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Till statsrådet chefen föroch

Justitiedepartementet

Genom beslut den 23 juni 1994 bemyndigade regeringen dåvarande
chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Gun Hellsvik, tillkallaatt

särskild utredare med uppdrag äktenskapsbalkens regleröveratten se
bodelning för dem till principerna för det reformeradeattom anpassa

ålderspensionssystemet. 5 augusti 1995 förordnadesDen generaldirek-
Jacobson till Utredningentören Hans utredare. har antagit namnet

Utredningen makars pensionsrättigheter vid bodelning.om
Som sakkunniga förordnades den 14 november 1994 hovrätts-

Mats Dahl och departementssekreteraren Kerstin Stridsbergassessor
t.0.m. den 19 december 1994 19den december 1994 kanslirå-samt
det Mona Wildig. Chefaktuarien Bengt Bahr och försäkringsjuris-von

Anders Nehrman förordnades den 14 novemberten expertersom
1994.

Sekreterare fr.o.m.har den september 1994 varit1 hovrättsassessor
Ylva Norling Jönsson.

Härmed överlämnas utredningens betänkande SOU 1995:8 Pen-
sionsrättigheter och bodelning.

Experterna Bahr AndersBengt och Nehrman har särskiltavgettvon
yttrande.

Utredningens arbete härmed slutfört.är

Stockholm i januari 1995

JacobsonHans

Ylva Norling Jönsson
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Sammanfattning

Utredningen har haft till uppgift äktenskapsbalkens regleröveratt se
bodelning för dem till principerna för det reformeradeattom anpassa

ålderspensionssystemet. Utredningen har också bedrivit sitt arbete mot
bakgrund dessa principer. Det bör emellertid anmärkas attav
utredningens förslag oberoende det i det kommandeär av om
reformerade allmänna pensionssystemet införs möjlighet för makaren

dela pensionsrättigheter eller inte.att
konkretMera kan utredningens uppdrag sammanfattas så, att

utredningen utformaskall bodelningsregler får till följd attsom
pensionsrättigheter i utsträckning för närvarande beaktas vidstörre än

bodelning med anledning äktenskapsskillnad.en av
finnsDet åtminstone olikatvå på makars pensions-sätt att se

rättigheter i samband med äktenskapsskillnad.en
Enligt det pensionsrättigheter rättighetersynsättet ärena av

ekonomisk i princip bör delas lika mellan makarna påart som samma
andra tillgångar ekonomiskt värde.sätt som av

Enligt det andra makes pensionsrättighetersynsättet är störreen en
eller mindre del förmågamakens försörja sig efter äktenskapetsattav
upplösning, och utjämning mellan makarna pensionsrättigheter börav
därför komma i fråga bara i överensstämmelse med de princper som
gäller underhållsskyldighet efter äktenskapsskillnad.om

enligt utredningens meningDet går inte entydigt detsägaatt att ena
riktigt och det andra felaktigt. rimligtsynsättet är För resultatettatt

skall kunna i enskilda fall möjligtuppnås så många i ställetmåstesom
frågor brister i den makens pensionsskydd elleraccepteras att om ena

snedfördelning pensionsrättigheterna mellan makarna kanom av
komma både underhållsfrågor och vid flera olikaupp som rena
bodelningsregler. Fördelningen makarnas pensionsrättigheter kanav
inte heller isolerat måste betraktas del makarnasutanses som en av
ekonomiska förhållanden. Bedömningen bodelningsresultatettav om

oskäligt eller inte därförär bör grundas det samlade ekonomiskapå
utfallet för respektive make, varvid makarnas pensionsskydd bör vara

de omständigheter in.vägsen av som
Enligt nuvarande regler ingår till pension grund privaträtt på av

pensionstörsäkring eller individuelltpensionssparande inte i bodelning,
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längd, makarnas ekonomiskamed hänsyn till äktenskapetsdet inteom
övrigt skulle oskäligtförhållanden och omständigheterna i attvara

från bodelning.undanta pensionsrätten
pensionsrättigheters del förenklatUtredningens förslag för dessakan
anledning äktenskapsskillnadvid bodelning medinnebärasägas att av

till huvudregel, medan nuvarandenuvarande undantagsregel görs
Vid bodelning med anledninghuvudregel till undantagsregel.görs av

behållsförslaget nuvarande huvudregel ochdödsfall innebär attatt
i bodelningenundantagsvis in pensionsrättighetenmöjligheten draatt

bort.tas
Övriga tjänstepensionerpensionsrättigheter, ochformer t.ex.av

inte i framtiden ingå ienligt nuvarande regler, skall hellerATP
snedfördelning makarnas pensions-bodelning. Om det föreligger en av

förutredningen i första hand jämnaskydd anvisar vägar att uttre
försituationen efter äktenskapsskillnadolikheterna och förbättra en

otillräckliga möjligheterdåligt pensionsskydd ochmake har attsom
pensionsrättighet grundskyddet. Om maken har påsjälv förbättra en

pensionssparande, kanpensionsförsäkring eller individuelltprivatav
tidigareundan från bodelning med stöd denpensionsrättigheten tas av

förVidare jämkning tillämpasnämnda undantagsregeln. kan attnya
fågiftorättsgods ochsitt på sålåta den maken behålla sättmer av

pensionsskydd. Slutligen kanmöjligheter själv bättra sittpåstörre att
ofta i formförpliktas underhållsbidrag,den andra maken utge av

anskaffande pensionsskydd.användas förengångsbelopp, kan avsom
ekonomiskt makensförstärka denVad gäller möjligheten att svagare

enligtunderhållsbidragpensionsskydd måste ut-ett mangenom
principer gällermening i allt väsentligt deredningens acceptera som

principunderhållsreglerna. sådanefter 1978 reform En ärårs attav
försörjning efter äkten-för sinvarje make huvudregel svararsom

föremellertid finnsUtredningen detskapsskillnad. att utrymmeanser
vidprinciper fästa vikt den ekono-för dessainom störreatt ramen
tillgodose dettabehov pensionsskydd ochmiskt makens attavsvagare
finns möjlighetunderhållsbidrag, särskilt i den detbehov mångenom
från den andraengångsbelopp räknasdettagöraatt ett avgenom som

makens andel i boet.
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Författningsförslag

Förslag till

äktenskapsbalkenändring iLag om

äktenskapsbalkenHärigenom föreskrivs i fråga om
gälla,§ skall upphöradels 13 kap. 4 attatt

och §§10 kap. 3 46 och 8 §§, 9 kap. 11dels kap. 7 samtatt
följande lydelse.11 kap. § skall ha4

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

6 kap.
§7

försörjning.varje make för sinEfter äktenskapsskillnad svarar
undertill sitt underhållmaken behöver bidragOm den enena

andrafå underhållsbidrag denmakenövergångstid, har den rätt att av
ochtill dennes förmågaskäligt med hänsynmaken efter vad ärsom

övriga omständigheter.
sedanförsörja sig självsvårighetermakendenHar ettattena

synnerliga skäl,finns det andrahar upplösts ellerlångvarigt äktenskap
andra maken för längreunderhållsbidrag denhar den maken tillrätt av

i stycket.tid andraän angessom
tredjeenligtVid prövning

tillstycket skall hänsyn även tas
behövermakenden enaom

anskafandebidrag för av pen-
sionsskydd.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8§

Underhållsbidrag efter äkten- Underhällsbidrag efter äkten-
skapsskillnad skall betalas skapsskillnad skall betalas
fortlöpande. Finns det särskilda fortlöpande. Skall underhålls-
skäl, fär domstolen dock be- bidraget användas för anskaf-

bidraget skall be- fande pensionsskydd ellerstämma att av
talas med engängsbelopp. finns andradet särskilda skäl,ett

fär domstolen dock bestämma
bidraget skall betalas medatt ett

engängsbelopp.

9 kap.
l1§

Om make dör mal Om make dör målnär närett etten en
äktenskapsskillnad äktenskapsskillnadpågår, pågår,om om

skall de föreskrifter skall föreskrifterdesom avser avsersom
bodelning med anledning bodelning anledningmedav av
äktenskapsskillnad tillämpas. äktenskapsskillnad och bestäm-

melserna 10 kap. 3 § andrai
stycket tillämpas.

10 kap.
3§

Rättigheter inte kan Rättigheter inte kanöver- över-som som
låtas eller i fall låtas eller i fallär ärannat annatavsom som av
personlig skall inte ingå i personlig skall inte ingå iart art
bodelning stridadet skulle bodelning det skulle stridaom om

gäller för rättig-vad vad gäller för rättig-mot motsom som
heten. heten. följan-Härutöver gäller

Även det följer de.inteom av
stycket, skall tillförsta Vid bodelning med anledningratt

grund för- makespension pd död skall tillrättav en av en

Senaste lydelse 1993:933.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

tillkommer denmakarna pensionsäkring någon somsom av
efterlevande maken grundbodelning, påingå iinteäger avom
pensionssparavtal enligt lagenutfallande belopp skall beskat-

individuelltoch försök-- 1993:931inkomsttas omsom
pensionssparandegäller till inte ingå iringen rätt

gällereller bodelningen. Detsammaålderspension in-
till tillkommereller pensionvalidpension, rätt som

den efterlevande makenefterlevandepension fall påi
grund försäkring,till utbetalningdå rätt ut-omav enav pen-
fallande belopp skall beskattasföreligger vid bodelning-sionen

Ominkomst. pensionsspar-somen.
ägdestillkom- kontot eller försäkringentill pensionRätt som

maken, tillämpasden avlidnamakarna pånågon avmer av
bestämmelserna lagengrund pensionssparavtal stället iiav

individuellt1993:931 pensionssparan-enligt lagen in-om om
eller lagen 1927:77 för-dividuellt pensionssparande de om

bodelning. säkringsavtal.skall iinte ingå
med anledningVid bodelningtill iRätt pension som avses

äktenskapsskillnad skallandra och tredje styckena skall rättav
tillkommerdock eller delvis tillhelt ingå i pension som

makarna grundbodelning, det med hänsyn pånågon avom av
lagentill äktenskapets makar- pensionssparavtal enligtlängd,

individuellt pensionsspa-ekonomiska förhållanden omnas
helt eller delvis undantasoch omständigheterna randei övrigt

bodelningen, det medskulle oskäligt undanta frånatt omvara
ekono-bodelning. hänsyn till makarnasfrånpensionsrätten

miska förhållanden och om-
skulleständigheterna i övrigt

oskäligt pensionsrättenattvara
bodelningen.ingick i Detsamma

till grundgäller pension pårätt
försäkring utfallandeav en om

belopp skall beskattas som
och försäkringen gällerinkomst

tillrätt
ålderspension eller sjuk-

ellerpension,
falleperlevandepension i

till utbetalningdå rätt av pen-
vid bodelning-föreliggersionen

en.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§2

till har gjorts tillEgendom har gjorts Egendom somsom
enskild äktenskapstör- enskild äktenskapsför-genom genom
ord, liksom vad har i 0rd, liksom vad har iträtt trättsom som
stället för sådan egendom stället för sådan egendomsamt samt

denna avkastningavkastning dennaär ärav som av som
ienskild egendom, skall ingå enskild egendom, skall ingå i

bodelning makarna kommer bodelning kommermakarnaom om
vid bodelning- det viddet bodelning-överens överensom om

gäller sådan gäller sådanDetsamma Detsammarätt rätten. en.
till pension försäk- till pension försäk-grund på grundpå av av
ring eller pensionssparavtal ring eller pensionssparavtalsom som

i 3 § andra och tredje i 3 § andra stycket.avses avses
styckena. Har makarna kommit överens

makarna kommit enskildHar egendom skallöverens attom
enskild egendom skall ingå i bodelningen, skall sådanattom

ingå i vid bodelningenbodelningen, skall sådan egendom anses
vid bodelningen giftorättsgods.egendom utgöraanses

giftorättsgods. Sådan till pension pdutgöra ratt
grund försäkring ellerav pen-
sionssparavtal §3isom avses
tredje stycket skall ingainte i
bodelning, makarna kommerom

det vid bodelningen.överens om

ll kap.
4§°

inomHar den maken den andra makens samtycke årutan treena
äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattninginnan talan om

giftorättsgods sitt giftorättsgodsminskat sitt ellergåva använtgenom
till öka värdet sin enskilda egendom, skall den andra makensatt av

anledning äktenskapsskillnad beräknasandel vid bodelning med av
värdet giftorättsgodsetvärde eller det användagåvans avsom om

alltjämt hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes

Senaste lydelse 1993:933.
Senaste lydelse 1993:933.
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

motsvarandeminskas igiftorättsgodset skallsammanlagdadel i det
mån.

stycketi förstaVad sägsi första stycketVad sägs somsom
skallegendomenskild ävenskallenskild egendom även omom

sådana rättighetergällarättighetersådanagälla somsom
stycket3 § första3 § inte skall enligt 10 kap.10 kap.enligt

ingå i bodelning.Därvid skall skallbodelning. inteiingå
med ökningDärvid skallvärdetmed ökning avav enav

rättighetsådanjämställas för- värdeträttighetsådan enav
rättig-förvärvjämställasrättigheten. Vidarevärv avav

användning heten.makesskall, om en
med-gijtordttsgods harsittav

värdet pensions-fört att av egen
ellerförsäkring pensions-eget
ökat eller makensparkonto att

förmån grundförvärvat pd av
grundförsäkring ellersådan på

pensionssparavtal, bestäm-av
stycket till-melserna förstai
den andralämpas även om

samtyckz tillmaken har åtgär-
den.

1996.januarii kraft den llag träderDenna
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Inledningl

Regeringen beslutade 23 juni 1994 tillkalla särskild utredareden att en
ÄktB:s regler bodelning förför äktenskapsbalkensöver attatt se om

till principerna for reformerade ålderspensionssyste-dem detanpassa
Till utredningen har sakkunniga och varit knutna.met. experter

Enligt de regeringen meddelade direktiven bilaga skullelav
utredningen inriktning.ha följande

till pension grund frivillig, individuell pensionsför-Rätt på av-
säkring skall i ingå i bodelning efter äktenskapsskillnad.regel

skall gälla medel pensionssparkonto enligt lagenDetsamma på
1993:931 individuellt pensionssparande.om

Övriga tjänstepensionerformer pensionsrättigheter, ocht.ex.av-
jämkningsvisATP enligt nuvarande regler, bör kunna beaktas vid en

bodelning äktenskapsskillnad, det med hänsyn till makarnasefter om
förhållanden i det enskilda fallet uppenbart oskäligt undantaär att
rättigheterna skullefrån bodelningen. Detsamma detäven, om
bedömdes pensionsrättigheter enligt detlämpligt, kunna gälla
reformerade pensionssystemet situationer där makarna inteför använt
sig möjligheten dela pensionsrätt.attav

har haft sammanträden. Resultatet utredningensUtredningen tre av
arbete redovisas i detta betänkande.

utredningen kommer in sina överväganden och förslagInnan på
redogörs for huvuddragen i det allmänna pensionssystemet ochbl.a.

framtida reformerade pensionssystemet. Vidare lämnasdet upp-
lysningar tjänstepensioner och andra pensionsrättigheter. I ettom

ÄktB:s vid bodelningföljande avsnitt redogörs för regelsystem m.m.
kostnadsmässigaUtredningen berör också förslagens konsekvenser

förslagens jämställdhetsperspektiv.konsekvensersamt ettur
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2 pensionsrättigheterAllmänt om

flesta i dag pensioneras kan räkna med få pension..-De attsom
förmåner från olika håll. Grundläggande för den enskildes pensions-
skydd den allmänna pensioneringen, innefattar folkpensione-är som

försäkringen tilläggspensionringen och för allmän ATP. Vid sidan
den allmänna pensioneringen finns tjänstepensionssystem, förav som

de flestas del grundas kollektivavtal mellan arbetsmarknadenspå parter
omfattar i Sverige.och i alla löntagare Med harårenstort settsom nu

initiativ frivilligaockså allt fler valt tecknapåatt egetpersoner pen-
sionsförsäkringar tillförsäkrat sig kompletterandeoch på detta sätt
pensionsförmåner för álderdomen. Vidare förekommer sparande i
olika andra former medel för bygga ekonomisktett att ettsom upp
skydd inför álderdomen.

I detta kapitel beskrivs huvuddragen i det allmänna pensionssyste-
Vidare översiktligt de tjänstepensionssystemen,berörsmet. stora

varjämte för sådana pensionsrättigheterdet lämnas redogörelseen som
inte har samband tjänst privata pensions-något med närmast-
försäkringar pensionssparande. Ytterligareoch individuellt lämnas en
beskrivning förslaget reformerat pensionssystem, varefterettav om
kapitlet med särskilt avsnitt kvinnors pensionsrättig-avslutas ett om
heter.

Fr.0.m. den januari 1995 kan kön låta1 två avpersoner samma
registrera sitt partnerskap enligt lagen 1994:117 registreratom

3 § nämnda lag tillämpas bestämmelser ipartnerskap. Enligt kap. 1
författning till äktenskaplag eller med anknytning och makarannan

registrerat partnerskap ochmed vissa undantag motsvarande påpå sätt
registrerad Familjerättens regelsystem tillämpas således ipartner.

registrerat i den följandehuvudsak vid partnerskap. Vadäven som
framställningen makar alltsåäktenskap ochsägs ävenom avser

registrerade Registreratregistrerat partnerskap och partner. part-
särskiltnerskap och registrerad bara det påkallatnär ärnämnspartner

sammanhanget.av
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pensionssystemet2.1 allmännaDet

arbetarprincip alla bor elleromfattar ipensionernaallmännaDe som
folk- och tilläggspen-bådeHuvudförmåner inomi landet.här utges

Videfterlevandepension.förtids-, ochi form ålders-,sioneringen av
handikapp-folkpensionsfömiånemas.k. särskildahärav fimis desidan

pensionstillskott tillVidare utbetalasVårdbidrag.ersättning och
bostads-finnseller har låg ATP. Dessutomsaknarpensionärer som

och kaninkomstprövatpensionärer BTP,tillägg för är utgessom
bostadskostnader.pensionstagarensbidrag tillettsom

vid ålderdom,grundtrygghetfolkpensioneringenGenom ges en
Ålders- förtidspensio-ochhandikappsjukdom,långvarig gravt m.m.

desamma för allabeloppi princip enhetliga ärhär medutges somner
inkomster ellertidigareförsäkradesoberoende denoch således av

1993fr.o.m.folkpensionerna åravgiftsbetalning. Däremot är
föri detförsäkringstid så måtto rättberättigadesavhängiga den attav

minst 40bosättning i Sverige underfolkpensionoavkortad krävstill
intjänade ATP-minst 30 år medoch 65 ålder ellermellan 16 årsår

tids förvärvs-respektive kortaretids bosättningVid kortarepoäng.
proportionellt.folkpensioneni landet reducerasarbete här

ålderfrån 65folkpensionering årsfrånålderspensionEn tas utsom
96 % basbe-för räknatpensionstagare årförmotsvarar aven ensam

uppbärpensionär, makegift1995. Förloppet 34 272 kr år varsen
ålderspen-förtidspension,ålders- eller utgöri form helfolkpension av

l995. Pensionstillskott28 025 krbasbeloppet år78,5 %sionen av
basbeloppet. Den55,5 %med maximalttill ålderspensionärerutges av

pensionstagare utgörensamståendeminipensionen förgaranterade en
086 krmotsvarande 54dvs. 1995% basbeloppet, årdärmed 151,5 av

bostadstilläggHärtill kommer507 kr i månaden.ellerår 4 somper
tillbostadskostnadernadominerande delenden helttäcker enuppav

viss nivå.
skatte-de särskildaför pensionstagarebetydelse många är ävenAv

beskattningen.SGA vidsärskilt grundavdragi formförmånerna av
folkpension jämteenbartålderspensionär harinnebärDessa att somen

stigandeVidfrån inkomstskatt.praktiken befriadpensionstillskotti är
grundavdragetsärskildadetinkomst, ATP, avtrappast.ex.arman

successivt.
inkomstbort-enligt den s.k.uppbyggtATP-system ärDagens

princip bestämsipensionsförmånernafallsprincipen, vilken innebär att

l 199495: 100,199596 prop.statsbudget för budgetåretregeringens förslag till
januariålderspensionär from. denför gilt 1folkpensionbilaga 76 uttalas6 atts.

inte.pensionär ellermaken år% basbeloppet,alltid bör 781996 oavsett omavvara
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försäkrade haft under den- yrkesverksammadende inkomsterav som
vilka han förvärvsarbetat.det antal underdelen livet och årav av

den del den överstigerpensionsgrundande för ATP tillInkomsten är
1995 och36 000 kr förförhöjda basbeloppet för års.k. åretdet

270 000 1995.basbelopp kr år7,5 dettatill högst gångeruppgår
den pensionsgrundande60 % genomsnittetATP-pensionen utgör avav

15-årsregeln. Enligtden s.k.för de 15 bästa inkomståreninkomsten
förpensionsgrundande inkomsthuvudregeln krävs 30 år med rättatt

30-årsregeln.tilläggspension den s.k.oavkortadföreligga tillskall
pensionenpensionsgrundande inkomst reducerasmedVid färre år

proportionellt.
för-i första hand inkomsterPensionsgrundande för ATP är av

från för-från anställning ellerSådana kan härröravärvsarbete. annat
Medbedrivs i Sverige.aktiv näringsverksamhetvärvsarbete, t.ex. som

förmånerlikställs dessutom olikaanställningsinkornster ersättersom
arbetsskadeersätt-föräldrapenning,sjukpenning,sådan inkomst, t.ex.

utbildningsbidrag,Vårdbidrag,arbetslöshetsersättning,ning, vuxenstu-
SO-årsregeln får dessutomdelpension. uppfylladiebidrag och För att

vårdat barndå de än1982 föräldrar räkna år ärfr.0.m. år som yngre
inga ATP-poäng.sådana årår. Däremottre ger

2.2 Tjänstepensioner

pensione-sidan den allmännaSom inledningsvis finns vidnämnts av
för flestas del grundas påtjänstepensionssystem, deringen som

ioch omfattararbetsmarknadenskollektivavtal mellan stortparter som
Avtalspensionerna haravtalspensioner.Sverigealla löntagare isett
pensioneringen. Deden allmänna ärmedmånga drag gemensamma

pensionsrättig-intjänadeaktuella avtalsområdet.obligatoriska detpå
frånoch oftaarbetsgivare tillöverförbara frånheter är etten annanen

skulle bytaarbetstagarentillarbetsmarknadsområde ett annat, om an-
ställning.

avgifter frånväsentligtfinansieras i alltAvtalspensionerna genom
finansiering de faktiska pensions-principerna förarbetsgivarna, avmen

ellerför privatanställda heltvarierar Systemenåtagandena påtagligt. är
i med pensioneringen,för dock först ochdelvis fonderade arbetare

tryggade försäkring. Deutsträckningåtagandena ioch är stor genom
fördelnings-avtalspensioneringar bygger däremot påoffentliganställdas

fondering alls.huvudsak inteprincipen, och här sker i någon
förstafunktioner. För detfullgör i huvudsakDessa tresystem ger
inte före-situationer sådanpensionsförmåner i vissa rättde till närrätt

yrkesområdeninompensioneringen,ligger inom den allmänna t.ex.
efter-i form utökat65 ellermed lägre pensionsålder årän ettav
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levandeskydd. För det andra utbetalas ofta tillägg till de allmännaett
pensionerna. I genomsnitt kan detta tillägg till den varit yrkes-som
verksam under längre tid 10-15 % den pensions-sägas motsvaraen av
berättigades slutlön. För det tredje avtalspensionssystemen medger -
undantag för STP-systemet gäller privatanställda arbetare rättsom -
till pension också för inkomstdelar överstiger basbelopp.7,5som

2.3 pensionsrättigheterAndra

2.3.1 Försäkringar

årtionden frivilligtUnder har antalet tecknade livförsäkringarsenare
i privata försäkringsbolag ökat kraftigt. början 1980-taletI av var
banksparandet, uttryckt i hushållens disponibla inkomster,procent av
omkring sju det frivilliga försäkringssparandet,gånger större än men
under har försäkringssparandet tidvis jämförbarår legat påsenare en
nivå. Beloppsmässigt uppgick i och K-försäkringar tillsparandet P-
omkring 22 miljarder kr 1990. Under tioårsperioden 1978-1988år

den genomsnittliga ökningstakten i nytecknade P-försäkringar såvar
hög 25 %. Räknat i ökade nyteckningarna från 40 000antalsom ca
i början 1980-talet till 500 000 1990 se 1992:45,år Dsöverav
Individuellt pensionssparande, 90 ff, avsnitt 2.4 nedan. Församts.
den omfattasinte tjänstepensionssystem och harnågotsom av som
ingen eller liten privat försäkring effektivtATP är sättett att trygga
sin försörjning vid ålderdom eller långvarig sjukdom. medFördelen
försäkringar, jämfört med privat sparande, försäkringärannat att en
kan fullt skydd vid allvarlig sjukdom eller dödsfall redan frånge
tecknandet. Vidare till livränta livsvarig pensionrättger en vars
varaktighet oberoende pensionskapitalets storlek.är av

Livförsäkringar delas civilrättsligt in i kapitalförsäkringar och
livränteförsäkringar se 102 1927 försäk-och 118 lagen :77 om
ringsavtal; jfr Agell, Förmånstagareforordnanden vid livförsäkring. En
föreläsning familjerätt, ff.i SvJT 1976 321 Skillnaden består i atts.

utfallandedet försäkringsbeloppet vid kapitalförsäkring förhandpåär
bestämt försäkringsavtalet, det vid livränteförsäkringmedangenom
faller visst belopp vanligen månad under livstidut ett per personsen
eller under viss tid. skatterätten sker uppdelning efterInom andraen

i pensionsförsäkringgrunder P-försäkring och kapitalförsäkring K-
försäkring, redovisas i avsnitt 2.3.3. Redan skall anmärkassom nu
dels det den skattemässiga uppdelningen bestämmandeär äratt som

ÄktB:sför behandlingen enligt dels ojämförligtregler, den störstaatt
delen alla premier under årtiondena förde har betalatssenasteav som
privata försäkringar i svenska livförsäkringsbolag har P-försäk-avsett
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förnyteckning 1993årför livbolagenspremiernaårligaringar. De var
krmiljarder2tjänstepensionsförsälcringar närmareochP-försäkringar

Statistiskase SCB,K-försäkringarkr för260 miljoneromkringmot
1993kvartalet IfjärdeFörsäkringsbolagen undermeddelanden,

förmånligpensionsförsäkringprivatfallmånga som enmerenses
pensioneringsbehov.tillgodosekapitalplacering sättän ettett attsom

tjänstepensionsåtagan-avsnitt mångai föregående ärSom framgått
det klartfallandra ärförsäkring. I mångatryggade attden engenom

konkretinte har någotförsäkringfrånpensionsförmånertillrätt
emellertid svårtdetåtskilliga fall kan attmed tjänst. Isamband vara

eller inte,änstepensioneringhar karaktärenförmånernaavgöra avom
betydelsedistinktion hakan dennai avsnitt 3framgår storoch som

förmånerna.behandlingenäktenskapsrättsligagäller dendetnär av
pensionsförsäk-tillhandahållitförsäkringsbolagenharlängeSedan

tjänstepension. Dessakollektivavtaladsaknartillringar sompersoner
ochhandelsbolagidelägarefåmansbolag,aktieägare ibl.a.ärgrupper
till-anställdafirmaenskildinnehavarekommanditbolag, samtav

arbetsgiva-kollektivavtalsbundnafrikretsen hoskalladehörande den så
kollektivavtal.bundnaintearbetsgivare ärhosanställdaoch avsomre

ochkommanditdelägareaktiebolag,idelägarekandessaAv grupper
enskildmedantjänstepension, ägarefåanställdaär avpersoner som

kommanditbolagikomplementärerochhandelsbolagifirma, delägare
börsammanhangdettapensionsförsäkring. Iprivathänvisade tillär

tjänstepension,hakanhandelsbolagitill delägaremakenoteras, att
pensionsförsäkring.privatsjälv hamåstemedan delägaren

förpensionsplanerfrivilligaanvändningentid harPå avsenare
såväl sådanaHärmedmarkant.tjänstepensionering ökat avses

kollektivavtaltill någotknutnaintepensionsplaner är somsom
basbe-10årsinkomstmed högre änför tjänstemänplanersärskilda
självafårbestämmelser rättkollektivavtalsenligt attvilkalopp, ett

hänförpensionskostnad,arbetsgivarensdeldenhurbestämma somav
planer ärDessaskall disponeras.basbelopp7,5till lönedelarsig över

kanstandardplanlämpligförinomkonstrueradeså att enramenman
ochönskemålindividenssåväl företagettillanpassningargöra som

förhållanden.
planerförmånsbaseradepremiebaserade, ävenoftaPlanerna är men

pensionslöftet ibestårförmånsbaserade planer attVidförekomma.kan
premiebase-medannivå,vissförmån påtillförsäkrasanställdeden en

årligensigutfásterarbetsgivarenkännetecknas attplanerrade attav

utländskaförlivförsâkringsbolag. IntressetZUppgifiema svenskasåledesavser
statistikRiksbankensEnligtår.underemellertid ökatlivförsäkringsbolag har senare

tilllivförsäkringsbolagutländskaK-försäkringar iförpremiebetalningamauppgick
1993.miljarder kr åromkring 4
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betala premie ofta relateradär till den anställdes lön. Framfören som
allt inom premiebaserade planer det vanligtär den anställde självatt
har rådighet hur hansöver pensionsskydd utformas.stor Anställda

bestämmandemed inflytande i företaget har härutöver möjlighet att
påverka fördelningen mellan lön och pension.

