona utmärktes 

med en kodbeteckning som angav att medlen disponeras av förmyndarna var för sig, 

utan överförmyndarens samtycke. Frågan var om gåvorna i samband med insättningen 

blivit fullbordade. Länsrätten framhöll i sitt yttrande att 4 § gåvoL inte tar sikte på det 

fall då gåvotagaren är omyndig. Eftersom det i ett sådant fall föreligger en skyldighet 

för förmyndaren att företräda den omyndige, faller det sig naturligt att föräldrar vid 

penninggåvor till omyndiga barn förbehåller sig rätten att förfoga över medlen. Därmed 

togs varken någon hänsyn till kravet på tradition eller till att förmyndaren inte får före-

träda den omyndige i rättshandlingar dem emellan. Vidare menade länsrätten att ett så-

dant förbehåll, som endast syftar till att tillgodose barnets intresse, inte kan likställas 

med ett sådant förbehåll som avses i 4 § gåvoL. Ett sådant förbehåll kan endast anses 

föreligga för det fall att gåvogivaren för egen räkning förbehållit sig dispositionsrätten 

över gåvan. RegR fastställer sedan länsrättens talan. Därmed ansågs gåvan vara fullbor-

dad trots att det förelåg ett förbehåll om dispositionsrätt för föräldrarna.  

Det enda som skiljer sig åt i omständigheterna är föräldrarnas avsikt med insättningen. I 

övrigt är förhållandena densamma. Eftersom HD tydliggör att någon fullbordad gåva 
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inte hade förelegat oavsett förmyndarens avsikt med insättning, kan inte den skillnaden 

tillmätas någon större betydelse.  

Frågan är då hur det kommer sig att rättsfallen fick motsatta rättsföljder. RegR:s avgö-

rande har uppmärksammats i hög grad då avgörandet i princip innebär ett avsteg från 

bestämmelsen i 4 § gåvoL. Till en början framgår det att stadgandet inte tar sikte på si-

tuationer där gåvotagaren är omyndig. Därefter görs en egen tolkning av förbehållet 

som avses i bestämmelsen. Tolkningen ger för handen att gåvogivaren kan förbehålla 

sig dispositionsrätt över egendomen på två olika sätt då gåvotagaren är omyndig. Det 

ena sättet är att gåvogivaren förbehåller sig rätten att förfoga över egendomen för egen 

räkning. Det andra sättet att gåvogivaren förbehåller sig rätten att förfoga över egendo-

men för den omyndiges räkning, vilket skulle falla sig naturligt.  

RegR:s tolkning väcker två frågor. Den första frågan är huruvida föräldrar kan förbehål-

la sig rätten att disponera medlen för egen räkning. Strider inte detta mot förbudet mot 

att sammanblanda förmyndarens tillgångar med den omyndiges?
88

 Om den omyndiges 

tillgångar får disponeras på samma sätt som förmyndarens tillgångar, försvinner gränsen 

mellan vad som utgör den omyndiges respektive förmyndarens tillgångar. Därmed finns 

risken att de blir sammanblandade.  

Ytterligare ett problem som uppstår med möjligheten att förfoga över egendomen för 

egen räkning, är att förutsättningarna för att en gåva ska anses föreligga inte blir upp-

fyllda om gåvogivaren utnyttjar den möjligheten. Någon förmögenhetsöverföring kan 

inte anses ha skett eftersom givaren förfogar över egendomen för egen räkning efter 

överlåtelsen. Det har inte heller uppstått något rådighetsavskärande som annars utgör 

grunden för en fullbordad gåva. Någon gåvoavsikt är svår att visa i ett sådant fall. Det är 

därför tveksamt om det är ens är fråga om en gåva.  

Den andra frågan är vad följden blir om RegR:s tolkning av förbehållet som avses i 4 § 

gåvoL skulle visa sig vara korrekt. En tänkbar konsekvens till en sådan tolkning är att 

möjligheten till skentransaktioner ökar. Då det i fallet presumeras att det faller sig natur-

ligt att föräldrarna förbehåller sig rätten att förfoga över gåvan efter överlåtelsen, är det 

inte fullt omöjligt att göra en insättning i barnets konto i syfte att undandra egendom 

från sina borgenärer. Föräldrar såsom förmyndare kan på det sättet ge sken av att ha 

fullbordat en gåva till deras omyndiga barn, samtidigt som de förbehållit sig disposi-

tionsrätten. Därutöver skulle en sådan tolkning leda till att kravet på tradition inte blir 

uppfyllt. Det är därför tveksamt huruvida en sådan tolkning är hållbar i längden.  

