
Lagutskottets betänkande 

1980/81: l1 

om dödsbodelägares ans\'ar för den dödes skulder m. m. (prop. 
1980/81 :48) 

Aren det 

I proposition 1980/81 :48 föresliir regeringen (justitiedepartementet) efter 

att ha hört lagr{1det att riksdagen skall anta förslag till 

I. lag om iindring i iirvdabalken, 

2. lag om iindring i giftermälsbalken, 

3. lag om iindring i lagen ( 1937:81) om internationella riittsförhållanden 

rörande dödsbo. 

Med anledning av propositionen har viickts motion 1980/81: 175. I · 

betänkandet behandlas vidare den under allmiinna motionstiden 1981 väckta 

motionen 1980/8 I: 1191. 

\1otionsyrkandena redovisas p[t s. 16. 

I Riksdagen /9ROi8/. 8 sam/. Nr 11 

LU 1980/81: 11 
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Lagförslagen 

I Förslag till 
Lag om ändring i ärvdahalken 

Härigenom föreskrivs i frt1ga om iirvdabalken 

dels att 18 kap. 2 *· 21 kap .. r: kap. 2 *· 24 kap. I *samt 25 kap. I och 5 ** 
skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i balken skall införas tre nya paragrafer. 18 kap. I a *samt 19 kap. 

12 a och 20 a §~.av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

18 kap. 

Till dess att egendomen omhän

dertagits av samtliga dödsbodeliigare 

eller av den som eljest har att förvalta 

boet. skall egendomen. där den ej 

står under vare! av förmyndare. syss

loman eller annan. vårdas av deläga

re som sammanbodde med den 

avlidne eller eljest kan taga l'{/rd om 

egendomen. och har han att oför-

1 Senaste lydelse 1976:221 

a § 
När särskild dödshojån·altning 

inte har anordnats enligt 19 kap. får 

enskilda delägare i mål som rör hoet 

viicka och föra talan som parter i eget 

namn men för hoets räkning. om 

övriga deliigare är motparter i 

målet. 

Delägare som har 1·iickt wlan har 

rätt till ersättning ar dödsboet f är 

kostnaderna i målet. i den män kost

naderna tiicks m· det som har kommit 

boet till godo genom rii1tt'gå11gc11. 

Väcker någon delägare talan mot 

dödshoet F)r egen riik11ing och har 

särskild dödshofiirrnlming inte an

ordnats, förs !1oet.1· talan i nullet av 

ö1·riga deliigare. 

Till dess att egendomen har tagits 

om hand av samtliga diidshodeliiga

re eller av den som i annat fall har att 

förvalta boet. skall egendomc11, 0111 

den ej stär under vård av förmynda

re. syssloman eller annan, värdas av 

delägare som sammanbodde med 

den avlidne eller annars kan ta hand 

om egendomen. Den som har tagit 
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Nui·amndl' ll'delse 

driijligen underriitta iivriga deliigare 

om dödsfallet s111111, diir god man för 

dcliigare 1111Tas, ho.1· riillcn giira 

anmiilan såsom i 18 kap. föriildrabal

ken .1iigs. Vad 1111 iir.rngt om dcliigare 

giiller ock efterlevande make som-ej 

iir ddiigare i lwe1. 

Ar ci n;lgon s11m si1lunda tager 

1·1/n/ om ckn dödcs egendom, skall 

/111sfiilk. h11.1'1•1lrd eller annan som iir 

niirmast diinil/ 0111händcr1aga egen

domen samt tillkalla deliigarc eller 

anmiila diidsfallct till socialniimn

den. Polis111yndighc1c11 iir ock pliktig 

au 11tfiira rnd nu sagts, 0111 dess 

bitriide iiska.1· eller diest finnes erfor

derligt. Da anmiilan skett. skall soci

alnämnden, diir stl crfim/ras, /111/gii

m vad enligt fiirst;1 stycket t1liggcr 

dcliigare. riir kostnaderna med 

anledning hiinll· iiger kommunen 

ahäl/a ersiittning av boet. 

Fiircslagrn lydelse 

hand 0111 egendomen skall gena.11 

underriitta iivriga dcliigare om diids

fallet och. 0111 del hl'hiii·s god man 

för någon deliigare. göra anmiilan 

hos riitll'll enligt I X kap. föriildrabal

ken. Vad som har sagts om ckliigare 

giiller ocks1) efterlevande make som 

inte iir dl'liigare. 

Finns ci<'t inte n{1gon som s{dunda 

tar hand om den dödes egendom. 

skall medlem a1· /111shtl/lc1 som den 

diidc tillhörde, .f1yrc.1Tiird eller annan 

som iir niirmast till det 111 hand 0111 

egendomen samt tillkalla dcliigare 

eller anmiila dödsfallet till social

niimnden. Di1 anmiilan skett eller 

för/1111/1111de1 på annat säll hlir kiint, 

skall socialniimnckn, 0111 det hehiirs. 

göra vad som enligt första styc~et 

{1ligger deliigare. För kostnaderna 

med anledning 11\' dt'lta har komnrn

nen riilt till ersiittning av bo.:t. 

19 kap. 

I* Riksdagen f<)80!81. 8 sam!. Nr 11 

12 a * 
Niir diidsho<'I .fi'in ·a/Jm i11 · hnllln'd-

11i ng.rn111ntilr 1·11r och en il\' deliigamll 

i mil/ so111 riir boet i·iicka lii'/1 Fira 

talan som /lllrt i cgei i1111nn 111<'11 .fi'ir 

hoc1.1· riik11i11g. 0111 iii•rigll dc/iigare lir 

1no111llrta i 1111i/c1 och bo111rcd11i11gs-

11w11ncn ll\'Stdr .fi·tln att föra boets 

talan. 

Ddiigarc som har 1·11t'k1 111/an har 

riitl 1ill crsiitt11i11g ar diidsboct fiir 

kost111ulcma i 11uilc1. 'i di•11 miin ko.1·i-

11adcma tiick.1· 111 · dc1 sim1 har ko111mi1 

l>oct till godo genom riit1cgångcn: 

;:. :' 
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Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

20 a -~ 

21 kap. Om den döde.1· gäld 

~ ~ 

Varder ej t!fter mzsäkan. som göres 

sist en nulnizd cjicr det houpptcciming 

j(Jriittadcs, diidsbods egendo111 111·- _ 
triidd till förva/111ing av boll/red-. 
ningsman eller till konkurs .noara 

deliigama för slidan gdld efter den 

döde so111 1·id bouppteckningens för

rii1t11ndc 1•11r dt'l11 1·ererlig. 

Yppas 1'.fter houppteckningcns för

rdttandc ny gäld ejicr den döde och 
al'trädes ej egendomen ej/er ansiikan 

som göres sist en mclnad därefter, 

svarar delägare. som sådan tid för

suttit, för den gälden. 

H 
Sker egcmlo111.rn1·triide efter ansö

kan. som ingi1·its senare än rn mtlnad 

ej/er del bouppteckningen fiirrät

tades. är delägare pliklig au till döds

boet lllgil'il dn belopp. varmed gäld, 

som rnr honom 1·e1erlig en månad 

När diidshoet fön•altas av tesra-

111ent.1·exek11tor med beh<Jrighel att 

fiiretriida hoe1 i riilfegång [är: rnr och 

en av delägami1 i mål som rör boet 

viicka och föra talan som par/ i eget 

1111mn men för !Jot'ts räkning, om 

iii•riga delägare är motparter i mtlle1 

och testame111sexeklllorn avstår från 

att föra boers talan. 

Delägare som har väck/ 1alw1 har 

rä// fil! crsiiuning av dödsboet för 

kos1nadcrna i målet. i den mån kost

. naderna räcks m· der som har kommit 

boet till godo genom räuegängcn. 

21 kap. Om den dödes skulder 
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N111.·1m111dC' frdc/sc 

före ansökningsdagen. öi·erstiger 

l'iirdct m· den avtriidda egendomen 

och eljest tillgängliga medel, men 

skall ej i·i<lare 11101 enskild borgenär 

stå i ami·ar efter l'itd i 1 § siigs. 

Där /1orgeniir begär det, skall delä

gare med ed fiista, alt gäld som 

yrkandet ancr ej i•ar honom 1•eterlig 

c;1 1111/nad före amökningsdagen. 

Gitter han ej gå eden. skall så anses 

som hade den gälden tidigare l'llrit 

honom 1•e1erlig. 

H 
Förfaller delägares amökan om 

hoets ai·triidande till konkurs. enär 

egendomen i stället sättes under för' 

l'llltning m· boutredni11gsman, skall 

så anses som hade ansökan om av

träde till såda11 f örrnltning gjorts den 

dag ko11k11rsansök11ingen ingai·s. 