Försäkringarna inom dessa planer oftast ägdaär arbetsgivarenav
under anställningstiden, till följd planernas flexibilitet imen av ges
regel den anställde inom förrätten premieåtagandet ingå detatt ramen
enskilda försäkringsavtalet för arbetsgivaren. Vid anställningens slut
eller vid pensionsåldern brukar försäkringarna iövergå densenast
anställdes ägo.

3.2 Individuellt pensionssparande

Den 1 januari 1994 infördes lagen 1993:931 individuelltom
pensionssparande. Tidigare hade det långsiktigt bundna sparande som
får ske enligt särskilda, Skatteregler varit förbehålletgynnsamma
sparande pensionsförsäkring. Sådana försäkringar innehållergenom
normalt såväl försäkringsmoment. Denett sparmoment ettsom nya
lagen innebär sparande enligt motsvarande skatteregler skall kunnaatt
ske helt försäkringsinslag,även inom för individuelltutan ettramen
pensionssparande. Enligt förarbetena prop. 199293:l87 94 är etts.
grundläggande motiv för bredda pensionssparandet ökaatt att
konkurrensen detta sparande. En utveckling med fler aktörer ochom
sparprodukter bör innebära bättre anpassning till kundernas skiftande
behov bättre kostnadseffektivitet.samt

De Skatteregler redan tidigare gällde för sparande i pensions-som
försäkring gäller för det individuellaäven pensionssparandet senya

avsnittäven 2.3.3. Avdrag för sparandet således det dåårges
sparandet sker. Avdragsutrymmet gäller för pensions-gemensamt
försäkring och det individuella pensionssparandet. Inkomstbeskattning
sker först pensionsbeloppennär betalas Vidare beskattasut. av-
kastningen pensionsförsäkringskapital till lägre skattesats denänav en

gäller generellt för kapitalinkomster. Reglerna för det individuellasom
pensionssparandet har i övrigt utformatsäven efter förebild de be-av
stämmelser gäller för pensionsförsäkring. Det innebär bl.a.som att
utbetalningar ålderspension enligt huvudregeln får ske tidigast dåav

uppnått ålder 55 år och utbetalningarna normaltattspararen en av
skall ske under minst 5 år.

Också de civilrättsliga regler gäller för pensionsförsäkring harsom
i möjligastörsta utsträckning överförts till gälla för det indivi-ävenatt
duella pensionssparandet. Det innebär möjlighet förordnaatt om
förmånstagare förbud överlåtelse, belåning och pantsättning,samt mot

Enligt 2 kap. §l lagen individuellt pensionssparande fårm.m. om
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inlåning, isparformerna andelarsparandet ske i eller flera aven
fondpapper.allemansfond aktier och andravärdepappersfond och samt

skatterättsliga2.3.3 Vissa regler

P-försäkringmellan pensionsförsäkringskatterätten skiljerInom man
skatterättsliga indelningenK-vförsäkring.och kapitalförsäkring Den

kapitalförsäkringkring begreppetmedför helt gränslinje änannanen
indelningen Agell, a.a..redovisade civilrättsliga Kommu-den ovan

definition vad P-för-KL tillhandahållernalskattelagen ärsomaven
mening K-försäk-livförsäkring skatterättsligsäkring. All iärannan

ÄktB:s definition be-bodelningsregler anknyter till KL:sring. av
pensionsförsäkring.greppet

utgångspunkterna vid utformandetSom tidigare nämnts var en av
individuellt pensionssparande reglerna såsparformenden attav nya

för P-försäkring seskulle lika de regler gällerlångt möjligt vara som
l99394z85, Vissal992l93zl87. Genom1992:45 ochDs prop.prop.

Skattereglerlivförsäkring, har också vissaskattefrågor rörande som
omotivera-P-försäkringar ändrats i syfte utjämnatidigare gällde för att

båda pensionsformerna.de skillnader mellan de
med tanke försäk-Definitionen P-försäkring har uppställts påav

anvisningarna till 31 §föreligger enligt KLringens syfte. P-försäkring
sjuk-ålderspension,andra försäkringsbelopp inte skall utgå änom

invalidpension ellerjanuari 1994 användespension före den 1 termen
endast för-efterlevandepension. Efterlevandepension får tillkomma

sambosmakes ellersäkringstagarens make, sambo och barn samt
barn.

visar sig naturligtvis iförsäkringskategoriernaSkillnaden mellan
inbetalade premien förbeskattningsreglerna. Vid P-försäkring denär

försäkringstagarens inkomstbe-försäkringen principiellt avdragsgill vid
utfallande försäkringsbeloppskattning under detår, attsamma

KL. Avdragsrätteninkomst tjänst 46 § 2beskattas ärmom.som av
till basbelopp år. Förflesta inkomsttagare begränsadför de ett per

10årsinkomst basbeloppegenföretagare och med högre änpersoner
kapitalförsäkring K-försäkringsärskilda Vidgäller avdragsregler. är

avdragsgill vid beskattningenförsäkringspremierna intebetalning av
utfallande försäkringsbeloppinkomster,försäkringstagarens ärmenav

uppskjutna beskattningensidan skattefria. Tanken bakom denandraå
försäkringsbelopp, pensionen, börför P-försäkring utfallandeär att

premiernainkomst tjänst,beskattas enligt vanliga regler attmenom av
också få avdragsgilla.då bör vara
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Avdrag för för försäkring medges intepremie annans

gäller frivillig, individuell P-försäkring godtas med undan-När det ett
inte försäkringstagaren försäkrad. Undantagetäntag annan som

innebär P-försäkring kan tecknas makes eller med makepåatt
jämförlig sambos liv till förmån för barn under 20 Syftet med dettaår.

möjlighet till kompensation för ökningundantag denär öppnaatt en
kostnaderna för barns skötsel uppkommer maken avlider.av som om

P-försäkringspremieAvdragsrätten för bygger på synsättet att
från aktiva verksamhetstiden uppskjuten förvärvsin-pension denär en

komst. försäkringsbranchens sida har efterlysts avdragsrätt förFrån en
försäkring ägd make. Motsvarande krav har under år ävensenareav
framförts i riksdagsmotioner. 199394:85, Vissa skattefrågorI prop.
rörande livförsäkring, avvisas tanken ändrad avdragsordningpå en
med följande 37.uttalande

Pensionsskyddet för hem- deltidsarbetande makar i vissoch har
utsträckning 1988 beslutade avvecklingenförsva den årats genom

allmärma epensionen. äktenskapslagstiftningenden Denänav nya
började gälla medförde förändrin förårsom samma ar samma

tidigare uvudregelninnebar frångående denDen ett attgrupp. av
privata P-försäkringar skulle bli föremål för bodelning vid äkten-
skapsskillnad. Huvudregeln i stället värdet P-är att enu av en

bodelning mellanförsäkrin i huvudsak inte skall ingå i arna.m
ständiga innebär i sinful särbeskattningen inkomstDen nuva-av

utformning make försäkrinrande bl.a. endast den är stagareatt som
iberättigad till avdrag för försäkringäirtlgiften.Som l 1970är ett

tillsärbeskattningsreform slo igen 1973års ades årn rätten
ing den skattskyldigesavdrag för premier för P-försä ägssom av

Genom ändringen hindrades utnyttjande makarnasmake. ett av
skilda marginalskattesatser.

Regeringen konstaterar det finns behov förbättrad ålders-ettatt av
för makar med ingen eller låg förvärvsinkomst. Enligt e-pension re

fram försringens mening detta dock inte skäl läggautgör att nu a
avdragsordning. Avdragsfrå kan isoleraändrad inteom an sesen

medöverväganden kan b i aktuella bör skeoch de fortsatta som
utgångspunkt från principen särbeskattning makar.om av

överlåts bodelningSkattskyldigheten följer ipensionsrän genomsom
samband äktenskapsskillnadmed

livstid överlåtas endast till följdP-försäkring får under den försäkrades
konkurs elleranställningsförhållande, utmätning, ackord, genomav

tillfrån makenbodelning. P-försäkring kan således överlåtasEn ena
livstidbodelning. Under makarnas kanden andra i samband med över-

med anledninglåtelsen vid bodelning under äktenskapetske såväl som
skatteplaneringälctenskapsskillnad. syfte motverkaI att genomav

infördesmarginalskattöverföring P-försäkring till make med lågav
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pensionutfallandebeskattningenregel innebar1975 att avsomen
inteöverlåtelsen,tiden efterföröverlåtarenskulle ske hos även om

underhåll tillperiodisktförberättigad till avdragöverlåtaren var
makarnaavdragsrättförelåg sådanVid tidpunktendenförvärvaren. om

åtskilda.levde
skattskyl-kvarståenderegelngällerjanuari 1994den lFr.0.m. om

äktenskap. Sombeståendebodelning undervid ettendastdighet
inteavdragvidarebestämmelse gällertill dennakomplement att
för-tilläganderättendetbetalas efterpremierförmedges attsom

äktenskap, ochbeståendebodelning undersäkringen övergått genom
individuelladetskiljer sig. lmakarnadetta gäller även senareom

inbetalningarytterligareordningengäller denpensionssparandet att
bodelning.kontotöverlåtelseefterfårinte göras genomaven

Ökat efterlevandepensionförutrymme

betalaskundeefterlevandepensiongälldejanuari 1994den 1Före att
s.k. för-efterlevandepension ellerantingenut som enen rensom
livsvarigantingenefterlevandepension kansörjningsränta. En vararen

skulle denefterlevandepensionOm barneller temporär. mottog en ren
20 Denfyllde år.barnetoch upphöra närdock temporär senastvara
den tillåtnainomangiven förmånstagaresärskiltbetalades tillut en

länge någonvissa villkor, såunderutgick,Försörjningsräntakretsen.
levde.i den tillåtna kretsen

tillmöjlighetoftast fanns störreinnebar detRegleringen att en
iförsörjningsränta änutgickpensionenpensionsutbetalning när som

självaFörutombetaladesefterlevandepensiondåde fall ut.renen
berodde detta påmedförsäkradekollektivt attmedkonstruktionen

åldersgräns.till barn någon övrekunde utgåförsörjningsränta utan
försörjnings-inställning tillrestriktivintagitharstatsmakterna en

sådanskatteanpassningtillmöjligheterdegrundpåränta enav
försäkradesskulle denreglerinskränkandeUtanutbetalning kunnat ge.

ocharvsskattnärståendetill hansföras utankapital kunna över utan
ålderspension.behovförsäkradesdentillgodosesyfte förelåg attatt av

för-uppnås. Förinkomstskattefördelar kunnaSamtidigt skulle att en
ställdesP-försäkringskulle godtasförsörjningsräntasäkring med som

försäkringsersättningutbetalningangåendekravdärför vissa avupp
premieinbetalning.och

underP-försäkringarkonstateras39199394:85I atts.prop.
mindresparande ochalltinnehållakommitharår att avavmersenare

efterlevandepensionutnyttjaFörutsättningarnaförsäkringsskydd. att en
det vidareheterförändrats,vidareskattelättnader harsyftei uppnåatt

sänkningarbl.a.Förändringar i skattesystemet,propositionen.i av
avkastnings-införandetför inkomstskatten,marginalskatthögsta av en
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skatt P-försäkringskapitaletpå och sänkning iarvsskatten kom-av
bination med den alltjämt gällande avdragsramen för frivillig P-
försäkring har kraftigt minskat möjligheterna utnyttja P-försäkrings-att

i skatteundandragande syfte.systemet
försäkringsföretagensFrån sida framhölls den komplicerade för-att

sörjningsränteregleringen fordrar mycket kostnadskrävande kontroll-
funktioner och andra betungande administrativa göromål. Företagen
har också pekat reglerna begränsatpå för valfrihetatt ett utrymmegav
och flexibilitet och därför hämmade produktutvecklingen på pensions-
området.

Med hänsyn till de redovisade skälen till densamt attovan
pensionsform lagen 1993:931 individuellt pensionssparandesom om
erbjuder medger barn ålder kan förmånstagare tillatt oavsett vara
efterlevandepension ansåg departementschefen kravet pensionatt att
till efterlevande barn skall upphöra barnet fyllernär 20 bordeår
slopas. Samtidigt infördes krav minst fempå års utbetalningstidett

för pensionäven till barn och möjlighet begränsa utbetalnings-atten
tiden till den tidpunkt då barnet fyller 20 förår såväl P-försäkring som
individuellt pensionssparande. Departementschefen övervägde i
propositionen vissa begränsande regler borde behållas för efter-om
levandepension förtill barn hävda syftet med skattelättnaderna,att
dvs. pensioneringsändamål skall föreligga. Tanken avvisadesatt ett
emellertid med motiveringen starka skäl talar behållaatt mot att
sådana begränsande regler enbart skall gälla försäkringsom-påsom
rådet. neutralitetFör skall råda mellan P-försäkring och in-detatt nya
dividuella pensionssparandet bör de begränsningar gäller försom
sparformerna lika, uttalade departementschefen. Reformenvara
innebar de särskilda reglerna försörjningsränta vid P-för-att om
säkringar slopades fr.o.m. den januari 1994.1

Återköp P-försäkringav

Ett innebäråterköp försäkringsbolaget frigörs från sina förpliktelseratt
försäkringstagaren utbetalning det aktuella åter-mot genom en av

köpsvärdet i förtid livförsäkring.på annullerad Vid utbetalningenen
tillkommer återbäring. Om P-försäkringens tekniska återköpsvärde

till högstuppgår basbelopp och premier för försäkringen inte harett
betalats under den IO-årsperioden får den hindersenaste utan av
skattereglerna återköpas. För övriga fall får Skattemyndigheten, om
det föreligger synnerliga skäl, dispens medge återköp P-för-genom av
säkring. Samma regler gäller för individuelladet pensionssparandet.

Skattemyndighetens dispens i sig inte tillräcklig förär återköpatt ett
skall komma till stånd. Det krävs också prövning återköpsfråganen av
hos försäkringsbolaget. prövningDenna bl.a. försäkringstek-görs på
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för-enskildadethosgrundernaUtformningengrunder.niska av
Skatte-prövningen.därvid utgångenpåverkarsäkringsföretaget av

försäkrings-det hosförstskall därför ske närprövningmyndighetens
återköphinderavtalsmässigaförsäkrings- ochklarlagts motbolaget att

föreligger.inte
återköpmedgeSkattemyndighetenfickjanuari 1994ldenFöre om

infördesskälsynnerligakravet påsärskilda skäl. Närdet förelåg
följande prop.bl.a.i lagtörarbetenadepartementschefenuttalade

199394:85 52:s.

pensionsspa-markerarför återköpreglernaUppstranmingen attav
inskränk-sparandelångsikti bundetrandet är genomett som

skattesubventio-motiverarmedlenföi överningarna rätten att oga
balanseratill delkan sägasåterköpsreglernaSkärpningen enavnen.
Samtidigtefterlevandepensionreglernaliberaliseringen m.m.omav

förenkling.föreslåsreglerdeinnebär ensomnya
förskäletvägandedetdockmeninregeringens ärEnligt tyngst

återkö-intressetallmännaåterköpsvi koren detskärpning attaven
livför-förförutsättningarnaomfattningsådanfårinte attenpen

rubbas.kapital laceringarsäkringsföretagens
skalldispensprövningeninnebärsynnerli skRekvisitet att varaa

ensregelmotsvarande distilli motivenandenarestriktiv. Ustarkt
P-för-gällabör örpensionssparandet ävenindividuelladetför

ochskälsynnerligadispensregeln kräverdärsäkring. Det attangavs framstårutbetalningutebliven närmasttilavsedd närämär att enas
dispensigt förtillräcintearnhölls det är attstötande. Det attsom

ochsvårigheterekonomiskaallvarliiskattskyldige hamnatden a
205.9293:187pro 1ömmandeförhållandena är s.. bördispensförgrundtillomständigheter kanDe eniggasom

interimliuppkommaskulleför deriskensådana att enattvara
sigiEkonomiska trångm ärförsäkringstagaren.förutseskunnat av

skäl för disinte ens.
återköpetnäringsidkareför närdispensmedgesFör närvaran e

Sådanasverksarnheten.närindrift ifortsattsäkerställabedöms en
intebörklarofta svåra ägga, ut-omständigheter, är att ansessom

idispensgrunden ärför dispens. Densynnerliga skälgöra nya
fall dåsäkerhetsventil i säregnaavseddstället mersom en

ensions-trängande behovochpenbartmedförförhållanden ett avu
jälpatillsåledessyftarensmöjligDis attkåpitalet. eneten av
stötande.direktframståritaletåsningi somarmarssomaav

kanförsäkringstagarenföreligdispens kanFörutsättningar ör oma
avgörande förheltterköp ärochobeståndpåvisa han är ettattatt

konkurs.personligundvikamöjligheten att

generellsynvinkelskatterättsligvidareFörsäkringsgivaren har uren
belopp. Denna rättsmåP-försäkringaråterköparätt avseratt som

%understiger 30återköpsvärdetekniskaförsäkringargäller avvars
förgällerengångsutbetalningtillmotsvarande rättEnbasbelopp.ett

såvittpensionsutbetalningstillfálletförstavid detpensionssparinstitut
pensionssparkonto.belopp påsmåavser
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kapitalbehållning2.4 Pensionssystemens

Enligt redovisning Pensionsberedningen beräknades 1989åren av
totalt 3,3 miljoner arbetstagare ha varit försäkrade för formnågon av
avtalspension. dessa 000 statligtAv 555 anställda, miljonl kom-var
munalt anställda drygt 13 hos landstingen och knappt 23 hos
kommunerna, 600 000 privatanställda tjänstemän, 1 miljon privatan-
ställda arbetare och 200 000 tillhörande andra tjänstepensionssystem.
Enligt uppgifter från Kommun- och Landstingsförbundens pensionsut-
redning utbetalades 1990 sammanlagtår omkring 21,5 miljarder
kronor till knappt 1,2 miljoner förmånstagare inom privat och
offentlig sektor. Avtalspensionssystemens kapitaltillgångar uppskatta-
des samtidigt till 360 miljarder kronor inkl. vad enligt ITP-ca som

för privatanställda tjänstemän i balansräkningar. Densystemet avsatts
totala pensionsskulden i alla avtalspensionssystem på privat och
offentlig sektor beräknades 1990 600år miljarder kronor.utgöra ca

Vid tidpunkt beräknades fonderna för privata pensions-samma
försäkringar till omkring 200uppgå miljarder kronor. samladeDen
kapitalbehållningen för AP-fonden 426 miljarder kronor 1990,år
avtalspensioner och individuellt tecknade pensionsförsälcringar kan
sålunda beräknas ha till 000 miljarderuppgått 1 kronornärmare år
1990. Härefter tillgångarnahar i fonderna vuxit ytterligare se
angående uppgifterna i detta och föregående stycke SOU 1994:20 s.
25

2.5 Ett reformerat pensionssystem

2.5.1 Huvuddragen i reformen

Riksdagen har den 8 juni 1994 beslutat genomgripande ändringarom
i reglerna för ålderspension bet. 199394:SfIJ24 och rsk. 199394:
439. Beslutet innebär riksdagen i allt väsentligt godkänt deatt
riktlinjer för reformerat ålderspensionssystem föreslagits iett som
regeringens propositionen Reformering det pensions-allmännaav

prop. 199394:250. Förslagen i propositionen bygger i sinsystemet
Pensionsarbetsgruppenspå betänkande Reformerat pensionssystemtur

SOU 1994:20 och den uppgörelse träffades inom arbetsgruppensom
mellan företrädare för de dåvarande fyra regeringspartierna och
socialdemokraterna.

Propositionen inga lagförslag riktlinjerdeupptar utan anger som
vägledabör reformeringen ålderspensioneringen. Enligt vadav som

i propositionenuttalas har regeringen för avsikt återkommaatt senare
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reformenutformningenförslag till denmed närmaretill riksdagen av
statsbudgetenför anslagsposter påkonsekvenserlagförslag,jämte

m.m.
till skapareformensyftar föreslagnapropositionen denEnligt ettatt

ålderspen-inkomstrelateratavskiltsocialförsäkringsgrenarandrafrån
samhälls-förskall robustpensionssystemsionssystem. Detta vara mer

medfalletförändringar vaddemografiska ärekonomiska och än som
ipensionssystemet högrereformeradeskall detordning. Vidaredagens

fördelnings-samtidigt dekaraktärförsäkringsmässiggrad somges en
i propositionen.vidareheter dettydliggörs,politiska inslagen

dess bidragsyftar till ökapensionssystemet ävenReformeringen attav
dagensgradtill det i högre änsparandet ochsamhälleligatill det att

redovisas huvud-följandedetarbetsutbudet. Iskall stimulerasystem
i reformen.dragen

förenade medpensionsgrundande ochi daginkomsterDe ärsom
Därtillreformeradei detskall detpensionsrätt även systemet.vara

för s.k. barnår,inkomsterför fiktivakunnaskall pensionsrätt ävenges
värnpliktstjänstgöring m.m.

pensionsgrundande inkomster18,5 %skallPensionsrätten utgöra av
förmänstak.till Motsva-belopp,pensionsgrundandeandraoch ettupp

i formpensionssystemetin tillskall betalasbelopprande av en
egenavgiftarbetsgivaravgift,kanålderspensionsavgift, utgå somsom

arbetsgivaravgiftegenav-skallegenavgift. Därutövereller allmän en
inkomst-deålderspensionsavgiften påhalvagift tilluppgår uttassom

avgiftfrån dennaförmånstaket. Intäkternaöverstigerdelar senaresom
tillinkomstslag skall,pensionsgrundandeAllaförs till statsbudgeten.

avgiftsgrundande.från i dag,skillnad vara
16,5 procentenheterhuvuddelenanvändsavgifterinbetaldaAv -

för för-inompensionerfinansiera utgåendetill ettatt ramen-
ålders-procentenheter2motsvarandedelningssystem. En avsumma
medelpremiereserv. Dessaindividuellpensionsavgiften tillavsätts en

deneller,enskilde självkapitalförvaltare dendenförvaltas utser omav
statligval förvaltare, någonaktivtsjälv någotenskilde inte gör avav

förvaltare.
skallvärnpliktstjänstgöringochför bl.a. barnårfiktiva inkomsterPå

Avgiftsbetalningama finansierasålderspensionsavgift.betalastaten
premiere-fördelnings- ochfördelasskattemedel och påmed allmänna

reglerna härför.de allmännaenligtservkontona
vid beräkningavsnitt 2.130-årsregler seochDagens s.k. 15- av

livsinkomstprincipen.blipension föreslåsinkomstrelaterad ersatta av
förväntade åter-utslagen denlivsinkomsten, påbestämd delEn av

Livsinkomstprincipenpensionen.medellivslängden,stående utgör
likaskallpensionsgrundande inkomster vägainnefattar också allaatt
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vid beräkning ålderspensionen under livettungt denäroavsettav
tjänats in.

Värdet intjänad pensionsrätt inom tördelningssystemet skall acku-av
muleras successivt. Denna behållningen räknas årligen med ettupp
index följer den allmänna inkomstutvecklingen.som

Vid ålderspensioneringen skall det årliga pensionsbeloppet från för-
delningssystemet fastställas de indexeradeattgenom summan av pen-
sionsrättema divideras med s.k. delningstal. Vid bestämmandeett av
delningstalet skall enligt propositionen beaktas återstående medel-
livslängd vid pensioneringstillfallet, befolkningsdödligheten under för-

inkomstskillnadervärvsåren, mellan och kvinnormän och vissen
diskonteringsränta. definitivtEtt delningstal fastställs för varje årsklass
vid ingången det dåår i fråga fyller 65 år.av personerna

Utgående pensioner från fördelningssystemet skall årligen räknas
med indexnämnt med avdrag eller tillägg för så mångaupp nyss pro-

centenheter den reala förändringen i indextalet avviker frånsom en
tillväxtnorm, s.k. pris- och följsamhetsindexering. Följsamhetsindexe-
ringen innebär prisuppräkningen pensionerna justeras efter handatt av
med hänsyn till den faktiska samhällsekonomiska utvecklingen. Vid en
tillväxt tilluppgår räknas pensionerna i takt medsom normen upp
prisförändringarna. Om tillväxten högre, fårär pensionärerna -

prisuppräkningenutöver påslag på pensionen. Om andraåett extra-
sidan tillväxten lägre, inteär full kompensation för prisök-utges
ningarna.

pris-En och följsamhetsindexerad pension innebär förhållandevisen
högre pension i början pensionärstiden löneindexeradän rentav en
pension. Skillnaden mellan förvärvsinkomst och pensionsinkomst blir

Åinte lika andra sidan kommer den standardnivå pensionä-stor. som
inte iuppnått utsträckning vid löneindexe-attren samma som en ren

ring höjas med tiden. Med löneindexerad pension skulleatt renten
standardsänkningen för den nyblivne pensionären bli större men
äldre pensionären blir, desto högre skulle också hans standardnivå bli,
vid fortsatt allmän standardhöjning i samhället.en

Pension från premiereservsystemet skall bestämmas avkastningenav
fonderadepå medel och enligtutgå försäkringsmässiga grunder. Det

kapitalbelopp de till premiereservsystemet avgifternaavsatta gettsom
upphov till jämte den faktiska avkastningen dessapå medel skall alltså
fördelas det antal under vilkaöver år pensionen kan beräknas komma

utbetalas. De utgående pensionerna från premiereservsystemetatt
kommer inte pris- och följsamhetsindexeras eller indexeras påatt annat

enligt fastställdasätt några regler. I stället kommer uppräkningen av
den premiereservbaserade pensionen under pensionärstiden att vara
beroende den faktiska avkastningen kapitalet i premiereservsy-av av
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försäkrade skall välja sådan pensionDe kunna tastemet. att ut
livsvarigt eller fem eller tioantingen under år.

omfattarRiktlinjerna för det reformerade pensionssystemet vidare
garantipensionssystem skall alla pensionärerett separat som ge en

enligtgrundtrygghet. Garantipensionen skall förslaget prop. 19934:
ff folkpension och pensionstillskott.250 163 nuvarandeersättas.

för folkpensionärerSamtidigt skall det särskilda grundavdraget vid be-
skattning slopas. Garantipensionen skall skattepliktig påvara samma

förvärvsinkomster inkomstrelaterad ålderspension.ochsätt som
Beträffande bostadstillägget numeradet kommunala ersatt av

i propositionen särskiltbostadstillägg för pensionärer uttalas att ett
principbostadsstöd riktat till pensionärer kommer i ound-att vara

gängligt under överskådlig tid framöver. Bostadstilläggen bör därför,
vidare principenligt vad uttalas i propositionen, tills ,kvarstå isom

oförändrade.
konstruerad utfyllnad till denGarantipensionen skall vara som en

inkomstrelaterade pensionen för viss lägsta nivåatt garantera samten
tillförsäkra pensionstagare med begränsad inkomstrelaterad pensionatt
reellt tillskott till pensionen. den har tjänat in tillFör rättett som en

pension utifrånviss inkomstrelaterad pension, skall utgående beräknas
till inkomstrelateradeviss basnivå fylls med hänsyn denpåen som

pensionen ökar högre inkomstrelateradpensionen den totalaså att
in-pension pensionären har. Utfyllnaden skall upphöra dennärsom

komstrelaterade pensionen överstiger viss angiven högsta nivå.en
För den inte har till inkomstrelaterad pension alls,någonrättsom

nivågarantipension fast lägstagaranti på någotutges en somsom en
utfyllnadöverstiger den basnivå garantipensionens utgår från. Försom

enligt förslaget 2,1 basbelopp förår räknat skall denna nivå vara
gift pensionär.ensamstående och 1,87 basbelopp för De angivna

970 respektive 66lägstagarantinivåerna brutto 74 kr 759 krmotsvarar
6 respektive 560 kr i månaden 1995 ocheller 240 kr 5 åråret caom

grundskyddsnivån jämförinnebär således viss höjningen av om man
utfallet från grundskyddet. En ensamståendedet nuvarandemed

pensionär pensionsinkomster i övrigt kommer enligt förslaget vidutan
kommunalskattesats 31 % ha garanterad årlig pensions-attom enen

nivå ligger 2 000 kr högre med dagens regler SOUännettosom ca
216 199394:250 167 ff.1994:20 och prop. s.s.