Det är dock viktigt att ha i åtanke det faktum att dispositionsrätten var begränsad enligt 

dåvarande lydelse. Trots att föräldrar såsom förmyndare tidigare förbehållt sig rätten att 

disponera över tillgångarna var förvaltningen begränsad. Det var inte möjligt att 

disponera större värden som tillhörde den omyndige oavsett förbehåll om dispositions-

rätt. Även om avgörandet innebar ett avsteg från huvudreglen för fullbordad gåva, var 

konsekvenserna inte så påtagliga innan reformen. Det utgör ännu ett skäl till frångå 

principerna i avgörandet.  

En annan fråga som också kan ställas är huruvida utgången hade varit densamma idag 

då föräldraförvaltningen är fri. Dessvärre finns det inget rättsfall som svarar på frågan 

om dispositionsrätt, som tillkommer föräldrar såsom förmyndare enligt lag, utgör ett så-
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dant förbehåll som avses i 4 § gåvoL. Det är därför svårt att använda sig av rättsfallen 

då förmyndaren självmant förbehållit sig dispositionsrätten. Däremot kan man av HD:s 

avgörande,
89

 dra den slutsatsen att det spelar en mindre roll om föräldrar såsom för-

myndare självmant förbehåller sig dispositionsrätten eller om den tillfaller dem enligt 

lag. Det beror på att den övervägande förutsättningen för fullbordan av gåva är att giva-

ren efter överlåtelsen inte längre kan förfoga över gåvan. 

Då RegR:s tolkning, av vad som utgör ett sådant förbehåll som avses i 4 § gåvoL, tro-

ligtvis inte blir hållbart i längden anser jag att HD:s avgörande är mer korrekt och fören-

ligt med bestämmelsen. RegR valde att kringgå kravet på tradition vid fullbordan av 

gåva, genom att presumera att förvaltningen av egendomen tillkommer föräldrar såsom 

förmyndare i vilket fall. Det leder då till att det faller sig naturligt att gåvogivaren i ett 

sådant fall förbehåller sig dispositionsrätt över egendomen. Tankesättet speglar rättslä-

get vad gäller förvaltningen av gåvan, då den tillkommer föräldrarna oavsett om de gör 

ett förbehåll om dispositionsrätt eller inte. Det innebär att den fria förvaltningen enligt 

avgörandet inte utgör något hinder för fullbordan av gåva i en sådan situation. En sådan 

dispositionsrätt utgör ändå inte ett sådant förbehåll som avses i 4 § gåvoL. 

Om det var möjligt att fullborda en gåva utan att uppfylla kravet på tradition sätts grun-

den för en fullbordad gåva ur spel. Det skulle leda till en ovisshet vad gäller fullbordan 

av gåva generellt. I dagsläget föreligger en ovisshet vad gäller fullbordan av gåva från 

föräldrar såsom förmyndare till sina omyndiga barn vid insättning på bankkonto. Att 

kringgå kravet på tradition, på det sättet som RegR valde att göra, är därför inte en 

lämplig lösning på dagens ovisshet.  

I HD:s avgörande
90

 fanns det ingen gåvoavsikt, men det var dispositionsrätten som in-

givaren hade förbehållit sig som uteslöt en fullbordad gåva. Att ingivaren hade möjlig-

het att förfoga över tillgångarna var därmed tillräckligt för att utesluta fullbordad gåva. 

Till skillnad från det andra fallet spelar kravet på tradition en stor roll. Enligt rättsfallet 

väger kravet på tradition tyngre än kravet på att det ska finnas en gåvoavsikt. Mot bak-

grund av den vikt som tillmättes traditionskravet, vore det orimligt att sättet som dispo-

sitionsrätten uppkommit skulle ha någon avgörande betydelse. Då kravet på tradition 

inte blir uppfyllt i något av fallen är en fullbordad gåva, med stöd av rättsfallet, därför 

utesluten. 

HD ansåg i ovannämnda fall att någon fullbordad gåva inte kommit till stånd, trots att 

förbehållet som gjordes endast ledde till en begränsad förvaltning. Vikten av kravet på 

tradition lyftes därmed fram utifrån en annan aspekt. Gåvogivaren fick alltså inte ens till 

en viss del förfoga över egendomen, för att gåvan skulle anses vara fullbordad.   

