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Fråga om samband med äktenskapsskillnad, om tvist uppkommit tidigast ett år från 

överenskommelse 

NN ansökte om rättsskydd i en tvist angående underhållsbidrag till barn. Moderna 

Trygghetsförsäkringar avböjde att lämna rättsskydd då senaste beslut om underhållsbidrag 

fattades den 30 november 2011 och tvist som uppkommer inom ett år från det att beslut i sådan 

fråga meddelades undantas enligt försäkringsvillkoret i 8.3.  

BAKGRUND 

NN ansökte om rättsskydd i en tvist angående underhållsbidrag till barn. 

Moderna Trygghetsförsäkringar avböjde att lämna rättsskydd då senaste beslut om underhållsbidrag 

fattades den 30 november 2011 och tvist som uppkommer inom ett år från det att beslut i sådan 

fråga meddelades undantas enligt försäkringsvillkoret i 8.3.  

Aktuellt försäkringsvillkor 

8.3 Vad försäkringen inte gäller för 

Försäkringen gäller inte för tvist 

     -    .... 

-    som har samband med äktenskapsskillnad, upplösning av registrerat partnerskap, upplösning av 

samboförhållande eller andra frågor som aktualiseras mellan makarna med anledning av 

äktenskapsskillnaden/upplösningen och avser den ekonomiska gemenskapen eller 

ansvarsfördelningen för gemensamma barn. Försäkringen gäller dock tvister som avser ändring eller 

jämkning av vårdnad, underhållsbidrag, umgängesrätt eller tvist avseende barnets boende om tvisten 

uppkommit tidigast ett år från det att beslut i sådan fråga meddelades eller överenskommelse mellan 

makarna träffades eller efter dom om äktenskapsskillnad/upplösning. 

     -   .... 

YRKANDE M.M. 

NN yrkar att rättsskyddet i försäkringen ska få tas i anspråk i tvisten och anför bl.a. följande. 

Rättsskydd ska tillstyrkas redan med tillämpning av huvudregeln i punkten 8.2. ”Vad försäkringen 

gäller för”… ”Rättsskyddet gäller för tvist … som kan prövas som tvistemål av tingsrätt.” 

Undantagsvillkoret i punkten 8.3 är redan genom sin lydelse inte tillämpligt, det är inte en tvist 

”mellan makarna” utan en tvist mellan honom och hans barn. 

Äktenskapet upplöstes den 15 januari 2009. Den 14 augusti 2012 ställde barnet krav på 

underhållsbidrag. Tvisten har inte samband med upplösningen av äktenskapet. 

I förevarande rättsliga angelägenhet har det inte fattats vare sig beslut eller avkunnats dom 

avseende underhållsbidrag till barnet inom tidsramen ett år. Kvarstående utgångspunkt för 

karenstiden i punkten 8.3 utgörs av att det träffats en överenskommelse. Han har varit av den 
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uppfattningen att han ingått muntlig överenskommelse med barnets mor i november 2011. Hon har 

förnekat att det ingåtts en sådan överenskommelse. Eftersom det inte föreligger en klar gemensam 

partsvilja kan det inte med fog hävdas att det föreligger en överenskommelse i försäkringsvillkorets 

mening. Rättsskydd ska i vart fall tillstyrkas med tillämpning av undantagsvillkoret i 8.3 eftersom 

föräldrarnas skriftliga överenskommelse tecknades den 7 mars 2011 och det därefter gått mer än ett 

år innan rättsskydd aktualiserades.  

NN har den 5 februari 2013 kompletterat utredningen med en dom av Göteborgs tingsrätt av vilken 

framgår att tingsrätten inte funnit styrkt att det träffats något avtal om underhållsbidragets storlek i 

november 2011.  

FÖRSÄKRINGSBOLAGET 

Moderna Trygghetsförsäkringar står fast vid sitt tidigare beslut och anför följande. Den aktuella 

tvisten har sitt ursprung i att äktenskapet har upplösts då den inte hade uppkommit om makarna 

fortfarande var gifta och levde tillsammans. Försäkringsvillkoret tar inte enbart sikte på när själva 

upplösningen av äktenskapet trätt i kraft, utan för beviljande av rättsskydd för tvister gällande 

underhållsbidrag ska det ha gått en tid om minst ett år från det att beslut eller överenskommelse 

mellan makarna i en sådan fråga (dvs. underhållsfrågan) senast meddelades eller överenskommits. 

Ombudet har meddelat att makarna den 7 mars 2011 skriftligen avtalat om underhållsbidrag. 

Ombudet har även framfört att makarna muntligen under november 2011 ändrat det tidigare avtalet 

till att underhållsbidrag skulle utgå. Försäkringsvillkoret anger inte att överenskommelsen eller 

beslutet på något sätt måste vara dokumenterat. Bolaget anser att överenskommelse om 

underhållsbidrag träffades under november 2011 varför den i försäkringsvillkoret angivna 

karenstiden om minst ett år från beslut eller överenskommelse inte uppfylls.  

Bolagets bedömning i frågan kvarstår även efter att ha tagit del av Göteborgs tingsrätts dom 

angående underhållsbidrag till barnet. 

NÄMNDENS YTTRANDE 

Nämnden anser i likhet med försäkringsbolaget att tvisten om underhållsbidrag till barn har sådant 

samband med äktenskapsskillnad som avses i det aktuella försäkringsvillkoret i punkten 8.3. Det 

förhållandet att barnet är försäkringstagarens motpart i tvisten saknar avgörande betydelse vid 

tillämpningen av villkoret.  

Av nämnda villkor framgår att försäkringen inte gäller för tvist som har samband med 

äktenskapsskillnad. Enligt andra meningen i villkoret gäller försäkringen dock tvister som avser 

ändring eller jämkning av underhållsbidrag om tvisten uppkommit tidigast ett år från det att beslut i 

sådan fråga meddelades eller överenskommelse mellan makarna träffades eller efter dom om 

äktenskapsskillnad/upplösning. 

Det är ostridigt i ärendet att det inte finns någon dom eller något skriftligt avtal om underhållsbidrag 

från november 2011. Försäkringstagaren har dock den uppfattningen att han har träffat en muntlig 

överenskommelse med barnets mor i november 2011 om att månatligen betala visst belopp i 

underhållsbidrag för barnet. Av handlingarna i ärendet framgår emellertid att modern har bestritt att 
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det ingåtts någon sådan överenskommelse. Mot denna bakgrund kan enligt nämndens mening inte 

med fog hävdas att det föreligger någon överenskommelse om underhållsbidrag mellan 

försäkringstagaren och modern i försäkringsvillkorets mening. 

Utgångspunkten för beräkningen av karenstiden om minst ett år är därmed det skriftliga avtalet om 

underhållsbidrag av den 7 mars 2011. Eftersom tvisten uppstod i augusti 2012 är karenstiden om 

minst ett år uppfylld. 

Mot denna bakgrund anser nämnden att försäkringstagaren bör beviljas rättsskydd i tvisten om 

underhållsbidrag. 
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