Övergången till reformerade pensionssystemet föreslås ske grad-det
i princip inte det reformeradevis. födda före 1935 berörsPersoner av

för inkomstrelaterad pension. föddaregler De årärsystemets som
ålderspension beräknad1935 fram till och 1953 får sin medmed år ett

enligt ochsuccessivt ökande antal 20-delar det reglersystemetsnya
1954föddaresterande del enligt nuvarande För årsystem. personer

tillämpas fullt allaeller skall det regler Förut.systemetsnyasenare
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reformerade reglerutsträckning berörs deti någon systemetsavsom
pensionsrättberäkningi förgången tid vidinkomsterbeaktas även av

väljs någotpremiereservsystemetInominom det systemet. ennya
övergångslösning.avvikande

Delning pensionsrätt mellan makar2.5.2 av

dela pensions-eller skall kunnafödda 1954Makar båda är senaresom
pensionssy-reformeradeframöver tjänas in inom deträttigheter, som
frivilligskall och1993942250 129 ff. Delningprop.stemet varas.

bestånd såtiden för äktenskapetsfortlöpande, för underske år år
utträde intelänge systemetur

in-makarålderspensionsrättigheter tvåinnebär deFörslaget att som
ochläggspensionssystemet årtjänat i det reformerade ett samman

pensionsrätt för till-åretvardera makendelas på så sätt att som
tillöverförs frånhälften. värdegodoförs i princip Det enen mansom

medellivslängd.kvinnors längremed hänsyn tillkvinna räknas ned
itill räknasfrån kvinnaÖverfördPensionsrätt uppen manen

motsvarande mån.
tilloch fårmakarnadelning skallAnmälan göras gemensamt avom

därefter. Anmälanfr.o.m.börjar åretföljd delning ägaatt omrum
fr.o.m.med verkan åretensidigt makeutträde kan göras enav

därefter.
ocksåintedet börpropositionen anförs också övervägasI att om

omfattasskulle1935 1953 kunnaundermakar födda åren av-
förberetts inomfråga har därefterdelningssystemet. Denna ramen

l994:G,pensionsreformen SförGenomförandegruppenarbetet i som
bakom överenskom-fem partier stårföreträdare för debestår somav

ochålderspensionssystemetallmännareformering detmelsen avom en
beredningenfortsattamedverka i deni uppdraghar att pen-avsom

preliminära stånd-intagit denGruppen har därvidsionsreformen.
för gifta därinte skalldelningsinstitutet ståpunkten öppetatt enpar

2.före 1954 se bilagaföddabåda makarna åreller ärav
pensionsrätt hardelningtill diskussionerBakgrunden de somavom

ienligt vaddecennierna sägsförts under de gångna är, pro-som
följande. Den132 i huvudsak199394:250positionen prop. s.

familjenarbetsuppgifterna inomfördelningentraditionella somav -
i successivtviss tid framöver,gälla änsarmolikt kommer ävenatt om

oftast denkvinnanutsträckning innebär ärmindreallt taratt som-
kanskehemmet. Hon avstårför barnen ochhuvudsakligadet ansvaret

tid. sinlang Idelvis under iblandhelt eller rättfrån förvärvsarbete en
får inkomsteri livet lägremedföra honkan detta ävenatttur senare

yrkeskarriär. Kvinnan tjänarfrån börjanhon påän satsat en egenom
omfattning hennespensionsrättigheter i sådaninte inhärigenom att
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kvinnan från inkomsterålderspension Att avstårmotsvarar marmens.
förutsätter ivissa tider för hand barn och hemunder att ta om

utsträckning.allmänhet förvärvsarbetar i fullatt mannen
familjeekonomin,förvärvsaktiva tiden fungerarUnder den trots att

från bär förhållande-kvinnan inkomster,avstår attgenom mannen en
försörjningsbördan. säkerligen devis del Dessutom utgårstörre av

funderarflesta i denna situation de allskvinnor och övermän om-
efter ålderspen-framtida pensionsutfallet från makarnadet ävenatt-

standard och dela de ekonomiskasioneringen skall leva påpå samma
efterfinns. Om sedan skiljer sig kanskemakarna ettresurser som -

kvinnan generellt relativt möjlig-långvarigt äktenskap har småsett-
pensionsskydd. gäller för det fallheter bättra sitt Detsammapå egetatt

nuvarande reglerna inte tillåteravlider före kvinnan. Att deatt mannen
från den maken till denpensionsrättigheter kan föras överatt ena

att kvinnaninnebär alltså vidandra de detär överens enomens om
den ekonomiskaäktenskapsskillnad eller dödsfall mistegårett om

framtrygghet ålderdomen hon kan hapå emot.settsom
reformerat pensions-framhålls det medpropositionen vidareI ettatt

i propositio-principer föreslåsuppbyggt enligt deärsystem somsom
föreligger avgörandeteknisk synvinkel inte längre någranen, ur

för delning pensionsrätt.hinder ett systemmot av
reforme-det allmärmaalltså enbart pensionsrättigheter inomDet är

mellan makar.rade delas renodlatpensionssystemet skall kunnasom
individuellafrivilligaPensionsrätt inom tjänstepensioner,ATP,

pension grund pensionssparav-pensionsförsäkringar och till pårätt av
propositionen framhålls docktal skall således inte kunna delas. l att

delningligger bakom förslagetde principiella synpunkter om avsom
delvis förasreformerade pensionssystemet börpensionsrätt inom det

prop. 199394:250former pensionsrättigheterdessa andraöver på av
ÄktBiändring reglerna138 föreslås skeDetta omgenom en avs.
grundpensionsrättigheter vid bodelning påbehandling makars avav

äktenskapsskillnad.

pensionsrättigheter2.6 Särskilt kvinnorsom

förvärvsfrekvensen bland kvinnorl993l94z250 32I uttalas attprop. s.
infördes. Andelenökat under de drygt 30 sedan ATPår gåttsom

förinkomst lika högkvinnor med pensionsgrundande är nästan somnu
kvinnorgäller bådei samtliga åldersklasser. Detsåmärmen gott som

förvärvsfrekvensSkillnaden imed och kvinnor minderåriga barn.utan
83 % kvinnorna64-åringarna, därbland de äldsta, 55är störst av-

1992.jämfört 92 tjänade in ATP-poäng år Dennamed % männenav
kvinnor i de äldre generatio-skillnad förhållandetåterspeglar det att
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haft helt förvärvsmönster kvinnor.har Jäm-änett annat yngrenerna
förelser i övriga åldersklasser visar skillnad mellan ochpå mänen
kvinnor högst procentenheter.på ett par

successivt förvärvsfrekvensen bland kvinnor visar sigökadeDen
ATP-pensionärer bland ålderspensio-också i växande andel yngreen

det vidare i propositionen. Statistiken intjänadheter ATP-övernärer,
andelen kvinnligabland de förvärvsarbetande pekar ålders-rätt attmot

fortsätta öka och alltmerpensionärer med ATP kommer närmaattatt
ålderspensionärernivå, samtligasig dvs. såmännens gott som

förväntasframöver kan uppbära ATP.
såledeslika kvinnor tjänar inNästan många mänsom numera egen

fortfarande lägre IdenATP, kvinnornas ATP-rätt är än märmens.men
årliga lägreciterade propositionen kvinnors ATP-poängattangesnyss

lägre årsinkomst i genomsnittåterspeglar det faktum kvinnor haratt
Lönenivån kvinnodominerade yrken oftast relativtinom ärän män.

typiskt manliga yrkesområden. Därtill arbetarlägre inomänsett
Enligt SCB:s arbetskrafts-kvinnor deltid i utsträckningstörre än män.

kvinnornaundersökning AKU 1992 har 43 % arbets-år påav
%deltidsarbete jämfört med endast 9marknaden männen.av

förAnn-Charlotte Ståhlberg vid Institutet social forskningDocenten
jämfört kvinnors ochvid Stockholms universitet har i expertrapporten

avtalsförsäkringarpensioner från vissa EnligtATP ochmäns
tid arbetslivethar kvinnors lägre löner och kortare irapporten

Åri och lägre avtalspensioner för 1990resulterat lägre ATP än män.
enligt i genomsnitt pension från ATP ochhade kvinnorna rapporten en

avtalsförsäkringarna bara 35 % vad hade. Skillna-männensom var av
bland de äldstaoch kvinnors pensionerderna mellan är störstmäns

1990 75-79 gamla hade ipensionärerna. kvinnor år årDe som var
34genomsnitt inkomstrelaterad pension % vad männensom var aven

%tio ñck pension 42hade, medan de årsom var yngre en som var
männens.av

och kvinnorsEnligt skillnaderna mellan mänsärrapporten
fåpensionsrättigheter mindre i generationerna. Förde att enyngre

för-hur ATP-pensionen för de kvinnoruppfattning om som nu
kan komma utvecklas har deras intjänade ATP-poängvärvsarbetar att

fler pensionspoängjämförts med Senare generationer harmännens.
generationer haroch fler i bestämd ålder vad tidigarepoängår änen
vad gäller bådehaft. Enligt har kvinnorna ökat sin andelrapporten

ligger fortfarande betydligtantal och antal depoängår,poäng men
föddaunder Till exempel hade 1990 kvinnorårmärmens. som var

Rapporten betänkandepublicerats bilaga till Pensionsarbetsgruppenshar som en
Reformerat beteckningenpensionssystem med SOU 1994:22,SOU 1994:20

avtalspension.Reformerat pensionssystem, Kvinnors ATP och
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lika% vad de gamlaungefär 60genomsnitt tjänat1944 i av
itjänat in ATP.männen
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vidregelsystemetiHuvuddragen3

bodelning m.m.

bodelningangåendebestämmelsergällandeförkapitel redogörsdettaI
äktenskapsskillnad.efterunderhållochäktenskapsskillnadvid

varitlångt detharbodelning såochpensionsrättigheterReglerna om
intetpå sättRedogörelsenavsnitt. ärsärskiltisamlatsmöjligt ett

förbetydelsehardelartill dehar begränsatsuttömmande somutan
äktenskapsskillnadunderhåll efterAvsnittetuppdrag.utredningens om

underhållsbidraganvändamöjligheteninriktat påfrämst att somär
bodelningskorrektiv.

vidbodelningförPrinciperna3.1

äktenskapsskillnad

Likadelningsprincipen1

likadelningsregeln.ÄktB:s nordiskadenbygger påbodelningsregler
äktenskapsskillnad äranledningibodelningförHuvudprincipen av

makarnasåterstodengäldförtilldelning ägtsedansåledes avatt, rum,
ÄktB.3 §dem ll kap.mellanlikaskall delasgiftorättsgods

ÄktB iskall ingåellerkanegendomvilken10 kap. enI somanges
kapitlets förstaiåterfinnsHuvudregelnmakarna.mellanbodelning

egendomalli principalltsågiftorättsgodset,paragraf säger attsom
Huvud-bodelningen.iskall ingåenskilda,makestillgjortssom
följandehänseenden iåtskilligaemellertid imodifierasregeln

iegendomvissa slagförundantag2-3 görsparagrafer. I somav
egendomvissbl.a.Hit hörgiftorättsgods.för sigoch utgör av

pensionsrättigheterangåendepensionsrättigheterpersonlig samtart
andraå§iBestämmelsen 4 öppnaravsnitt 3.2.bodelning,och se

pensionsförsäkring elleregendom,enskildindramöjlighetensidan att
försäk-tillhänvisasslutligen,5bodelningen. Iipensionssparande

pensions-individuellt1993:931lagenochringsavtalslagen om
fall.i vissaförmånstagarförordnandenverkansåvittsparande avavser
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Hur storleken makarnas andelar det giftorätts-av av gemensamma
ÄktB.godset skall beräknas regleras i första avsnittet 11 kap. detIav

andra avsnittet klargörs hur egendomen i boet skall fördelas på de
andelar beräknats for makarna.som

Bestämmelserna täckning för skuld finns i kap.ll 2 Iom
paragrafen uttalas från makes giftorättsgods skall avräknas såatt en
mycket det täcker de skulder den maken hade vid denatt som
strategiska tidpunkten, vilket vid bodelning i anledning äktenskaps-av
skillnad talan äktenskapsskillnadär när väcktes. Syftet med be-om
stämmelserna täckning för skuld förär vardera fåmaken framattom
vad hans behållnautgör nettoförmögenhet. Från principensom att en
skuld skall täckas med giftorättsgods i andragörs stycket undantag för
vissa fall då den make for skulden också har enskildsom svarar
egendom. Täckning för skuld har särskild anknytning till densom en
enskilda egendomen skall då i första hand ske den enskildaur
egendomen. I tredje stycket föreskrivs undantaget skall gällaävenatt
sådan rättighet enligt 10 kap. 3 § inte skall ingå i bodelningen,som
således bl.a. pensionsförsäkringar. För undantagsbestämmelsenatt
skall tillämplig krävs skuldennämnts har särskildattvara som ovan en
anknytning till den enskilda egendomen. lagtextenI förstnämns det
fallet borgenärens fordran make förenadär med särskildatt mot en
förmånsrätt i den makens enskilda egendom. Därefter skuldernämns

maken har ådragit sig för underhåll eller förbättring densom av
enskilda egendomen eller på hänföra till denna.sätt ärannat attsom

3.1.2 Vederlagsregeln

Enligt giftermålsbalken GB vardera maken pliktig så vårdaattvar
sitt giftorättsgods, det otillbörligen minskade andra maken tillatt
förfång. Till denna skyldighet, gällde under hela äktenskapet,som var

ÄktBknutna antal vederlagsregler vid bodelningen. I finnsett varken
någon allmän vårdplikt eller några vederlagsregler den typav som

ÄktBfanns i giftermålsbalken. Reglerna i 11 kap. §4 har emellertid
till syfte söka neutralisera verkningarna sådana förfogandenatt av som

make under tiden före upplösningennärmast äktenskapet vidtaren av
sitt giftorättsgodsöver i avsikt minska eller omintetgöra den andraatt

makens giftorättsanspråk i denna egendom. Bestämmelsen innebär att
bodelningen skall korrigeras maken inom föreår ansökantreom ena

äktenskapsskillnad förfogat sitt giftorättsgodsöver på sådantom ett
isätt paragrafen. Korrigeringen skall så,angetts görassom att man

vid bodelningen beräknar den andra makens andel i boet detsom om
ifrågavarande giftorättsgodset alltjämt hade ingått i boet.

I paragrafens första stycke behandlas det fallet makenatt ena genom
gåva minskat sitt giftorättsgods eller sitt giftorättsgods tillanvänt att
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bliegendom. bestämmelserna skallöka värdet sin enskilda För attav
följande rekvisit uppfyllda. skall frågatillämpliga skall Det varavara

äktenskapsskillnad, transaktionen skallbodelning med anledning avom
äktenskapsskillnad väcktes,inom innan talanha årägt tre omrum

giftorättsgods i inte obetydlig omfattningtransaktionen skall ha avsett
vidtagits samtycke.transaktionen skall ha den andra makensoch utan

bestämmelsen i paragrafens andra stycke gäller reglernaGenom om
giftorättsgods till ökakompensation också maken använt attenaom

inte skall ingå bodel-rättighet enligt 10 kap. 3 § ivärdet av en som
Beträffandebl.a. pensionsrättigheter. ökningningen, således en av

pensionsförsäkring ellereller förvärv förmån grundvärdet på avav
ökning eller sådantindividuellt pensionssparande gäller sådanatt

till kompensation, således oberoende denförvärv alltid rätt omger av
samtyckt till åtgärden. bakomliggande orsakenandra maken har Den

premiebetalningar för pensionsförsäkringj regel ingårär att egen som
och skulle framstånormalt led i familjeekonomin, detattett som

tillämplighet beroendeegendomligt vederlagsregelnsgöraatt av om
samtycke förelåg eller inte. åtgärder i första hand avseddaDe ärsom

betalning försäkringspre-föranleda justering andelarna äratt en av av
inbetalning konto för individuellt pensionssparan-mier och pånumera

ÄktB 198687:1 173de. förarbetena till prop. ff framhållsI atts.
varje premiebetalning den gäller gammal elleroavsett om en en--

försäkring sker under den kritiska tiden faller innytecknad som-
under bestämmelsen. förtjänar anmärkas det värdetDet äratt att av

giftorättsgodset skall alltjämt ingå i dendet använda som anses
förfogande Beloppet för erlagd premie skallmakens giftorättsgods. en

för pensionsför-alltså med. Därvid skall beakta premiertas attman
inkomstbeskattningen. skall medsäkringar avdragsgilla vid Manär

situationen skulle varit försäkringspre-andra ord från hur hautgå om
betalts.inte hademien

åsyftas med bestämmelserna i andra stycketåtgärdEn annan som
begagnar den möjlighet han har försäkringstagaremakeär att en som

pensionsförsäkring innehåller efterlevandeskyddändra ettatt somen
för ålderspension för försäkringstagaren. Genom sådanmake till en en
åtgärd kommer försäkringen inte längre ingå i framtida bodel-att en

fallet försäkringstagarenning. Förfarandet likställa med detär att att
försäkring. Om ändringen gjordes inom innantecknar årtreen ny

väcktes, därför andra makens andeltalan äktenskapsskillnad skallom
alltjämt ivid bodelningen beräknas försäkringen hade ingåttomsom

bodelningen, vilket torde innebära försäkringstagarens egendomatt
skall ökas med beräknade tekniska återköpsvärdet efterlevande-det på

Äktenskapsbalkendelen försäkringen före ändringen Tottie, ochav
1990, 365 21.promulgationslag nots.m.m.,
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Även tilländrats skall hänsynfall försäkringen hari det tasatt
vid be-inkomstskatteskulden,dvs. till den latentaskattereglerna,

giñorättsgodset skall ökasmed vilket närräkningen det värdeav
försäkringstagarensfår frånandelarna fastställs. Här utgåman

det tekniska återköpsvär-försäkringsbolaget, dvs.tillgodohavande hos
Även befintligt återbäringskapital tordepensionsförsäkringen.det hos

minskat med värdet detVad giftorättsgodset har påböra beaktas. är
varitdetta värde hadeupphävda efterlevandeskyddet, så att ta uppsom

existerat. den latentaskyddet fortfarande Huri bodelningen om
fastlagt i förarbetena.skall beräknas inte Departe-skatteskulden är

familjelagssakkunniga, skatte-mentschefen anförde, i likhet med att
premiebetalning ochi fallskulden får beaktas på sätt änannat renav

1981:85 377 ochrättsfallet 1975 288 SOUnämnde NJA prop.s.s.
beräkning värde174. rättsfallet fråga på198687 I av envar oms.
skatteskulden bestämdesvarvid den latentafastighet vid bodelning,

vidrealisationsvinst kunde beräknasmed ledning den ensomav
Lagrådet motsvarandeomedelbar försäljning. ansåg något syntesatt

till skatteregler i den situationenfrämmande vid hänsynstagande att
pensionsförmån. Pensions-giftorättsgods skall ökas med värdet av en

fastighet.förmånen inte omsättningsbar på sättär ensamma som
i slutprotokollet den latentaDepartementschefen bekräftade att

sig förfråga inte lämpadeskatteskulden skall beaktas dennaattmen
förhållande-med hänsyn tillgenerell reglering. Den måste avgörasen

överlämnas till rättstillämp-i det enskilda fallet och borde därförna
198687:1 390.ningen prop. s.

3.1.3 Jämkningsreglema

vid bodelningenbehandlar möjligheternabestämmelserDe attsom
i 12 kap. l § finnsfrån likadelningsprincipen har samlats Igöra avsteg

äktenskaps-vid bodelning med anledningregler jämkning avom
tilllikadelningsprincipen skulle ledaskillnad tillämpningnär ettaven

i 2 § möjlighet föroskäligt Genom bestämmelsenresultat. ges
anledning andrabodelning med denefterlevande make vidatt av

behålla sin egendom, ochdöd vardera sidan skallmakens begära att
villkor i äktenskapsförord ijämkningi 3 § finns regel om aven

beträffandemotsvarande jämkningsregelsamband bodelningmed samt
följandebodelning. Utredningen behandlar i detföravtals.k. om

medbli aktuella vid bodelningjärnkningsregler kanendast de ensom
äktenskapsskillnad.anledning av

i § kanjämkning vid bodelning lallmänna regelnEnligt den enom
äktenskapsskillnad, i denanledning månmake vid bodelning med av

oskäliggiftorättsgods skulle framstålikadelning makarnas somaven
till makarnasäktenskapets längdmed hänsyn särskilt till ävenmen
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behållaövrigt, fåiomständigheternaförhållanden ochekonomiska
likadelningsprincipentillämpninggiftorättsgodssitt än avenavmer

medföra.skulle
handi första ärframhålls denbestämmelsentillförarbetenaI att

198687:1äktenskapen prop.kortvarigadetillämpas påavsedd att
detlagstiftningsärendet äruttalade iDepartementschefen184 atts.

kommalikadelning kanäktenskapsådana teframförallt vid attsom en
äkten-vidmakensärskilt dengälleroch detoskäligsig att enaom

motiveni boet. Ivärdetillfört in egendomingående harskapets stort
makar-helhetsbedömningskallemellertid detframhålls görasatt aven

Även äkten-jämkning prövas.fråganförhållanden när omomnas
talar förförhållandenekonomiskamakarnaslängd ochskapets en

omständighetersärskildaalldelesibland finnaskan detjämkning som
ekonomiskavilket denpåriktning, det sättverkar i motsatt t.ex.

hälsotillstånd ellermakarnashar uppstått,i äktenskapetsituationen
tilladeDepartementschefenyrkesstatus.utbildnings- och attderas

och makarnaslängdäktenskapetskanske i ställetkannågon gång
omständig-andrajämkningförhållanden talaekonomiska mot menen

ske.allt börjämkningmedföraheter trotsatt
tillämpningparagrafensbetydelse förjämkningsfaktorernasolikaDe

ff.185198687:12motiven prop.utförligt irelativtbehandlas s.
intresse188 kandepartementschefenFölj ande uttalande vara avav

för-ojämnvidbetydelsejärnkningsregelnsbedömningenför enav
pensionsskydd.respektivemakarnasdelning av

viss del däravelleregendomsinfå behållabehöverOm makeen
harandra makenmedan denförsörjningframtidasinför att tryåga erhålla dennasjälvförsörja sigkunnagoda attutanattutst er

likadelning. Denfrånååskäldet kunnabör utgöraegendom, att en
bero påkannettogiftorättsmakens attförstnämnda större t.ex.o s

bodel-undan frånintelivräntaeller hon harhan tassomen
pensionsförsäkringgrundinte pådärför den utgårningen att av en

syftenfullföljermeningkommunalskattelagensi sammasommen

förssådanensom
tillekonomi skall hänsyn ävenamiljensbedömningenVid tasav

makeOm denbodelniniinte ingårtillgångarsådana somen.som
andra makensde i denerhållalikadelningsregeln skallenligt

egendom ellerenskildtillgångar ärlgliftorättsgodshar somstora som
rättig-ersonligaandraellerpensionsförsäkringariplaceratsar

denfalletiltjämka. Det är särsskäldetheter, kan att omettvara
ökabidragit tillvasentlig grad harmaken i attekonomiskt svagare

egendom.enskildamakensandradenvärdet av

ÄktB i 13 kap.föregångarehade§kap. 1Jämkningsregeln i 12 en
tillsällan komdömaalltgiltighetstidsinunder12 § GB attavsoma

alltfördendels förregelnkritiseradeanvändning. Man att var
jämka, dels förmöjligheternabegränsadedärför attrestriktiv och att

skulle gåjämkningenför hurvägledningtillräckliglämnadeden inte
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till SOU 1981:85 168. Att utformasöka lämpligare jämknings-s.
regler således viktig uppgift för familjelagssakkunniga. Devar en
sakkunniga föreslog särskild delningsprincip vid kortvariga äkten-en
skap innebar utgångspunkten vid bodelning vid helt kortvarigaattsom
äktenskap vardera maken fick behålla sin egendom medattvar en
successivt växande till likadelning. Vidare föreslogs jämknings-rätt en
regel i huvudsak med denöverensstämmer nuvarande jämknings-som

ÄktB.regeln i 12 kap. l § Beträffande omfattningen det s.k.av
jämkningsutrymmet, dvs. den inom vilken jämkning kan skeram
uttalade familjelagssakkunniga följande SOU 1981:85 174.s.

Vi finner det naturligt och riktigt bibehålla mölighetatt atten
avvika från huvudprincipen i särskilda fall, sig ärvare a om
upplösning kortvarigt eller långvari äktenskap. T1 l huvud-ettav
principen för egendomsordnin i vårt örslag bör räknas ocksåen
den bestämda avvikelsen likadelningen enligt vad visom,

iade föregåendeavsnitt, skall vid upplösningengörasutvec ettav
kortvariåtäktens make rkar det. Den jämkning vi häromap,
särskilt iskuterar bör i samtli all innebära make får behållaatta

sin egendom öljer huvudprincipen.än Självfalletmer av som av
skall jämkning inte kunna innebära make får avståatten mer egen-
dom till andra maken blir földenän generell likadelning.som av en
Med sådan mölighet skulle adelningsprincipen lätt kunnaen
komma framträ blott utgån från vilkenatt a som en man
skönsmässi skulle kunna avvika i andra riktningen. Menena er

sk talar enligtvår mening för awikelse från denattsamma en
föreslagna särskilda elnings rincipen för kortvariga äktenskap
också bör kunna baraske på make får behållasättetet att mer av
sin egendom. Syftet med den särskilda delningsprinci skulleen

Vidare skulle detäventyras. vanskligt drasöattannars vara a upp
sådana riktlinjer för jämknin bestämmelsen kunde tillämpasatten
praktiskt, motstridigaså skulle tillgodoses med ochom sy en en

lagregel.samma

Även departementschefen framhöll jämkning aldrig kan medföraatt en
make kan få den andra makens egendom vidatt änen mer av en

likadelning. Om det någon gång nödvändigtär åstadkommaatt en
överföring till denegendom andra maken, får detta därför skeav
antingen engångsunderhåll eller jämkning äkten-genom genom av

ÄktBskapsförord, heter det i propositionen till prop. l98687:l s.
185.