5.5 Ofullbordad gåva 

En gåva som inte blir fullbordad erhåller inte heller något sakrättsligt skydd och kan 

därmed komma att bli föremål för anspråk av gåvogivarens borgenärer. Utmätning av 

egendomen kan då ske även om tillgångarna finns på ett bankkonto i den omyndiges 

namn. Om egendomen finns i gäldenärens besittning, presumeras det att den också till-

hör gäldenären. Eftersom föräldrar såsom förmyndare fortfarande disponerar över en 
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ofullbordad gåva efter överlåtelsen, finns den alltså kvar i deras besittning. I en sådan si-

tuation måste tredje man motbevisa presumtionen för att undgå utmätning. Framgår det 

att tredje man äger egendomen, utgör det ett hinder för utmätning trots att den finns i 

gäldenärens besittning. Möjligheten att motbevisa presumtionen fungerar som ett skydd 

för tredje man även om det är ett svagt sådant. Inte sällan anses bevisningen vara otill-

räcklig vilket gör att egendomen blir utmätt trots att starka skäl talar för tredje mans på-

stående.  

Det är därför till fördel för tredje man om bevisbördan blir omvänd. Så är fallet då tredje 

man kan anses ha sambesittning med gäldenären till egendomen. Det åligger i ett sådant 

fall kronofogdemyndigheten att visa att egendomen endast tillhör gäldenären. I annat 

fall får endast den del som är hänförlig till gäldenären utmätas. Bevisbördan som i det 

här fallet åligger kronofogdemyndigheten utgör ett starkare skydd för tredje man.  

För den omyndige skulle det då vara mer fördelaktigt att erhålla ett sådant skydd, om 

det inte visats att gåvan endast tillhör den omyndige. Frågan är dock i vilken utsträck-

ning det är möjligt att använda sig av det skyddet, då man i ett sådant fall försöker upp-

nå sambesittning till en gåva som överlåtits från gäldenären till den omyndige. Sambe-

sittning innebär att gåvogivaren fortfarande förfogar över gåvan till en viss del efter 

överlåtelsen. Ett sådant förhållande talar därmed emot att gåvan blivit fullbordad efter-

som kravet på tradition inte uppfylls. Det spelar dock ingen roll i en sådan situation ef-

tersom att orsaken till att gåvan riskerar att bli utmätningsbar, är att den inte anses vara 

fullbordad.  

Eftersom uttrycket besittning även innefattar omedelbar besittning blir det svårt att till-

lämpa sambesittningsskyddet. Den typen av besittning uppkommer i fall där tredje per-

son innehar egendomen för gäldenärens räkning. På det sättet förhindras skentransak-

tioner som görs i syfte att undvika att egendomen blir utmätt. Om gåvan nu anses tillhö-

ra gäldenären på grund av att den inte är fullbordad, så har det därmed ingen betydelse 

att den finns på ett bankkonto som tillhör den omyndige. I annat fall skulle det finnas 

stora möjligheter för gäldenären att undanhålla egendom från utmätning. I en sådan si-

tuation blir därför sambesittningsskyddet inte tillämpligt. 

När den omyndiges tillgångar finns insatta på ett bankkonto är det relativt enkelt att se 

varifrån medlen influtit. Då en insättning kommer från utomstående gåvogivare är gå-

van fullbordad och därmed inte föremål för utmätning. På samma sätt bör den omyndige 

vara fri att göra en insättning på eget bankkonto, utan att riskera att medlen blir föremål 

för utmätning av den anledningen att föräldrarna har dispositionsrätt över kontot. Det är 

alltså endast en insättning som görs av föräldrarna såsom förmyndare som kan komma 

att bli föremål för utmätning.  