4 ~ 
Hal'll delägarna giltig anledni11g 

a111aga. att de ej skola nödgas infria 

horgen som den döde tecknat eller 
Fiss annan j'iirhindelse, skall den 

gälden ej 1111ses såsom Feterlig. 

8 * 
Innan den i I .li första stycket stad-

gade tiden gått till iinda eller. diir 

boet står under förrn/111i11g av bout

redningsman. uppgörelse träffats 

om borgrniirens förnöjande. mä 

betalning m· gäld Fcrkställas allenast 

diir med fog kan 1111tagas, att betal

ningen ej liinder till men för /1orgenii-

rer. 

9 * 
Sedan den i I § första stycket 

stadgade tiden gäll till iinda. må 

5 

Niresfagl'll frddst' 

I ~ 

Innan en månad har .fiirflutit efla 

det att ho11pptl'Ck11i11g förriittades 
eller. 0111 boet förrnf1,1s av boutred

ningsman. uppg:iirels•: har tr;iffats 

med sa1111liga borgc11tira 0111 hc111!

ni11gl'll ar skuldema får t'll skuld 

bC'talas rndast 0111 der med fog kan 

an/Ils att betalningen i11re iir till skada 

för horgeniirema. 

n 
Sedan en mä1111d har färflutit efter 

det all bouppteckning förrättades .fdr 
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horge11iir fordra siikerhet för giild 

efter den döde. som l'j clr till hetal

nin)!.jiirji1/l1'11 och för rilkl'11 tillriick

lig säkerhet l'jfinnl's. Stiillcs ej siiker

het inom tre mtmader, 111å förfall<itid 

l'j 1illgodonf11111s. 

l!I ~c 

·.·1 r 1'.fil'r dl'll diidt' giild SO/Il <'i 
jär/iil/cr i110111 sex 111ä1111dcr. 1111/ den. 

cliir flera diidshodcliigarc/i111111.1 eller 

allmiinna arv~;fonden iir ensam deW

gare. hos horgeniiren 11ppsiig11s till 

bctalninir sex mimacler efter upp~;iig

ningen. Horgc11iir, som till siikerhct 

fiir -,in fordran har pantriitt i fast 

egenclnm eller tomtriitt eller har 

inteckning. är c/ock <'j skyldig all wga 

betalning före .förfi11lod11gen. cliir han 

innm tre m<'mader efter uppsiigning

en giiw 1illkii111111 att han vill halla sig 

1111<'11111·1 till siikerheten. 

horg<'niirenw krii1·11 siiknhet för 

sådana sku/da cftL'r den döde i·ilka 

i111e har/'iirjiillil till hetalning och för 

l'ilka del inte redan finns tillriicklig 

siikerhet. S1iills ej siikcrhet inom tre 

111i1nader. }är diidsh111·t inte lii11grc 

tillgodoriikna sig 11tlgo11 förfallotid. 

' s .i ~ 

Finns dl't flera 1/eliigarc i diidshoct 

o:lkr iir allmiinna arvsfonclt'n t·nsam 

deliigare. får en skuld su111 i/I/I' ji'ir

Ji1llcr till {11'talni11g inom sex 111ä11mlcr 

siigas upp hos borgcniiren till betal

ning sex 111{111ader efter uppsii)!ning

en. Om horgl'11iirc11 till siikerhet för 

sin fordran har pantriitt i fast egen

dtim eller tomtriitt eller har inteck

ning och han inom tre mi111acler efter 

uppsiigningen meddelar att han vill 

h;llla sig endast till siikcrhctcn. iir 

han dock inte skyldig att ta emot 
betalning fiin' fö1:/i1llodagcn. 

5 ~ ./ !:i 

Sker egcndo111.rn1·trt'ille <'{il'I" de1 Sker hodclning eller an'.1·kUic 

hodl'lni11gc11 1'111'1" mTski/ic ägt rum. 

skall hodl'lningen eller skiftet gt1 

<ltcr. Dii giildc11 finnes ej rnra större 

iin att elen kan betalas av den diidcs 

tillgi111gar och. nm han var gift. vad 

a\' andra makens egendom·pi1 hans 

lott hcliip1. om giildl'!l gått ·i heriik-

11ing vid hndelningL'n, skall lik riil 

111·1riida11d1' 1il/ jl:irralt11i11g ar ho111-

red11i11gl'l111111 allc1111s1 0111ji111a vad 

~um l'nligt dc1111es priirni11g l'l"(ordras 

till giililt'lls hc1al11i11g och kostnader

na för fiirralt11i11ge11. Vad sitlunda 

i1111a11 den diide.1 och huets andra 

skulder har hctalt.1· eller medel till 

cil'ras hc111f11i11g har ställts under siir

skild i·ård. skall bodelningen eller 

skiftet gii ;Hcr. 

Ar skuldana inte större iin att dl' 

·kan betalas av den döcles tillgangar 

och. om han var gift, vad so111 av den 

andra makens eg:L'Tllh.1111 skulle lw 

hl'liipf p<'1 hans lott fi'ir dl't fall all 

skulderna. hade hcakta1.1· vid hoclel-

ningen. skall 1/tcrgii11ge11 /n•grii11sas 

till \'ad som hchii1·s Jlir alt skuldcma 
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Nurarande ~wlelse Föreslagen lydelse 

erfordras skall av delägarna 111girn.1· i och kostnaderna för boets förvalt-

fiirhällande till vad em·ar vid hodel- ning skall kunna betalas. Vad som 

ningcn eller arvskiftet n/utit för sålunda behö1·s skall utges av delä-

mycket; och skall hodelningcn eller garna i förhällande till vad mroch en 

skiftet i Öl'rigt förbliva sttlndande. av dem har fåll för mycket vid 

hodelningen eller arvskiftet. I ovrigt 

skall hodelningen eller skiftet be

stå. 

Yppas hos någon delägare brist, 

skall den [vilas av de övriga med vad 

de vid hodelningen eller skiftet vun-

11it. 

6 -~ 
Egendom. som 11tg11•lfs såsom 

legat eller jämlikt iindamålshestäm

melse. skall återbäras. såvitt det 

erfordras för täckni11g al' gäld. Fin

nes egendomen ej i hchåll, skall dess 

värde gäldas, såvitt ej särskilda skäl 

äro däremot. 

H 
Skyldighet att utgiva egendom jäm

likt 5 eller 6 * skall tillika omfatta 

ränta eller avkomst av egendomen. 

Nödig kostnad för egendomen skall 

ersättas, sd ock nyttig kostnad, diir 

den rnr gjord i god tro. 

t • • Riksdagen 1980181. 8 sam/. Nr 11 

Finns egendom som skall lämnas 

åter inte i behåll, skall ersä1tning 

llfges för det viirde egendomen hade 

när återgång påkallades, om det inte 

finns sänki/da skäl mot delta. Upp

kommer hrist hc>s någon delägare. 

skall de övriga deliigama täcka bris

ten med vad de har fåll vid hodel

ningen eller skiftet. Vad .rnm behövs 

förtlfl briste11 skall kunna täckas .~kall 

utges av delägarna i förhållande till 

vad l'ar och en av dem sålunda har 

fått. 

H 
Egendom som har llfgetts som 

legat eller i enlighet med en iinda

mälshestiirnrnelsc skall lämnas tillha

ka till boet. om det hehö1·.1· fiir atl den 

döde.1· skulder skall k111111a heta/as. 

Fin11s egendomen inte i hehälL skall 

ersiit111i11g 111gesför det 1·iirde egendo

men hade niir t1terlii111nande påkal

lades. om det inte finns särskilda skiil 

mot detta. 

6 * 
Den som enligt 4 eller 5 *är skyldig 

att läm11a tillbaka egendom till boet 

eller att ersätta egendomens värde 

skall utge även ränta eller avkomst av 

egendomen. Han har dock ~jälv rätt 

till ersiittni11g för nödvändiga kostna

der för egendomen och, om han var i 
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Numrande (wle/se 

11 § 

Hava delägarna betalt gäld i strid 

med vad i 8 §sägs eller, under tid för 

egendom.1·m•triide enligt I § första 

eller andra stycket, till men för bor

genärer utgivit legat, fullgjort iinda

må/sbestämmelse, sålt, förpantat, an

norledes använt eller ock förfarit 

boets egendom eller ådragit boet 

förbindelse, svara de för sådan gäld 

efter den döde som, då de så förforo, 

1•ar eller sist vid därefter förrättad 

bouppteckning blev dem veterlig'. 

Kom m· åtgärden allen<ut ringare 

skada eller företogs den av obe!änk

·samhet eller bristande kännedom om 

boets ställning, skall allenast skade

stånd gäldas. 

12 ~ 
Sker bodelning eller an•skifte 

innan all gäld iir gulden, svara delä

garna fiir gäld efter den döde, som då 

var eller sist vid därefter förrättad 

bouppteckning blev dem \'eterlig. 