Slutligen bör framhållas jämkning inte skall vidtas regelmässigt.att
ÄktBVisserligen saknar jämkningsregeln i det i GB:s jämkningsregel

intagna kravet delning enligtpå huvudreglerna skall leda tillatt etten
Ävenuppenbart orimligt resultat. därigenom iavsett attom man

ÄktB,förhållande till GB liberal regel i det klartär utsagtge en mer
jämkning skall förekomma bara i undantagsfall prop. 19868721att
184.s.
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ÄktB villkor ifår3 §bestämmelsen i 12 kap.Enligt ettett
bodelningen,avseende videller lämnasäktenskapsförord jämkas utan

omständig-innehåll,till förordetsoskäligt med hänsyndet ärom
förhållanden ochinträffadetillkomst,vid förordetsheterna senare

gällerandra styckeparagrafensövrigt. Enligtiomständigheterna
föravtal.villkor idetsamma även

§36generalklausulen idäriblandogiltighetsreglerAvtalslagens -
familjerättsliga avtal,tillämpliga ocksåanalogt påi och för sigär-

regel113. En197576:81äktenskapsförord prop.såsom oms.
sådanemellertidäktenskapsförord harjämkning ansetts vara avav

ÄktB sig enbart påinte grundaåterfinnas i ochden börbetydelse att
regler prop.avtalsrättsligaallmännatillämpninganalog aven

generalklausulenmeddärvid utformats77. Regeln har198687:1 s.
förebild.som

äktenskapsför-ivillkorparagrafen kan baraJämkning enligt ettavse
givareföreskrifterTredjemansföreskrifter, dvs. sådana0rd. som en

skallerhållen egendomfrån honomuppställteller har atttestator om
hållits utanför.avsiktligtegendom, harenskildamottagarensvara

enligtjämkningföremål förföljaktligen inte bliföreskrifter kanDessa
ÄktB. bodelningsresultat,oskäligtföreskrift medförOm sådan etten

som bodelnings-vissa fall användasengångsunderhåll ikan ett
avsnitt 3.3.1.korrektiv, se

ÄktB starkt betonats§ hari 12 kap. 3till bestämmelsernaI motiven
utpräglad undantags-nämnda paragraf skalljämkning enligtatt vara en

inte fårhållasgrundprincipen avtal skallföreteelse. Eftersom att
denskalljämkningsregler,flitigt brukundermineras avgenom

motivuttalande-enligtäktenskapsförordföljaoskälighet kan ettsom av
föregåendejämkning enligt dei första hand botas paragra-genomna

medgeparagraferenligt dessajämkningferna i 12 kap. En attavser
förekomman-och övrigalikadelningenden lagbestämdafrånundantag

12 kap.bestämmelserna imedanandelsbestänmingen,reglerde om
avtal mellanföreliggandeijämkningåstadkomma3 § ettattavser

makarna.
ÄktB§ inte12 kap. ljämkning enligtemellertidvissa fall kanI en

äktenskapsförord. Departements-följeroskälighetbota ettavsomen
192 det198687:1lagstiftningsärendet prop.ichefen uttalade atts.
egendom ienskildfinns endastfall då detfrämst sådanagäller

övervägande delenvärdemässigt heltdenoch fall däräktenskapet av
därvid denOm det såenskild egendom. äregendomen utgörs attav

kan dettillhör den makenhuvudsakligenegendomenenskilda varaena
långvarigtefter kanskedenneandra makenoskäligt den ettattmot

efter bodelningen,helt egendomhelt elleräktenskap står nästan utan
skejämkning bordevidaredepartementschefen. Hanfortsatte attangav

gjorts till enskild och dettaomfattningiendast egendom störreom
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ledde till en påtaglig snedfördelning makarnas samlade egendom.av
Hur skillnader kunde tolereras fick bero på makarnasstora som
ekonomiska förhållanden. Hade de levt under tämligen enkla för-
hållanden, kunde jämkning kanske böra ske den enskildaävenen om
egendomen inte hade högt värde, i absolutaså räknat tal. Hade makar-

däremot godmycket ekonomi, kunde den enskilda egendomenna en
tillåtas till beloppuppgå ñr den skull kundestörre utan att man anse

den ojämna fördelningen dem emellan oskälig denatt motvar som
hade de mindre tillgångarna, relativt Departementschefen konsta-sett.
terade helhetsbedömning makarnas ekonomiska situationatt en av
måste prop. 198687:1 192 ff.göras s.

Jämkning får antingen heltgöras så bortser från villkoretatt man
och behandlar den enskilda egendomen giftorättsgods eller så attsom
villkoret endast tillämpas delvis, vissdvs. del den enskildaatt av
egendomen alltjämt enskild medan återstoden betraktasanses som som
giftorättsgods. Den lösningen kan, uttalade departementschefen,senare
ofta tillräcklig för undanröja den oskälighet villkoretattvara som
medfört.

Följden jämkningen blir värdet den delningsbaraattav av egen-
domen ökar och därmed storleken denäven ekonomisktav svagare
makens andel vid bodelningen. Genom den i bodelningen infördaatt
egendomen blir behandla giftorättsgods, skall den medatt tassom

ÄktB.också vid gäldstäckning enligt 11 kap 2 § Först det påom
ägarmakens sida uppkommer ökad nettobehållning vid delningen fåren
jämkningen effekt. Hänsynen till ägarmakens borgenärer här före,går
dvs. borgenärer vilkas fordringar förelåg vid den kritiska tidpunkten
skall inte behöva gäldenärsmakens egendom minska derasse
bekostnad följd järnkningen. Vid bedömning hur omfattandesom av av
jämkning bör fårske, hänsyn såväl till storleken ägarma-tassom av
kens skulder till det förhållandet den andra makens andelattsom
normalt ökar med endast hälften det nettotillskott den iav som
bodelningen indragna egendomens värde kan Tottie,representera

451.a.a., s.

3.1.4 Avtalsutrymmet

Enligt svensk ankommer det i förstarätt hand på makarna själva att
komma hur egendomen skall fördelasöverens mellan dem vidom
bodelningen. deFörst inte kan blir det aktuellt låtaattom enas en
särskild skiftesman förrätta bodelningen, varvid make ären som
missnöjd med den kan väcka talan hos domstol ändringom av
bodelningen s.k. klandertalan.

Makarnas befogenhet avtala fördelningen egendomenatt om av
alla frågor kan aktualiseras vid bodelning. Makarna kanavser som en
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äktenskaps-enskild till följdegendombli äratt avt.ex. somomense
iutanför delningenhållashuvudregeln skallenligtoch alltsåförord

grundrättighetergäller påi bodelningen. Detsammaskall ingåstället
kanpensionssparande. Deindividuelltellerpensionsförsäkringav

medtäckasskallderas skulderi vad månockså komma överens om
skallegendomenegendom, hurenskildgiftorättsgods eller med

egendomenochskall bestämmasi boetandelarnahurvärderas samt
fördelas lotter.på

fördelningenavtalträffasinharMakarna rätt att avomgenom
utfalletpåverkahänseendenmöjlighet i fleraegendomen att av

bodel-förvärvfarniljerättsligakan detHärigenombodelningen. som
förrnögenhetsrättsligtblidelvis tillupphov till övergåningen ettattger

Överförs tillmakenvederlagsfritt från denegendomförvärv. t.ex. ena
familjerättsligastöd i densaknaromfattningandra iden somen

ÄktBtillförarbetenaIi själva verket gåva.regleringen, föreligger en
makarnasvisstdepartementschefenuttalade motettatt ansvar

aktualiseras,fall och kunnafinnas i dessamåsteborgenärer om
makarna har ingåttavtalkränktsharborgenärsintressena somgenom

196.198687:1bodelning prop.vid s.en
i makenbestårborgenärerskyddet för makesväsentliga attDet en

skall tilldelasbodelningenvidandelsbestämningenled iettsom
fram-endast detdetskulder och ärtäckning sinaegendom till attav

makarna. Dettadelas mellanskallnettogiftorättsgodseträknade som
uppkommit förefordringar harvilkasför de borgenärerskydd gäller

dåskillnadsfallet dageniavgörande tidpunktenbodelningenden för
förutsättningväcktes. Underäktenskapsskillnadtalan att egen-om

riskerar dessa bor-bodelningenvidvärderats för högtdomen inte har
sida intemakarnasdelningsförfarande frånlojaltvid annatgenärer ett
haft i formkan haborgenärernasäkerhetytterligaredenän att avsom

medminskarmaketillgångar hosutmätningsbaraöverskjutande en
196198687:1prop.överskottethälftenhögst s.av

föruppkommit efter denharvilkas fordringarborgenärerDe
bodelningensjälvaföretidpunktenavgörandebodelningen men

tillbaka förskall ståläge. borgenäreri Dessabefinner sig ett annat
betydelsedärförblir detdembodelningsanspråk. Förmakens storav

iuttalandenenligtsagda innebärgenomförs.bodelningen Dethur
haskallverkan detbestämmelser vilkendet behövsförarbetena att om

197.198687:1sin prop.eftergervid bodelningen rättmakeatt s.en
hartill fördel för borgenärerocksåbestämmelser kanSådana somvara

ÃktB intagits§i 13 kap. 1grund härav haräldre fordringar. På
har eftergettvid bodelningmakeverkanbestämmelser att enenom av

enskild egendomlåtasina borgenärersin till skada förrätt attgenom
ÃktBföljervadi bodelningen, utöveringå att avsomgenom --

fördelningenvidelleringående egendomi delningenavstå attgenom
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på lotter avstå utmätningsbar egendom i utbyte utmätningsfri. Ettmot
undantag har dock ställts för makarnas bostad ochupp gemensamma
bohag. För sådan egendom gäller särskilda bestämmelser över-om

ÄktB,taganderätt 11 kap. §8 varför det inte kunna bedömasansetts
illojalt borgenärerna makarna tillämpar dessa bestärnmel-mot attvara
Reglerna eftergift innebär i korthet den andra maken kanattser. om

ansvarig intillgöras värdet vad gäldenärsmakens utmätningsbaraav
egendom obehörigen har minskat med vid bodelningen. Den andra
makens gäller i förhållande till borgenär,varje fordranansvar vars
uppkommit före bodelningen. Existensen eftergiftsreglerna harav
möjliggjort enkel lösning såvitt bodelningsförvärvares skydden avser

den tidigare ägarmakens utmätningsborgenärer: dengentemot nye
vinner skydd frånägaren bodelningstidpunkten, dvs. -från den tidpunkt

då formenlig bodelning föreligger. Fram till den tidpunkten kan åen
sidanandra utmätning ske hos förre Denna ordningägaren. gällaanses

eljest gällande krav för sakrättsligt skydd i motsvarande fall,oavsett
traditionsåsom lösöre eller denuntiation vid övergång enkelav av

fordran Tottie, 463 med där gjorda hänvisningar. Vida.a., s.
konkurs och offentligt ackord finns regler återvinning bodel-om av
ning, vilka kan eftergiftsreglernasägas 4 kap. 7 § konkurs-motsvara
lagen och 16 § ackordslagen.

Beträffande frågan vilka specifika åtgärder kan grundaom som an-
för eftergift kan till början anföras redan makarnasattsvar en

överenskommelse värderingen den egendom ingår iom av som
bodelningen och hur makes redovisning förvaltningen dennaen av av
egendom skall fullgöras betydelse för bodelningsresultatet.är storav
Att skuldsatt make sin lottpå har mottagit egendom blivit fören som
högt värderad eller avstått egendom värderats för lågt kansom vara
till skada för borgenärerna. Sådana överenskommelser bör följaktligen
kunna enligtprövas bestämmelserna eftergift prop. 198687om s.
199

ÄktB:sEnligt förarbeten kan i princip detsamma makarssägas om
avtal hur deras skulder skall täckas vid bodelningen. Om makeom en
har medgett enskildskuld inte hänför sig till egendom skallatt en som
täckas med denna egendom får det betraktas eftergift. Frågansom en

det erforderliga sambandet förelåg mellan skulden och denom
enskilda egendomen får den andraprövas när makens görsansvar
gällande. Det vidare givetvissägs innebära eftergift, makeen om en
helt underlåter avräkna tillgångar för täckning sina skulderatt av
prop. 198687:1 200.s.

Praktiskt betydelsefullt konstaterandet iär motiven det normaltatt
bör dispositionerså makarna företar inom deattvara som ramar som
lagstiftningen drar inte bör betraktas eftergift. sagdaDetupp som
innebär makarna vid bodelning har frihet själva komma överensatt att
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ÄktB:s jämkningsregler skall medförai vilken utsträckning attom
inte utanför denlikadelningen åsidosätts. Makarna får dock gå ram

make förvärvari jämkning aldrig får innebärabestår attatt en ensom
likadelning. Omandra makens egendom vidden än enmer av

derma detjämkning inom kanmakarna kommer överens om en ram,
198687: 12 188 inte bedömasuttalanden i förarbetena prop.enligt s.

skuldsatt försätts ieftergift make sedermera konkursom ensom en
därom uppkommer.eller fråga armars

bodelningPensionsrättigheter och3.2

ingår i bodelning3.2.1 Vad som

huvudregeln giftorättsgodstidigare skall enligt makarnasSom närrmts
emellertid i åtskilliga hänse-ingå i bodelning. Huvudregeln modifieras

avsnitt 3.1.1.enden, se
ÄktBUndantagsbestämmelsen i 10 kap. 3 § rättigheter ochavser

motsvarighet till bestämmelserna i 2 §kan utgörasägas omen
personlig egendom. rättigheterundantagande från bodelning Deav

betecknas personliga rättigheter betecknasåsyftas kan mensom som
förstaockså särskilt slag se Tottie, 295.egendom Isom av a.a., s.

stycket rättigheter inte kan överlåtas eller istadgas annatatt som som
inte skall ingå i bodelning det skulle stridafall personligär artav om

för direkt motsvarighet till be-vad gäller rättigheten. Enmot som
alltså istämmelsen fanns i GB. Motiven till förevarande stycke går

huvudsak tillbaka till lagberedningens betänkande från 1918. Av vad
skulledär framgår principen vissa rättighetersades attattsom om

gemenskapen makarna gälldeutanför den ekonomiska mellanhållas
fanns vissa förmögenhets-Beredningen framhöll detredan tidigare. att

eller dem givna föreskriftergrund sinrättigheter, på natur omsom av
make ellervid berättigades hansknutna denså attperson,var

få i dem lagbered-vissa förutsättningar kunde delallenast under
giftermålsbalk 1918, 222.ningens Förslag till m.m., s.

skiljer således olika fall; egendomen kanpå tvåLagrummet vara
viss rättighet kan mycket väloöverlåtbar eller personlig Enart.av

rättspolitis-personligsamtidigt väl oöverlåtbar Deså art.vara som av
i verkningar uppställsskälen till de begränsningar giftorättenska som

följande. Eftersom giftorättden aktuella regeln är genomgenom
från den andrabodelning leda till make egendomkan övertaratt

förverkligas i egendomgiftorättsanspråk inte kunnamaken, bör som
rättighet grundför själv. heller påoöverlåtbar maken Inte närär en av

den förtill den berättigadessin konstruktion knutenär person, passar
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Äktenskaps-till maken bodelning Agell, ochandraövergång genom
58.enligt 1987 lagstiftning, 3 uppl. 1989,samboenderätt års s.

indelningrättigheter inte kan överlåtas kan skeI fråga om som en
socialaledning oöverlåtbarheten grundar sig a hänsynmed påav om

c överlåtelseför-till förpliktades intresse ellerden berättigade, b den
tredje Bland debud i villkor eller gåvatestamente av man.genom

förstaöverlåtbara sociala skäl bör irättigheter som anses vara av
arbetsgivare.till lön och till pension från tidigarehand rättennämnas

sig fordran härpå riktar sigSåvitt pension gäller detta vareavser
bildaddirekt arbetsgivaren, honom för ändamåletmot mot en av

arbetsgivaren tecknatstiftelse eller försäkringsbolag, varimot ett
försäkring till tryggande pensionen. förtjänar understrykasDet attav

rättigheten sådan får hållas utanför bodelningendet äratt som som
tillgängligvid den kritiska tidpunkten för lyftning lön ellermedan

omfattaspension vanligt denna.på sätt av
offentligt-rättsligt förmåner det i delSåvitt reglerade har enavser

i lag rättighetensfall meddelats uttrycklig bestämmelse omen
Enligt 20 kap. 6 § lagen 1962:381 allmänoöverlåtbarhet. om

försäkring får försäkrads fordran ersättning enligt lagen,på som
försäkringskassa inteinnestår hos Riksförsäkringsverket eller allmän

för lyftning. gäller iöverlåtas innan ersättning tillgänglig Dettaär
ersättning inom för sjukförsäkring,lagen reglerad tillrätt ramen

folkpensionering försäkring för tilläggspension. 6 § lagenoch I
hänvisas vad gäller för folk-1962:205 pensionstillskott tillom som

pension.
försäkringSom framgått kan till pension grundpårätten av en vara

personlig inte skall ingå i bodelning,sådan rättighet artav somen
Äventjänstepensionsförsäkring.kollektivavtalsgrundadvidt.ex. om

förfogande-den själv försäkringstagare, kan det tänkasanställde är att
anställningsavtalet ochutesluten grund bestämmelser ipårätten är av

försäkringen därför faller under första stycket.att
förändring10 3 § andra stycket, innebar sakligGenom kap. som en

ÄktB:s undantaganderätten till i vissvid tillkomst, utsträcks att om-
grund privata pensionsför-fattning gälla också till pension pårätten av

säkringar inte har samband med tjänst.som
varitMotivet för utvidgningen undantaganderätten har mångaattav

förmånen inte ingår ihar sin pensionering ordnad sådantpå sätt att
pensionsförsäkringar bör följa reglerbodelning samt att somsamma

pensioneringpension. Om make har sin ordnad genom enannan en
pensionsförsäkring ofta kan fallet dennaprivatägd såsom närvara--

tjänste-företagare och den andra maken har tillmake är rättegen -
fårinte tilltalande pensionenpension, har det den tasansetts att senare

skall ingå i bodelning försäkringsta-undan medan den förra den som
efter-sin heller har det varit lyckligtmed make. Integör att engaren
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öka denpensionsförsäkring kunnatenligtlevande makes rätt en
derasför tillgodoseendei anspråkandel elleravlidnes arvingars tas av

pensionsför-ibeståttsärskild svårighet harlaglottsanspråk. En att en
återköpsvärdeupptagits till sitt tekniskabodelningenvidsäkring utan

beaktasskolatinkomstskatteskuldenvarit klart den latentadetatt om
ff.198687:1 1611981:85 s.271 ffochse SOU s.prop.

försäkringgrundtill pension påförUndantaganderätten rätten av en
belopp skall beskattasufallandeförutsättningundergäller att som

skatterättsliga pensions-till detanknyter lagrummetDärmedinkomst.
Kommunalskattelagen indelaravsnitt 2.3.3.seförsäkringsbegreppet

förtill avdragpensionsförsäkringar medi rättlivforsäkringarna -
för utfallandeskattaskyldighet förpremier ocherlagda attmottagaren
premierföravdragsrättkapitalförsäkringarbelopp och utan men--

utbetalning.inkomstskattefri Förmed föri stället attmottagaren en
den uppfyllapensionsförsäkring måsteklassasförsäkring skall som

§anvisningarna till 31vilka återfinns i punkt 1villkor,vissa av
vissagäller vidare1928:370. avdragsrättenFörkommunalskattelagen

beloppsbegränsningar.
olikaförsäkringsbelopptillpensionsförsäkring kan rättEn treavge

efterlevandepension. Enligt 10sjukpension ellerålderspension,slag:
ÄktB och sjuk-ålderspensionundantaganderätten3 gällerkap. §

beteckningen invalid-gamlaanvänds alltjämt denpension i stadgandet
efterlevandepensionbegränsning. frågaIpension närmareutan om

till utbetalningundantaganderättenvillkor fördäremot det rättär attett
tör-innebärbodelningen. sagdaföreligger vid Detpensionen att enav

vilkenberoendebehandlas olika påsäkrings olika förmåner måste av
ochålderspensionpensionsförsäkring medbodelning sker. Enorsak

såvittskall undantas endastför andra makenefterlevandeskydd denett
äktenskaps-anledningbodelning medgäller ålderspensionen vid aven

avlidit,försäkringstagaren hardärförbodelning skerskillnad. Då att
makensefterlevandeinte aktuell. Denålderspensionenblir däremot

pensions-enligtförsäkringsbeloppuppbäraförmånstagarerätt att som
tillpension. Makensbetrakta rättförsäkringen blir att egenegensom

198687:1bodelningen prop.från denpension skall därför undantas
10 3 § nedan.specialmotiveringen till kap.163; ocksås. se
ÄktB imöjligtdet§ fjärde stycketi 3 görBestämmelserna att

ochi andratill pensionin sådanbodelningen dra rätt som avsesen
Om makarnabestridande. ärstyckena ägarmakenstredje mot omense

§med stöd 4bodelningenförsäkringen dras in iåtgärden kan av
ÄktB:s ursprungliga lydelse någon tvångs-Enligtkapitel. varsamma

emellertidjanuari 1990 infördesmöjlig.indragning inte Den 1mässig
delvispensionsförsäkringen helt ellermöjlighet jämka så attatten

detjämkningsregelnBakgrunden tillbodelningen.skall ingå i attvar
vidföreligga behovrättslivet visat sigi det praktiska attett av
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bodelning kunna beakta den maken ägde pensionsförsäkringatt ena en
hade karaktär kapitalplacering anordning för normalänsom mer av av

pensionering. rikare maken hade vidare möjlighet placera sinaDen att
i pensionsförsäkring i syfte undandra den andra makenattpengar en

del i denna. framhölls också makarna kunde ha byggtDet att upp en
pensionsförsäkring den tidigarehos maken under den lagstift-ena
ningens tid i medvetande den enligt då gällde skullevadattom som

dem bodelning.komma delas mellan i händelseatt av
För jämkning skall medges krävs skulle oskäligtdetatt att attvara

undanta pensionsrätten från bodelning. Det har under förarbetena
prop. 198990:30 s.14 f betonats jämkningsregeln avseddäratt att

undantagsregel skall tillämpas restriktivt. Huruvida ettvara en som
undantagande pensionsrätten oskäligt skall bedömas med hänsynärav
till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och
omständigheterna i övrigt. propositionen framhålls ingenI deatt av
särskilt angivna omständigheterna viktigareär än någon Manarman.
skall helhetsbedömning makarnas förhållanden.göra Framfören av

somallt vid långvariga äktenskap kan det framstå oskäligt denatt
make inte pensionsförsäkringen inte får del dessäger värde vidsom av
bodelningen. Vad gäller makarnas ekonomiska förhållanden finns det,
enligt förarbetena, skäl beakta värdet pensionsförsäkringen iatt av

Ärförhållande till makarnas övriga nettotillgångar. värdet talarstort
detta för försäkringens värde bör åtminstone delvis ingå i bodel-att
ningen. Vidare bör beaktas den intemake försäkringenägerom som
kommer stå egendomslös eller egendomslös efter bodel-nästanatt
ningen försäkringen ingår.inte Av särskild betydelse för be-om
dömningen har böra hur makarna har sitt pensionsskyddsagts vara

Ärordnat. det fråga pensionsförsäkring inte balanse-storom en som
motsvarande pension den andra makens sida,på kan detras av en

finnas skäl indragning helt eller delvis försäkring-övervägaatt en av
en.

Bland omständigheterna i övrigt enligt motivenbör se prop.
198990:30 f14 kunna beaktas pensionsförsäkringen helt ellers. om
delvis framstår kapitalplacering normaltän ettsom en mer som
pensionsskydd. Vidare bör kunna beaktas hur uppbyggnaden av
försäkringen har finansierats och den make försäkringenägerom som
kan sociala skäl ha särskilt behov kan tillgodosesantas ettav som

pensionsförsäkringen. Slutligen har den omständigheten attgenom
ÄktBförsäkringen enligt de regler gällde före införande skulle hasom

ingått i bodelningen böra omständighet talar försagts attvara en som
med stöd jämkningsregeln låta försäkringen åtminstone delvis ingåav
i bodelningen.

Som kan makarna själva kommanämnts överens attovan om en
sådan pensionsförsäkring kan träffas jämkningsregeln skallsom av
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ingå i bodelningen. möjlighetDenna har praktiskt värde och kanstort
exempelvis syfta till tillförsäkra frånskild make del i andra makensatt
ålderspension fullgörasåsom underhållsplikten. börsätt Detattett
anmärkas makarna också har möjligheten ändra själva för-att att
säkringen, förhållandet mellan denså del efterlevan-utgöratt som
depension och ålderspensionsdelen förändras angående sådana
ändringar, 198687:1 bilaga 3 233, 239 och 266.se prop s.

10 kap. 5 § erinras deI begränsningar i principen varjeattom
makes ingåregendom i bodelningen följer lagen l927:77som av om
försäkringsavtal och 1993:931lagen individuellt pensionssparan-om
de. Vad åsyftas bestämmelserna försäkringär ellerattsom om
försäkringsbelopp vid försäkringstagarens död kan komma tillfallaatt

förmånstagare. I korthet innebär detta förmånstagarenär äratten
insatt, skall försäkringsbelopp utfallet försäkringstagarenseftersom
död ingå i dennes kvarlåtenskap. Beloppet tillfaller alltså för-

Ärdirekt. förmånstagaremånstagaren inte insatt, kommer utfallande
belopp ingå i kvarlåtenskapen andra tillgångar efter denatt som
avlidne.

Om makes andel med stöd undantagsbestämrnelsen i 11 kap.en av
§ har beräknats4 värdet pensionsförsäkring ellersom om av en

tillgångar på pensionssparkonto hade ingått bland tillgångarna, ochett
försäkringstagarens make inte fåkan sin andel vid bodelningen, harut
han enligt 13 kap. § vända sig direkt4 försäkringsgivaren,rätt att mot

Återbetalningenskyldigär återbetala vad fattas. skallattsom som
frångöras försäkringstagarens tillgodohavande, varför försäkrings-

givarens anspråk på täckning för kostnader före.går Näreget
försäkringsgivaren återbetalar premier skall beloppet till be-tas upp
skattning. Tekniskt återbetalningen form återköp, varförärsett en av
beskattningen skall ske hos försäkringstagaren. Detta gäller även om
beloppet betalas direkt till försäkringstagarens make.ut

framgårSom beskrivningen det individuella pensionssparandetav av
enligt lagen 1993:931 individuellt pensionssparande avsnittom
2.3.2 har vid utformningensträvan bestämmelserna för denen av nya
sparformen varit så möjligt anknyta till reglerna för för-näraatt som
säkringssparande. Under det remissförfarande föregick regering-som

proposition individuellt pensionssparande anvisade Försäk-ens om
ringsförbundet beträffande bodelningsreglerna lösning innebären som

försäkringstekniskt grundad beräkning den andel sparmedlenen av av
kan ålders- respektive efterlevandepension. En sådansom anses som

beräkning skulle därvid bygga antagandenpå dödlighet och fram-om
tida kapitalavkastning. I propositionen prop. 1992932187 121 fs.
påpekades härigenom skulle kunna i principuppnås fullständigatt en
överensstämmelse med regleringen för pensionsförsäkringar. Metoden
avvisades emellertid departementschefen den grunden detpå ärattav



1995:8SOUbodelningvid...Jegelsystemet54 m.m.

heltfrämmande i ärframstår utanmetod ett system somsomsomen
departementschefen,fortsatteSparandet skall också,försäkringsinslag.

område.på dettakompetenssaknarinstitutadministreras somav
122199293: 187prop.ställetföreslog iDepartementschefen atts.

pensionsspar-grundmake påtillkommertill pensionall rätt avensom
för-gällaskallbodelning.från Dettaundantasavtal skall oavsett om

vid bodelningblirdettaResultateteller inte.förordnatsmånstagare av
blirpensionsrättenhelaäktenskapsskillnadanledning attmed attav

försäkring, fortsatteenligtinvalidpensionellerålders-behandla som
§kap. 3tagits in i 10bestämmelse harsådandepartementschefen. En

ÄktB. emellertid denpåpekadeDepartementschefenstycket atttredje
tillinnebära rättfall kommerdellösningen ivalda attattennu

bodelning ifrån störreundantaspensionssparandetenligt ut-pension
resultatmedföraskullefall dettaförsäkring. I devidsträckning än
vidare,departementschefenanfördeoskäliga bör,framstår somsom
§ sistai 10 kap. 3regelntillämpningmedkunna skejämkning av

hänvisning detsåtagits inregel har därförsistnämnda attstycket. I en
individuellaförskall gälla detocksåjämkningsregelnframgår denatt

pensionssparandet.
stöd 10medmakarnasvidarelagstiftningsärendet har rättI att av

ÄktB pensionsför-grundpension påtillavtala§ rättkap. 4 att avom
tillomfattatillutvidgats också rättbodelningeningå isäkring skall att

harmotsvarandepensionssparavtal. sättPågrundpension på av
ÄktB kommit3.1.2avsnitt§ sevederlagsregeln i ll kap. 4 att

giftorättsgods försittmake använtdet falletomfatta också att en
pensionssparavtal.enligtinbetalningar ett

försäkringVärdering3.2.2 av

pensionsförsäkringar föreprivata3.2.1 skulleavsnittSom framgår av
ÄktB:s försäkringarbodelning. Sådanaingå iregeltillkomst upp-som

för-viss andel ivilketåterköpsvärde,sitt tekniskatill motsvarartogs
inbetaladeellerpremiereserv,s.k.säkringsbolagets summan av

Till detta läggskostnader.avkastning minusberäknadpluspremier
försäkring ivärderingBeträffandeåterbäring.upplupenberäknad av

1981:85betänkande SOUfamilj i sittgjordeallmänhet
Äktenskapsbalk 264uttalandeföljande

siganspråk.Det kanolika rörabli föremål förförsäkring kanEn
intres-make hararvingar ellerförmånstagare,borgenärer, somom

värdesig detAnspråken riktarskall tillgodoses. mot somsomsen
försäkringen representerar.

försäkrinutfallandedetinträffatförsäkrin sfallet harOm utgör s-
försäkringsvärde. Skallförsäkringensterbäringjämtebeloppet -
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utbetalningar dis-värdet framtidautbetalas i fårloppet rater av
försäkringen.fram nuvärdeskall räkna påkonteras ettom man

försäkrinkan dockRedan under försäkringstiden representeraen
äller docki olika sammanhang.värde skall beaktas ettaett som

tjänste-riskförsäkringar gruppliv-såsominte s.k. errenaom
kandå här från det värderupplivförsäkringar. Det bortses etsom

risktörsäkring medgammal individuelli i rättäga attatt ena
premier och det värdemakt med lågaden Vldh ensoma

föreståendeförväntningarförsäkring kan hzåpågrund näraettomav
delvärde byggs denförsäkringsfall. örsäkrings avupp avn

andel isparande ochremiema innefattar utgörsett av ensom
beteck-premiereserv. andel brukarörsäkrin sbolagens s.k. Denna

kantekniska återköpsvärde. sådant värdeörsäkringens Ettsomnas
försäkrinha anledning räkna med påäven stagarenatt omman

alla återköpförsäkrin svillkoren saknar möjlighetgrund attav
dan möjlighetförsäkrin harförsäkringen. stagarenm en sav

försäkrindvs. det elopbrukar återkö svärdet er-som aren
ärjämteåterköpsvärdet.det tekmshåller etsamma avara som

återbäringföreligga till uppstårbrukar det rätt attsom genomen
inal vid premiesättningen.bolagen har en viss mar

pensions-oreligger försäkrinsärskild svårighet ärEn när en
beloppen skallenligt kommunalskattelagen.De utfal andeförsäkring

tekniska återköpsvärdet blirsinom tid inkomstbeskattas.då i et
försäkringens eftersomrättvisande värdehär inte ånå mätareon

dock förenat medden skatttes lden. Detdet inte b latenta är
till denna skuld-i olika situationer hänsynsvårigheter taattstora

fråga i vilken omfattning den skallbörda. ocksåDet är öppenen
beaktas enligt gällande rätt.

