
   
 

 

Djur och bodelning & äktenskapsförord 
 
Det är alltfler djur, särskilt hundar, som blir föremål för en ”vårdnadstvist”. Djuren blir en del 
i eftervåldet. Mannen kan ha lagen på sin sida. Men det går att förebygga enligt Rebecka 
Lagh på advokatbyrån Rebecka Lagh AB, som har märkt av den här ökningen av djurärenden.  
 
Djur är saker i lagstiftningen och det har betydelse för vad som händer efter en skilsmässa. 
Vid en bodelning kan den våldsutsatta kan kräva att få behålla sin sak (djuret) och då ska en 
viss ersättning ska utgå till mannen/partnern. 
 
Grundregeln är:  
 

• De saker man har med sig in boet är ens enskilda egendom om inget annat sägs. 
• De saker man köper tillsammans under äktenskapet/samboskapet ska man dela. Det 

spelar ingen roll vem som betalt djuret eller velat ha djuret. Det är gemensam 
egendom. 

• OM MAN INTE skriver in det i ett äktenskapsförord att saken: djuret är enskild 
egendom. 

 
I vissa fall ger mannen/partnern kvinnan/partner djur som en kvarhållande faktor.  
 
• För att det ska vara enskild egendom måste det upprättas ett gåvoavtal mellan 

makarna. 
• Eller måste det skrivas in i äktenskapsförordet. 

 
Om djuret blir kvar när du är på jour/skyddat boende 
Du vet att det är din hund, ditt familjedjur och mannen behåller djuret eller du har inte 
kunnat ta med djur till kvinnojouren/det skyddade boendet. Vad händer då? 
 
Mannen som inte ens varit samboende eller gift med kvinnan vägrar att lämna tillbaka 
hunden till kvinnan när han varit hundvakt. Enligt advokaten hjälper det inte att bara gå till 
polisen och anmäla mannen. Polisen kan inte agera i denna typ av fall.  
 
Istället måste kvinnan dra igång en rättslig process. Samma sak gäller också om djuret 
lämnats kvar i hemmet medan kvinnan bor på ett skyddat boende. Kvinnan måste dra igång 
en rättsprocess för att få tillbaka djuret. Eller gå tillbaka och hämta det. Det kan i sin tur vara 
riskfyllt för kvinnan. Vad finns att göra? 
 

• Gå till domstol för en civilrättslig tvist. Tingsrätten utreder om du eller mannen har 
mest rätt till hunden. 

 
• Vänd dig till Kronofogden och begär ”Särskild handräckning”. Särskild handräckning 

innebär att Kronofogden och polisen åker och hämtar din sak (djuret). 



   
 

 

Handläggningstiden ska gå fort men kan ta flera veckor. Mannen har rätt att yttra sig 
och kan dra ut på tiden genom att dröja med att svara. 

 
• Bestrider mannen ditt ägande blir det en fråga för tingsrätten och en civilrättslig tvist. 

I tingsrätten avgörs vem som har mest rätt till djuret.  
 

• Den som förlorar en civilrättslig tvist måste förutom sina egna kostnader också betala 
motpartens advokatkostnader etc. Det kan bli flera 100 000 kr.  
 

En säkerhetsåtgärd är att: 
• Ta med alla papper som kan visa att djuret är ditt: Köpeavtal, Registrering på Svenska 

Kennelklubben (SKK), Sverak eller liknande, Registrering på Jordbruksbruksverket; 
Försäkringsbrev.  

• Dessa papper ses inte som liktydigt med att du äger djuret men ju mer papper som 
står i ditt namn, ju mer troligt att det är du som kommer att vinna tvisten. 

 
 
Det absolut bästa och enklaste sättet att behålla djuret är att kvinnan tar med sig det när 
hon lämnar bostaden. Den som har djuret under tiden som Kronofogden eller tingsrätten 
utreder har en fördel framför den andra parten.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