Bodelning skall dock icke medföra 

sådan påföljd, där efterle1•ande ma

ken ej erhållit något av den döde.1· 

egendom. 

13 § 

Hava delägarna, sedan boet blivit 

avträtt till förvaltning av boutred

ningsman, 11t1·erkat riittens förord

nande att boet icke längre skall sålun

da förmltas, skall i fråga om m1s1•ar 

för gäld så anses som hade egen

domsavträdet ej ägt rum. 

8 

Fiires/agen (vdelse 

god tro. kostnader som har varit till 

nytta för egendomen. 
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Nuvarande (rdelse 

l·H 
Försiller delägare, som har boet i 

sin vård, tid för boupptecknings för

rättande, skall han svara för all den 

döde.1· gäld. Samma lag rare. där 

delägare vid bouppteckningen eller 

dess edfästande genom veterligen 

oriktig uppgift eller svikligt fört(~an

de äventyrar horgeniirers räl/. 

15 * 
Häftar delägare i ansvar för gäld 

efter den döde. skall ansl'(lrigheten 

ock gälla annan boets gäld; och är 

delägare förty i fall som avses i 2 § 

första stycket pliktig att utgil'(I l'(ld 

som erfordra.i· för täckning av gäld, 

som före egendomsa\'frädet ådragits 

boet. 

16 * 
Vad i I - 4 samt 11 - 15 §§stadgas 

om skyldighet för delägare att svara 

för gäld skall ej äga tillämpning å 

delägare som är omyndig. ej heller å 

allmänna an .. ~fonden eller annan 

som företriide.1· av god man, men 

förmyndaren eller gode mannen skall 

gentemot borgenärerna n·ara för ska

da som kommit a1• hans åtgärd eller 

försummelse. 

17 § 

Hava flera enligt delta kapitel ådra

git sig ansrar för gäld eller för skada, 

Sl'(lra de en för alla och alla för en. 

Vad sålunda utgivits skall dem emel

lan fördelas enligt den i 18 kap. 6 .~ 

stadgade grunden. 

9 

Föreslagen (vde/se 
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18 § 

Har an·inge elfer tesu1111entstagare 

ej njutit förmån m· boet och ej helfer 

tagir a1111a11 befattning därmed än all 

han ji1lfgjort vad enligt 18 kap. 2 .~ 

åligger honom och deltagit i boupp

teckningens förrättande. är han fri 

från ansi·ar på grund 111· 11nderiåtrn

het all ai·triida boet. 

19 § 

Finnes efter_ den döde al/mast 

egendom som ej kunnat hos honom 

tagas i mät, sk alf i·ad i detta kapitel iir 

stadgat om {l/ls1·ar för gäld ej äga 

tilfämpning. Vad nu är sagt länder 

dock ej tilf inskränkning i delägares 

skyldighet att låta egendomen eller 

dess 1·ärde gå i betalning för gäl

den. 

10 

Fiireslagen ~rde/se 

23 kap. 

Mot delägares hestridande må 

skifte ej företagas, innan bouppteck

ning skett och alf 1·eterlig gäld hlil'it 

gulden elfer delägaren fritagits från 

am1·ar för gälden eller medel till dess 

betalning stiillts under särskild 

vård. 

Skall legat eller ändamålshe~.täm

melsc fullgöras av oskifto, må ~.kifte 

ej mot delägares bestridande iiga 

rum, innan förordnandet verkställts 

eller delägaren fritagits från att svara 

för dess fullgörande eller erforcerlig 

egendom blivit ställd under särskild 

vård. 

Står boet under förvaltning av 

boutredningsman eller testaments

exekutor. må skifte ej föret11gas, 

Mot någon deliigarcs hestridancle 

får skifte ejfiiretas innan bouppteck

ning har förrättats och alfa kända 

skulder har hetalts eller medel till 

deras betalning har ställts under 

särskild v{1rd. 

Skall legat eller ändamfllshestiim

melse fullgöras av oskifto, får skifte 

ej mot delägares bcstridandc äga 

rum innan förordnandet har verk

ställts eller deliigaren har fritagits 

från att svara för dess fullgörande 

eller erforderlig egendom har blivit 

ställd under särskild vård. 

Stär boet under förvaltning av 

boutredningsman eller testaments

exekutor. jår skifte ej företas innan 
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N1111amnde ~rdelse 

innan denne anmiilt att utredningen 

slutförts. 

11 

Föreslagen ~vclelw 

denne har anmiilt att utredningen 

har slutförts. 

24 kap. 

Hal'(I, 1·id .rnmför\'(/ltning ai· döds

bo, delägarna ö1·erenskommit att 

leva samman i oskiftat bo, gäller, i 

den mån ej annat föranledes m· avta

let. om förvaltningens handhavande 

och boets företriidande vad i 18 kap. 

l * siigs; och skall vad i 3, 4 och 6 ** 
samma kapitel är stadgat iiga motsva

rande tillämpning. 

I § 

Om elt dödsbo förvaltas av delii

garna gemensamt och de har kommit 

överens om att leva samman i oskif

tat ho, gäller i fråga om för\'(/ltning

en av boet och rätten att företräda 

boet vad som sägs i 18 kap. I §.om 

inte annat har avtalats. Också 

hestiimmelserna i 3, 4 och 6 §§ sam

ma kapitel skall tilliimpa.1". 

I fråga om rätten för enskilda 

delägare a111•äcka och föra talan som 

parter i eget namn men för boets 

räkning gäller wuf som sägs i 18 kap. 

1 a !$, om inte annat avtalas mellan 

delägarna. 

25 kap. 

Är nagon borta och hava sedan 

han veterligen sist var vid liv förflutit 

tio är eller, diir han skulle vara över 

sjuttiofem år gammal. fem år. må 

ansökan göras om hans dödförkla

ring. Befann sig den bortol'(lrande i 

livsfara då han veterligen senast var i 

livet. må ansökan ske efter det tre år 

förflutit. 

I § 

5 § 

Är någon horta och har det sedan 

han veterligen senast var vid liv 

förflutit tio år eller. om han skulle 

vara över sjuttiofem år gammal, fem 

år, får ansökan göras om hans död

förklaring. Kan det antas att den som 

är borta befann sig i livsfara då han 

veterligen senast var i livet, får 

ansökan göras seda11 tre år har för

flutit. Är det wrett att ha11 befann sig i 

livsfara, får ansökan dock göras 

sedan ett år har f örflwit. 

Har den i kungörelsen fastställda Har den i kungörelsen fastställda 

d;gen gått till ända, skall rätten, om dagen gått till ända, skall rätten, om 

sådan tid som i 1 § siigs är förfluten sådan tid som anges i 1 § är förfluten 
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Nuvarande ~rdelse 

och man ej vet att den bortovarande 

avlidit, förklara att han skall anses 

för död; och skall han a/lfagas harn 

avlidit, i fall som i I §första punkten 

sägs vid utgången av den månad då 

nyss angiven tid gick till ända eller, i 

fråga om bortovarande som fyllt 

sextiofem men ej sjuttio år när han 

veterligen sist var vid liv, vid utgång

en av den månad under vilken han 

skulle hava fyllt sjuttiofem år samt, i 

fall enligt andra punkten i samma 

paragraf. å den dag eller. om d<igen 

ej är känd, vid utgången av den 

månad då livsfaran förelåg. I räi:tens 

beslut skall angivas vilken dag sålun

da är att antaga såsom dödsdag. 

12 

Föreslagen ~rdelse 

och man ej vet att den bortovarande 

avlidit, förklara att han skall anses 

för död. Hem skall då antas ha 

avlidit, i fall som anges i 1 * första 

meningen vid utgången av den 

månad då nyss angiven tid gick till 

ända eller. i fråga om bortovarande 

som fyllt sextiofem men ej sjuttio f1r 

när han veterligen sist var vid liv, vid 

utgången av den månad under vilken 

han skulle ha fyllt sjuttiofem år samt, 

i fall enligt andra eller tredje mening

en i samma paragraf. på den dag 

eller, om dagen ej är känd, vid 

utgången av den månad d{1 livsfaran 

förelåg re.\pektive kunde antas före
ligga. I rättens beslut skall anges 

vilken dag som sålunda är att anta 

såsom dödsdag. 

I. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. 

2. I fråga om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder tillämpas 

fortfarande äldre bestämmelser, om den döde har avlidit före ikraftträdan

det. 

3. Har ansökan om dödförklaring gjorts före ikraftträdandet. tillämpas 

äldre bestämmelser. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i giftermålsbalken 

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 2 § giftermålsbalken 1 skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 kap. 

2 § 

Emot dödsbodelägares bestridan

de må bodelning ej äga rum, innan 

äll veterlig gäld. för vilken den döde 

svarade. bli1·it gulden eller delägaren 

fritagits från ansvar för gälden eller 

medel till dess betalning satts under 

särskild vård. Har den dödes egen

dom blivit avträdd till konkurs, må 

bodelning städse äga rum utan hin

der av delägares bestridande. 