äktenskapsskillnad3.3 efterUnderhåll

underhållsbidrag3.3.1 Principema för bestämmande av

äktenskapsskillnad fick sinunderhåll efterBestämmelserna om
i sak vid 1978 reglernanuvarande utformning års översyn av om

l97879:12 139till make se häromunderhåll barn och prop. s.
i samband medredaktionella jämkningar vidtogsEndast smärre att

ÄktB. praxisstöd i den restriktivai Medreglerna upptogs som
anslutning till principen äktenskapetsoch medutbildat sig att

gälla eftermöjligt inte borde utsträckas tillrättsverkningar såvitt att en
frånskildahuvudregeln bordeslogs fastäktenskapsskillnad attatt vara

bordeekonomiskt oberoende varandra. Dettabetraktades avsom
6härmed innehåller kap.i lagen. enlighetkomma till klart uttryck I

ÄktB varje efter äkten-huvudregeln make§ första stycket7 att
kunnaförsörjning. Huvudregelnskapsskillnad för sin antogssvarar

ekonomisktförhållanden så debidra till makar inrättar sina ärattatt
strävandenkunna främjavarandra. påoberoende Den ansågs så sättav

jämställdhet mellan könen.mot
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Departementschefen konstaterade emellertid vidare det inte gickatt
framtidenbortse från också i främst de frånskilda kvinnornaatt att

ofta ha påtagligt ekonomisk ställning.skulle komma att en svag
Särskilt efter upplösningen igällde detta äldre äktenskap,av som
högre präglats traditionella rollfördelningen mellangrad den mänav

också i äktenskap räknaoch kvinnor. Men måste med attnyare man
maken kunde ha avsevärd tid skötseln hem och barnägnatena av

och därför kunde få efter äktenskapsskillnad sig isvårt att uten ge
Äktenskapslagstiftningenförvärvslivet. fallborde med tanke dessapå

innehålla bestämmelser till skydd för den partensom svagare- -
modifierade uppställda kundeden huvudregeln. Man också uttrycka

underhållsskyldighet frånskildsaken det viss makepå sättet att moten
möjligheternamotiverad äktenskapet begränsat för makennär attvar

försörja sig hand.på egen
Bestämmelserna underhållsskyldighet efter äktenskapsskillnadom

frånskilda fickborde i första hand utformas den maken möjlig-så, att
självständighet eftersträvans-het skaffa sig den ekonomiska äratt som

Bidrag därför i allmänhet bara under omställnings-värd. borde utgå en
möjligheterperiod och syfta till den behövande makenatt attge

omskolning skaffa förvärvsarbete förbättrautbildning och ellergenom
inkomsterna.

emellertid underhållsbidragDepartementschefen efteransåg att
undantagsvis borde i fråga för längreäktenskapets upplösning komma

Eftertid prop. 197879: 140.övergångstid 12 långvarigtän etts.en
äktenskap kunde det i bland för den all sinsvårt ägnatpartvara som
tid komma in i förvärvslivet. Tillskötseln barn och hem dettaåt attav

Ävenkunde ålder och sjukdom medverka. denna make kundeom
skaffa inkomst, kundesig mindre det någon gången egen vara

bidragberättigat den andra betalade visst för längre tid.ettatt
fallDepartementschefen hänvisade till då den maken grundena av

den arbetsfördelningen i hemmet hade lyckats godsneda nå en
denposition i förvärvslivet, medan andra, sin tid hus ochägnatsom
möjligheter. framhöll emellertidhem, har förlorat motsvarande Han

borde restriktiv med bestämma underhållsbidrag föratt attman vara
tid omställningsperiod.utöver en

första hand tillgodose från-Eftersom underhållsbidrag i tänktär att
skild löpande behov till försörjningen, den naturli-makes ärav pengar

bidraget periodiskt.huvudregeln den skall utgå Makarna kanattga
för vilka perioder bidrag skallsjälva komma utgå,överens om

tidsrymd.månadsvis, kvartalsvis eller for bestämd Någraarman
motsvarigheter till föräldrabalkens föreskrifter betalningsperioderom

ÄktB.beträffande underhållsbidrag till barn finns inte i Det är
vanligt bidrag till make förskottsvis föremellertid utgårävenatt

kalendermånad.
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detengångsbeloppmedemellertid utgåkanUnderhållsbidrag ett om
forgångmakarnaskäl kansådantskäl. Ettsärskilda attfinns envara

mellanhavanden. Motekonomiskasamtliga sinaregleraönskaralla
engångs-sigtänkakanbestridandeunderhållsskyldiges att ettden man

svå-detkan möterfogmeddetlämpligt, när antas attbidrag bedöms
omständighetframtiden. Enibidrag attperiodiskafårigheter utatt

under-vid denupphörunderhållspliktenvidarebeakta kan attvara
död.hållsskyldiges

ÄktB medperiodisktsåvälutgårbidragmedgerGBLiksom att som
täcka sär-dåkanEngångsbeloppetengångsbelopp. avsett attvaraett

kostnader förskilsmässan,samband medikostnader t.ex.skilda ny
löpandebidragetperiodiskaoch detflyttningmöbler,bostad, m.m.,

etablerings-slagsfalli sådanaengångsbidrag utgör ettunderhåll. Ett
maken.underhållsberättigadehjälp den

skall kunnabidragetunderhållsbidrag ärsyfte medudda attEtt mera
efteregendomsfördelningenbodelningskorrektiv närtjäna som

enligtredanskeSå kundeojämn.blir mycketupplösningäktenskapets
invälgickutdömaskunnaskulledåengångsbidragdetGB sommen

beakta denskulleenligt vilkarekvisit,vidalagensunder enaman
Iomständigheter.och övrigaförmågaandrasoch denbehovmakens

underhålls-tanken påanförts142 harT ottie, attlitteraturen s.a.a.,
med denförenlig snävavällikabodelningsregulator inte ärbidrag som
kravet påmed1978 ocherhöllunderhållsreglerna ettutformning

ochunderhållbehovetföreliggandedetmellanorsakssamband ettav
ÄktB uttaladetillförarbetenaIäktenskapet.underförhållandena

s.l76 eftersom198687:1emellertid prop.departementschefen att
forsinteellerivillkor gåvajämkning testamentereglernågra avom

ÄktB, användasengångsunderhåll kunnafortsättningenii börin även
vadEnligtfall.i vissabodelningsresultatorimligakorrigeraför att

möjlighetdenna190198687:1 ärprop.motivenuttalades i s.som
fall dåmycket sällsyntasannoliktfrämst i deutnyttjasavsedd enatt

helthelt eller nästanståkommaskulle utanbodelningeneftermake att
grundfrämst påmaken merpartenandraden attmedanegendom av-

ellervidvillkor gåvatill följdenskildvaritegendom hardennes avav
dettavärde. lbetydandetillegendomha kvarskullei testamente -

lagstift-västnordiskidepartementschefen på depekadesammanhang
jämkningvilka medgerorimligt-ringa-reglerna,förefintliga s.k.ning

sned påmycketbliregendomsfördelningenbodelningsresultatet närav
medföraregler kanegendom. Dessaenskildförekomstengrund avav

ekono-till denekonomiskt starkaredenfrånförsegendom överatt
departementschefen,framhöllsyfte har,Sammamaken.miskt svagare

engångsunderhåll.bestämmelsen om
syfta pådepartementschefen närmastbestämmelseDen synessom

dvs.aegteskabsloven,56i §urimeligt-ringe-reglendanskadenär
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1969 lovårs aegteskabs indgåelse och oplösning Tottie,om a.a., s.
143. Den möjlighet i samband med separation motsvaran-attger en
de GB:s hemskillnadsinstitut eller skilsmässa i äktenskap där detett
finns saereje enskild egendom tilldöma den ekonomiskt svagare ma-
ken belopp i De omständigheterett paragrafen särskiltpengar. som
framhäver såsom talande för sådan utjämning makarnasären
egendomsförhållanden och äktenskapets varaktighet. Paragrafen förut-

för sin tillämpningsätter det föreligger väsentlig skillnad mellanatt en
de värden makarna för sig hålla utanföräger bodelningen ochsom var

det inte finns delningsbar egendom i tillräckligatt omfattning till-som
faller den ekonomiskt maken. huvudsakligaDet syftet ärsvagare att

slags etableringshjälp till maketrygga efterett äktenskapetten som
med goda ekonomiska villkor finner sig ryckt sin invanda tillvarour
och berövad sina tidigare förmåner. Pengar kan behövas för skaffaatt

bostad och möbler betala flyttningskostnader. En faktorsamtny annan
kunna fåsägs betydelse den makeär flyttar har vårdna-som om som

den barn följer med till det hemmet. Vidare kan detom som nya
finnas behov engångsbelopp för utbildning eller arbetsträningettav

komplement till eller i stället för underhållsbidrag Danielsonsom
m.fl., Aekteskabsloven, 2 udg., Köpenhavn 1984 294 ff.

Det har viss ledning för tillämpningen desagts att svenskaen av
reglerna jämkning äktenskapsförord och engångsunderhållom av om

bodelningskorrektiv bör kunna hämtas från dansk Erikssonrättsom
i SvJT 1989 333 Såvitt engångsunderhåll dock märkaärs. attavser

det inte torde främmande för svenskatt rätt ibland vidattvara -
sidan periodiskt bidrag bestämma engångsbidragett ettom utan att-
detta på något behöver isätt stå samband med bodelningsutfallet. Det
bör vidare den danska regeln direkt syftar tillnoteras korrigeraatt att
bodelningsutfallet, varvid underhållsläget för makarna endast är en av
flera omständigheter kan beaktas. Enligt doktrinen Tottie,som a.a.,

144 det inteär helt klart vad kopplingen till underhållsreglema is.
ÄktB betyder för möjligheten fastställa engångsbidragatt som
bodelningskorrektiv. har anförtsDet det någonstans måste gåatt en

bortomgräns vilken den underhållskrävande makens förvärvsförmåga
lägger hinder i för varjevägen utjänmingsförsök hur oskälig egen-
domsfördelningen sig i detän enskilda fallet.ter

Engångsunderhåll har också nämnts möjlighet elimineraattsom en
ÄktBoskäliga verkningar undantaganderätten enligt 10:3 andraav

stycket. I samband med möjligheten i vissa fall i bodelning draatt att
in sådan till pensionstörsäkringrätt normalt skall hållasen som
utanför bodelning infördes uttalade departementschefen prop.
198990:30 15 f bl. följande.s. a.
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kap.i 10regelnverkninoskäligapåpekasbörSlutligen ar avatt
denänsätt attpåeliminerasofta kan enom§ andra ra3 anetstyc 12odelninJämkninåutrâitttjas.styckettredjeregeln av1nya och3kap.12enskapsförorjämkninAktB,§lkap. av

sådana sätt.påexempel§8 är6 kap.sunderhållsbidragengån
uppmärksammas ävenbörövergångsproblemetberördaigareDet

dpensionsförsäkringarnadiskuteradedeAttsammanhani detta nu bodel-ingick iAktBenligt aremotbode ningfrånundantas men
utfallförändratdramatiskttillledafalli vissakan ettGBenligtnin

den månikanskedetkanfallsådanaIodelningsreglema. -av föreslagnadenutnyttjandetillkan rättas ett nuinte avsaken genom
i 12jämkningsreigelnlskälfinnasjämkningsregeln att pa-g erhållengångsuntillgripaellerAktB ett3 §eller attl -ap.

egendoms-inte stårmakenekonomisktdennärkanske även svagare bordeallIodelningen.efter vartegendomslösellerlös nästan
ikraftträdande.ktBtsefterövergångstidundergällakunnadetta en

vidmakenandratill denengångsunderhållbetalaskallmake ettOm en
giftorätts-i detandelarmakarnasskall gemensammabodelningen,

Bidrags-ÄktB härtill.med hänsynberäknas6 §11 kap.enligtgodset
be-helaprincipen är attdelningeniingåinte utanalltsåskallbeloppet

andradentilloch läggsandelbidragspliktigesdenfrånloppet tas
andel.makens

skillnadsreglernatillkoppladunderhållsbidrag ärtillEftersom rätten
i frågakommaintebodelningskorrektivengångsunderhållkan ett som

fårmakenefterlevandedöd. Den ansesmakensefterbodelningvid ena
ärvdabalken.3 kap.ireglernaskyddad genom

ÄktB,kap.14finns iunderhållbestämmelserProcessuella om
äkten-medsambandikommerfrågan§§,i och 7 när5främst upp

sig.förhandläggsunderhållsfrågan16 §§,och näri 15ochskapsmål,
kanäktenskapsskillnadefterunderhållsbidragyrkandeEtt om

finnsDetelleräktenskapsskillnadenmedsamband senare.framställas i
fråntidvissinomväckastalan måsteföreskrift attinte någon om

sinklaralyckatsmakefrånskild egenHarupplösning.äktenskapets en
utsik-minskadockdetkanskilsmässan,eftertidunderförsörjning en

iväcksunderhållstalan ettmed senareframgångvinna somenattterna
skede.

underhållsbidragJämkning3.3.2 av

6 kap.ireglerasunderhållblivit bestämtharvadärnkningJ omsomav
nämligenjämknihgsfall,ÄktB. olikatvåbehandlarParagrafen§11

förstaändratsharförhållandenaföranleddjämkning attdels av
enderaoskäligtavtal är motgrundjämkning på ettattdelsstycket av

bestämmel-erhöllsakinnehåll inuvarandeSittstycket.andramaken
i 5dåDeunderhållsreglerna. upptogs1978 års översynvid avserna ÄktB.isammanfördablev§ GB1511 kap.och9 §kap. men
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Jämkning med hänsyn till förhållandena har ändrats kanatt göras
sig bidraget blivit fastställt i dom eller det har bestämtsvare i avtal

mellan makarna. Jämkning kan ske också domen eller avtalet gickom
på något bidrag skulleut att utgå. Det inteär endast bidragsbe-

loppen kan jämkas även andra villkor,utan såsomsom angående
betalningsperiodema.

Jämkning skall i första hand framtida periodiska bidrag. Föravse
tid innan talan har väckts får jämkning s.k. retroaktiv jämkning- -

bestridandemot endastgörasparts på det sättet obetaldaen bidragatt
sätts ned eller bort. En skyldighet eftertas jämkning påatt grund av
ändrade förhållanden betala tillbaka redan erhållna bidrag för förfluten
tid kan således inte åläggas den underhållsberättigademot dennes vilja.
Inte heller kan den underhållsskyldige åläggas för tid innan talanatt
väcktes förhöjt bidrag.utge ett

Möjligheten höja framtida periodiska bidragatt utgår eftersom
äktenskapsskillnad vidareär begränsad. För höjning detutöveren
högsta belopp till vilket bidraget tidigare har varit bestämt krävs
synnerliga skäl. Det kan bidragetnär bestämdest.ex. ha skett en
allvarlig felbedömning den underhållsberättigade makens möjlig-av
heter själv bidra till sin försörjning.att Har bidrag jämkatsgångett en
nedåt, krävs inte synnerliga skäl för i jämkningsprocessatt återen ny
höja beloppet till det ursprungligen utgick.som

Kravet på synnerliga skäl för jämkning gäller alltså när bidragett
tidigare har blivit bestämt. Däremot behöver synnerliga skäl inte
föreligga för bidrag skall dömas detatt tidigarenär har bestämtsut att
bidrag inte skall utgå. Behov fastställa bidrag underatt ettav en
övergångsperiod, torde bidragnär inte varit bestämt från början,
förekomma bara undantagsvis. Om det då skäligtär döma bidragatt ut
har något ytterligare hinder inte böra ställas seansetts upp prop.
197879: 12 143. Blir det fråga döma bidrag för längres. att utom ett
tid fordras enligt 6 kap. §7 tredje stycket det föreliggeratt synnerliga
skäl. Redan häri ligger således bestämd begränsning.en

Underhållsbidragi form engångsbelopp får inte jämkas på grundav
ändrade förhållanden bestridande.av Intemot hellerparts fåren ett

engångsbelopp fastställasnytt eller periodiskt bidrag bestämmasett
utöver engångsbeloppet se 197879:l2 144. Däremot tordeprop. s.
det inte finnas något hinder på grund ändrade förhållandenatt av
jämka periodiskt bidragett ursprungligen bestämdes utgå vidsom att
sidan engångsbidrag SOU 1977:37,ett 115.om s.

Bestämmelsen i 6 kap. 11 § andra stycket jämkning pd grundom
oskälighet sikte endast på underhålltar fastställtav i avtal. Når

domstolen har fråganprövat tillräckliga garantier föreligga föranses
utgången inte skall bliatt oskälig någondera maken. I enlighetmot

därmed underhållsfråga bestämd avtalanses en ävenvara genom om
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underhållsskyldighetendenna fastställtin till ochavtalet givits rätten
prövningöverenskommit. Någonmed vad makarna rättensi enlighet

yrkande medgesunderhållskrävande makensdeninte hellersker om
underhållet bestämtfallmaken. Också i sådantandraden ansesav

familjerättspraxis,SvenskBeckman-Höglund,avtal segenom
anförda rättsfall.d medlaghandböcker, A IV 1Norstedts

jämkningskillnad frånoskälighet tillärnkning grund kanpåJ av -
under-avtaländrade förhållandengrund ävenpå ett omavseav -

engångsbelopp.i formhållsbidrag ettav
ansluter till den s.k.§ stycket6 kap. 11 andraFormuleringen av

i andra stycketBestämmelsernageneralklausulen i 36 § avtalslagen.
för-inträffadesenareoskälighet grunddock inte påtalar avom

avtalslagen. Sådanageneralklausulen idet ihållanden sägs om-som
jämkning vidreglerenligt första stycketsständigheter skall beaktas om

innebär regleringenEnligt förarbetenaförhållanden.ändrade att
omständighetergrundunderhåll jämkat påmöjligheterna få ettatt av

förgällerblir desammaredan avtalet slötshar förelegat när somsom
departe-197879: 12 uttaladeförmögenhetsrättsliga avtal. Irent prop.

sålundakan beaktasprövningenmentschefen 118 vids. att om
uppträdande,aggressivtigenom avtalethar fåttmotparten genom

förhandlingsläget. börmissbruk Detöverraskningstaktik eller annat av
avtaldepartementschefen, jämkamöjligt, fortsatteockså ettattvara

dessa har lämnatsoriktiga uppgifter,grundatshar på oavsett omsom
till omständigheternaavtalet med hänsyn äveneller inte,i god tro om

oskäligt.övrigti är
avtal varitenlighet medunderhållsbidrag betalats iHar ett som

jämkningretroaktivdet tänkasalltsedan det tillkom, kanoskäligt att
för-det här gällertillgripas. Eftersomvissa behöver kunnai fall

slöts, har detförelåg redan avtalethållanden när ansetts attsom
upphörabidragsskyldigheten heltlåtafinnas bådemöjlighet bör att

skall med högrebestämma bidrag utgåden ocheller sätta att attner
197879:12 120 ochavtalet sebelopp framgårän s.prop.avsom

144.
med analogkanavtal underhållGiltigheten prövas ävenett omav

ogiltighet. Domstolarnaprinciper avtalstillämpning allmänna omav
friareprinciper sig ha någotsådanavid tillämpningtorde anseav

Tottie,familjerättsliga avtal se häromfrågahänder ärnär a.a., s.om
hänvisningar.gjorda156 med där
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överväganden förslagoch4

utgångspunkterAllmänna4.1

pensionsrättighetermakarsolika pååtminstone tvåDet finns sätt att se
äktenskapsskillnad.medi samband en

rättigheterpensionsrättigheterEnligt det synsättet är avena
makarnadelas lika mellan påi princip börekonomisk art sammasom

ekonomiskt värde.tillgångarandrasätt avsom
pensionsrättighetermakes störreandraEnligt det ärsynsättet enen

efter äktenskapetsförsörja sigförmågadel makenseller mindre attav
pensionsrättigheter börmakarnautjämning mellanupplösning, och av

med de princperöverensstämmelsefråga bara idärför komma i som
äktenskapsskillnad.underhållsskyldighet eftergäller om

pensionsrättigheter ärförsta innebär alltsåDet synsättet att
delas lika mellani princip börekonomiskrättigheter art somav

uppfattasandra tillgångar någotmakarna på sätt somsomsamma -
har förvärvatspensionsrättighetensärskilt naturligt till den delsom

relativtdet gårunderlättasäktenskapet. sådantunder Ett synsätt attav
pensions-framtidamatematiska nuvärdetberäkna detenkelt att av en

försäkringsbolagenprivata försäkringar lämnarrättighet; gällerdetnär
iSomår.regelmässigt uppgifter minst gångsådana angettsen per

visserligen pensions-isedan länge svenskgäller rätt3.2.1avsnitt att
ibodelning, dettautanför görsoftast hållsrättigheter stormen
rättig-skulle hindrai och för sig inteutsträckning skäl attsomav

det möjligtåtminstone långtbeaktades såheterna makarna emellan var
andra maken.fördes till denrättigheterna överutan att

värdetekonomiskainvändas detkanMot detta synsätt att av en
hanför innehavarenpensionsrättighet osäkertframtida är attgenom

får uppbärahan någonleva längeinte han kommer så attattvet om
oåtkomligt för honomvarje fallrättighetens värde ipension och äratt

förfaller tillpensionsbeloppenindividuellafram till dess deatt
itillgång någonekonomiska värdet ärbetalning. detAtt av en

hindervisserligen allmänt inte någotbemärkelse osäkert utgör motsett
pensionsrättigheterförbodelning. Speciellt ärmed itillgångenatt tas

individenför den berördafinns där baraemellertid osäkerhetenatt -
individen oftastvärdet säkert ochoch matematisktstatistiskt är att-
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inte kan undanröja osäkerheten flytta sitt tillgodohavande tillattgenom
någon placering.annan

Ytterligare kan med argumentering invändastypen annan av- -
det kapitaliserade värdet framtida pensionsrättigheter ofta äratt av

mycket i förhållande till värdet tillgångarna i övrigt istort ettav
genomsnittligt bo se avsnitt 4.6. Om pensionsrättigheten av-
sociala skäl och hänsyn till förpliktadeden ändå i sin helhetav -
skulle läggas den make pensionsrättigheten,på hade skulle detsom
ofta betyda den andra maken fick all övrig egendom i boet. Medatt
tanke på pensionsrättigheten oåtkomlig för den berättigade tilläratt
dess de enskilda pensionsbeloppen förfaller till betalning skulleatt ett
konsekvent genomförande det diskuterade i fallsynsättet mångaav nu
leda till resultat skulle framstå uppenbart orimliga.som som

För det andra alltså makarnassynsättet pensionsrättigheteratt-
eller mindre del förmågautgör större deras försörja sig efteratten av

äktenskapet och utjämning pensionsrättigheterna bör komma iatt av
fråga bara i enlighet med principerna underhållsskyldighet efterom
äktenskapsskillnad talar bl.a. jämförelse med hur behandlaren man-
makarnas förmåga skaffa sig inkomster förvärvsarbete. Omatt genom
arbetsfördelningen mellan makarna under äktenskapet har varit sådan

har skaffakunnat sig position i förvärvslivet medatt t.ex. mannen en
goda framtida inkomstmöjligheter, medan kvinnan gått miste om
denna möjlighet hon tidsin barnenägnat och hemmet,attgenom
kan det skäl för underhållsbidrag efterutgöra även övergångstid seen
avsnitt 3.3.1 ovan. Däremot har det såvitt utredningen känner till inte
hävdats borde beräkna nuvärdet framtidaatt man av marmens
förvärvsinkomster och låta detta nuvärdesbelopp påverka bodelningen.
Att sådana inte har förts behöver inte betyda tankenattresonemang
skulle helt sakna berättigande makes framtida förvärvsmöjlig-en-
heter ofta inte osäkraär hans utsikter få uppbäraän intjänadattmer
pension det framstår främmande för den svenska äkten-men som-
skapsrätten, giftorättensdär verkningar inte omfatta egendomansetts

oöverlåtbar för ägarmaken ellerär på grund sin konstruktionsom av
knuten till den berättigades person.

Bärigheten pensionsrättigheter principiellt skallresonemanget attav
behandlas inom för reglerna underhållsskyldighet berorramen om
naturligtvis till del innehållet i underhållsreglernapå och hurpåstor
dessa tolkas och tillämpas.

