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L a g

27/2011

om ändring av 8 kap. 2 och 8 § i ärvdabalken

Utfärdad i Helsingfors den 14 januari 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i ärvdabalken (40/1965) 8 kap. 2 § och 8 § 1 mom., sådana de lyder i lag 209/1983,

som följer:

8 kap.

Om bidrag och gottgörelse

2 §
Arvlåtares trolovade, efterlevande make el-

ler maka i de fall som avses i 3 kap. 7 § eller
arvlåtares sambo kan ur kvarlåtenskapen få
bidrag i pengar, i form av någon annan egen-
dom eller rätt att använda egendom efter vad
som bedöms skäligt, om hans eller hennes
försörjning har försämrats till följd av arvlå-
tarens död och bidraget behövs för att trygga
försörjningen.

Bidrag kan ges efterlevande make eller
maka även i det fall att den efterlevande inte
med stöd av 3 eller 25 kap. kan få egendom
som behövs för en tillräcklig försörjning.

Genom utgivande av bidrag får det inte
utan vägande skäl göras intrång i arvinges
rätt till laglott.

När bidragsbehovet och bidragsbeloppet
prövas ska hänsyn tas till den trolovades, den

efterlevande makens, makans eller sambons
möjligheter att trygga sin försörjning genom
sina egna tillgångar och förvärvsinkomster
eller andra inkomster samt till hans eller hen-
nes ålder, parförhållandets varaktighet och
andra jämförbara omständigheter.

Med sambo avses i detta kapitel en person
som tillsammans med arvlåtaren vid dennes
död lever i ett samboförhållande som avses i
lagen om upplösning av sambors gemen-
samma hushåll (26/2011).

8 §
Anspråk på bidrag som avses i 1 och 2 §

och på gottgörelse som avses i 5 § ska fram-
ställas senast vid arvskiftet. Om arvskifte inte
ska förrättas, ska bidrag som avses i 2 § yrkas
senast vid avvittringen av makarnas egendom
eller vid åtskiljandet av sambornas egendom.
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Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
Om arvlåtaren har avlidit före ikraftträdan-

det av denna lag, tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet.
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