
Lagutskottets betänkande 

1976177:13 

med anledning av propositionen 1976177:32 om ändring i ärvda
balken, m. m. 

propositionen 1976/77:32 har regeringen (justitiedepartementet) före-

slagit riksdagen att anta i propositionen framlagda förslag till 

I. lag om ändring i ärvdabalken. 

2. lag om ändring i föräldrabalken, 

3. lag om ändring i lagen ( 1904:26 s. I) om vissa internationella rätts

förhållanden rörande äktenskap och fönnynderskap, 

4. lag om ändring i lagen \1936:79) om erkännande och verkställighet 

av dom som meddelats i Schweiz. 

I propositionen behandlas vissa speciella frågor på arvsrättens och för

mynderskapsrättens områden. Bl. a. föreslås regler om preskription av rätt 

till arv efter barn vars föräldrar inte har varit gifta med varandra. Är fa

derskapet till barnet inte fastställt vid barnets död och är fadern inte heller 

känd på annat siitL måste fadern eller dennes sHiktingar framställa anspråk 

på arv senast tre månader efter dödsfallet eller, om bouppteckningen förrättas 

senare. senast vid bouppteckningen. 

På förmynderskapsrättens område föreslås bl. a. an domstolen skall höra 

överförmyndaren i ärenden om förordnande av god man. Vidare föreslås 

regler om ersiittning till förmyndare och överförmyndare för svenska med

borgare i utlandet. 

I propositionen föreslå<; också en smiirre ändring i 1936 års lag om er

kiinnancle och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz. 

Utskottet 

förslagen i propositionen föranleder ingen erinran från utskottets sida. 

Utskottet hemställer 

att riksdagen antar de i propositionen 1976/77:3'2 framlagda lag

förslagen. 

Stockholm den 8 december 1976 
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Niirwmmde: herrar Svanström (c), Andersson i Södcrrnljc (s). Lidgard (m), 
Olsson i Timrå (s), fru Nilsson i Sunne (S), herrar Ekinge (fp)*, Olsson i 
Sundsvall tel, Gillström ts), fru Limlquisl (111)*, herr Konradsson ts), fru 
Karlsson tcl, herr Silfvcrstrand (s), frn Johansson i Tidaholm (S), herr Eriksson 
i Ulfsbyn te) och fru Odclsparr te). 

*Ej niirvaramlc vid bctiinkandcts justering. 
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