ÄktBOm vid tillämpningen 6 kap. §7 inte hänsyn tilltarman av
hur förhållandena kommer gestalta sig när uppnåratt parterna
pensionsåldern, denna ligger kanske tio-femtonäven när år framåt i
tiden, kan följden lätt bli underhållsbidrag inte bestämsatt trots ettatt
sådant skulle ha varit befogat för tiden efter den aktiva förvärvsperio-
den. Vid 1978 års reform äktenskapsrättens underhållsreglerav
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underhållsskyldighet frånskild makeuttalades viss äratt moten
har begränsat möjligheterna för makenmotiverad äktenskapetnär att

försörja hand prop. 197879:12 139, och detta börsig på egen s.
utredningens mening gälla bristerna i den ekonomisktenligt även om

eller bristen balans mellanförsörjningsförmåga påmakenssvagare -
inte tiden eftermakarnas försörjningsförmåga närmastavser-

äktenskapsskillnaden.
för den andraTanken den maken skulle behöva taatt ansvarena

försörjning kanske femton efter äktenskapetsmakens långt årså som
i strid medkan visserligen tyckas alltför mycketupplösning stå

Vid 1978 reform framhöllsgällande principer området.på års att
äktenskapets rättsverkningar såvitt möjligt inte borde utsträckas till att

fåefter äktenskapsskillnad. äktenskap upplöstgälla Rätten att etten
i fall ofullständig. Motiven för regelnskulle annat vara synes

i lagförarbetena.emellertid flera sidor, detta klartha utan att utsagts
inrättar sinasyfte bidra till makarmed regelnEtt attattangavs vara

förhållanden de blir ekonomiskt oberoende varandra och påså att av
efter jämställdhet mellan könen främjas.detta strävandenasätt

iSamtidigt det uppenbarligen syfte med reglerna makarnaär attett
äktenskapsskillnaden skall slutreglera Sinasamband med kunna

inte i fortsättningen sammanhållna ekono-förhållanden och vara av
Och det dessa syften kan tillgodosesmiska band. ävensenare av om

ekonomiskt makens förhållandenhänsyn skall till hur dentas svagare
sig efter framtida pensionering, nämligenkommer gestaltaatt en om

tillämpningmakens underhållsbehov tillgodoses någongenom av av
bodelning maken tillerkännsreglerna jämkning eller attav genomom

i form engångsbelopp.underhållsbidragett av
olika har påverkasställer sig till deHur synsätt angettssom numan
vilka ställs Omockså i utsträckning exempelstor som upp. manav

tänker sig fall där make blir avstå all övrig egendomtvungen attett en
pensionsrättighet och han sedan avlideri boet för behålla sin ettatt att

innan pensionen skall börja betalas blir benägen hållaår ut, attman
framtida försörj-pensionsrättigheter del denmed äratt en avom

egentligt värde innan pensionenningsförmågan och inte har något
sidan fallbetalas Tänker sig andra där två makarbörjar å ettut. man

efter långvarigt äktenskap och den maken får behållaskiljer sig ett ena
bobehållningensin pensionsrättighet och därutöver får halva samt att

pension i tjugo medan denden maken sedan lyfter väl tilltagen år,en
betydligt spartanskunder tid lever påandra maken en merasamma

hade delatnivå, framstår det rimligt makarna på något påsättattsom
pensionsrättigheten.

enligt utredningens mening inte entydigt detDet sägagår att att ena
andra felaktigt.diskuterade riktigt och detde båda synsätten ärav

försörj-frågorna vardera makens framtidaUtredningen dock omser
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principiellt viktigaste. Detpraktiskt ochde bådeningsmöjligheter som
ipensionsrättigheterbeaktandefrågordock intebetyder att avom

ÄktB.§i 6 kap. Förenligt kriterierna 7varje situation bör prövas att
enskilda falli så mångarimligt-resultat skall kunna uppnås somett

brister i denfrågormöjligt i ställetmåste attaccepteras enaom
pensionsrättig-snedfördelningpensionsskydd ellermakens avom

underhålls-bådemakarna kan kommaheterna mellan som renaupp
direktivUtredningensbodelningsregler.vid flera olikaochfrågor tar

bodelningsreglerna.hand siktei första påockså
sammanfattas så,utredningens uppdragkankonkretMera att

till följdfårbodelningsreglerutformautredningen skall attsom
beaktas vidför närvarandeutsträckningipensionsrättigheter änstörre

ÄktB:sEftersomäktenskapsskillnad.anledningbodelning med aven
emellertid enskilda reglerhelhet måstebodelningsregler utgör en

pensionsrättighetermakarnasFördelningenvarandra.komplettera av
makarnasdelbetraktasisolerat måsteintekan utan en avsomses

bodelningsresultatBedömningenförhållanden.ekonomiska ettav om
ekonomiskasamladegrundas detdärför påoskäligt eller inte börär

pensionsskydd börmake, varvid makarnasrespektiveutfallet för vara
in.omständigheterde vägssomen av

Även 30ökat under de drygtbland kvinnorförvärvsfrekevensenom
vadsin andelkvinnorna ökatinfördes, ochsedan ATPgåttår som

alltjämtkvinnornaså haroch antal poängår,både antalgäller poäng
pensionssystemetinom det allmännapensionsskyddbetydligt sämreett

grunderkan godaavsnitt 2.6 ovan. Det påsevad harmännenän
pensionsrättigheteroch kvinnors ärmellanskillnaderna mänsantas att

undersökningEn mänstjänstepensionssystemen.inomännu större av
pensionsfor-privatagrundpensionsrättigheter påoch kvinnors av

visatvekanpensionssparande skulleoch individuelltsäkringar attutan
Utredningen harkvinnornas. övervägtandel överstegmännens om

utformningsin formellabodelningsregler till ärmotiverardetta som
skilsmässaställning vidstärka kvinnornasinriktadesärskilt på att en

ordning. Dettamed sådanfördelarfinna någrainte kunnat enmen
skydd förkönsneutrala reglermedlika brasyfte kan tillgodoses om

naturligtvis iblanddetmaken.ekonomiskt Dessutom ärden svagare
reglernaoch måsteekonomiskt maken,denär svagaremannen som

underhindrar inte reglernafall. sagdasådana Detfungera också i att
skyddverkaoftast kommerframtid i praktikenöverskådlig ettatt som

4.7.2.bodelning se avsnittvidför kvinnan en
ÄktB:s underhållsreglerbodelnings- ochtidigareSom nämnts är

tillämpliga tvåjanuari 1995fr.o.m. den 1 även personer sammaav
1994:1117enligt lagensitt partnerskaplåtit registreraharkön som

Även till ändringarförslagutredningenspartnerskap.registreratom
ÄktB förutsättningEntillämpas sådanaavsedda påi är att personer.
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könsneutrala till sinreglernaemellertid de förslagna ärfor detta är att
1994:1117 registrerat3 § lagenutformning jfr 3 kap.formella om

partnerskap.

ingå ipensionsrättigheter skall4.2 Vilka

bodelning

äktenskapsskillnad4.2.1 Bodelning efter

privatpensionsrättigheter grundundantas påEnligt gällande rätt av
1993:931enligt lagenoch pensionssparandepensionsförsäkring om

efter äktenskapsskillnadfrån bodelningindividuellt pensionssparande
tredje styckenakap. 3 § andra ochbestämmelserna i 10genom

ÄktBf direktiv bör dessa be-utredningensskäl anförts iAv som
äktenskapsskillnadsfallen. särskildEngälla istämmelser inte längre

bodelning medfinnas kvar vidbestämmelserna skallfråga är om
spörsmålåterkommer till dettadödsfall. Utredningenanledning av

dockrubrik. Redan här börföljande nämnasunder närmast att
undantagandere-i nuvarandeövervägandenutredningens ut attmynnar

dödsfallssituationerna.fortsätta gälla förgel bör att
direktivenpensionsrättigheter innebärövrigadet gällerNär att

leder tillbestämmelserskall föreslåutredningen inte några attsom
i bodelning efteri framtiden skall ingåpensionsrättighetersådana

förslagemellertid utarbetaUtredningen skalläktenskapsskillnad. som
hänsyn tillbeaktas det medtill pension kaninnebär sådan rättatt om

oskäligtenskilda fallet uppenbartförhållanden i detmakarnas är att
skalldessa rättigheterfrån bodelningen. Hurundanta rättigheterna

ochi avsnitt 4.3 4.4.beaktas behandlaskunna
pensionsrättigheter undantassådanaställningstagandet att som nu

i framtidentredje styckena10 3 § andra ochfrån bodelning enligt kap.
äktenskapsskillnad kan i vissabodelning efteringå iregel skallsom

framgår beskrivningenSomfall leda till oskäliga konsekvenser. avav
undantagandebestämmelser-tillstarkaste skäletgällande deträtt attvar

pensionsförsälcringar tidigareinfördes kritik riktatsden mot attsomna
pension. Kritikenreglerinte följde mot attannansomsamma

I pensionsförsâlcring för sådanaprivat P-beteckningendet följande används
omfattas kap. förstamening inte 10 3 §försäkringar kommunalskattelagensi avsom

paragraf.specialmotiveringen till nämndagränsdragningstycket. Angående denna se
förutsättsprecisering, detanvändsindividuellt pensionssparandeNär uttrycket utan

förutanför tillämpningsområdetfallergrund sådant sparanderätten påatt sammaav
stycke.
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pensionsförsäkringar beaktades vid bodelning efter äktenskapsskillnad
framträdde särskildmed styrka i fallet andradet den maken hadeatt

till pension inte ingick ivärde bodelningen. Om undan-rätten vars
tagandebestämmelserna i 10 kap. 3 § andra och tredje styckena
upphävs någon bestämmelse införs, kan motsvarandeutan att annan
kritik med fog komma riktas de reglerna.att mot nya

ÄktBI fall skulle jämkning enligt 12 kap. 1 §många kunnaen
förhindra orättvisor i sådant fall där den makens pensionsrättig-ett ena

ingå iheter skulle bodelningen medan den andra makens tillrätt
pension skulle falla utanför. Korrigering med hjälp jämkningsregelnav
i 12 § emellertid möjligkap. 1 bara så make fårär på sätt att en
behålla sitt giftorättsgods vad skulle bli följden vidänmer av som en

Omlikadelning. den make till pension faller utanför bodel-rättvars
ningen också giftorättsgodset jämkning enligtäger ärmerparten av en

ÄktBzs12 kap. § alltså inte aktuell. enskilda falll I kan något av
övriga bodelningskorrektiv i första hand jämkning äktenskaps-av-
förord eller underhållsbidrag i form engångsbelopp tillhandahållaav -

lösning, det enligt utredningens mening ändamålsenligtär atten men
också införa undantagsregel sikte direkt privatapåtarsomen
pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande.

föreslårUtredningen sådana pensionsrättigheter skall kunna heltatt
eller delvis undantas från bodelningen det med hänsyn tillom
makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt
framstår oskäligt de ingår i denna. Beträffande den närmareattsom
innebörden den föreslagna regeln hänvisas till specialmotiveringen.av

viss ledning för tillämpningen iEn kan hämtas de uttalanden som
gjordes vid tillkomsten det nuvarande fjärde stycket i 10 3 §kap.av
AktB.

Enligt svensk ankommer det i första hand makarna självapårätt att
komma hur egendomen skall fördelas mellan viddemöverens om
bodelningen se avsnitt 3.1.4. Makarnas befogenhet avtalaatt om
fördelningen egendomen alla frågor kan aktualiseras vidav avser som

bodelning. Om makarna bör de i överensstämmelse härmedären ense
också kunna komma pensionsrättigheter följdtillöverens attom av
privat pensionsförsäkring individuellteller pensionssparande inte skall
ingå i bodelningen.

Utredningen har också ytterligare lagändringar för ökaövervägt att
makarnas handlingsutrymme vid bodelning omfattar pensions-som
rättigheter. Pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande får

försäkradespensionsspararensunder den livstid överlåtas endast till
följd ändrat anställningsförhållande pensionsförsäkring, ut-av
mätning, ackord, konkurs eller bodelning. Före den l januari 1994
gällde beträffande pensionsförsäkring vid bodelning försäkringsta-att

överlåtaren efter överlåtelsen skattskyldig förävengaren var
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utfallande belopp såvida överlåtaren inte skulle ha varit berättigad till
periodiskt förvärvaren försäkringen.avdrag för understöd till av

kvarståendeNumera har emellertid regeln skattskyldighetom
såvitt gäller överlåtelse bodelning underutmönstrats utom genom

bestående äktenskap.
Beträffande individuellt pensionsparande medges endast avdrag för

pensionssparkonto. Om pensionsspar-inbetalning enligtpå rätteneget
i sin till den andraavtalet helhet övergår maken denne ocksåövertar

pensionssparkontot. enligt delats skall pensionsspar-Har avtaleträtten
pensionssparavtal förinstitutet den andra ochäven makenupprätta ett

fördela i enlighettillgångarna mellan kontona med bestämts vidsom
Genom hänvisning tillbodelningen. vad gäller för förmånsta-en som

förvärvatden bodelning enligträttatt ettgenomgare anges som
pensionssparavtal inte får inbetalningar 4på kontot kap. 12göra egna

16 1993:931 individuelltoch §§ lagen pensionssparande.om
Lagstiftaren ställer således inte hinder i fråganågra attupp om

pensionsförsäkringar bodelning anledningöverlåta medgenom av
äktenskapsskillnad. Möjligheten använda pensionsförsäkringatt som

led i den ekonomiska uppgörelsen i samband med äktenskaps-ett en
skillnad skulle emellertid bli ursprunglig tillätsännu större ägareom

avdrag för premie avseende pensionsförsäkring tillhörgöra även som
frånskild försäkringsbranschens sida fleramake. Från har gånger
efterlysts avdragsrätt för försäkring make.ägd Detta branschkravav
avvisades i 199394:85 37 med motiveringen avdrags-attprop. s.
frågan inte isolerad fortsattakan och de överväganden kanattses som
bli aktuella för förbättra ålderspension för makar med ingen elleratt
låg förvärvsinkomst bör ske med utgångspunkt från principen om
särbeskattning Ställningstagandeti propositionenmakar. godtogsav av
riksdagen. denna bakgrund bör inte läggas framMot något nyttnu
förslag avdragsrätt för ursprunglig för premie avseendeägareom
försäkring överlåtits till tidigare make. Utredningen föreslårsom
därför inte ändringar i bestämmelser gäller vidnågra de över-som
låtelse bodelning till pension grund pensionsför-pårättgenom av av
säkring eller individuellt pensionssparande. kan dock ifrågasättasDet

inte försäkringmake har förvärvat bodelningom genomen som en
borde medges avdragsrätt för premiebetalning åtminstoneegen om
äktenskapet upphör.senare

Utredningens förslag till pension grund privatpårättatt av
försäkring pensionssparande regeleller individuellt skall ingå isom

innebärbodelning med anledning äktenskapsskillnad vederlags-attav
ÄktBkap. skulle få ochregeln i 11 4§ annorlundasnävareett

tillämpningsområde sådana rättigheter.såvitt Regeln skulle bliavser
tillämplig föreslagna i 10bara den undantagsregeln kap. 3 §om nya

äktenskapsskillnadtillåter make vid allt får hållaatt trotssom en-
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pensionssparande utanförindividuellapensionsförsäkring eller sittsin
enligt utredningens meningtillämplig. skulleDetbodelningen är-

situation. Omvederlagsregeln i sådanrimligt tillämpainte att envara
pensionsrättigheten tillämpningfullständigt undantagande utanett av -

alltför resultat förvederlagsregel skullenågon gynnsamtettgeav -
finns alltid möjligheten barapensionsrättigheten,den make har attsom

delvis.undan pensionsrättighetenta
vederlagsregeln i kap. § andra11 4Utredningen föreslår alltså att

rättigheter i 10omfatta sådanabegränsas tillstycket att angessom
ifrågasättas regelnvisserligenstycket. kankap. 3 § första Det om

rättigheter. exempelfunktion för dessa Ettpraktiskfyller någon som
bestämd egendom med friinnehar vissdock makeär närnämnts en

Äktenskapsbalken promulgationslagochTottie,förfoganderätt m.m. ,
föreslå vederlagsregelnvill därför inte348. Utredningen1990, atts.

rättigheters del.upphävs för dessa
gäller skuldtäcknings-detmotsvarande fråga uppkommer närEn

Även inte särskiltdet2 § tredje stycket. ärregeln i ll kap. om
skaffasig betydande skulder förhar dragitpraktiskt någon på attatt

pensionssparande,individuelltpensionsförsälcring ellersig etten
Bestämmelsen blir i förstaändring här.utredningen inteföreslår någon

efterlevande maken vidsituationen dentillämplig i denhand att
skulder för sådandödsfall harmed anledningbodelning enav

pensionsrättig-utredningenföreslårpensionsrättighet; nämnts attsom
individuelltpensionsförsäkringar ellerprivatagrundheter på av

frånskall undantagnasituationenpensionssparande i den vara
avsnitt.fortsättningen sebodelning i nästaäven

tillämpningsområdet förbegränsningenGenom den föreslagna av
tillämp-§ saknabestämmelsen i 13 kap. 4§ kommer11 kap. 4 att

bestämmelsenföreslår därför denningsområde. Utredningen att
upphävs.

efter dödsfallBodelning4.2.2

beträffandeförslagomfattar inte lämnaUtredningens uppdrag att
dödsfall. Eftersombodelning med anledningpensionsrättigheter vid av

kap. 3 § andra ochundantagandebestämmelserna i 10nuvarandede
ÄktB äktenskapsskillnad dödsfall,vid såvältredje styckena gäller som

dödsfall belysas.emellertid reglernas betydelse vid någotbör
ÄktB reformer angåendetill behovetförarbetenaI att avangavs

vid bodelningvid bodelningpensionsförsäkringar störstansetts vara
ÄktBföredöd. regler gälldeförsäkringstagarens makes Deefter som

pensionsförsäkringenförmåner enligttill den efterlevandesledde då att
påverkade därmedsammanlagda bobehållningen. Deingick i den

avlidne hadearvsskatten. Om denbodelningen, arvskiftet och
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efterlevandesdenhalva värdetprincipikombröstarvingar, av
ställetOm ibröstarvjngarna.tillfallaförsäkringenenligtförmåner att

förmånerdessamedfördearvinge,efterlevande makenden envar
198687:lprop.betalaskullemakenarvsskattdenökning s.somav

162.
haftavlidnedendetockså uppståkundeProblem ensomvarom

efterlevandeskydd. För-innehölloch dennapensionsförsäkring ett
efterlevande-Eftersomkvarlåtenskapen.utanförföll dåsäkringen en

dock intedetbeloppbetydandeofta värdmake ärförförmån varen
selaglottenkränktegällde dåreglerenligt deovanligt denatt som

lydelse.dåvarandeförsäkringsavtal i dess1927 :77§ lagen104 om
betydandefå avståfall kommasådanakunde iefterlevande attDen en

bröstarvingar.avlidnesdenpensionen tillandel av
ÄktB:s äkten-gjordes ii ÖvrigtinförandevidändringarDe som

problemdevisserligenminskadearvslagstiftningenochskaps- som
Efterlevandepensionsförsäkring.frånförmånerbeträffandeförelåg en

och ñckbröstarvingarframförfick arvsrättmake gemensamma
integiftorättsgodsmakarnasdelningbestämmaockså rätt attatt av
sittbehållaskallandelsinsidanvarderaskall ske attutan som

ÄktB innebar dessatillmotivenipåpekasSomgiftorättsgods.
ansågSammantagethelt.försvannproblemenintedockändringar att

skillnad vidborde någonlängre görasdet intedepartementschefen att
pensionsförsäkring.ochpensionvanligmellanbodelning

Enligtstyrka.haalltjämttorderedovisatsskälDe sammaovansom
reglerna såändraanledningdärför attmening saknas attutredningens

pensionsspa-pensionsförsäkring ellergrundpåpensionsrättigheter av
principerdödsfall. Deanledningbodelning mediskall ingårande av

ÄktB börstyckenatredjeochandra3 §kap.enligt 10gällersom
död.makensgrundbodelning påvidgälladärför fortsätta av enaatt

bestämmelser-förenklas, såregleringenemellertid attLagtekniskt bör
makenÄktB efterlevandedendetfallet ärdetreglerarbarai attna

pensionsförsäkringprivatgrundpensionsrättighet påhar avensom
försäkringenfalletdetmedanpensionssparande, attindividuellteller

börfortsättningenmaken iavlidnadenpensionssparkontot ägtseller av
in-och lagenförsäkringsavtalslagenuteslutanderegleras omav

pensionssparande.dividuellt
devilkenenligtstycket,fjärde3 §lO kap.nuvarandeiRegeln

falli vissastyckenatredjeandra ochipensionsrättigheter avsessom
äktenskapsskillnad ochbådevidgällerbodelningen,iingåskalländå

bortregeln kandentillkommit fram tasharUtredningen attdödsfall.
tillbegränsastillämpningsområdeundantaganderegelnssjälvanär
detundantaganderegelninförandetViddödsfallssituationerna. varav

vägdesynpunktpraktiskfrån tyngst,dödsfallssituationernajust som
baramotiverades deninfördesstycketfjärdeibestämmelsenoch när
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med hänför sig till förhållandena vid äktenskapsskill-argument som
nad. Utredningen har inte kunnat finna något behov kunnaattav
tvångsvis indra efterlevande makes pensionsforsäkringar elleren
individuella pensionssparande i bodelning med anledning dödsfall.av

När det gäller pensionsrättigheter den avlidnaägts makensom av
med den efterlevande maken förmånstagare finns visserligensom
jämkningsregler i 104 § försäkringsavtalslagen respektive kap. §4 7
lagen individuellt pensionssparande. praktikenI torde detom
emellertid sällan bli aktuellt jämka förordnanden detta slag jfratt av

198687:86 105 och 199293:187 118 f och 190.prop. s. prop. s.
Situationen också delvisär det gällerän när pensionsspa-etten annan
rande den efterlevande maken skaffat själv.som

ÄktB10Av kap. § jämförd4 med 9 kap. §5 följer den efter-att
levande maken och den avlidne makens arvingar och universella

kan komma sådanaöverens pensionsrättighetertestamentstagare attom
enligt lO kap. 3 § skall hållas utanför bodelningen ändå skall ingåsom

Äveni denna. denna möjlighet bör bestå såvitt gäller pensions-
rättigheter tillkommer den efterlevande maken. I frågasom om
försäkringar eller individuellt pensionssparande denägtssom av
avlidna maken med den efterlevande maken förmånstagare kansom

oftastresultat uppnås den efterlevande maken avstårattsamma genom
helt eller delvis från sin enligt förmånstagarförordnandet.rätt

4.3 Jämkning i särskilda fall

Som tidigare skall utredningen fram förslag och tekniskaangetts ta
lösningar med inriktningen pensionsrättigheter inom det hitillsva-att
rande allmänna pensionssystemet och inom tjänstepensionssystemet
framöver skall kunna beaktas vid bodelningen, det med hänsyn tillom
makarnas förhållanden i det enskilda fallet uppenbart oskäligtär att
undanta rättigheterna från bodelningen. En sådan ordning skulle också
enligt direktiven, det bedöms lämpligt, kunna sikte detpåtaom
reformerade pensionssystemet för situationer där makarna inte har

sig delningsmöjligheten.använt av
Enligt direktiven skall utgångspunkten sådana pensions-attvara

rättigheter i interegel ingår i bodelning endast i undantagsfallsom
skall kunna beaktas makarnas vilja. Det bör kunna ske baramot en av

fördelningennär makarnas respektive pensionsskydd sammantagetav
framstår uppenbart orimlig, bl.a. med hänsyn till makarnassom
förhållanden under äktenskapet och de framtida möjligheterna att
påverka pensionsskyddet.

Beträffande frågan hur dessa pensionsrättigheter i praktikenom
skall påverka bodelningen anförs i direktiven dessa rättigheter iatt
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egendom.fördelningeninverka endast påbörprincip av arman
frånförasalltså inte kunna översådana börPensionsrättighetema som

idet vidareöverföring torde, heterEn sådantillmake en annan.en
rättig-genomföra grundpåofta inte gåövrigtdirektiven, för att av

vilketanvisningar påinga sättDirektivenutformning.hetens omger
egendomsfördelningen.inverkakunna påskallpensionsrättighetema

reglerutformai delalltså dennauppdrag gällerUtredningens att
pensionsskydd i vissamakarnassnedfördelninginnebär att avensom

har detfrån den makeöverförsegendomleda tillfall kan att som
möjligtinte varitmaken. harandra Detpensionsskyddet till denbästa

bodelningsresultatet ikorrigeringförenhetlig regelhittaatt aven
Utredningenåtanke.utredningen haft isituationersamtliga de som
bodelnings-medtillkommadärför olika rättavägarföreslår ettatttre

oskäligt. Dessa ärfallet framstårenskildai detresultat somsom
pensionsrättigheter påbodelning undantafall fråni vissamöjlighet att

enligtjämkningpensionssparande,ellerpensionsförsäkringgrund av
ÄktB underhåll§i 12 kap. 1bestämmelsennuvarandeden samt som

ÄktB:spåminnasdock ånyobodelningskorrektiv. börDet attom
komplet-regler skallenskildahelhet ochbodelningsregler utgör atten
kan intepensionsrättighetermakarnasFördelningenvarandra.tera av

makarnas ekonomiskadelbetraktasmåsteisolerat utan avsom enses
bodelningsresultat oskäligtärBedömningenförhållanden. ettav om

utfallet förekonomiskasamladedetdärför grundas påinte böreller
respektive make.

i tillhar brevpensionsreformenförGenomförandegruppen ett
framöver kommertidunder lång2 påpekat detutredningen bilaga att

inom det allmännapensionsrättighetermakarsfall därfinnasatt
bliinte kanhuvuddesådan överpensionssystemet är tagetart attav

oberoendeemellertidUtredningens förslagdelning. ärförföremål av
införspensionssystemetallmärmareformeradekommandedet i detom

inte. före-pensionsrättigheter eller Dedelamöjlighet för makar atten
i situationertillämpas allanämligenkanbodelningskorrektivenslagna

framstårpensionsskyddrespektivemakarnasfördelningendär somav
äktenskapet ochunderförhållandenmakarnastillorimlig med hänsyn

saknarpensionsskyddet. Detpåverkamöjligheternaframtidade att
möjlighetutnyttjaunderlåtitmakarnabetydelsehärvid större att enom

beslutpensionsrättigheter,intjänade ävendela gemensamtettatt om
innaturligtvis måstemöjlighet vägasfrån dennamakarna avståattav

helhetsbedömning.i en
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3 1 Jämkning beträffande4. vilka pensionsrättigheter skallsom.
ingå i bodelningen

Som redovisats i avsnitt 4.2.1 kan ställningstagandet sådanaatt
pensionsrättigheter enligt gällande undantas från bodelningrättsom

ÄktBenligt 10 kap. 3 § andra och tredje styckena i framtiden skall
ingå i bodelning efter äktenskapsskillnad i vissa fall leda till ett
oskäligt Utredningresultat. föreslår därför sådana pensionsrättig-att
heter helt eller delvis skall kunna länmas utanför bodelning detom
med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständig-
heterna i övrigt skulle oskäligt pensionsrätten ingick i bodel-attvara
ningen eller makarna pensionsrättigheternaär inte börattom ense om
ingå i bodelningen se avsnitt 4.2.1.

4.3.2 Jämkning likadelningen vid bodelningav

ÄktBEnligt 12 kap. l § skall i den mån det med hänsyn särskilt till
äktenskapets längd till makarnas ekonomiskaäven förhållandenmen
och omständigheter i övrigt oskäligt vidmake bodelningär skallatt en
lämna egendom till den andra maken i den omfattning följersom av
likadelningsprincipen, bodelningen i stället så den förstnänm-göras att
da maken får behålla sitt giftorättsgods. redogörelseEn för be-mer av
stämmelsen och dess förarbeten har lämnats i avsnitt 3.1.3.