Frågan är då vilken betydelse man tillmäter uttag som sker ur bankkontot. Om föräld-

rarnas insättning inte utgör fullbordad gåva vore det rimligast att uttagen räknas av öv-

riga medel som finns på kontot. Skulle uttagen däremot överstiga övriga medel, minskas 

medlen som blivit insatta av föräldrarna. Om det i ett sådant fall kan visas att den mins-

kade delen av gåvan är använd till förmån för den omyndige, är det möjligt att kravet på 

tradition är uppfyllt. Så länge gåvogivaren inte förfogar över den minskade delen, utgör 

den inte utmätningsbar egendom och gåvan anses då till den delen vara fullbordad. 
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5.6 Möjligeter till fullbordan av gåva 

Det är genom framställningen visat att den dispositionsrätt som tillkommer föräldrar så-

som förmyndare, utesluter fullbordad gåva trots att föräldrarna inte självmant förbehållit 

sig den rätten. Gåvor från utomstående ligger inte i farozonen då de blir fullbordande i 

samband med överlåtelsen, eftersom ingen dispositionsrätt tillfaller utomstående givare 

enligt lag. Det är således endast föräldrar såsom förmyndare som har att vidta vissa åt-

gärder för att skydda gåvan. I förarbetena till de nya reglerna om förmynderskap fram-

förde departementschefen att en gåva från föräldrar såsom förmyndare till sina omyndi-

ga barn tidigare fullbordats i samband med insättning på bankkonto. Vidare framfördes 

att borttagandet av spärren kommer att leda till att en gåva inte längre kan fullbordas på 

samma sätt. Därför är frågan vad som krävs för att en sådan gåva fullbordas. 

Eftersom kravet på tradition utgör ett hinder för fullbordan av gåva, måste föräldrar så-

som förmyndare som vill säkra gåvan inskränka sin dispositionsrätt för att undanröja 

hindret. Det kan exempelvis göras genom ett villkor om att förvaltningen ska stå under 

särskild överförmyndarkontroll samt en anmälan om gåvan till överförmyndaren. På det 

sättet har föräldrar såsom förmyndare inte någon möjlighet att fritt disponera medlen. 

Eftersom uttag endast beviljas i fall där de görs för att tillgodose den omyndiges intres-

sen, blir förvaltningen inte att likställa med den fria föräldraförvaltningen.  

Då en sådan inskränkning leder till att det förhållandet som förelåg innan reformen upp-

nås, är frågan om den inte också leder till att regelsystemet faller tillbaka till de tidigare 

banorna. Orsaken till den tidigare inskränkningen var dock inte att möjliggöra fullbor-

dandet av en gåva. Syftet med överförmyndarkontrollen var endast att trygga förvalt-

ningen av den omyndiges tillgångar. En inskränkning av föräldrars dispositionsrätt skul-

le idag istället syfta till att fullborda en gåva till ett omyndigt barn. Därför anser inte jag 

att en sådan inskränkning skulle leda till att man faller tillbaka till det tidigare regelsy-

stemet.  

Det finns dock en möjlighet för gåvogivaren att när som helst återkalla villkoret om sär-

skild överförmyndarkontroll. Möjligheten tillkommer däremot endast externa givare, då 

det framstår som naturligt att de ska kunna återkalla ett sådant villkor när de anser att 

föräldrarnas förvaltning är tillräckligt tillfredställande. En tänkbar förklaring till varför 

möjligheten inte står öppen för föräldrar såsom förmyndare, är att skyddet av gåvan på 

det sättet skulle styras av föräldrarna. Följden blir att återkallelsen möjliggör skentrans-

aktioner då föräldrar såsom förmyndare när som helst kan återfå dispositionsrätten. För 

externa givare blir följden däremot endast att förvaltningen inte står under någon kon-

troll. De kan aldrig återfå någon dispositionsrätt över egendomen. Det innebär att ett 

villkor om särskild överförmyndarkontroll blir bestående i de fall där föräldrar såsom 

förmyndare är gåvogivare. Gåvan blir därmed skyddad från givarens borgenärer.  

Ett annat alternativ är att anordna en särskild förvaltning där en utomstående får i upp-

drag att förvalta egendomen. En sådan förvaltning innebär att förmyndaren helt avskärs 

från förvaltningen av den egendomen eftersom någon medbestämmanderätt för förmyn-

daren inte är tillåten. Under förutsättning att den särskilde förvaltaren blir underrättad 

om att överlåtelsen görs i form av en gåva till den omyndige, föreligger inga hinder för 

att en gåva blir fullbordad. Underrättelsen måste dock framföras på ett sätt där det tyd-

ligt framgår att det rör sig om en överlåtelse i form av en gåva för att kravet på denun-

tiation ska vara uppfyllt. Den särskilde förvaltaren ska inte behöva ta för givet att det 

handlar om en gåva, eftersom särskild förvaltning även kan anordnas av andra anled-



 

 
26 

ningar. Ett villkor om särskild förvaltning där föräldrar såsom förmyndare är gåvogiva-

re, torde även i det här fallet bli bestående. Följden vore annars att skyddet av gåvan 

styrs av föräldarana, vilket i sin tur möjliggör skentransaktioner. 