Mot någon dödsbodelägares be

stridande får bodelning ej äga rum 

innan alla kända skulder för vilka 

den döde svarade har betalts eller 

medel till deras betalning har satts 

under särskild vård. Har den dödes 

egendom blivit avträdd till konkurs, 

får bodelning alltid äga rum utan 

hinder av någon delägares bestridan
de. · 

Denna lag trä~er i kraft den juli 1981. Har den döde avlidit före 

ikraftträdandet, tillämpas dock fortfarande äldre bestämmelser. 

1 Balken omtryckt 1978:854. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1937:81) om internationella rättsförhållanden 
rörande dödsbo 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 och 7 §~ lagen ( 1937 :81) om 

internationella rättsförhållanden rörande dödsbo skall ha nedan angivna 

lydelse. 

N11vara11de lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 

Fin11es här i riket efter ni'tgon som 

vid sin död ej här hade hemvist 

egendom som ej är jämlikt 2 § 

avträdd till förvaltning av boutred

ningsman, skall anmälan härom utan 

dröjsmi'tl göras hos polismyndighe

ten av den som om egendomen har 

1•ård eller eljest av anhörig. husfolk, 

h11.1Tärd eller annan som är därtill 

närmast. Då anmälan sker eller för

hållandet eljest varder kunnigt, ålig

ge det polismy11digheten all, där det 

tarms, taga vård om egendomen. 

Är egendomen av ringa värde och 

består den huvudsakligen av reda 

pe11ningar, kläder oeh andra lösören 

för personligt bruk, må, sedan kost

naden här i riket för den avlidnes 

uppehälle, vård och begravning gul

dits, polismyndigheten, där det finnes 

kunna ske utan förfång för rättsägare 

som äro sl'enska medborgare eller 

hiir ham heml'ist, överlämna egen

domen till anhörig till den avlidne 

eller. om denne var utländsk med

borgare, till konsul för det land han 

tillhörde. 

Är ej sådant fall för handen som i 
andra stycket sägs, göre polismyn-

3 § 

Finns det här i riket egendom efter 

nägon som vid sin död inte hade 

hemvist här och har egendomen illte 

m·trätts till förvaltning av boutred

ningsman enligt 2 §. skall anmälan 

om detta utan dröjsmål göras hos 

socialniim11den av den som har l'ård 

om egendomen eller annars av anhö

rig. medlem (Il' det lwslul// som den 

döde tillhörde, hyre.n•ärd eller annan 

som är närmast till det. Då anmälan 

sker eller förhållandet på annat säll 

blir kiillt, skall socialnämnden. om 

det behövs, ta lumcl om t:gt:mli..l

men. 

Är egendomen av ringa värde och 

består den huvudsakligen av kon

ta1lfer, kläder och andra lösören för 

personligt bruk. får socialniim11de11 

överlämna egendomen till anhörig 

till den avlidne eller. om denne var 

utländsk medborgare. till konsul för 

det land han tillhörde. Örcrlä11111an

de får dock ske först sedan kostnader-

1w här i riket för den arlidnes uppe

hälle, 1·ård och begral'l1i11g har l1e

talts. Överlämnande får illle ske. om 

det skulle medföra skada för någon 

riitrsiigare som är sve11sk medborgare 

eller som har hemvist här. 

I annat fall än som avses i andra 

stycket skall socialniim11de11 göra 
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N111•ara1ule ~rdelsc 

dighetm anmälan till riittcn: ol'h 

förordne riitten, att egendomen skall 

avträdas till förvaltning av houtred

ningsman. oclz giille diirefter vad i 2 § 

siigs. 

Dt1 houtredning. bodelning eller 

arvskifte sker hiir i riket. gälle om 

hodelägares a11.1Tarighet för gäld vad 

i svensk Jag iir stadgat. I fall som i 6 .~ 

stigs må dock giild för vilken den 

döde häftade till annan än den som är 

s1•e11sk 111edhorgare eller här har 

hem 1•ist icke i något fall såsom veter

lig anses, med mindre den blivit hos 

hourrcd11i11gs111annen lll' borgenären 

särskilt angiven. 

Har någon njwit lott i döds/Jo vid 

bodelning eller an·skifte so111 utom 

riket företagits i den ordning främ

mande lag stadgar, vare lzan ej enligt 

svemk lag på den grund ansvarig för 

boets giild annat än med den mottag

na egendomen eller dess värde. 

15 

Fiircslage11 ~rdelse 

anmälan till riitten. som dä förord

nar att egendomen skall avtriidas till 

förvaltning av boutredningsman. 

Därefter gäller vad som sägs i 2 §. 

Dä boutredning. bodelning eller 

arvskifte sker här i riket skall frågan 

om diidsbodclägares 1mn•11r för den 

diides skulder bedömas efter svensk 

lag. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Ilar den döde avlidit före 

ikraftträdandet, tilliimpas dock fortfarande iildrc bestämmelser. 
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Motionsyrkandena 

A. I motion 1980181:175 av Ivan Svanström m. Il. (c, fp, m. s) yrkas att 

riksdagen med anledning av proposition 1980/81 :48 beslutar att 5 * första 

stycket lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden får följande lydelse: 

Arv, som har tillfallit fonden.får helt eller delvis avstås till annan, om det 

med hiinsyn till uttalanden av arvlåtaren eller andra särskilda omständigheter 

kan anses överensstänuna med arvlåtarens yttersta vilja. Även i annat fall far 
arv avstäs till arvUitarens släkting eller annan person som har stått arvlåtaren 

nära. om det kan anses billigt. Arrsom utgörs av egendom, 1•ilken är 1•ärdefull 

frän kulturhistorisk ~y11p11nkt eller från natur- eller kult11rl'årdssynpunkt, får 

ai·stås till wuwn som har siirskilda förutsättningar att ta hand om egendomen 

på lämpligt siitt. 

B. I motion 1980181:1191 av Margareta Gard (m) yrkas att riksdagen 

beslutar att upphäva 3 kap. 7 * iirvdabalken. 

Utskottet 

Inledning 

Den arvsrättsliga lagstiftningen är sedan några år tillbaka föremål för viss 

översyn. ~I. a. skall familjelagssakkunniga enligt sina direktiv ta upp frågan 

om makes ställning i arvsrättsligt hänseende samt även granska systemet med 

secundosucccssion. Efter hemställan av riksdagen (LU 1975/76:30. rskr 

1975/76:340 och LU 1978/79:2, rskr 1978/79:6) utreder en särskild kommitte 

(Ju 1977:07) frågan om ställföreträdare för dödsbo som äger fastighet samt 

problemen med avveckling av dödsbos fastighetsinnehav och upplösning av 

samägande. 

I augusti 1977 tillkallades en siirskild sakkunnig för att utreda frågan om 

dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder samt vissa andra arvsriittsliga 

spörsmål. Den sakkunnige, som bedrivit arbetet under beteckningen 

utredningen om vissa arvsriittsliga frågor, avlämnade i juni 1979 betänkandet 

(Os Ju 1979: 11) Dödsbodelägares ansvar för avlidens skulder m. m. Betän

kandet har remissbehandlats. 

I propositionen har tagits upp vissa av utredningens förslag. Sålunda 

utmönstras den nuvarande principen att dödsbodelägarna blir personligen 

an_svariga för den avlidnes skulder, om inte boet inom en viss tid avträtts till 

förvaltning av boutredningsman clla till konkurs. I stället införs bestämmel

ser om att en bodelning eller ett arvsskifte, som sker innan den dödcs skulder 

har betalts, skall gå åter. 

Vidare föreslås nya hestiimmelser om dödsbodelägares rätt att föra talan i 

mäl som rör boet. Enskilda dödsbodelägare skall under vissa förutsiittning.ar 

få riitt att föra talan som parter i eget namn men för boets räkning. Förslaget i 

denna del innebär i huvudsak att nuvarande clomstolspraxis lagfästs. 
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Bcstiimmelserna om dödförklaring förcsl{1s ändrade på några punkter. 

Bl. a. skall den som har hcfunnit sig i livsfara och därefter försvunnit kunna 

förklaras död redan när ett {1r. och inte som f. Il. tre år. har förflutit från 

försvinnandet. 

I enlighet med vad polisutredningen i betänkandet (SOU 1976:6) Polisen 

har förordat föreslås i propositionen att polisen befrias från skyldigheten att 

ta hand om avlidna personers egendom. Denna uppgift läggs i fortsättningen 

enbart på socialniimnden. 

Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den I juli 1981. 