Utredningen vid bedömningen det oskäligtäratt attanser av om
den maken till följd likadelningsprincipen skall lämna egendomena av
till den andra maken bör kunna beaktas den mottagande maken harom

till pension sådant slag inte framtidenrätt heller i kommer attav som
ingå i bodelningen. Föreligger snedfördelning mellan makarnasen
pensionsskydd inte korrigeras på bör jämkning enligtsätt,annatsom
12 kap. § kunna ifråga.1 komma

Enligt utredningens uppfattning sådan tillämpningstämmer en av
jämkningsregeln väl med såväl paragrafens ordalydelseöverens som
tidigare motivuttalanden. Frågan det behövs lagändringär någonom
för understryka innehav pensionsrättigheter skall tillmätasatt att av

sammanhangbetydelse i detta Vid granskningnärmareen av
paragrafen det vari sådan ändringär svårt skulle bestå.att se en
Makarnas ekonomiska förhållanden redan sådannämns som en om-
ständighet kan skäl för jämkning. ytterligareAtt lyfta framutgörasom
fördelningen makarnas respektive pensionsrättigheter skulleav nog

alltför långt. skulle nämligen innebäragå Det dennaatt attvara

Angående frågan möjligheten rättstillämpningcn skrivaatt styra attom genom
motiv till bestämmelser inte ändras, 198990:42 25 f och 27.nya som se prop. s.
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längd,äktenskapetsbetydelselikatillmätasskullefördelning stor som
utredningensEnligtmotiverat.kanintefallde flestainågot ansessom

fallerpensionsrättighetersådanainnehavkanuppfattning somav
delaslippamöjlighetermakensandra attpåverkabodelningutanför

ändras.lydelse inteparagrafensgiftorättsgods ävensittsigmed omav
makarnassnedfördelninghar övervägtUtredningen avenom

utsträcktes såjämkningsutrymmet atttillledabordepensionsskydd att
fick lämnafalli vissapensionsskyddetbästadethadeden make som

lika-följermakenandra äntill denegendomsig avifrån sommer
Enflerapå sätt.åstadkommasskulle kunnadelningsprincipen. Det

i boetandelarmakarnasberäkningenvidskullemöjlighet att avvara
möjlighettillgång. Enfiktivingåpensionsrättigheter armanlåta som en

innebar§kap. 1enligt 12 attjämkningtillåta enaskulle somattvara
blirmakenandra ändentillegendomtvingades avstå sommaken mer

frånemellertid avståtthar attUtredningenlikadelning.följden enav
uppfattning ärutredningensEnligtförslag.sådana enframlägga

intepensionsrättigheterpersonliga ettmakarnassnedfördelning av
bl.a.likadelning. Det ärprincipenfrångåförskältillräckligt att om

skullepensionsrättighetermakarnasfördelningenvarförsvårt att avse
förvärvs-makarnasfördelningeneffektsådan närfåkunna aven

makarnasiskillnaderfall kanmångadet. Ikan nuvaran-inteförmåga
tagitmakendenmed ettförklarasförväntade inkomster attochde ena

Sommaken.andraden angettsfamiljoch änhemförstörre ansvar
defrångåellerändraskälintedock utgöradetta atttidigare anses

bodelning.förgällerprinciper som

Underhållsbidrag4.4

ÄktB ledaendastkan§12 1enligt kap.bodelningenjämkningEn av
giftorättsgods änsittfår behållamake eget somtill mer avatt en

begränsasjämkningsutrymmets.k.likadelning. Detföljaskulle av en
innebärvilkenlikadelningsprincipen, attsidan ensåledes å genomena

blirmakenandra äntillegendomavståaldrig behöver sommake mer
jämkningsidanandraoch ålikadelning, attgenerellföljden avenav

Iegendom.sinbehållermakenvarderainnebärakan attmestsom
enligtjämkningbodelningenkorrigeringkanfall genommånga aven

makenibeståroskälighet attråda bot påinte enalagrumdetta somen
denmedanbodelningenutanförfallerpensionsrättigheterhar som

sådanpension. Itillbetydande rättharinte någon enmakenandra mer
idenfrånöverförsegendomkrävasnämligensituation kan att
imakenandratill denmakentillgodoseddabästpensionshänseende

likadelningsprincipen.följeromfattning änstörre avsom
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I speciella fall kan sådant resultat uppnås jämkningett genom av
äktenskapsförord med stöd 12 kap. 3 Annars är engångsunder-av
håll den möjlighet lagstiftaren anvisar för i större omfattningattsom

vad likadelningän leder till överföra egendom från den makenen ena
till den andra. Enligt vad uttalades i motiven denna möjlighetärsom
avsedd utnyttjas främst i de sannolikt mycketatt sällsynta fall då en
make efter bodelningen skulle komma stå helt eller heltnästanatt utan
egendom medan den andra maken främst på grund att merpartenav-

dennes egendom har varit enskild till följd villkor vid gåva ellerav av
i skulle ha kvar egendomtestamente till betydande värde se-

inärmare avsnitt 3.3.1 ovan.
Med den ordning föreslås, nämligen pensionsrättigheterattsom nu

på grund privat pensionsförsäkring eller pensionssparande skallav
ingå i bodelning, medan övriga pensionsrättigheter i framtidenävenen
skall falla utanför, kan innehav pensionsrättighetersådana inteav som
ingår i bodelningen jämföras med innehav enskild egendom. Omav

korrigering bodelningsresultatet påkalladär inte kanen skeav påmen
detsätt, enligtär utredningens meningannat naturligt undersökaatt

det föreligger skäl för engångsunderhåll bodelnings-om ett som
korrektiv ÄktB:si enlighet med de uttalanden gjordes vidsom
tillkomst.

Härj börärnte underhållsreglerna kompletteras med bestämmelseen
lyfter fram pensionsskyddets betydelse för underhållsfrågan.som Som

framhållits i inledningen till detta kapitel kan enligt utredningensman
mening vid prövningen underhållsbehovet för den ekonomisktav

maken inte bortse från hur förhållandena kommersvagare gestaltaatt
sig efter pensioneringen, även denna inte förestående.är näraom
Detta bör komma till tydligt uttryck i lagtexten.

Eftersom underhållsbidrag i första hand tänktär tillgodoseatt
frånskild makes löpande behov till försörjningen ärav pengar
huvudregeln den bidraget skall utgå periodiskt.att Underhållsbidrag
kan emellertid utgå med engångsbelopp det finnsett särskilda skäl.om

Enligt utredningens uppfattning torde det i de flesta fall vara
lämpligast bidraget utgår med engångsbelopp,att under-ett om
hållsbidraget är användas för anskaffandeavsett pensionsskydd.att av
Det gäller särskilt det finns för beakta underhålls-utrymme attom ett
bidrag vid bodelningen i enlighet med 11 kap. 6 I sådanen
situation det fullt tänkbartär den underhållsberättigade maken till-att
erkäns dels engångsbelopp för anskaffandeett pensionsskydd, delsav

vid behov löpande underhåll för viss tid.ett- -
I detta sammanhang bör också de skatterättsliga reglerna upp-

märksammas. Huvudregeln beträffande beskattningen periodiskaav
understöd är beskattas för understödetatt imottagaren den mån
utgivaren medges avdrag. Avdragsrätten för periodiskt underhåll har
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anvisningarnaipunkt 5Enligtår.undersuccessivt begränsats senare
periodiska utbe-föravdragfortfarandeemellertidmedgestill 46 § KL

förutsättning makarnaundertidigare make,make ellertilltalningar att
Medreglerats.harunderhållsskyldighetenåtskilda ochlever att

regleratsskall hamakarnamellanunderhållsskyldighetenuttrycket att
till uttryck ikommithaoch normaltfastden skallåsyftas att vara

avdrags-förbeloppsmässig gränsavtal eller dom. Någonskriftligt
hosbeskattninghärmed skerinte. konsekvensfinns I mottagarenrätten

hela beloppet.för
bodelningsamband meditill makeengångsbeloppOm utgesett
gällerinkomstbeskattning. Detsammaintedäremot någonsker om

engångsbelopp se Inkomst-medunderhållsbidrag avlösestillrätten ett
3Lodin fl.,Sven-Olofhandbok i Skatterätt,läro- ochskatt m.en-

1957förhandsbesked RNRiksskattenämndens1993, 451 ochuppl. s.
underhållsberättigade göraför denmöjligheternaAngående att3:4.

används förengångsbeloppetandra inkomsterskatteavdrag mot om
6punktpensionssparkonto,ellerP-försäkringinbetalning på ett seen

till 46 § KL.anvisningarnai
be-fårengångsbeloppi formUnderhållsbidrag partsmot enav

avtalblivit bestämtbidraget harendastjämkasstridande genomom
förbudetbakomTankenmakarna.oskäligtavtaletoch är mot en av

makarnaförhållandenändrade ärgrundjämkning på att enmot av
mellanhavandensinakunna ordnaalla skall attförgång genom

kan jämkas pådärefter inteengångsbidragkomma överens ett somom
heller fårändrats.har Inteförhållandenagrund ett nytt en-attav

bidrag bestämmas utöverperiodisktellerfastställasgångsbelopp ett
alltsåengångsbeloppet. blivit bestämtengångsbelopp har ärOm ett

bodelnings-underhållsbidraganvändadäreftermöjligheten att som
möj-dennaUtredningen har övervägtmycket begränsad.korrektiv om

ovanligtsynnerligentordeEftersom det attvidgas.lighet bör vara
mellan-sinaslutgiltigt reglerarbodelningenföreredanmakarna

emellertid inteutredningenengångsbidraghavanden ett ansergenom
del.lagstiftningsbehov i dennaföreligger någotdetatt

grundhinder påfinnas380m inte någotdäremottorde det mot attnämnts avovan
bestämdes utgåursprungligenperiodiskt bidrag attförhållanden jämkaändrade en som

engångsbidrag.vid sidan ettom
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4.5 Korrigeringsmöjligheternas
tillämpningsområden m.m.

Som tidigare anvisar utredningen i första hand förvägarangetts tre att
jämna olikheter makars pensionsskyddmellan och förbättra situatio-ut

efter äktenskapsskillnad för make har dåligt pensionsskyddnen en som
och otillräckliga möjligheter själv förbättra Omskyddet. maken haratt

pensionsrättighet på grund privat pensionsförsäkring eller in-en av
dividuellt pensionssparande, kan pensionsrättigheten undan fråntas
bodelning med stöd regel i 10 kap. 3 Vidare kan jämk-enav ny
ningsregeln i 12 § tillämpas för låtakap. 1 den maken behållaatt mer

sitt giftorättsgods och få möjligheterpå så själv bättrasätt större attav
sitt pensionsskydd.på Slutligen kan den andra maken förpliktas utge

underhållsbidrag, ofta i form engångsbelopp, kan användas förav som
anskaffande pensionsskydd. Frågan då det skalluppstår gällaav om

kriterier för dessa olika korrigeringsmöjligheter i anspråkatt tasamma
demfeller det skall krävas starkare skäl för någotom av

Enligt 12 kap. 1 § gäller kriterium för jämkning lika-som av
delningen denna skulle oskälig. Samma krav enkelpåatt vara
oskälighet, dvs. tillägg ordet uppenbart eller liknande, börutan av
enligt utredningens mening gälla enligt den regel i 10 kap. 3 §nya

det möjligt hålla pensionsrättighetgör på grund privatattsom en av
pensionsförsäkring individuellteller pensionssparande utanför bodel-
ning med anledning äktenskapsskillnad.av

framstår relativt självklart iDetta den situationen den makeattsom
ställning i bodelningen behöver förstärkas ändå den makeärvars som

har det giftorättsgodset. bör då inte ställas högreDet krav förmesta
maken skall få undan pensionsrättighet från bodelningen änatt ta en

för han skall få behålla giftorättsgods kanatt annatmer av som
för pensionsskyddet.användas förbättraatt

Situationen blir delvis den make totalt denärsetten arman om som
ekonomiskt makarna också har det minsta giftorättsgodsetsvagare av
och 12 kap. 1 § alltså inte kan användas för stärka makensatt
ställning. Om maken i den situationen får hålla privat pensions-en
rättighet utanför bodelningen, kan det i praktiken hasägas samma
effekt fåtthan hade den makensandra giftorättsgodssom om mer av

likadelning skullevad leda till. Trots dettaän utredningen atten anser
det i den situationen bör gälla bara krav enkel oskälighetäven påett

Situationen för den ekonomiskt iblandmaken kan också förbättrassvagare genom
jämkning äktenskapsförord med stöd 12 kap. 3 För tillämpning denav av av
bestämmelsen gäller emellertid speciella kriterier, det enligt utredningens meningsom
inte skulle rimligt ändra de skål aktuella.ärattvara av som nu
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Skäletbodelningen.frånundanfåskallpensionsrättighetenför tasatt
kapiteltill dettainledningeniframhållitsför detta är att som --

ochinnehavarenförvärdeosäkertallt harpensionsrättigheter etttrots
successivtpensionsbeloppentill dessframför honomoåtkomliga attär

matematisktberäknadet går ettbetalning. Trots atttillförfaller att
heltpraktikeniintealltsådenkanrättigheten,värderiktigt av

banktillgodohavanden.formitillgångarmedlikställas t.ex.av
detenskilt falliintenaturligtvis ettHärmed att avär sagt man

pensionsrättig-privatadenhållaskallautomatisktsistnämnda slaget
situationhypotetiskidetdärförbarabodelningenutanför attheten en

be-varitskulle hagiftorättsgodsethaft dethademakendär mestaden
alltid görasPrövningen måstekap. 1enligt 12jämkafogat att

falletenskildai detomständigheternabedömningtotalutifrån aven
längrebodelningen. Jueftersituationekonomiskamakensvarderaoch

skulle haresultatfrån detliggerbodelningenresultatet somav
måstestarkaredestotillämpats,huvudreglerbara lagensuppnåtts om

avvikelsenskälen förförstås vara.
ekonomisktförstärka denmöjlighetenHärefter återstår svagareatt

måsteHärunderhållsbidrag.pensionsskydd manmakens ettgenom
principerdeväsentligtalltmening iutredningens acceptera somenligt

Utredningenunderhållsreglerna.reform1978 års ansereftergäller av
prin-dessaförinomfördet finnsemellertid att ramenutrymmeatt

behovmakensekonomisktdenvidviktfästa avciper större svagare
underhållsbidrag,behovdettatillgodosepensionsskydd och genomatt

dettamöjlighet göra ettfinnsdetsärskilt i den mån att en-genom
andrafrån den§ räknas611 kap.medenlighetigångsbelopp avsom

Även äkten-efterunderhållsskyldighetenandel i boet.makens om
starkarebetydligtdet krävaskommerutvidgas något,skapsskillnad att

ibestämmelsernatillämpningförunderhållsbidrag änskäl för avett
engångsbe-särskiltgällerDettakap. l ett123 § och10 kap. om

6kap.enligt 11avräknaskanlopp inte
makarnasutjämningenlångthurtill fråganledersagdaDet av

föreslår.utredningenreglerdestödmeddrivaspensionsskydd kan av
längre ängå någotvisserligen sägaskanförslagUtredningens som

räcka enkelmedskalldetföreslåsdetdirektiven, näri attförutsetts
bodelningfrånpensionsrättigheterprivataundanföroskälighet att ta

12 kap. 1enligtlikadelningenjämkaför3 § ellerkap.enligt 10 att
fallerformelltpensionsrättigheternämligendirektiven sägsI att som

meddetombodelningenvidbeaktaskunnaskallbodelningenutanför
uppenbartfalletenskilda äri detförhållandenmakarnastillhänsyn

bodelningen.fråndemundantaoskäligt att
vanligafrånÄndå inte någraförslagutredningens avsteginnebär att

äktenskapsskillna-flertaletalla ellervidskall skebodelningsregler ens
skallpåkallad,sådan ärutjämningen, näreller varader att en
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fullständig. Detta beror i allt väsentligt på uppdraget har varitatt att
bodelningsreglema till principerna för det reformeradeanpassa

pensionssystemet. När i det reformerade pensionssystemet inteman
för makar träder in i både förvärvslivet och äktenskapet efterens som

det införande längregår i fråga utjämningsystemets ännya attom
makarna får möjlighet dela sina pensionsrättigheter ochatt såen om
länge de det, framstårär intedet rimligtense om attsom genom
äktenskapsrätten framtvinga mycket långtgående utjämning.en

4.6 Värdering pensionsrättigheterav

Utredningen föreslår pensionsrätt på grund privat pensions-att av
försäkring eller individuellt pensionssparande regel skall ingå isom
bodelning med anledning äktenskapsskillnad. Detta innebärav att
värdet sådana rättigheter måste kunna bestämmas. Andra pensions-av
rättigheter, dvs. sådana förvärvats inom det hitillsvarandesom
allmärma pensionssystemet eller det föreslagna reformerade pensions-

eller något tjänstepensionssystemen,systemet skall inte heller iav
framtiden ingå i bodelning. Utredningens förslag innebär emellertid att
sådana pensionsrättigheter indirekt skall kunna få betydelse för bodel-
ningsresultatet se avsnitt 4.3 och 4.4. För kunna jämföra bodel-att
ningsresultatet enligt de vanliga bodelningsreglerna med tänkt utfallett

pensionsrättighetema hade ingått i bodelningen, det nödvändigtärom
kunna värdera dessa rättigheter,ävenatt även värderingen inteom

behöver lika exakt det gällernär rättigheter skall ingåvara som som
i bodelningen.

De grundläggande principerna för värdering pensionsrättigheterav
bör enligt utredningens mening följande.vara

Värdet bör bestämmas utifrån den pensionsrätt intjänadär vidsom
värderingstillfället. Eventuellt tillkommande framtida intjänande av
pensionsrätt beaktas således inte.

Om framtidaden pensionen baseras på uppsamlat pensions-ett
kapital, värdet pensionenär lika med pensionskapitalets storlek.av
Om pensionsrätten årligt pensionsbeloppett någotutan attavser
pensionskapital har uppsamlats, bör pensionsrätten värderas till
kapitalvärdet de framtida pensionsbeloppen. Kapitalvärdet beräknasav
med aktuariella metoder med hänsyn till framtida och dödlighet.ränta
Vid värderingen bör hänsyn till pensionen såsom fallettas ärom -

med ATP indexbundenär eller inte.t.ex. I övrigt bör någon-
hänsyn inte till eventuella framtida höjningartas pensionen.av

Vidare bör den latenta skatteskulden beaktas. Denna bör beräknas
utifrån antaganden grundade faktiskapå förhållanden och vid bodel-
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ochutfallande beloppbeskattningkända reglerningstillfället avom
förhållanden.rättighetsinnehavarensfrånutgå

komma påverkakanomständigheterspecielladetFinns attsom
ohälsa hos denallvarligi formpensionen,omfattningen t.ex. avav

värderingeninverka vidkunnapensionsberättigade, dettabör av
omständighet skallsådanbetydelseVilkenpensionsrättigheterna. en

till fall.från falltillmätas måste avgöras
deföljandeprinciperna kan sägasangivnadeUtifrån om-nu

pensionsrättigheter.formernavanligaste av
3.2.2avsnittgällandebeskrivningen rättframgårSom avav

pensionskapita-tillredan i dagpensionsförsdkringarvärderas privata
jämte allokeradeåterköpsvärdetekniskaförsäkringensdvs.let,

återbäringsmedel
. individuellt pensionsspa-grundpensionsrättigheter påVärdet avav

pensionssparkontot.behållningen pålika medhelt enkeltrande är
börnuvarande AIPgrundpensionsrättigheter påVärdet avav

pension skulle utgåframtidadenkapitalvärdetbestämmas somavsom
årligaframtida inkomst. Denhainte skulle någoni frågapersonenom

registrerade antal in-hittillsmedberäknasbör alltsåpensionen
medeltalet de30-årsregelntillämpningoch medtjänandeår samt avav

registrerade årsinkomsterna.hittills högsta15
sådan tillkommereftersomvärderas,ofta inteFolkpension behöver
folkpension ellertillsaknarmakarna rättmakarna. Om någonbåda av

dock värderasfolkpensionensådan, börtill reduceradendast har rätt
ATP.på sättsamma som

kollektivavtalsgrundade pensionsplanerenligtTjänstepension
pensionsstiftelse elleriförsäkringsbolag elleriantingentryggas genom

frågaOm detbalansräkning.arbetsgivarens ärskuldföring i om
privatdet gällernärberäkningen på sättförsäkring, görs somsamma

pensionsskuldenfallenbåda andra utgörpensionsförsäkring. deI
pensionsrätten.värdet av

får denreformerade allmänna pensionssystemetgäller detdetNär
värderas tillfördelningssystemetfrånhärrörpensionsrättendel somav

medan den delpensionsbeloppen,framtidadekapitalvärdet somav
pensionska-till storlekenvärderaspremiereservsystemethärrör från av

pensionssystemtill reformeratförslagettilläggaskanpitalet. Det ettatt
detinformation kommer göraårliginnehåller förslag attsomom

inom detpensionsrättigheterindividsvarjeberäkna värdetlättare att av
pensionssystemet.allmänna

pensionsrättigheterolikavärdetillustrera hurFör något stortatt av
beräkningarSamtligaexempelföljande nämnas.kan kan avservara

före skatt.pensionsvärden
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A1 enligt det nuvarande allmänna pensionssystemet

En börjar arbeta vid 25 ålder medårs inkomst motsvaran-man som en
de 5 s.k. förhöjda basbelopp 180 000 kr 1995 och inkomstår vars
ökar med halvt sådant basbelopp tillår 30 ålder harårs vid 40ett per

ålder pensionsrätt kapitalvärdeårs med ränteantagande påetten vars
2 kan% beräknas till 429 600 pensionkr. Den skulle vid 65utgåsom

ålderårs inte tjänar in ytterligare pensionspoäng blirom personen
5 248 krmånad. Vid 50 års ålder skulle motsvarande värden vara
971 000 kr respektive 9 475 krmånad vid 65och års ålder 8101 500
kr respektive 11 370 krmånad.

ZIP-systemet

tjänstemanEn intjänar pension enligt IIP-planen och vid 40 årssom
ålder har 200 000 kr i årsinkomst kan vid det tillfället ha pensions-ett
kapital omkring 000på 35 kr motsvarande ålderspension från 65en

ålder omkring 580 krmånad.års på Om årsinkomsten vid 50 ålderårs
300 000 kr motsvarande värden vid det tillfälletär är 205 000 kr

Ärrespektive 2 400 krmånad. årsinkomsten vid 60 års ålder 400 000
kr blir motsvarande värden vid det tillfället 000 0001 kr respektive

8007 krmånad.

Privat pensionsförsäkring

Om egenföretagare tecknar pensionsförsäkring med efter-en en
levandeskydd % sinpå 10 årsinkomst, tilluppgår 7,5av som
basbelopp 267 750 1995,kr år han 30 år pensionska-när är uppgår
pitalet till omkring 82 000 kr och intjänad pension till omkring 1 300
krmånad fyllt 40 år. Motsvarande belopp vid 50när är årspersonen
ålder 250 000 kr respektive 6002 krmånad och vid 65 ålderårs

Återbäringsräntan901 000 kr respektive 800 krmånad.4 har antagits
8 % före skatt och omkostnader.vara

4.7 Reformens genomförande

4.7.1 Kostnadsmässiga konsekvenser

utredningen gäller regeringensFör direktiv till samtliga kommittér och
särskilda utredare offentliga dir.åtaganden 1994:23. Utred-prövaatt
ningens förslag innebär inte offentligtnågot åtagande. Däremot kan
förslaget frivilliga individuella pensionsförsäkringar och individuelltatt



överväganden förslag 83och1995:8SOU

pensionsspa-individuellt1993:931lagenpensionssparande enligt om
bidraäktenskapsskillnadefterbodelningiskall ingåregelrande som

relativthakommeräktenskapsskillnadenefter attmakarnatill att
ekonomisktdenkanHärigenomvillkor.ekonomiskalikartade svagare

inom detåtagandenoffentligautnyttjaframtidenibehovmakens attav
varitskulle hadetmindrebli änkommapensionssystemetallmänna att

innehavmakesFörslagetbodelningsutfall.ojänmare attvid avenett
förslagutredningensenligthellerintepensionsrättighetetsådana som

förskälskall kunna utgöravissa fallibodelningeniskall ingå
underhållsskyldighetförgrundellerlikadelningen utgörajämkning av

riktning.verka ikan komma att samma

jämställdhetsperspektivkonsekvenserFörslagets4.7.2 ettur

analyserautredningen börerinrasdirektivutredningensI attom
jämställdhetsperspektiv. Deförslagsinakonsekvenserna etturav

särskildaochkommittéersamtligatilldirektiventillkomnasenare
dir.konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisautredare att

skall föregåsframläggsförslagallaföreskriver1241994: avatt som
jämställdhetspolitiskaderedovisninginnehållaochanalys avenen

sådanbedömerutredarenellerkommittéenOm atteffekterna. en
till följdmeningsfullt sättpåinte kanredovisning görasochanalys ett

ochdettaskallkaraktär,ellerutredningsuppdragets ämnets angesav
detvidaredirektiven uttalassistnämndade attmotiveras. Isärskilt

jämställdhetspoli-målen förövergripandedepolitisk enighetråder om
rättigheter,skall haochkvinnor männämligentiken, att samma
samhället.iväsentliga områdenallamöjligheter inomochskyldigheter

ochkvinnorsåledesochkönsneutralaförslagUtredningens är ger
degrundskyldigheter. Påochrättigheterformellamän avsamma

kvinnors ochbeträffande mänsfinnsalltjämtskillnader genom-som
förslageninkomstförhållanden kommerocharbetstidersnittliga

itillämpasoftastpraktikenitidöverskådliginom attemellertid
Det börkvinna.makenekonomiskt ärdär densituationer svagaste en

få.kan förväntasförslageneffektervilkadärför övervägas
pensionsrättighetet påkorthetiinnebärförslagUtredningens att

individuelltpensionförsäkring ellerindividuellfrivilliggrund av
äktenskapsskillnad ochefterbodelningiskall ingåpensionssparande

påverka för-skall kunnavissa fallipensionsrättighetetövrigaatt
utvidgakanFörslaget sägasegendom.övrigamakarnasdelningen av
ÄktBzsgrund förtillliggerlikadelningsprincipområdet för den som

ÄktB likadelnings-diskuteradestillförarbetenabodelningsregler. I om
kallas förför detfördeltillbordeprincipen systemöverges som
hade föremakeegendominnebäråtergångsdelning och att somsom

ellergåvaäktenskapetunderförvärvatelleräktenskapet genom arv,
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inte ingår i delningnågon mellan makarna, medan däremottestamente
giftorätt tillämpas i besparingar och i allmänhet i det gemensamma
bohaget. Familjelagssakkunniga uttalade i denna del bl.a. följande
SOU 1981:85 102.s.

särskiltEtt skäl generellövergång till återgångsdelninmot uen ar
denna reform skul missgynna kvinnorna. Trots baatt e sna

förändringar under de decennierna i förhållandet mellan mänsenaste
och kvinnor å arbetsmarknaden har icke sådan balansännu en

pnåtts ekonomisktär likställda. Kvinnorna har alltjämtattu e
betraktade lägre inkomst ochän riskerar fåmäns om grupp atten

ringare utbyte i på återgångsdelning grundat Reglernaett ett system.
för makars egendommåste detta hänseende följa den faktis ut-1 a
vecklin sig inte särskiltägnar väl såsom hävstången; atte en
påskyn denna.a

Utredningen delar uppfattningen likadelningsprincipen denäratt
delningsprincip förär kvinnor be-mestsom gynnsam som grupp
traktade. De förslag utredningen lägger fram därförär närmastsom nu
ägnade stärka kvinnornas ställning.att

I detta sammanhang vill utredningen också fästa uppmärksamhet på
den remisskritik riktats förslaget delning pensionsrättmotsom om av
mellan makar i Pensionsarbetsgruppens förslag till reformeratett
pensionssystem se remissinstansernas synpunkter 199394:ang. prop.
250 129 ff. Förslaget har kritiserats ñr det skulle kunna riskeraatts.

driva utvecklingen minskad ekonomisk självständighet föratt mot
kvinnor. Det bör emellertid påpekas del kritiken riktatsatt moten av
det förhållandet maken när helst kan bestämmaatt attena som
delningen skall upphöra för framtiden. Enligt utredningens mening kan
motsvarande kritik inte riktas de föreslagna reglerna, vilka delsmot nu

tillämpligaär endast äktenskapnär upphör på grund skilsmässaett av
delsoch kan komma verka oberoende makarnas överenskom-att av

melser under äktenskapet.
Sammantaget utredningen förslagen till sin formellaärattanser

utformning könsneutrala. denI mån de påverkar jämställdheten mellan
kvinnor och sker detta i riktningmän stärker kvinnorsen som
ställning.

fördaDe saknar relevans för registreradenu partnerresonemangen
enligt lagen 1994:1117 registrerat partnerskap, eftersomom
registrerade måste kön.partner vara av samma

4.7.3 Ikraftträdande

I enlighet med direktiven har arbetet bedrivits med sikte ikraftträ-
dande förslagen den januari1 1996. I regeringens förslag tillav
statsbudget för budgetåret 199596 prop. 1994952100 bilaga 6 80s.
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ikraftträdandet det reformerade ålderspen-föreslås det formellaatt av
tillskall flyttas fram densionssystemets intjänanderegler årett

Enligt utredningens uppfattning behöver dettaljanuari 1997.
förslagikraftträdandet utredningensemellertid inte innebära att av

också senareläggs.
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Specialmotivering5

äktenskapsbalkenändring ilagtillFörslag om

s §§och6 7kap.

ochdelssyften: göraparagrafer har två parteri dessa attReglerna
deti dagfalletkanskevad är attmedvetna ändomstolar omsommer

ocksånödvändigtunderhållsfrågorna ärprövning attvid upp-av
makensekonomiskti denbristereventuellamärksamma svagare
praktiskengångsunderhålletlyfta framdelspensionsskydd, att som en

pensionsskydd.behovmakenstillgodosemöjlighet att av
inteförslag ärutredningensunderstryka avsettviktigtDet attär att

efterunderhållsbidragförprincipernagrundläggandederubbaatt
sikte påi § barastycket 7fjärdedetäktenskapsskillnad och taratt nya

pensionsskyddetjustförbättringskäl förfinnsfallet detdet att aven
möjlighetmakendenHarunderhållskrävande maken. attdenför

godtagbartpensionsskydd äranskaffasjälv ochförsörja sig ett som
underförhållandenmakarnastillmed hänsynochabsoluta talibåde

be-denpensionsskydd, saknarandra makensdenochäktenskapet nya
i och förbodelningenkorrigeringbetydelsestämmelsen även avenom

intenaturligtvishindrarmotiverad. Detta attframståskullesig som
bodelnings-tillgripasfall kanenstakaengångsunderhåll i rentsom

principermed deenlighetistycket,tredjestödkorrektiv med somav
ÄktB:s tillkomst.vidangavs

periodiskt.skall utgåunderhållsbidraghuvudregelnEnligt 8 § är att
bidragetemellertid bestämmasdetskäl kan attsärskildafinnsOm det

underhållsbidraget ärOmengångsbelopp. attavsettmedskall utgå ett
allra flestai detorde detpensionsskyddanskaffandeföranvändas av

engångsbelopp. Dettamedbidraget utgårlämpligt ettfallen attvara
föreståendeomedelbartintepensioneringen är utansärskiltgäller om

äktenskapsskillnaden.eftertidförst någoninträffakommer att
framgårdet klartsåkompletteratsförslagetdärför ihar attParagrafen

anskaffandeföranvändasskallbidragetomständighetenden avattatt
skallbidragetbestämmadomstolenförskäl attpensionsskydd utgör att

engångsbelopp.medbetalas ett
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särskild betydelse vidAv prövningen blir naturligen det finnsom
möjlighet i enlighet med 11 kap. 6 § engångsunderhåll vidatt ta ut ett
bodelningen; falletså bör det lättare för domstolenär attom vara
döma underhåll bidragskrävandeden maken behöver förut ett attsom
kunna anskaffa godtagbart pensionsskydd.ett

Emellertid förekommer det naturligtvis fall där det inte finns
för engångsunderhåll vid bodelningen och där denutrymme ett

bidragsskyldiges ekonomiska situation sådan han saknar förmågaär att
engångsbidrag väl har förmåga periodiskaatt utge ett att utgemen

underhållsbidrag i skälig omfattning. Om domstolen huvudöver taget
finner befogatdet med underhållsbidrag, får detta då regelett som
dömas i form periodiska bidrag. hellerInte i sådana situationerut av
bör dock omedelbart tankenöverge på engångsunderhåll. Somettman
framgått tidigare har engångsunderhåll bl.a. fördelarnadeett att

engångsbelopp reglerar sina mellanhavandenparterna ettgenom en
för alla och risken förgång den bidragsskyldiga maken avlideratt att

lyfts den bidragsberättigade maken. Om det har klarlagts att ettav
underhållsbidrag för anskaffande pensionsskydd bör kanutgå, detav
därför intresse för diskutera lösningparterna attvara av en som
innebär den bidragsskyldiga maken lånar det beloppt.ex. att upp som
behövs för engångsunderhåll. En möjlighet, skyddarett annan som
den bidragsberättigade maken den bidragsskyldiga makens död,mot

det bestäms periodiskt bidragär används för betalaatt ett attsom
premier för pensionsförsäkring den bidragsberättigade maken ochen

den försäkringen kombineras med riskförsäkring denpåatt en
bidragsskyldiga makens liv, betalar resterande premier hansom om
skulle avlida under premiebetalningstiden.