Skillnaden mellan särskild överförmyndarkontroll och särskild förvaltning ligger i för-

äldrarnas rätt att förvalta egendomen. Vid särskild förvaltning avskärs förmyndaren helt 

från förvaltningen då det inte ens föreligger någon medbestämmande rätt för förmynda-

ren. Särskild överförmyndarkontroll innebär istället att egendomen förvaltas av föräld-

rarna såsom förmyndare, men att förvaltningen står under överförmyndarens tillsyn. 

Förvaltningen blir därmed begränsad. Såväl utomstående gåvogivare eller motsvarande 

som föräldrar såsom förmyndare, har att välja mellan att sätta egendomen under särskild 

överförmyndarkontroll eller särskild förvaltning.  

Ytterligare en skillnad är att en utomstående part blir involverad i överlåtelsen vid sär-

skild förvaltning. Då såväl juridiska som fysiska personer kan åta sig uppdraget, före-

ligger det inga hinder för banken att uppträda som särskild förvaltare vid insättning på 

bankkonto. Det är dock tveksamt huruvida det är ett effektivt system utifrån bankens 

perspektiv. Vid regelbunden insättning av exempelvis barnbidrag med syfte att spara 

dessa pengar såsom en gåva till barnet, blir det en långtgående åtgärd att anordna en sär-

skild förvaltning. Visserligen erbjuder vissa banker sig att företräda den omyndige ge-

nom att åta sig uppdraget som särskild förvaltare, men de ställer samtidigt upp vissa 

villkor för att det inte ska missgynna deras verksamhet. Det gör att överlåtelsen måste 

uppfylla vissa villkor för att gåvogivaren ens kan bli erbjuden en sådan tjänst. Utöver 

villkoren är det inte alla banker som erbjuder den typen av tjänst, vilket gör att det bör 

ses som en begränsad möjlighet till att fullborda en gåva då gåvogivaren är förmynda-

ren.  

Huruvida ett villkor om särskild överförmyndarkontroll är att föredra framför ett villkor 

om särskild förvaltning, torde skilja sig från fall till fall. Framställningen har visat att 

båda metoderna leder till att en gåva till ett omyndigt barn fullbordas, då gåvogivaren är 

dess förmyndare. Gåvogivarens vilja bör därför vara avgörande för valet. Önskar gåvo-

givaren att behålla rätten till att förvalta egendomen även efter överlåtelsen, är ett vill-

kor om särskild överförmyndarkontroll att föredra och vice versa.  

För att den fria föräldraförvaltningen inte ska inskränkas mer än nödvändigt, är det 

lämpligt att dela upp den omyndiges tillgångar i två delar. En del som fritt förvaltas av 

förmyndarna och en del som står under särskild överförmyndarkontroll eller under sär-

skild förvaltning. Vid gåva är det därför smidigt att sätta in gåvan på ett särskilt konto. 

Att sammanblanda gåvan med den omyndiges övriga tillgångar leder till att förmynda-

ren inte kan förvalta den omyndiges övriga tillgångar heller, då dessa är spärrade till-

sammans med gåvan.  

5.7 En tänkbar lösning 

Trots att det finns möjligheter till att fullborda en gåva till ett omyndigt barn då gåvogi-

varen är dess förälder såsom gåvogivare, anser inte jag att problemet är löst. Orsaken till 

det är att det fortfarande föreligger en oklarhet i huruvida den fria föräldraförvaltningen 

utgör ett sådant förbehåll som avses i 4 § gåvoL eller inte.   

Det kan uppfattas som orimligt att föräldrar såsom förmyndare som avser att överlåta en 

gåva till sina omyndiga barn, på eget initiativ bör reda ut oklarheten som föreligger för 
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att skydda gåvan. Därför bör ett förtydligande av 4 § gåvoL göras för att anpassa be-

stämmelsen efter de nya reglerna om förmynderskap.  