Utskottet kommer i det följande att närmare hehandla några av 

propositionens förslag. Övriga förslag i propositionen har utskottet inte 

funnit föranleda nfigra särskilda uttalanden från utskottets sida. Med 

anledning av en motion kommer utskottet vidare att ta upp fr{1gan om 

allmänna arvsfondens riitt att avstå egendom som är värdefull fritn 

kulturhistorisk synpunkt eller frän natur- eller kulturvårdssynpunkt. I denna 

fråga avgav utredningen ett förslag som inte har tagits upp i propositionen. 

Slutligen kommer utskottet att med anledning av en under den allmiinna 

motionstiden 1981 väckt motion behandla vissa frågor om secundosucccs

sion. 

Dödsbodelägares ans1•ar för den dödes skulder 

Om en avliden efterlämnar skulder svarar i första hand dödsboet för dessa 

skulder. I vissa fall kan dock dödsbodelägarna göras personligen ansvariga 

för skulderna. Bestämmelser härom finns i 21 kap. ärvdabalkcn (ÄB). Bl. a. 

svarar dödsbodelägarna för sådana skulder som de kände till när bouppteck

ningen förrättades eller som senare blivit kiinda för dem, om inte boet inom 

viss närmare angiven tid avträds till förvaltning av houtredningsman eller till 

konkurs. Dödsbodelägarna blir också personligen ansvariga för den dödes 

skulder, om de genomför bodelning och i~rvskifte trots att de vet att den 

dödcs skulder inte är hetalda. Även i vissa andra situationer föreligger ett 

personligt betalningsansvar. Bl. a. drahhas den som enligt ärvdahalkcn har 

skyldighet att se till att houppteckning förrättas men som försummar att göra 

detta inom fastställd tid. 

Som inledningsvis framhållits föreslås i propositionen att bestämmelserna 

om dödsbodelägares personliga betalningsansvar slopas och ersätts av regler 

om återgång av bodelning eller arvskifte som har skett i fall dä den avlidncs 

skulder inte har betalats. 

Utskottet vill till en början erinra om att reglerna om delägares personliga 

betalningsansvar kommit till i syfte att skydda borgenärernas intressen. 

Reglerna torde emellertid allmänt anses vara invecklade och svartillämpade. 

I praktiken är det därför sällan som en borgenär gör gällande personligt 

delägaransvar. Reglerna kan dock medföra ett synnerligen strängt personligt 

betalningsansvar för dödsbodelägarna. Det har sföunda inträffat fall di1r en 
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dödsbodcliigare p[1 grund av bristande kännedom om reglerna underlMit att 

förrätta bouppteckning inom föreskriven tid och drabbats av ett oinskriinkt 

betalningsansvar för den diides ~.kulder trots att deliigaren endast fött en 

mindre förmån av boet. Detta innebär i sin tur att en borgenär kan få full 

betalning för sin fordran trots att boet endast har små tillgångar. Enligt 

utskottets uppfattning bör sådana regler utmönstras ur lagstiftningen som 

kan ge till resultat att en borgenär fär sin stiillning förbättrad p[1 grund av att 

gäldeniiren avlider. 

Förslagl't i propositionen innebiir att den avlidnes borgeniirer inte liingre 

kan fä ut mer än som svarar mot tillgtmgarna i boet. De nya reglerna tar 

således på ett helt annat sätt än de gällande hänsyn till dödsbodelägarnas 

intressen. Genom regeln att bodelning och arvskifte skall Merg{1 om sådan 

förriittning verkställts innan den avlidncs skulder betalats ges borgeniircrna 

enligt utskottets mening ett tillfr·~dsstiillandc skydd. Utskottet vill vidare 

peka pli att borgenärerna ocksii skyddas av reglerna i 18 kap. 6 * ÄB om 

dcliigares ansvar för skador som delägaren under förvaltningen av boet 

genom vårdslöshet eller av upps;lt vällar borgeniirerna. Illojala förfaranden 

från dödsbodeHigarcns sida gentemot borgenärerna kan ocksä föranleda 

straffansviu genom reglerna i brottsbalken om g:äldeniirshrott. 

Enligt utskottets mening medför propositionens förslag en rimlig begriins

ning av dödsbodeliigarnas ansvar för den diides skulder. De nya reglerna är 

ocks{1 enklare att tillämpa iin de giillande. Med hiinsyn härtill och da förslaget 

inte leder till att borgenärernas rätt försämras tillstyrker utskottet proposi

tionen i denna del. 

Dödförklaring 

Om någon är borta och viss tid har förflutit sedan han veterligen senast var 

vid liv, kan enligt 25 kap. I ~ Ä B ansökan göras hos domstol om att han skall 

förklaras död. I allmänhet krävs att minst tio är har förflutit. Om den som har 

försvunnit är över 75 år vid ansökningstillfället. för ansökan dock göras sedan 

fem <lr har förflutit. Var den försvunne i livsfara vid försvinnandet. för 

ansökan göras efter tre år. I rättspraxis har ganska striinga krav ställts på 

bevisningen om att livsfara förel;lg (se NJA 1977 s. 118 och 1980 s. 44). 

De nuvarande reglerna har kritiserats. 81. a. har framhiillits att tiderna för 

ansökan om dödförklaring numera måste anses för ltmga. Utskottet erinrar 

om att utskottet i april 1978 i sitt av riksdagen godkända betänkande (LU 

1977178:21) med anledning av en motion anslöt sig till motioniirens 

standpunkt att tidsgränsen tio år för ansökan om .dödförklaring kunde synas 

alltför lång. Med hänsyn till att reglerna om dödfiirklaring var föremål för 

översyn av utredningen om vissa arvsrättsliga frågor var n;lgon iitgärd från 

riksdagens sida dock inte erforderlig. Utskottet underströk vikten av att 

utredningsarhetet bedrevs skyndsamt. 

I propositionen behålls huvudregdn tio år eller, om den försvunne var över 
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75 :lr. fem ar. Däremot föreslås att treårstiden för fall då den försvunne 

befann sig i livsfara förkortas till ett år. Vidare föreslås en uppmjukning av 

beviskraven niir det gäller livsfara. Dödförklaring skall sålunda kunna ske 

även i sädana fall diir det visserligen inte är utrett men ändå kan antas att den 

försvunne var i livsfara vid försvinnandet. För dessa fall där full bevisning om 

livsfara inte kan {1stadkommas föreslås dock att treårstiden behålls. 

Utskottet vill för sin del framhålla att reglerna om dödförklaring har stor 

betydelse för en försvunnens anhöriga. Med hänsyn till att en dödförklaring 

för med sig alla de rättsverkningar i personligt och ekonomiskt hiinseendc 

som inträder niir n{1gon har dött, är det emellertid angeHiget att dödförkla

ring för meddelas endast om starka skiil talar för att den försvunne avlidit. 

Limga tidsfrister minskar naturligtvis risken för oriktiga dödförklaringar. 

Som utskottet ovan anfört har emellertid de nuvarande tidsfristerna ansetts 

alltför långa. I kombination med det hårda beviskravet vid påstådd livsfara 

har reglerna lett till resultat som i vissa fall tett sig mindre tillfredsställande. 

Utskottet hänvisar härvid till det ovan angivna riittsfallet från 1977, som 

torde ha legat till grund för den motion som utskottet behandlade 1978. 

Reglerna om dödförklaring bör därför iindras. 

I propositionen har inte valts den lösning som utskottet ifragasatte 1978, 

nämligen en ändring av huvudregeln tio år. Förslagen om en uppmjukning av 

det nuvarande stränga kravet p{1 bevisning om livsfara och en sänkning av 

tidsfristen från tre till ett år i sådana fall där livsfara kunnat till fullo styrkas 

tillgodoser emellertid helt de syften som en reform enligt utskottets mening 

bör ha. It. ex. 1977 års rättsfall hade sålunda, om de nu föreslagna reglerna 

gällt. ansökningen om dödförklaring efter tre år med all sannolikhet kunnat 

bifallas. 

På anförda skäl tillstyrker utskottet förslagen i denna del. 

A 1!111ä111111 an·.1jimdc11s rätt att fJl'stå egendom 

Om den som avlider saknar arvsbcriittigad make eller släkting. tillfaller 

arvet allmiinna arvsfonden (S kap. 1 * ÄB). Egendom kan tillföras 

arvsfonden iivcn genom gåva och testamente. Hestiimmclscr om fonden finns 

i lagen ( 1928:281) om allmänna arvsfonden. 

Fondens egendom skall förvaltas av kammarkollegiet som en särskild fond 

för att främja v{1rd och fostran av barn och ungdom samt omsorg om 

handikappade (I §). 

Arv som tillfallit fonden kan avstits helt eller delvis till annan, om det med 

hänsyn till arvlätarens uttalanden eller andra särskilda omständigheter kan 

antas överensstämma med arvlåtarens yttersta vilja. Även i annat fall kan arv 

avst{1s till arvlåtarens sHikting eller annan person som har stlttt arvlåtaren 

niira, om det kan anses billigt. Beslut om arvsavståendc fattas av regeringen 

eller. efter dess bemyndigande, av kammarkollegiet. I vissa fall krävs 

riksdagens medverkan (5 ~). 
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Egendom som har tillfallit fonden och som inte har avståtts skall säljas. 

