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Prop. 1980/81: 191 

om ändring i lagen ( 1'>27:77) om försiikrings;l\tal: 

bc-,lul<ld dL'll .\Il <tpril f<JSI. 

l~L'~L'l"ill!!L'll fi>l"L'\Lir rtk,tLtgc'll all ;111(;1 .kt 1<11·,l.1;_: tllll li.tr \;IC'.i:' llJ'P I 

hif,1g;1,k u1dr:1g ;1\· tL·gni11g-,p11>1n\..nll. 

Pa rcgcri11gu1s \ :ig11:1r 

TI IO!{B.J<)RN F.\I.LDI:--; 

11..\K . .\'i \\l:\lll'R<i 

Propositionrns hun1clsakliga inndrnll 

I pn>pt1sitit>llL'll fi>rL''L" L'll a11dri11g a\· l!l.t ~ trc·dj:.: 't\d;c·t li1r,:1kri11µ':1\

talslagcn . .\ndringcn i1111chiir att ngift ..;;11nhnL'11dc 111a11 lik,t:ill, lllL'd t>gift 

s;1111btic•ndL' b·innna niir dL·t µiilkr riittcn till fiir<ikring,hl'lnpp pa l'.l"lllld :1\ 

en tj:instcµruppliYfiirs;i kring. 

La~:indringcn a\ . ..,L'.., lrinla i kraft den I juli fllSI. 

\ Riksd11gc11 /081)'8/. I .<111•1/. \"r /lJ/ 
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Filrslag till 

Lag om iindring i lagl•n ( 1927:77) om fiirsäkringsa\tal 

I Lirigt:nom fiirL·skri\'s att IO..! * lagt:n ( llJ27:77) lllll fiirsiikringsavtal skall 

ha 11cda11 angivna lydelse. 

f"ijri·s/11g1•11 lrtld11• 

l ()..( *I 
.'\r fi11111<instagart: insatt. skall f1irsiikringshclnpp. Slllll utfallt:r dter 

f111,akri11gstagarL·ns död. ej i11gii i dt:nnt:s kvarliill'fökap. 

Ilar fiir<ikring,tagaren d'tt:rliim-

11.it m;ike eller hriisL1rvi11ge. skull, 

r/iir fiirordnandt:t lwtle kunnat av 

f<ip;;ikringstagarcn ätcrlrnllas, fiir

<11'ri11gsbdorpe1. s1l 1·i11 jl-.lga iir 0111 

1'_/ir•r/li11111c1tl stiirl>h11sdc/iigan·s giftti-

1 :111. riitt enligt I.~ kap. 12 *andra 

,t,·,·kcl gilfrrmtilshalken. riitt till 

Vl'tkrlag eller laglott. behandlas stl 

som om bl'lopret tillhört boet och 

tillagts fiirmi'mstagaren genom testa

mente. 

I fr:\ga llm tjiinstegrurplivfiirsiik

ri11!!, skall andra stycket ej tilliimpas 

pi1 belopp snm på grund av forsiik

ringen tillfallt:r make eller med husr

fll likstiilld k l'i111111 dler bröstar-

'inge. 

I tum 1:ficr fiirsiikri11gstagare11.1· 

chitl lrr111.1· borgeniirer i visst fall iiga 

h;illa sig till f0rsiikringsbdoppet. 

1·111tlgc1s i undra stycket 111· l 16 *· 
Denna lag triider i kraft den 

Ilar fiir,iik1 i11_[!,L1_l!arc11 dtaliim

n;1\ 111;1ke L'lln hni,t;1n·i11gL' och lrc1elc• 

fiirordnandt:t kunnat clterkall11.1 av 

fi1rsiikring .. ;1a!!-ar,:11. 1ke1/I fiirsiik

ringsbel11ppet 1·it1 haiik11i11gc11 111· 

tliiils/>(}(/('/iig111t•.1 gif1C1ri1tt. riitt enligt 

I.~ kap. 12 ~andra styL·kl'I gifterm:lis

balkcn. riitt till vederlag eller riitt till 

laglott behandlas snm 0111 bcl1ippet 

lu11{1' tillhört boet orh tillagts for-

111;·1nstag;irL'l1 gcnnm tcstamt:nll'. 

I fdga om tjiinstegrupplivförsiik

ring, skall andra styt:ket dock ej 

tilbmpas pi1 belopp som pi1 grund av 

försiikringen tillfaller en make eller 

111ctl make likstiilld perso11 eller 

11tlgo11 bröstarvinge. 

Om riitt för en al'lidc11 försiikri11gs

t11g11rcs borgenärer mt i visst fall hålla 

sig till försäkringsbeloppet finns 

/Jcstiimmelser i 116 ~ andra stycket. 

juli I lJI'\ I. 1\ldre be.stiimmelsi:-r giiller 

fi>rtfarande. om fi\rsiikringstagarrn har ;1\'lidit fiiri:- ikrafttr:idandet. 