Förtydligandet bör främst ta sikte på de situationer där gåvotagaren är omyndig. Om 

RegR:s avgörande
91

 skulle vara vägledande för ett sådant förtydligande, bör bestämmel-

sen göra en åtskillnad på de situationer där gåvogivaren förbehåller sig rätten att förfoga 

över gåvan för egen räkning och de fall där gåvogivaren förbehåller sig rätten att förfo-

ga över gåvan för den omyndiges räkning. Dispositionsrätten, som enligt lag tillföll för-

äldrar såsom förmyndare, ansågs utgöra ett fall där gåvogivaren endast förfogar över 

gåvan för den omyndiges räkning. Dispositionsrätten som idag tillfaller föräldrar såsom 

förmyndare, skiljer sig dock från den dispositionsrätt som då tillföll enligt lag. Det är 

därför svårt att tillmäta RegR:s bedömning en större betydelse då den avser dåvarande 

dispositionsrätt.  

Trots det är bankföreneningens förslag, som framställdes efter reformen, förenlig med 

RegR:s bedömning.  Förslaget var en ändring av 4 § gåvoL, så att endast ett förbehåll 

där gåvogivaren förbehåller sig rätten att disponera över gåvan för egen räkning, skulle 

utgöra ett hinder för fullbordad gåva. Den fria föräldraförvaltningen skulle därmed inte 

anses utgöra något hinder för fullbordad gåva, då föräldrar såsom förmyndare endast 

förfogar över gåvan för den omyndiges räkning. 

I en situation där gåvogivaren har förbehållt sig rätten att förfoga över gåvan för egen 

räkning, anser jag inte att det är fråga om en gåva. Förutom att kravet på tradition sätts 

ur spel, har det i en sådan situation inte förekommit någon förmögenhetsöverföring och 

det är tveksamt huruvida det föreligger någon gåvoavsikt med överlåtelsen. De tre för-

utsättningarna för att det ska anses vara en gåva är därmed inte uppfyllda.  

Om den fria föräldraförvaltningen inte utgjorde något hinder för fullbordad gåva, vore 

föräldrar såsom förmyndare fria att förfoga över gåvan efter överlåtelsen. Kravet på tra-

dition skulle därmed sättas ur spel eftersom gåvan uppnår sakrättsligt skydd, samtidigt 

som gåvogivaren fritt förfogar över gåvan även efter överlåtelsen. Det skulle därför bli 

möjligt för föräldrar såsom förmyndare att undandra egendom från sina borgenärer, ge-

nom en insättning på ett bankkonto i sina omyndiga barns namn. Därför anser jag att en 

sådan ändring av 4 § gåvoL inte är lämplig, då den möjliggör skentransaktioner samt 

sätter kravet på tradition ur spel.  

Vad som kan vara en tänkbar lösning är att det av 4 § gåvoL tydligt framgår om en dis-

positionsrätt som tillfaller föräldrar såsom förmyndare enligt lag, kan likställas med det 

förbehåll som avses i bestämmelsens första stycke. Det är just däri som skillnaden i 

rättspraxis har uppstått. Då HD
92

 ansåg att det inte har någon betydelse så länge givaren 

kan förfoga över egendomen, menade RegR att dispositionsrätten som naturligt tillfaller 

föräldrar såsom förmyndare enligt lag inte kan likställas med ett sådant förbehåll som 

utgör hinder för en fullbordad gåva.  

HD som nekade fullbordad gåva av den anledningen att kravet på tradition inte var upp-

fyllt, tog inte någon hänsyn till att dispositionsrätten var begränsad. Någon förfogande-

rätt över egendomen fick inte förekomma för gåvogivaren. En tillämpning av rättsfallet 
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idag, skulle därför innebära att den fria förvaltningen utgör ett sådant förbehåll som av-

ses i 4 § gåvoL. Med stöd av avgörandet krävs alltså inte något förtydligande av 4 § gå-

voL, trots reformen av förmynderskapsreglerna. Det torde vara tillräckligt att förvalt-

ningen möjliggör en förfoganderätt över egendomen, för att kravet på fullbordad gåva 

inte ska anses föreligga.  

Frågan är därför om det krävs ett förtydlignade av vad som utgör ett förbehåll som avses 

i 4 § gåvoL, trots att HD klargjort vikten av traditionskravet.  