Enligt förordningen ( 1971 :727) om försäljning av staten tillhörig fast 

egendom m. m. skall elen säljande myndigheten se till att köpeskillingen blir 

elen högsta möjliga och att den i varje fall inte understiger egendomens 

saluvärde, om inte annat särskilt föreskrivs. Lös egendom skall säljas p{1 

offentlig auktion av den gode man som enligt 7 * arvsfondslagen har 

förordnats av tingsrätten att vid boutredningen företräda fonden (8 § 

arvsfondslagen ). Särskilda regler gäller beträffande tomtriitt och fordring-

ar. 

T direktiven till utredningen om vissa arvsriittsliga frågor anförde 

föredragande statsrådet att det visat sig att intresset att bevara egendom som 

har särskilt värde från kultur- eller naturvårdssynpunkt inte alltid kunde 

tillgodoses om egendomen skulle säljas för arvsfondens räkning i vanlig 

ordning. Statsrädet ansåg därför att det var befogat att på nytt ta upp frågan 

om att utvidga arvsfondens rätt att avstå egendom. Även när det inte var 

möjligt att fastställa vad som kunde stämma överens med arvltitarens yttersta 

vilja borde det vara möjligt att avstå egendom till förmån för museer, 

bibliotek, stiftelser och andra institutioner eller sammanslutningar som hade 

särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen på ett lämpligt sätt. 

Utredningen delade föredragande statsrådets uppfattning att gällande 

bestämmelser innebar nackdelar för egendom som iir värdefull från 

kulturhistoriska synpunkter eller med hänsyn till natur- och kulturvård. 

Bestämmelserna medförde enligt utredningen att sådan egendom i vissa fall 

inte kunde bevaras. Utredningen föreslog därför att arv som avsåg egendom 

som var värdefull från natur- eller kulturvfmlssynpunkt skulle få avstås till 

annan som hade särskilda förutsiittningar att ta hand om egendomen på ett 

lämpligt sätt. 
Samtliga remissinstanser som har yttrat sig i denna del har tillstyrkt 

utredningens förslag eller lämnat det utan erinran. I propositionen läggs dock 

inte fram något förslag till vidgad riitt till arvsavståcnde. Som skiil härför 

anförs att -· medan de nuvarande bestämmelserna om arvsavstående 

förutsätter en personlig anknytning mellan arvlåtaren och den som egen

domen skall avstås till - inncbiir utredningens förslag att arvsfonden skall 

kunna avstå egendom iivcn för att tillgodose vissa allmänna intressen. En 

sådan utvidgning väcker enligt departementschefcn frågan om inte avst{1ende 

bör få ske iiven för andra iindamål. Dcpartemcntschefcn nämner också att 

tanken på att avstående skall kunna ske i fråga om egendom av nu aktuellt 

slag tidigare avvisats på grund av vissa principiella betänkligheter. Härtill 

kommer enligt departementsche:fen att det i detta ärende inte har dokumen

terats vilket praktiskt behov som kan finnas av den av utredningen föreslagna 

möjligheten till arvsavstående. Enligt departementschefcn bör denna fråga 

och de övriga spörsmål som gäller en eventuell utvidgning av fondens 

möjligheter att avstå egendom utredas ytterligare innan slutlig ställning tas 

till utredningens förslag. Dcpartementschefen anser att utredningens förslag 
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får tas upp senare i lämpligt sammanhang. 

Att utredningens förslag inti: nu Higgs fram för riksdagen kritiseras i 

motion 175 (c, fp. m, s). Motionärerna anser det märkligt att regeringen först 

finner det befogat att utreda möjligheterna till arvsavst{1ende för nu aktuellt 

ändamål men - när sedan utredningen föreslår regler om sädant avst~\cnd<:: 

och detta förslag tillstyrks av remissinstanserna - anser att n{1gon lagiindring 

inte bör ske. Enligt motioniircrna är det angeläget att egendom som har ett 

kulturpolitiskt värde eller som är av betydelse från naturvårds- eller 

kulturvårdssynpunkt och som har tillfallit arvsfonden skall kunna överlåtas 

på kultur- och naturvårdande institutioner eller organisationer och inte. 

såsom ibland i dag sker, övertas av markexploatörer eller skingras åt olika 

håll. Att det finns ett praktiskt behov av vidgade möjligheter till arvsavstå

ende är enligt motionärerna ovedersägligt. Motionärerna anför vidare att 

den omständigheten att det kan finnas skäl att överväga möjligheten att avstå 

egendom även för andra ändamål inte rimligen bör föranleda att genomfö

randet av utredningens förslag skjuts upp till en avlägsen framtid. På anförda 

skäl yrkar motionärerna att 5 * arvsfondslagen ändras i enlighet med vad 

utredningen föreslagit. 

Utskottet konstaterar till en början att bestämmelserna om att egendom 

som tillfallit arvsfonden skall försäljas till högsta möjliga pris leder till att 

kultur- och naturvårdande institutioner och organisationer får i vissa fall 

svårt att förvärva egendom, som det är önskvärt att bevara. Av såväl 

utredningsdirektiven som utredningens betänkande framgår att den nuva

rande regleringen är till nackdel för de intressen som dessa institutioner och 

organisationer har att bevaka. Utskottet delar motionärernas uppfattning att 

det är angeläget att egendom av nu ifrågavarande slag kan övertas av sådana 

institutioner och organisationer, som har siirskilda förutsättningar att ta hand 

om egendomen på ett lämpligt sätt. Även om det inte torde röra sig om mer 
än något enstaka objekt varje år är det mot bakgrund av det anförda enligt 

utskottets mening ovedersägligt att det finns ett praktiskt behov av att ändra 

den nuvarande regleringen. 

Som framgår av departementschefens uttalanden har tanken på att öppna 

möjlighet att avstå kulturhistoriskt intressant egendom prövats tidigare. 

närmare bestämt år 1969. men då avvisats med hänsyn till de principiella 

betänkligheter som förelåg mot att utvidga arvsfondens ändamål för vissa 

speciella situationer. Regeringen har emellertid i utredningsdirektiven funnit 

det befogat att på nytt ta upp frågan om att utvidga arvsfondens rätt att avstå 

egendom. Varken utredningen eller någon av remissinstanserna har därefter 

funnit att principiella betänkligheter nu skulle tala mot den föreslagna 

utvidgningen av rätten till avstående. Utskottet kan för sin del ansluta sig till 

denna ståndpunkt. Att rätten till arvsavstående föreslås vidgad för att 

tillgodose vissa allmänna syften kan sjiilvfallet, såsom departcmentschefen 

påpekar, väcka frägan om inte arvsavstående bör få ske även för andra 

iindamål. Det förhållandet utgör dock. s{1som motionärerna framhållit, inget 
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bärande skäl för att nu till t'n oviss framtid skjuta upp en angelägen 

reform. 

Utskottet kan således inte finna att vad som anförs i propositionen mot ett 

genomförande av utredningens förslag har sådan styrka att man bör avstå 

från att nu ta stiillning till förslaget. Utskottet vill tillägga att mot 

utredningens förslag skulle möjligen kunna tala den omständigheten att ett 

avstående av egendom kan komma att innebära att fondens möjligheter att 

lämna understöd minskar. Som utskottet tidigare framhållit torde det dock 

kunna bli fräga om arvsavstiiende för nu aktuella ändamål endast i något 

enstaka fall om året. Enligt utskottets mening torde därför ett avst?1ende inte 

kunna i någon niimnvärd grad påverka fondens undt'rstödjande verksam

het. 

På anförda skäl ansluter sig utskottet till motionärernas stiindpunkt att 

utredningens förslag nu bör genomföras. 

I sin motivering till förslaget framhMler utredningen ~tt arvsavst[1ende för 

nu aktuella ändamål bör ske företrädesvis till museer. bibliotek. stiftelser och 

andra institutioner eller sammanslutningar. Ibland kan det enligt utredning

en vara lämpligt att avstå till förmån för kommuner. Utredningens förslag till 

lagtext öppnar emellertid möjlighet att också avstc'i egendom till fysisk 

person. Denna möjlighet kommenteras inte av utredningen. Kammarkolle

giet framhäller i sitt remissvar att med hänsyn till syftet med den föreslagna 

nya möjligheten till arvsavstående bör det enligt kollegiets mening inte vara 

möjligt att avstå egendom till fysisk person. Utskottet delar denna 

uppfattning. 

Sammanfattningsvis förordar utskottet att utredningens förslag om 

allmänna arvsfondens rätt att avstå egendom. som är av intresse från bl. a. 

kulturhistorisk synpunkt. genomförs. Den begränsningen av förslagets 

räckvidd bör dock göras att avstående endast får ske till juridisk person. 