1 Senaste lydelse 1971 :H80. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Ut draµ 

PIWTOKOI L 

vid n:gni11gssam111a11triidc 

j 981-04-10 

Närvarande: statsministern Fiilldin, ordförande, och statsd1dcn Ullstcn, 

Bohman, Wikström. Friggeho. Mog:1rd. DahlµrL'll. Asling. Siidcr. Kri·in

rnark, Burcnstam Lindcr. Johansson. Wir!Cn. I lnlm. Andersson. Boo. 

Winherg. Adelsohn. Danell. l'ctri. Eliasson 

l''öredragande: statsri\det Winberg 

Proposition om ändring i lagen ( 1927:77) om försäkringsavtal 

Lagen (1927:77) om försiikrinpavral (försiikringsavtalslagcn) inneh;"ilkr 

vissa regler om livförsäkringar. Enligt !02 * kan den som har tecknat en 

livförsäkring sätta in någon annan som fiirmiinstagarc. vilket innebär att 

denne fär riitt att uppbiira belopp som utfaller frim försiikringen. Försiik

ringshelopp som i ett sådant fall utfaller dter förs~ikringstagarens död ingiir 

enligt huvudregeln i !04 * första stycket inte i dennes kvarl[1tenskap. I fd1p1 

om livförsäkringar med återkalleliµa förmi.1nstagarforordnanckn giiller dock 

enligt 104 * andra stycket att hänsyn skall tas till forsiikringshcloppet vid 

beräkning av någon dödshodeliigares giftoriitt. riit! enligt 11 kap. 12 *andra 

stycket giftermålshalken, rätt till vederlag eller riitt till laglott. Fi"irsiikrings

heloppet skall då behandlas som om det hade tillhiirt hoct och tillagh 

förmånstagaren genom testamente. I vissa fall medför detta att fiirnrdnandt:t 

får jämkas på så sätt att vad som hehiiv~ fiir att diidsbodeliigarcs giftoriitt etc. 

skall kunna tillgodoses heta I as ur försäkringsbeloppet. 

År 1970 infördes ett nytt tredje stycke i 104 * fiirsiikringsavtalslagen. 

Denna bestämmelse innebär att undantagsregeln i paragrafens andra stycke 

inte skall tillämpas på belopp som på grund av en tjiinstegrupphfiirsiikrin!! 

tillfaller en make eller med hustru likställd kvinna eller ni1gon briistarvingc. 

Försäkringsbelopp som tillfaller en si'tdan förm{mstagarc utg~ir allts;1 alltid 

ograverade. 

I en skrivelse i februari 19X I till reµcringen har Arhetsmark nadens 

försäkringsaktiebolag (AFA). Kommunernas fiirsiikring\akticnolag (KFA), 

statens grupplivniimnd och statem liinc- och pensilins,·crk ( SPV). ,·ilka som 

försäkringsgivare svarar för merparten av samtliga tjiinstegrupplivfiirsiik

ringar, hemställt att 104 *tredje stycket försäkringsavtalslagen iindras sf1 att 

und;intaget från jämkningshestämmelscn i paragrafens andra stycke kommer 
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;111 om Lilla intc har;1 L'n k\'1nna ,om undn iiktcn,kapsliknande fi.irhallanLkll 

har -.;u1un;mh111t med en ;1\ liden m;111 utan ock-;i1 en man som undn sadana 

li1rhiilL1nde11 h;11 s;11n111a11hott mL·d e11 a\'liden k\·i11n;1. 

Till stiid för sin framställning har försäkringsgivarna anfört: 

I >c-11 >t;1tlig;1 !,!rttpplidnr-.:ikringL'lls samt AFA-. KFA- och Kl' 1-fiirs:ikring
arn;" st<mdardi-.eradl· frirm;1nstag;1rdiinndnamkn iir materiellt lika. Till och 
mc·d ;1r 1'!'74 g;illdc· att ;1\ s;1111111anho.:nde. endast k\'inna kunde \'ara 
f(Jrn1;inst;1garc·. Fr;111 Pch med I '17:'i giilkr emellertid att sammanbnendl' 
t1;1\''il'lt ki1n kan tilkrbnna' formanst;1garriilt. Mots\·arandc giillcr för 
lanthruk;1rn;1s ftirS:d,ring. Da famil_ieriittsknmmittt.:n a\'g.a\ sitt k1rsl;1g. om 
inftir:indl· ;1\ dL'l nu\·;iramk tredje· stvckl'l i ltl4 ~ fiirS:ikringsavtalslagen 
f;1nns intl' hl·st:1111mclsn i tji111stcgruppli\ fiirsiikringarna som tillfiirsiikradc 
dtcrln :indl· s;1111m;111ht>cndc 111:111 for,iikring,hclupp. Det f;11111s fiiljaktligen 
intL' nagut skid eller hdHl\ att l;1t;1 f1irslag.ct <llllfatta ;in;n manliga 
s;1111111a n IH >c' tllk. 

