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Begäran om jämkning enligt 12 kap 2§ Äktenskapsbalken

Datum __________________
Skickas till:
Gävle kommun
Välfärd Gävle
Försörjningsstödsenheten
Box 825
801 30 Gävle

Har du frågor?
Gävle kommun
Välfärd Gävle
Försörjningsstödsenheten
Telefon 026-17 80 00
gavle.kommun@gavle.se
Ansvarigmyndighet är Socialnämnden.

Vid ett dödsfall måste äktenskapet, likt en skilsmässa, ekonomiskt upplösas och därför görs en bodelning.
Huvudregeln vid en bodelning är att respektive makars tillgångar läggs samman och avdrag görs för
parets skulder och därefter fördelas eventuella kvarvarande tillgångar lika mellan makarna.
Tillgångarna vid en bodelning kallas för giftorättsgods.
Undantag kan ske i bodelningen om den efterlevande parten begär jämkning enligt Äktenskapsbalken
12:2 (ÄktB 12:2). Detta innebär att varje maka/make i en bodelning var för sig behåller sin del av gifto
rättsgodset.
Möjligheten att begära jämkning enligt ÄktB 12:2 används som oftast när den efterlevande parten är den
part med mest tillgångar och därför önskar behålla sin egendom.
Jämkning enligt ÄktB 12:2 kan begäras vid dödsboanmälan men kan inte hävdas för att undvika den
efterlevande partens underhållsskyldighet vid bekostande av begravning.
Vill du hävda jämkning enligt ÄktB 12:2 vid ansökan om dödsboanmälan bifogar du blanketten ”Begäran
om jämkning enligt 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken”.

Begäran om jämkning enligt 12 kap 2§ Äktenskapsbalken
För- och efternamn (på efterlevande make/maka som begär jämkning)

Personnummer

Adress, postnummer och postort

Telefonnummer

Den avlidens för- och efternamn

Personnummer

Jag begär härmed enligt 12 kap 2§ Äktenskapsbalken, att som min andel vid bodelning få behålla hela
mitt giftorättsgods.

Underskrift
Ort

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Bevittnas av

Namnförtydligande

Bevittnas av

Namnförtydligande

Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.
Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på
www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan du mejla till dataskyddsombud@gavle.se
eller ringa 026–178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.
.
Skriv ut
Gävle kommun 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22
Kundtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se