Vidare bör enligt utskottets mening lagtextförslaget justeras så att det klart 

framgår att avstående endast för ske beträffande egendom som är av 

väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller 

kulturvårdssynpunkt. Den föreslagna bestämmelsen om arvsavstt1ende bör 

införas som en ny tredje mening i 5 *första stycket arvsfondslagen. Utskottet 

vill peka på att bestämmelsen i vissa fall kan konkurrera med föreskriften i 

första meningen. I dessa fall bör den föreskriften ges företräde. 

I utredningsdirektiven ifrågasatte föredragande statsrådet om inte ett 

arvsavsti1ende borde förenas med villkor om hur egendomen skulle förvaltas. 

Utredningen fann dock inte detta nödvändigt. Eftersom egendomen enligt 

den föreslagna bestämmelsen ju skall tillföras endast sädana sammanslut

ningar e. cl. som kan antas ha dt: bästa förutsättningar att sköta egendomen 

p{1 avsett siitt. anser inte heller utskottet det erforderligt med särskilda villkor 

eller föreskrifter. Utskottet förutsätter dock att beslutande myndighet alltid 

kriiver besked av den till vilken avståendet skall ske om hur egendomen är 

avsedd att förvaltas. Är myndigheten inte nöjd med beskedet bör den söka få 
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till stånd en överenskommelse med sökanden om de i1tgärder som liimpligen 

hör vidtas. Utskottet vill tilliigga att. innan ett avstäende sker. samrt1d 

normalt bör tas med myndigheter som har siirskild sakkunskap niir det giiller 

att avgöra om egendomen iir av s;ldant slag som bestiimmelsen förutsät

ter. 

l'olisens skyldighet att ta hand om ar/idens ('ge!llfom 

Enligt 18 kap. 2 * ÄU ftligger det polismyndighet att i vissa fall ta hand om 

avlidens egendom. Sedan polismyndigheten gjort detta kan myndigheten 

antingen tillkalla delägare att ta hand om egendomen eller göra anmälan till 

socialniimnden. 

Om den avlidne saknade hemvist hiir i landet gäller särskilda regler enligt 2 

kap. 3 * lagen om internationella rättsförh@anden rörande dödsbo. Om till 

polismyndighet har anmälts att s{1dan person har avlidit skall polismyndig

heten ta hand om den avlidnes egendom. om det hehövs. Är egendomen av 

ringa viirde kan polismyndigheten, sedan begravningskostnader m. m. har 

betalats, under vissa förutsiittningar lämna egendomen till anhörig till den 

avlidne eller till konsul för hans hemland. I annat fall skall polismyndigheten 

göra anmälan till domstol som har att förordna boutrcdningsman. 

I propositionen föresliis pil grundval av polisutredningens hetiinkandc att 

polisen befrias frfm sin skyldighet att ta hand om avlidna personers egendom 

och att denna uppgift i fortsättningen liiggs enhart pt1 socialnämnden. 

Utskottet erinrar om att i samband med behandlingen år 1976 av förslaget 

om införandet av dödsboanmälan prövade riksdagen med anledning av en 

motion frf1gan om polisens v{ird av avlidens egendom. Utskottet konstate

rade ( L U 1975176:66) att dödsboförvaltning inte var en i första hand polisiär 

uppgift. Enligt utskottets mening borde man i princip befria polismyndighe

ten från uppgifter som biittre kunde skötas av andra samhiillsorgan. 

Utskottet kunde emellertid inte utesluta att det alltjämt fanns ett behov av att 

pPlisen tillfälligt tog hand om avlidens egendom. Polismyndighets skyldighet 

att göra detta borde därför hcstf1 tills vidare. Utskottet strök emellertid under 

att ansvaret för egendomens vård i sådana fall snarast efter omhiinckrtagan

dct borde föras över p{1 socialnämnden. 

l\fot bakgrund av det anförda finner utskottet det tillfredsstiillande att 

polisen nu kan hcfrias från skyldigheten att ta hand om avlidens egendom och 

att denna uppgift, som iir en social uppgift. nu läggs en hart pa socialnämn

den. Utskottet tillstyrker förslaget. Utskottet vill emellertid tilliigga att 

lagiindringen inte innebär rnigon ändring i polisens allmänna skyldigh~t att ge 

upplysningar och hjiilp. Polisen kan därför undantagsvis- för att skador skall 

kunna undvikas pi1 egendom - bli tvungen att tillfälligt ta hand om 

egendomen till dess socialnämnden kan ingripa. 
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Sec1111dos11ccession 

Efterlevande mak1: saknar, om bröstarvingar finns. arvsrätt efter den 

avlidne maken. Den efterlevande har i dessa fall endast sin giftorätt. Vid 

bodelning mellan bröstarvingarna och maken erhttller maken - om tillgång

arna utgörs endast av giftorättsgods - därför hälften av tillgångarna. För att 

undvika splittring av dödsbon med ringa tillgångar har 1:n särskild bodel

ningsregel införts i 13 kap. 12 §andra stycket giftermålsbalk1:n (GB). Enligt 

denna regel äger efterlevande make alltid av makarnas giftorättsgods rn 
egendom till sit stort värde att den tillsammans med makens ev. enskilda 

eg1:ndom motsvarar fyra gång.er det vid tiden för dödsfallet gällande 

basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Basbeloppet är f. n. 16 700 

kr. Fyra basbelopp utgör således i dag 66 800 kr. 

Saknar äkta makar bröstarvingar har den efterlevande maken arvsrätt 

enligt 3 kap. ÄB. Maken leder dock inte härigenom utan vidare över all 

egendom till sina egna arvingar. Tvärtom bibehåller lagen en arvsriitt för den 

först avlidncs föräldrar och syskon men uppskjuter arvsrättens intriide till 

den tidpunkt då den efterlevande maken dör. Denna uppskjutna arvsriitt 

kallas vanligen sec11ndos11ccession och arvingarna kallas efterarvingar eller 

secundosuccessorer. Niir vid efterlevande makes död boet skall delas mellan 

denna makes egna arvingar och efterarvingarna gäller som huvudregel att 

vardera sidan tar hälften. Därest den efterlevande maken på grund av den 

ovan redovisade regeln i B kap. 12 § GB skulle ha fått hela kvarlåtenskapen 

- om bodelning hade skett efter .den först avlidne - så behöver enligt 3 kap. 

7 § ÄB den efterlevande makens arvingar dock inte vid dennes död dela med 

sig något av boet till den först avlidne makens släktingar. 

Regeln i 3 kap. 7 § ÄB innebiir således att om en make avlider i dag och 

kvarlätenskapen är 67 000 kr. skall vid den efterlevande makens död 

kvarUitenskapen i princip delas mellan resp. makes arvingar. Var kvarlåten

skapen i stället 66 500 kr. tillfaller vid den efterlevande makens död all 

kvarlt1tenskap dennes arvingar. 

I motion 1191 ( m) kritiseras regeln i 3 kap. 7 § ÄB, som enligt motionären 

kan leda till obilliga resultat. Efkrsom regeln är en bodelningsregel skall det 

verkliga värdet på kvarlåtensk<0:pcn gälla och inte bouppteekningsvärdct. 

som oftast är lägre. I bouppteckningen tas t. ex. fastighet upp till 

taxeringsvärdet som ju som regel understiger saluvärdet. Nu angivna 

förhallanden kan. när kvarlitten~;kapcn i bouppteckningen tagits upp till ett 

värde omedelbart understigande fyra basbelopp. leda till tvister om viirdct 

för varj1: sak i boet. Motionären anser att det inte ligger i rättsordningens 

intresse att framkalla sadana rättegångar och yrkar därför att riksdagen skall 

besluta upphäva bestämmelsen i 3 kap. 7 § ÄB. 

Utskottet behandlade viiren 1974 en motion med liknande svftc. I sitt 

betiinkande (LU 1974: 17) konstaterade utskottet att syftet med motionen var 

behjärtansvärt. De giillande reglerna kunde enligt utskottet leda till mindre 
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tillfredsställande resultat. Utskottet kunde dock inte ställa sig bakom det 

förslag till lagändring som motionären lagt fram. De i motionen och i de 

inhämtade remissyttrandena framförda synpunkterna fann utskottet emel

lertid värda att beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Utskottet föreslog 

därför att riksdagen skulle hos regeringen hemstiilla att motionen jämte 

utskottets betänkande skulle överliimnas till familjelagssakkunniga för 

beaktande. Riksdagen biföll utskottets hemställan. 

Med hänsyn till att den i motion 119 l väckta frågan således är föremtil för 

utredning bör motionen inte föranleda någon atgärd från riksdagens sida. 

Enligt vad utskottet erfarit kan familjclagssakkunniga beräknas avge ett 

betänkande med förslag i ämnet i slutet av år 1981. 

