
Lagutskottets betänkande 

1988/89:LU32 
Upphävande av reglerna om bevakning av 
testamente 

Propositionen 
I proposition 1988/89:88 föreslår regeringen (justitiedepartementet) efter 
hörande av lagrådet att riksdagen antar i propositionen framlagda förslag till 

1. lag om ändring i ärvd_abalken, 
2. lag om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden. 
3. lag om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden 

rörande dödsbo, 
4. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. 

Utskottet 
I propositionen föreslås att reglerna i ärvdabalken om bevakning av 
testamente upphävs. Lagändringen avses träda i kraft den 1 juni 1989. Till 
grund för förslaget i propositionen ligger familjelagssakkunnigas slutbetän
kande (SOU 1987: 18) Internationella familjerättsfrågor vari har föreslagits
förutom en ny internationellrättslig lagstiftning på familjerättens område -
att institutet bevakning av testamente avskaffas. 

I likhet med departementschefen anser utskottet att reglerna om bevak
ning av testamente numera knappast kan anses fylla någon betydelsefull 
funktion. Samtidigt förhåller det sig så, som närmare framgår av propositio
nen. att kravet på bevakning lätt leder till rättsförluster för enskilda 
människor. Utskottet delar därför uppfattningen att reglerna om bevakning 
av testamente nu kan slopas. I sammanhanget kan erinras om att spörsmålet 
aktualiserades i riksdagen vid 1986/87 års riksmöte med anledning av en 
motion vari påtalades vissa nackdelar som visat sig vara förknippade med 
bevakningsförfarandet och framfördes önskemål om att förfarandet skulle 
avskaffas. I sitt av riksdagen godkända betänkande LU 1986/87:18 avstyrkte 
utskottet bifall till motionen med hänvisning till att familjelagssakkunniga 
väntades lägga fram ett förslag i frågan. 

Med det anförda tillstyrker utskottet bifall till propositionen. 
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Hemställan 

Utskottet hemställer 
att riksdagen antar de i proposition 1988/89:88 framlagda förslagen 

till 
dels lag om ändring i ärvdabalken, 
dels lag om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden, 
dels lag om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållan
den rörande dödsbo, 
dels ock lagom ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. 

Stockholm den 18 april 1989 

På lagutskottets vägnar 

Rolf Dahlberg 
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