Den 11u\·;1ra11dc' utfurmningen a\· ltl4 ~tredje styck.:! forsiikringsavtalsla
gen innchiir att cfterkvande manlig sammanboende behandlas annorlunda 
och ogvnnsammare im dterin·;1nde kvinnlig sammanboende. Den kvinnliga 
sammanboende gar;1ntcras - i likhet med vad som giiller för make - erhidla 
hela liirsi1kringsbduppet ogra\·erat. Belopp till sammanboent.k man kan 
d;in:mot mt'll stöd a\ andra stvcket bli forcmal för jämkning. Olikheten i 
behandlingen. sum :ir herncndL' enhart p[1 mottagarens kön. kan inte sakligt 
motivera' tKh h;tr 0L·ks~1 uppfattats som oriittvis. Förhällandl'l har. som 
visats. inte uppkpmmit genom en medveten lagstiftningsiitgiird utan genom 
att lagstiftningen p;·1 denna punkt inte följt med den allmiinna ut\'ecklingcn. 
Vi anser dl'! synn.:rligen angel;iget att detta missförstiind sii snart ~om möjligt 
r;ittas till genom en ;indring i 104 ~ tredje stycket fiirs:ikringsavtalslagen. 

I skrivelse den 31 mars J 981 till justititedepartementet har Glitahanken 

anfiirl liknande synpunkter. 

Ocks[1 ja,!! anser att dL'n pätalade s:irbehandlingen av dtcrlcvamk 

samboende m:in b(1r undanröjas. La~stiftningcn om lidiirsiikringar. bl. a. 

JIJ-:1 ~ fiirs:1kringsavtalslagen. ses f. n. över fri111 olika aspekter av familje

lagssakkunniga (Ju 19711:52) och försiikringsriittskommitten (Ju 1974:09). 

DL'I kan dock antas dröja innan denna översyn har resulterat i ändrad 

lagstiftning. Den ifri1gasatta ändringen av 104 ~ tredje stycket försäkrings

avtalslagt•n hiir d:irf<ir genumforas redan nu. 

En s;irskild fr;'1ga i1r vilka kriterier som hör uppställas och vilken 

terminologi i iivrigt som blir anviindas i fr;lga om ogifta män och kvinnor som 

sammanle\'l'r med n{1gon av motsatt kön under äktenskapsliknande förhfil

landcn. Den fri1gan behandlas f. n. av familjclagssakkunniga. För att detta 

arb•~te inte skall föregripas bör det i detta sammanhang vara tillriickligt att 

hvta ut uttrvcket ··med hustru likst:illd kvinna"' mot orden "med make 

likstiilld person··. Denna lösning for ses som ett provisorium i avvaktan pi1 

result;1tl'l av familjl'iag-.sakkunnigas arbete. 

I KP-försäkrin,I! = förs~ikring medt.klad av Koopc:rationens Pl:nsionsanstalt. 
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I samband m..:d 1.kn f1iwrd;1d<.: i1ndring..:n i l(q ~ tr..:dj<.: ..,1yckL·t fi>r..,i1k

ringsa\'lalslagc11 hiir 11araµrak11 i iinigt iindras rL·d;1ktillncllt i 11:·1µr;1 

av..,L'cndcn. L1g:indringl'll hi.11 tr:ida i kraft dL'n l juli 19:-\ \. /\ldrc 

hc..,t:imrnl'i'L'I" hllr fllrtfar;111dL· !-':illa. lllll fiir..,:ikri11µ..,tagarc11 har a\'lidit fiirL· 

ikraft! r{ida11dl'!. 

l cnlighL't med tkl a11fiird;1 har inllm justiticdcpartL'!llL'ntet uppr:itt;1h ctt 

for..,!;ig till lag 0111 :indring i lagen ( 1927:77) om förs:ikringsa\'tal. 

L:ndcr lagstiltni11gS:irL'llCkh hl'l"edning har samr:1d skett med familjelag..,

sa kk un niga. fiirs:1 kring..,riit t...knmmittcn. S\'enska förs{ i kringshlllag.., riksffir

hund och h1lham. 

l.agstiftningsfra!,'.an ;ir enli!,!l min mcnin!! a\' siidan beskaffr:nhet alt 

lagr:1dets hiiramk skullL' sakna betydelse. 

Jag hcmstiilkr att reµeringen fiire~liir riksdagen att anta förslaget. 

RcgerinJ!Cll anslutL'r si!! till fiiredraJ!andens överviiganden och beslutar att 

gt:nom proposition fiiresb riksdagen anta det förslag som föredraganden har 

lagt fram. 