På anförda skäl avstyrker utskottet bifall till motionen. 

Hemställan 

Utskottet hemställer 

l. beträffande dödsbodelägares ansvar för de11 dödes skulder 

m.m. 

att riksdagen antar de i proposition 1980/81 :48 framlagda 

förslagen till 

a. lag om ändring i ärvdabalken, 

b. lag om ändring i giftermålsbalken, 

c. lag om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsför

hållanden rörande dödsbo. 

2. beträffande an·sfo11dens m·ståe11de av egendom 

att riksdagen med anledning av motion 1980/81: 175 antar i 

härvid fogad bilaga av utskottet framlagt förslag till lag om 

ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden. 

3. betriiffande sec1111dosuccessio11 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1191. 

Stockholm den 10 mars 1981 

På lagutskottets vägnar 

LENNART ANDERSSON 

Närvarande: Lennart Andersson (s), Bernt Ekinge (fp), Inger Lindquist (m), 
Ivan Svanström (e), Elvy Nilsson (s), Joakim Ollen (m), Arne Andersson i 
Gamleby (s), Martin Olsson (c), Ingemar Konrdsson (s), Olle Aulin (m), 
Owe Andreasson (s ), Marianne Karlsson ( c), Bengt Silfverstrand ( s), Margot 
H~ikansson (fp) och Ingrid Segerström (s). 



Lll 1980/81: l1 

Reservation 

Ansfondens avstående a\' e~endo111 (1110111. 2) 

Inger Lindquist (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 21 med "Utskottet 

konstaterar" och slutar på s. 23 med. "bestämmelsen förutsätter" bort ha 

följande lydelse: 

Utskottet konstaterar till en början att bcstiimmclscrna om att egendom 

snm tillfallit arvsfonden skall försiiljas till högsta möjliga pris leder till att 

kultur- och naturvi1rdande institutioner och organisationer ff1r i vissa fall 

S\ t1rt att förviirva egendom. som det iir önskviirt att bevara. Eftersom det i1r 

angcliigct att egendum av nu ifr<"1gavarande slag kan pft rimliga villkor övertas 

av st1dana institutioner och organisationer, som har siirskilda fiirutsiittningar 

att ta hand um egendomen pt1 ett liimpligt siitt. talar enligt utskottets mening 

skäl för motioniirernas hemstiillan att utredningens förslag nu skall 

genomföras. 

Som framgttr av departemenhchefens uttalanden har emellertid tanken p{t 

att öppna möjlighet att avst<1 kulturhistoriskt intressant egendom prövats 

tidigare. niirmare bestiimt {1r 1969. men d<I avvisats med hiinsyn till de 

principiella bctiinkligheter som före lag mot att utvidga arvsfondens ändamål 

för vissa speciella situationer. Enligt utskottets mening kvarstår dessa 

betiinklighcter. Som departementsehefen framh{tller förutsätter de nuvaran

de bestiimmebcrna om arvsavstilende att det föreligger en personlig 

anknytning mellan arvbtaren och den till vilken egendomen avstt1s. 

Utredningens och motionarernas förslag innebar att egendom skall kunna 

avstits iivcn för att tillgodose vissa ~llmiinna ändamtd. Om en siidan iindring 

av principerna för riitten till avstf1ende anses böra kumma till stt111d talar 

enligt utskottets mening starka skiil fiir att man. innan en stidan reform 

genomförs. niirmare utreder um det inte ocks[1 finns andra lika angeHigna 

iindam{1l för vilka an·savst:°1encle bör kunna medges. 

Utskottet vill vidare erinra om att fondens medel skall anviindas för att 

främja vård Ol'h fostran av barn och ungdom samt omsorg om handikappade. 

Om arvsfonden avstilr egendom i stiillet för att försälja den kommn fondens 

möjligheter att kunna dela ut medel för dessa synnerligen angcliigna iindam<ll 

att minska. Det biir beaktas att avsti1ende för de av utredningen och 

motioniirerna föreslagna aktuella iindam{tlen i det enskilda fallet kan riira sig 

om betydande belopp. t. ex. niir det iir fd1ga om faqighctcr. 

Mllt bakgrund av det anfön!a finns det enligt utskllttets mening skiil att 

iiverviiga om man inte i stiillet borde iindra försiiljningsförordningen p!t 

s<1dant stitt att kammarkollegiet i vissa fall skulle kunna försiilja egendom till 

ett bclPpp som understiger hiigsta möjliga försiiljningspris. Med en sådan 

regel skulle kultur- och naturd.rdande myndigheter och institutioner kunna 

förviirva egendom. som iir angeliigen att bevara. till ett rimligt pris utan 
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konkurrens av markexploatörer, samlare och andra som kan tänkas driva 

upp priset pa egendomen. Samtidigt har denna lösning den fördden att 

medel tillförs de angelägna ändamftl som fonden har att tillgodose. 

Sammanfattningsvis finner utskottet att utredningens förslag inte.1iu b'ör' 

genomföras. I stället bör. som departementschefcn framhäller, spörsmålen 

om en .utvidgning av fondens möjligheter att avst<'i arv bli föremål för 

ytterligare utredning. I det sammanhanget hör också möjligheten att ändra 

försiiljningsförordningen prövas. Utskottet erinrar om att riksdagen i 

oktober 1980 ( FilJ 1980/81:5. rskr 5) hegiirt prövning av huruvida möjlighet 

bör ges för arvsfonden att avstå medel som tillfallit arvsfonden enligt vissa 

bestämmelser i aktiebolagslagen. lagen om försiikringsriirelse. Jagen om 

bankrörclse och lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande 

dödsbo. Enligt lagutskottets mening ter det sig naturligt att samtliga nu 

aktuella fr{1gor utreds i ett sammanhang. Utskottet förutsätter att så kommer 

att ske utan att någon framstiillning hiirom behöver göras från riksdagens 

sida. 

Pa anförda skiil avstyrker utskottet bifall till motion 175. 

dels att utskottets hemställan under moment 2 bort ha följande lydelse: 
..., 

beträffande ar1"Sfo11de11s m·stående av egendom 

att riksdagen avslår motion 1980/81:175. 
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Bilaga 

forslag till 

Lag om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden 

Hiirigenom föreskrivs att 5 ~ lagen ( l 928:28 l) om allmiinna ar\'sfonden 

skall ha nedan angivna lydelse. 

N111.·arw1de ll'llelse ;\ 1· wskotter föreslagen lydelse 

5*1 

Arv. som tillfallit fondL'n, 11ul helt Arv. som har tillfallit fonden . .får 

elkr dcl\'is avst{1s till annan. om det helt eller delvis avsti1s till annan. om 

med hiinsyn till uttalandL'n <W anfa- det med hiinsyn till uttalanden av 

taren eller andra siirskilda omstiin- arvl{1taren eller andra siirskilda om-

digheter kan anses iivL'rL'nsst:;mma stiindigheter kan anses överensstiim-

mL'd arvltitarL'ns yttersta \'ilja. Även ma med arvl<ltarens yttersta vilja. 

i annat fall mil arv avst:'ts till arvlåta- Även i annat fall .får arv avstäs till 

rens sl:ikting eller annan person som arvlåtarens sliikting eller annan pL'r-

stått arvli1taren nära. om der kan son som har stittt arvliltaren niira. 

anses billigt. om det kan anses billigt. /\n• snm 

111görs m· egent/0111, l"ilkc11 iir m· 

viisentlig /Jeryt!cl.~c från k11/r11rhis10-

risk sy11{J1111kt eller .fi·1/11 11a111r- ellC'r 

kuliwTånlssyn{Jllllkl . .fllr ars/1/s 1ill 

juridisk person som har siirskilda 

Firutsii1t11i11gar all 111 lwnd 0111 egen

domen 11.1 liimplig1 siilt. 

Beslut om avstående a\· arv fattas av regeringen eller. dtL'r rL'geringens 

hemyndigandl'. a\' kammarkollegiL't. Utan riksdagL'ns tillsti1nd för beslut ej 

fattas om att till n<'1gon avsUt ·~gendom till ett viirde iiverstigande 200 ()(1(1 

kronor. 

Vill ni1gon att arv som tillfallit rllllden skall helt eller delvis avstiis. skall han 

ingL' sin ansökan till liinsstyreben i det liin diir den diidl' SL'nast haft sitt 

hem\'ist. Det itligger J:insstyreben att gl'nast underriitta kammarkollegiet om 

ansiikningL'n samt. etkr VL'rkstiilld utredning. till kollegiet insiinda handling

arna i iirendct jiimtL' L'get utli1tande. Kolll'giet har att. jiimte eget yttrande. 

insiinda handlingarna till rl'geringen. om icke kollegiet iiger hl'sluta i 

iirL'ndet. 

Denna lag triider i kraft den l juli llJ81. 

I S~naslo.: l\'lklso.: I l)7~:2YJ. 