Enligt min mening bör det ändå göras en anpassning till de nya förmynderskapsreglerna 

eftersom lagtexten inte speglar rättsfallet fullt ut. Visserligen klargörs det vad som krävs 

för att en gåva ska anses vara fullbordad, men det framgår inte hur den fria föräldraför-

valtningen står i relation till kravet på tradition. Förhållandet mellan föräldraförvalt-

ningen och kravet på tradition framgick inte tidigare heller. Det är dock viktigt att be-

stämmelsen anpassas till de nya förmynderskapsreglerna, eftersom kravet på tradition 

blivit svårare att uppfylla efter reformen.  

Tidigare krävdes endast att man inte förbehöll sig någon dispositionsrätt över gåvan ef-

ter överlåtelsen. Idag måste föräldrar såsom förmyndare inskränka sin dispositionsrätt, 

trots att det inte står givet i lagtexten. Därför bör 4 § gåvoL tydliggöra att den fria för-

äldraförvaltningen utgör ett hinder för en fullbordad gåva. Förtydligandet skulle under-

lätta för gåvogivaren, som därigenom får en insikt om att dispositionsrätten över gåvan 

måste inskränkas. Om gåvogivaren däremot inte inser att den fria föräldraförvaltningen 

motsvarar ett sådant förbehåll som avses i 4 § gåvoL, finns det en risk att gåvogivaren 

inte tar till några åtgärder för att inskränka sin dispositionsrätt, vilket resulterar i att gå-

van förblir oskyddad. Vidare bör det anges vad som krävs för att undanröja hindret för 

fullbordad gåva.  

Ett förtydligande av 4 § gåvoL skulle därmed främja syftet med förmynderskapsregler-

na, då den omyndiges tillgångar säkerligen skulle skyddas i en större omfattning.  
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6 Slutsats 

Reformen av förmynderskapsreglerna har resulterat i att det inte längre är möjligt att 

fullborda en penninggåva från föräldrar såsom förmyndare till sina omyndiga barn, en-

bart genom en insättning på bankkonto i barnets namn. 

För att en gåva ska anses vara fullbordad, måste kravet på tradition vara uppfyllt enligt 

huvudregeln. Det innebär att gåvogivaren inte får förfoga över gåvan efter överlåtelsen. 

Vid insättning på bankkonto blir 4 § gåvoL tillämplig, där det framgår att gåvan genom 

insättningen blir fullbordad, under förutsättning att gåvogivaren inte förbehållt sig rätten 

att förfoga över gåvan efter överlåtelsen.  

Framställningen har visat att det inte är klart vad som utgör ett förbehåll som avses i 4 § 

gåvoL. Därmed är det inte heller klart när en gåva från föräldrar såsom förmyndare till 

sina omyndiga barn blir fullbordad vid insättning på bankkonto. Oklarheten har uppstått 

som en följd av att reglerna om förmynderskap förändrades kraftigt genom reformen 

som trädde i kraft 1995, samtidigt som reglerna om fullbordan av gåva förblev oföränd-

rade.  

Därför krävs det numera att vissa åtgärder vidtas för att fullborda en sådan gåva som 

görs genom en insättning på bankkonto. Anledningen är att den fria föräldraförvaltning-

en skapar hinder för fullbordad gåva i situationer där föräldrar såsom förmyndare avser 

att överlåta en gåva till sina omyndiga barn. Den fria föräldraförvaltningen kan därmed 

sägas motsvara ett sådant förbehåll som avses i 4 § gåvoL, trots att det inte står uttryckt 

i lagtexten.  

Då det är oklart vad som utgör ett förbehåll som avses i 4 § gåvoL, är det viktigt att ing-

et som motsvarar ett sådant förbehåll föreligger. En sådan motsvarighet som enligt lag 

tillkommer föräldrar såsom förmyndare måste därför undanröjas. Det innebär att föräld-

rar såsom förmyndare, självmant bör inskränka sin dispositionsrätt trots att de inte för-

behållit sig den rätten. Inskränkningen undanröjer då hindret som föreligger för fullbor-

dad gåva.  

En inskränkning av det slaget kan uppnås på två sätt. Ett sätt är att förena gåvan med ett 

villkor om att förvaltningen ska stå under särskild överförmyndarkontroll. Villkoret le-

der då till att föräldern såsom förmyndare fråntas dispositionsrätten och något uttag kan 

då inte göras utan överförmyndarens samtycke. Bankkontot bli därmed spärrat från fria 

uttag. Tillvägagångssättet uppfyller kravet på tradition då gåvogivaren inte kan förfoga 

över gåvan efter överlåtelsen. Vidare krävs för fullbordan av gåva att det tydligt framgår 

att gåvogivaren avser att överlåta en gåva, vilket är anledningen till spärren. Det gör att 

kravet på denuntiation uppfylls, vilket är en bekräftelse på att kravet på tradition är upp-

fyllt. Gåvogivaren måste också av praktiska skäl anmäla gåvan till överförmyndaren. 

