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om ändring i äktenskapsbalken;
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Utkom från trycket
den 22 mars 2005

utfärdad den 10 mars 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 3 och 5 §§ äktenskapsbalken skall ha följande lydelse.

10 kap.
3 §2 Rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av personlig art skall inte ingå i bodelning om det skulle strida mot vad som gäller för
rättigheten. Dessutom skall pensionsrättigheter, även om de inte är av sådant
slag som avses i första meningen, undantas från bodelning enligt vad som
sägs i andra och tredje styckena.
Vid bodelning med anledning av en makes död skall en rätt till pension
som den efterlevande maken har på grund av pensionssparavtal enligt lagen
(1993:931) om individuellt pensionssparande inte ingå i bodelningen. Detsamma gäller en rätt till pension som den efterlevande maken har på grund
av en försäkring, om det belopp som skall betalas ut skall beskattas som inkomst. Om pensionssparkontot eller försäkringen ägdes av den avlidna maken, tillämpas i stället bestämmelserna i lagen om individuellt pensionssparande eller försäkringsavtalslagen (2005:104).
Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad skall en rätt till pension som någon av makarna har på grund av pensionssparavtal enligt lagen
om individuellt pensionssparande helt eller delvis undantas från bodelningen, om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick.
Detsamma gäller rätt till pension på grund av en försäkring, om det belopp
som skall betalas ut skall beskattas som inkomst och försäkringen gäller rätt
till
1. ålderspension eller sjukpension, eller
2. efterlevandepension om det finns en rätt till utbetalning av pensionen
vid bodelningen.
5 §3 Om försäkring eller försäkringsbelopp som vid försäkringstagarens
död tillfaller en förmånstagare finns bestämmelser i försäkringsavtalslagen
(2005:104).
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Om förmånstagares rätt enligt pensionssparavtal finns bestämmelser i
lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
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