Ett annat sätt är att är att anordna en särskild förvaltning där en utomstående får i upp-

drag att förvalta egendomen. Även det sättet uppfyller kravet på tradition då föräldern 

såsom förmyndare helt avskärs från möjligheten att förvalta egendomen. Under förut-

sättning att den särskilde förvaltaren blir underrättad om att överlåtelsen görs i form av 

en gåva till den omyndige, föreligger inga hinder för att gåvan blir fullbordad. Underrät-

telsen måste dock framföras på ett sätt där det tydligt framgår att det rör sig om en över-

låtelse i form av en gåva för att kravet på denuntiation ska vara uppfyllt. Då förvaltning-

en inte står under överförmyndarens tillsyn, behöver inte någon anmälan göras till över-

förmyndaren. Däremot är den särskilde förvaltaren skyldig att lämna redovisning över 
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förvaltningen till förmyndaren årligen. Förmyndaren ska därefter i sin egen redovis-

ningsskyldighet visa öveförmyndaren att viss egendom som tillhör den omyndige för-

valtas av någon annan. 

Framställningen har visat att båda metoderna leder till att gåvan blir fullbordad och 

därmed skyddad från givarens borgenärer. Därmed är det upp till gåvogivaren att avgöra 

vilket som passar bäst beroende på vilken följd som önskas. I fall där gåvogivaren vill 

behålla rätten till att förvalta egendomen, bör gåvan förenas med ett villkor om särskild 

överförmyndarkontroll. I annat fall är ett villkor om särskild förvaltning att föredra, då 

en utomstående får i uppdrag att förvalta egendomen för gåvotagarens räkning. Oavsett 

om gåvan förenas med ett villkor om särskild överförmyndarkontroll eller ett villkor om 

särskild förvaltning, blir villkoret bestående i de fall där gåvogivaren är den omyndiges 

förälder såsom förmyndare. I annat fall hade det varit möjligt för föräldrar såsom för-

myndare att styra skyddet av gåvan. Har gåvan väl blivit fullbordad så förblir den också 

skyddad. 

För att inte inskränka den fria föräldraförvaltningen mer än nödvändigt, bör den omyn-

diges tillgångar delas upp i två delar. En del som fritt kan förvaltas av förmyndarna och 

en del som står under särskild överförmyndarkontroll eller särskild förvaltning. Vid in-

sättning på bankkonto är det därför lämpligt att öppna ett särskilt konto för gåvan, för 

att inte sammanblanda gåvan med den omyndiges övriga tillgångar.  

Trots att det finns möjligheter för föräldrar såsom förmyndare att fullborda en gåva till 

sina barn, föreligger det en oklarhet i lagtexten. Visserligen föreskrivs det att kravet på 

tradition, som innebär att gåvogivaren inte får förfoga över gåvan efter överlåtelsen, 

måste vara uppfyllt för att en fullbordad gåva ska anses föreligga. Däremot framgår det 

inte att den fria föräldraförvaltningen utgör ett hinder för att det kravet ska vara uppfyllt, 

vilket leder till att nödvändiga åtgärder inte alltid vidtas för att skydda gåvan.  

Då det är av stor vikt att en gåva till ett omyndigt barn blir skyddad från givarens bor-

genärer, är det viktigt att det tydligt anges när skyddet inträder och vad som krävs för att 

gåvan ska vara skyddad. Därför anser jag att ett förtydligande av 4 § gåvoL bör göras, 

där det tydligt framgår att den fria föräldraförvaltningen motsvarar ett sådant förbehåll 

som avses i bestämmelsen samt vad som krävs för att undanröja hindret för fullbordad 

gåva.  

Ett sådant förtydligande skulle inte bara underlätta för föräldrar såsom förmyndare, som 

avser att överlåta en gåva till sina omyndiga barn. Det skulle även främja syftet med 

förmynderskapsreglerna, då gåvan utgör den omyndiges tillgångar och bör därför skyd-

das.   
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