ÄktB:sDet bör anmärkas regler medger bidrag såvälutgåratt att
periodiskt med engångsbelopp. Om den bidragsberättigadeettsom
maken i behov bidrag till sitt underhåll föreär såväl efterav som
pensionering, kan det ibland lämpligt bestämma periodisktatt ettvara
underhåll för tiden fram till den beräknade pensionsåldern och ett
engångsbelopp för anskaffande pensionsskydd. Härvidavsett ettav

hänsynmåste också till den bidragsskyldiga makens förväntade in-tas
komstutveckling och ekonomiska förhållanden i övrigt.

9 §kap. 11

förevarandeI paragraf regel för det blandade fallet förstnärges en
talan äktenskapsskillnad har väckts och den maken därefterom ena
avlider målet pågår. l sådant fall blirnär ännu reglernaett om
bodelning med anledning äktenskapsskillnad tillämpliga. fårDetav
betydelse bl.a. för fastställandet makarnas andelar vid bodelningenav
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dock inte läsas så,Paragrafen fårtill jämkning.möjlighetenföroch
dödsfallvidåtskilda regelsystemfullständigtskulle rådadet somatt

övriga dödsfall. För-äktenskapsskillnadsmål ochpågåendeundersker
avlidensidan stårdetalltid pågivetvisfarandet präglas att enenaav

9 kap. 5 ochoch universellaarvingarmakes t.ex.testamentstagare, se
vidare denbodelningsförmånerVissa är213 kap.6 §§ och av

förgälla till förmånböraintedekaraktärenpersonliga ansettsatt
kap.2 § och ll10 kap.universellaocharvingar testamentstagare, se

stycket.§ tredje8
grundpensiontill påavsnitt 4.1.2 böri rättredovisatsskälAv som

pensionssparandeindividuellt ävenellerpensionsförsälcringprivatav
makensanledningmedbodelningfrånframtiden undantasi enaav

bodelningeningår ipensionsrättighetersådanaundvikadöd. För attatt
äktenskaps-måldet det pågåravlider undermakenden att omenaom

3 § andrabestämmelserna i 10 kap.utredningenföreslårskillnad, att
fall.i sådantskall gällastycket

3 §10 kap.

privatgrundpension påingår tillreglernuvarande rättEnligt av
inte i bodelning,individuelltpensionssparandeellerpensionsförsäkring

ekonomiskamakarnaslängd,till äktenskapetsinte med hänsyndetom
oskäligtövrigt skulleiomständigheternaochförhållanden attvara

bodelning.frånpensionsrättenundanta
dödsfallssituationernaförförslag innebärUtredningens att nuvaran-

undantagsvis dra inmöjlighetenbehålls ochhuvudregelde attatt
äktenskapsskillnads-bodelningen bort. Föripensionsrättigheten tas

nuvarande undantags-innebäraförenklatförslagetfallen kan sägas att
tillhuvudregelnuvarande görshuvudregel, medantillregel görs

undantagsregel.
mening,tillagtsdet haroförändratstycketFörsta är attutom en ny

stycket.nuvarande andraorden ide inledandeersättersom
svårtdet inte sällan avgöra3.2.1 kani avsnittSom framgått attvara

anslutningtagits iförsäkringargrundpensiontill pårätt somavom
fårfrågornastycke, ochunder dettafallerförvärvsverksamhettill

försäkringarprivatapraktisk betydelse närnaturligtvis större som
äktenskapsskillnad. Ut-med anledningbodelningingå iregel skall av

ändring såvitt gäller gräns-emellertid inte någonredningen föreslår
liksom hittillssådana frågor måstestycket,förstadragningen utanrunt

förefallermeningutredningensEnligtpraktiska rättslivet.i detavgöras
utgångs-till försäkringenäganderättennaturligtdet dock att ta som

prövningen.vidpunkt
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Om försäkringen den försäkrades arbetsgivare,ägs och alltså inteav
tillhör någon makarna, kan försäkringen sådan inte ingå iav som
bodelningen. Och försäkringen arbetsgivaren,r1är ägs skapar detav
enligt utredningens mening också presumtion för den för-atten
säkrades enligt försäkringen fallerrätt under första stycket. Om den
försäkrade i egenskap aktieägare har det bestämmandet.ex. av ensam
inflytandet arbetsgivaren,över han i praktikenså bara behöveratt
samtycke sig själv för förfoga försäkringen,över faller hans rättattav
enligt försäkringen styckeKdock troligen utanför detta Detsamma
gäller arbetsgivaren har medgett den anställde frihetså stor attom
bestämma försäkringen, någon begränsning i förfoganderättenattom

föreligger.till förmån för arbetsgivaren inte
Om andra sidan försäkringenå den försäkrade,ägs blir ut-av

gångspunkten försäkringen faller utanför detta styckes tillämpnings-att
Ävenområde. här kan emellertid undantag förekomma, inärmast

form villkor i anställningsavtalet innebär den anställde inteattav som
kan förfoga försäkringen.över

Som ökar betydelsen denna gränsdragning närangettsnyss av
Åprivata pensionsförsäkringar regel skall ingå i bodelning. andrasom

sidan rimligenmåste svårigheterna minskas undantagsbestämmelsenav
i det föreslagna tredje stycket i paragrafen. Om bedömningennya av

viss försäkring detta slag skulle i försäkringenutmynna atten trotsav
fallerallt utanför tillämpningsområdet för första stycket, så är om-

ständigheterna förmodligen ofta sådana det finns goda skäl hållaatt att
försäkringen utanför bodelningen med stöd tredje stycket förutsattav

det fråga P-försäkring.äratt om en
Andra stycket behandlar dödsfallssituationerna, och här behålls

regeln pensionsrättigheterna skall hållas utanför bodelningen,att om
inte enligt § kommer4 de skall ingå.överens Enparterna attom
olikhet i förhållande till gällande pensionrätt är på grundatt av en
försäkring eller pensionssparkonto den avlidna makenägtsett som av
inte omfattas bodelningsreglerna. Om den avlidna maken har haftav

pensionsförsäkring, har ålders- sjukpensionsmomentoch försvunniten
i och med dödsfallet, och vad gäller för eventuellt efter-ettsom
levandemoment i försäkringen regleras i fortsättningen uteslutande av

Ävenförsäkringsavtalslagen. den efterlevande maken för-ärom

lOm försäkringen undantagsvis har ekonomiskt värde också för arbets-ett
givarenbolaget kan dock i vissa fall begränsning förfogandemöjligheten följaen av

aktiebolagslagens kapitalskyddsregler.av
20m makes enligt P-försäkringrätt ägs hans arbetsgivare enligt deten en som av

sagda skall ingå i bodelning, rättighetenmåste hänsyn till skattelagstiliningennu av
ändå läggas på den makens ilott bodelningen. Pensionsrättigheten påverkar alltsåut
bara fördelningen egendom i boet.av annan
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på så sättförsäkringenochefterlevandemomentettillmånstagare
för-i den lagenreglernainnebär atthenne,ellerhonomtillfaller

utanförfallerändåförmånstagarförordnandetgrundsäkringen på av
individuelltlagenenligtgällerreglerMotsvarandebodelningen. om

förmånstagarförordnande.finnsdetförutsattpensionssparande, ettatt
huvudregelndenfrån attundantagetinnehållerstycketTredje nya

skall ingåpensionssparandeindividuelltochpensionsförsäkringprivat
framgårhuvudregelnäktenskapsskillnad;anledningmedbodelningi av

skallgiftorättsgodsmakarnas1 §10 kap.ibestämmelsenbara attav
denomfattasrättigheterdeBeskrivningenbodelning.iingå avsomav

motsvarandemedväsentligtalltiregeln överensstämmernya
emellertidbörstyckena. Dettredjeochandranuvarandeibeskrivning

äktenskapsskillnadsfallentillbegränsningförslagetsobserveras att
någontillämplig barablirförslageti2 sistpunkteninnebär avomatt

avlidentidigareefterlevandepension eftertillharmakarna rätt en
Samtidigt haräktenskap.tidigareieller makeförälder ettt.ex.person,

tagits bort;makarnanågonskallförsäkringen ägaskravet på avatt av
makendensituationen närocksåalltsåomfattar somregeln ena

försäkring därfrånefterlevandepensiontillharförmånstagare rätt en
tilläganderättenutformat såförmånstagarförordnandet är attt.ex.

svävande.försäkringen är
innebärstyckefjärdeparagrafensijämkningsregelnnuvarandeDen

detbodelningin idraskanpensionsrättigheternaaktuellade omatt nu
förhållan-ekonomiskamakarnaslängd,äktenskapetstillmed hänsyn

undantaoskäligtskulleövrigti attomständigheternaochden vara
prop.bestämmelsentillförarbetenabodelningen. Ifrånpensionsrätten

skäl övervägafinnasdet kanuttalas bl.a. atts.l5198990:30 enatt
frågadetförsäkringen är stordelvishelt ellerindragning om enomav

denpension påmotsvarandebalanserasinteförsäkring enavsom
detsärskiltgäller dettamotivuttalandetEnligtsida.makensandra om

pensionsför-synnerhetiochäktenskaplångvarigtfrågaär omettom
denpåtillgångarnadelmycketdessutom utgörsäkringen stor aven

pensionsför-makarna,finns. Harförsäkringendärsidamakes om
pensions-likartatnågorlundabodelningen,utanförhållssäkringen ett

huvudanledning över tagetsällandäremot attfinns detskydd,
indragning.överväga en

pensionsrättigheternaaktuelladeföreslårutredningenNär attnu
det inteäktenskapsskillnad börvidbodelningiskall ingåregelsom

fallsådanahuvudregeln idenfrångåi fråga somkomma att nya
blistället kunnabör ijämkningsregeln. Detgamlamed denåsyftades

nuvarandemotiveradeursprungligenfall atti deaktuellt främst som
ÄktB, jäm-relativtövrigti ärmakarnadvs. närin ihuvudregel togs

pensions-sittmaken hardenhänseende ochekonomisktbördiga i ena
individuelltpensionsförsäkring ellerprivat ettskydd ordnat genom en
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pensionssparande, medan den andra maken har motsvarandeett
pensionsskydd pensionsrättigheter intjänade inom det allmännagenom
pensionssystemet och tjänstepensionssystemet.

Normalt bör det inte bli aktuellt tillämpa undantagsregeln påatt
pensionsñrsäkringar eller pensionssparkonton i första hand harsom
karaktär kapitalplacering och skatteplaneringsinstrument ochav som
inte fyller något uttalat pensionsbehov. vissaI fall kan det dock finnas
skäl undanta pensionsrättighet på grundatt pensionsförsäkringen av
eller pensionssparande relativt begränsatrepresenterar ettsom sett
värde och tillkommer den makarna ärsom av sammantagetsom
ekonomiskt Så bör kunna bli fallet dennär andrasvagast. maken har

egendom inte ingår i bodelningen och till sitt värdeannan som som
klart överstiger den första makens egendom, pensionsrättigheterna in-
räknade.

Vid bodelning efter relativt kortvarigt äktenskap börett makeen
med stöd regeln i 12 kap. 1 § kunna få behålla sina pensionsrättig-av
heter jämkning likadelningen. Detta framstår särskiltgenom en av som
angeläget pensionsrättighetema till del förvärvatsstörsta föreom
äktenskapet. Samma kan naturligtvis åberopas förargument att en
make skall få hålla sin pensionsrättighet utanför bodelningen enligt
10 kap. 3 § tredje stycket. Som framhållits det iär stort settovan
likgiltigt vilken dessa två bestämmelser tillämpas i det falletav som

den make ställning i bodelningen behöveratt förstärkas både harvars
pensionsrättighet på grund privat pensionsförsälcring elleren av

pensionssparande och denär make giftorättsgods.äger mestsom

10 kap.4§

Första stycket handlar möjligheter dra in sådanparternas attom
egendom i bodelningen skulle falla utanför denna. Här harsom armars
hänvisningen till 3 § begränsats till den paragrafens andra stycke, som

behandlingenrör den efterlevande makens pensionsrättigheter vidav
bodelning med anledning makes död.av en

Som konsekvens makarnas generella befogenhet självaen av att
komma överens hur bodelningen skall förochgöras det inteom att
skall råda någon oklarhet avtalsutrymmets omfattning, har iom ett

tredje stycke tagits in bestämmelsenytt makarna kan kommaatten om
överens pensionsrättigheter till följd privatatt pensionstör-om av
säkring eller individuellt pensionssparande inte skall ingå i bodel-
ningen. Bestämmelsens tillämpningsområde inte formelltär begränsat
till äktenskapsskillnadsfallet, det baraär i dessa fall den kanmen som
få betydelse.
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kap.4§11

Ändringen avsnitt 4.2.1.i den allmänna motiveringenhar behandlats
pensionsförsäkring ochpremiebetalning för privatDen innebär att

kan utlösa vederlagskrav.insättning pensionssparkonto inte längrepå
försäkring enligt utredningenssituation där förfogandenEn över en

inomutlösa vederlagskrav däremot makemening kan närär en
skulle ingå itreårsfristen överlåtit försäkring,har som annarsen

till arbetsgivare. Om makens enligt försäkringen ibodelning, sin rätt
förvandlats rättighetmed överlåtelsen har till sådansamband en som

sitt10 3 § första stycket, får haomfattas kap. maken använtav anses
giftorättsgods till förvärv rättigheten.av

Övergångsbestämmelser

beträffande till pension grundUtredningens förslag innebär pårätt av
vid bodelning anledning äktenskaps-privat pensionsförsäkring med av

till den ordning gällde föreskillnad i huvudsak återgången som
ÄktB:s ikraftträdande 1988. Beträffande till pension grundår pårätt

pensionssparavtal enligt lagen 1993:931 individuellt pensions-omav
nyordning jämfört med de reglersparande innebär förslaget en som

januari 1993.gäller den sparformen infördes den 1 Detsedan ärnya
således relativt kort period pensionsrättigheter på grundunder somen

individuella hållits utanför bodelning medfrivilliga sparåtgärderav en
anledning äktenskapsskillnad. Utredningen därför inte detattanserav

Övergångsbestämmelser.nödvändigt föreslå några särskildaär att
pensionssparavtal slutits vidpensionsförsäkringavtal ellerHar ettett

föreskrev till pension grundtidpunkt då gällande pårätträtt att aven
bodelning med anledning äktenskaps-avtalet skulle falla utanför en av

för enligt 12 §skillnad kunna kap. 1bör detta utgöra ett argument att
vad lika-låta ägarmaken få behålla sitt giftorättsgods änmer av en

undan pensionsrättighetendelning skulle leda till, liksom för att ta
med 10 kap. 3 § tredje stycket.stöd av





95Särskilt yttrande1995:8SOU

Bahr ochyttrande BengtSärskilt vonav

NehrmanAnders

i regel mycketolika slagPensionsrättigheter storarepresenterarav
redovisas ipensionsrättigheter skullesamtligavärden. Om en
i flertalet bodel-tillgångssidansannolikt domineraskulle debodelning

iutformade påbodelningsreglerna ska sättOmningar. ett somvara
pensionskapitaletfördelningskälignormalfallet även anseravger en

behandlas påalla pensionsrättighetersyfte bäst uppnåsvi dettaatt om
sätt.samma

reformeradei detpensionsrättighetemaförUtgångspunkten
bodelningssammanhang,iinte ska beaktasdepensionssystemet är att

ålderspensionsförsäkring.privatidag gäller förregeldvs. samma som
framtida frivillig delningvarför möjligheten tillinte förståVi kan en

skapensionsrättighetenregelmässigtobligatoriska och störstadenav
betydligt mindrefrivillig ochdelningobligatoriskmotivera av enen

pensionsskyddet. Detförstärkningform privatpensionsrättighet i avav
delning,utnyttjad frivillig såsomlogisktvarithade ettom enmer

privatdelningskulle leda tillmakarnas vilja, ävenuttryck för aven
motsägelsefulla och vill blanddirektivenpension. Vi är annatattanser

be-anledning ändrafinnsangivits detdet därpeka på attattatt
parallellitet mellanfortsattåstadkommajust förstämmelserna att en

pensionsformer.olika
huvudregelförslagutredningens måsteframgårSom avenav

anledningbodelning medpensionskapital ska ingå iinnebörd privatatt
jämkningsregler för uppnåkombineras medäktenskapsskillnad, attav

Även huvudregeldagensenskilda fall.iskäliga resultat att-
jämkasbodelningen kan dåutanförålderspensionskapital hålls -

uppfattningenligthuvudregeln kan vårskäligheten fordrar. Denså nya
nuvarande. Resultatetfall denresultat i flerskäligt äninte sägas ge

från andrafå förasjämkningstalan skullebliskulle i huvudsak att en
för närvarande.utgångspunkter än

motiverareffekt inteuppfattningen dennadenVi är attattav
föreslagnakompliceras denförfarandetbodelningsreglerna och genom

exempelvispensionsrättigheter,slagmellan olikaåtskillnaden seav
deföljande illustrerasdet någraavsnitt 4.3.2 och 4.5. I nyaav

uppkomma.skulleobalanser som



96 Särskilt yttrande SOU 1995:8

inte ovanligEn situation maken har ITP-pension ochär att ena en
den andra privat pension från handelsbolag, enskild firma eller
jordbruk. ITP-kapitalet exempelvis 200 000på kr skulle till skillnad
från privata inteden pensionen ingå i bodelningen. Till bilden hör
också egenföretagarens pensionskapital sarmolikt lägre denär änatt
andra makens, eftersom ålderspensiontryggande regelmässigt fårav

tillbaka för konsolidering verksamheten.stå av
Även olika former för tryggande tjänstepension skulle enligt denav

föreslagna huvudregeln leda till olika resultat vid bodelning. Om
pensionen med hjälp konto eller stiftelse ska pensions-tryggats av
rättigheten inte ingå i bodelning. Detsamma gäller vid så kallad
direktpension, där den anställdes till pension säkerställtsrätt attgenom
arbetsgivaren egendom till den anställde, till exempelpantsatt en
kapitalförsäkring, tecknats och arbetsgivaren.ägssom av

Om tryggandet däremot skett pensionsförsälcring kommergenom
pensionskapitalet ofta ingå i bodelning, nämligen försäkringenatt om

försäkrade.den Särskilt otillfredsställande effekter skulleägs uppståav
då pensionsrättigheten byter karaktär. Det inte ovanligtsåär att
tjänstepensionsutfástelser utformade så äganderätten tillär att
pensionsförsäkringen frånövergår arbetsgivaren till den anställde i
samband anställningensmed upphörande; vid pensioneringen eller

tillfälle. Skälet till dylik föreskrift erfarenhetenärannat atten
förekomsten arbetsgivarägda tjänstepensionsförsälcringar inte alltidav
observeras vid företags upplösning. sedanNär den försäkradeett
önskar försäkringens utformning till ändrade förhållandenanpassa
uppdagas han eller hon inte har förfoga den, såvidarätt överatt att
inte sådan föreskrift finns.

Ibland kan för fordrassådan äganderättsövergång denatten
försäkrade till försäkringsbolaget anmäler han eller hon inträderatt

Denna rättighet begäran inträda behöverägare. på ägareattsom som
inte knuten till anställningens upphörande. Frågan sådanärvara om en
dispositionsmöjlighet ska föranleda pensionsrättigheten eller dessatt -
värde ska bodelningen.ingå i-

Vi vill i detta sammanhang peka 25 § 1967:531på lagen om
tryggande pensionsutfástelse enligt vilken pensions-av m.m., en
utfästelse vilken varit tryggad stiftelse eller kontoavsättninggenom
fortsättningsvis ska pensionsförsäkring ägstryggas genom en som av
den anställde. Bestämmelsen sikte situationen arbetsgivarepåtar att en
upphör med näringsverksamheten för pensionsut-attutan ansvaret
fästelsen överflyttas på arman.

Ytterligare fall där den föreslagna huvudregeln skulle kunnaett ge
slumpartade resultat de kallade alternativa pensionslösningarnasåär
inom ITP-planens för anställda med högre lön 10 basbelopp.änram

tjänstepensionsförsäkringarDe tecknas för pensionsavgiftersom
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arbetsgi-ägdabasbelopp kan7,5lönedelar övergrundade på avvara
val.efteranställdeeller den parternasvaren

följder denotillfredsställandekunnaskulle sägasDet att av
undvikasskulle kunnautsträckninghuvudregeln iföreslagna stor

placering.äganderättenstjänstepensionsförsäkringbeträffande genom
eventuellandra hänsyn ändock detvisar ärErfarenheten att en

skaanställdeeller denarbetsgivarenbodelning avgörframtida omsom
försäkringen.tillägarevara

leda tillotvivelaktigtDen huvudregeln kommer attföreslagna att
avseddasäkerställa denförvägför iäktenskapsförord upprättas att

torde kunnavilket knappastpensionskapitalet,fördelningen av
lagstiftningen.effektpositivbetraktas avensom

direktivenstanke påutredningen medemellertidVi konstaterar att
föreslå någondiskutera ochsig kunnainteutfomming annanansett

beaktas imeningenligtdock våranfört måsteVad viprinciplösning.
lagstiftningsarbetet.det fortsatta
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Kommittédirektiv

vid bodelningpensionsrättigheterMakars
1994:56Dir.

23 juni 1994vid regeringssammanträde denBeslut

Sammanfattning uppdragetav

äktenskapsbalkens reglersärskild utredare skallEn överse om
till principerna för det reformeradebodelning för dematt anpassa

följande inriktning.ålderspensionssystemet. Utredningen skall ha
frivillig, individuell pensionsförsäkringtill pension grundRätt på av

äktenskapsskillnad. skallingå i bodelning efter Detsammaskall i regel
enligt 1993:931pensionssparkonto lagengälla medel på om

individuellt pensionssparande.
Övriga tjänstepensioner ochformer pensionsrättigheter, t.ex.av

jämkningsvis kunna beaktas videnligt nuvarande regler, börATP en
med hänsyn till makarnasbodelning efter äktenskapsskillnad, detom

i det enskilda fallet uppenbart oskäligt undantaförhållanden är att
skulle det bedömsrättigheterna från bodelningen. Detsamma även, om

pensionsrättigheter enligt det reformeradelämpligt, kunna gälla
makarna inte sigför situationer därpensionssystemet använt av

dela pensionsrätt.möjligheten att

Bakgrund

gällande bestämmelser bodelningNu om

giftorättsgods ingå 10 kap. 1 § äkten-bodelning skall makarnasI
gäldstäckning iskall efter avdrag förskapsbalken. Giftorättsgodset

§.vid bodelningen 11 kap. 3 Iprincip delas lika mellan makarna
frángás se kap. 4-6 §§emellertid hälftendelningen llvissa fall kan

jfr 8 §.och 12 kap.; 11 kap.
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regeln gifto-finns dock vissa undantag från makarnasDet att
undantag gäller för vissarättsgods skall ingå i bodelningen. Ett sådant

§ äktenskapsbalken.rättigheter se 10 kap. 3
första skall rättigheterEnligt 10 kap. 3 § stycket inte kansom

eller i fall personlig inte ingå i bodel-överlåtas ärannat artsom av
gäller för rättigheten.ningen, det skulle strida vad Sommotom som

egendom med detta undantag kan tillexempel på rättsom avses anges
pension från arbetsgivare. Såvitt pension gällerlön eller avser

sig arbetsgivaren,undantaget fordringen riktar direktoavsett motom
honom för ändamålet bildad stiftelse eller försäk-motmot etten av

försäkring i förringsbolag, arbetsgivaren tecknat att tryggasom
pensionen. Tjänstepensionsförsäkringar kan tecknas kollektiv-genom

Även självavtal eller individuellt. den anställde tecknat försäk-om
förfoganderätten uteslutenringen, kan det tänkas på grundäratt av

i anställningsavtalet försäkringenbestämmelser och därför skallatt
rättighet. Beträffande ibetraktas personlig lag regleradesom en

förmåner har det i del fall meddelats uttrycklig bestämmelseen en om
rättighet inte får överlåtas. gäller enligt 20 kap. 6 §Detatt t.ex.,en
1962:381 försäkring, fordran ersättning inomlagen allmän påom

för sjukförsäkring, folkpensionering och försäkring förramen
tilläggspension. andra författningar hänvisning till nämndaI görs
bestämmelse i lagen allmän försäkring.om

Även följer 3 § förstadet inte 10 kap. stycket äktenskaps-om av
stycket i paragraf till pensionbalken, skall enligt andra pårättsamma

försäkring makarna inte ingå igrund någon ägeren som avav
utfallande skall beskattas inkomstbodelningen, belopp ochom som

försäkringen gäller tillrätt
ålderspension eller invalidpension, eller
efterlevandepension i fall då till utbetalning pensionenrätt av

föreligger vid bodelningen.
farms i giftermålsbalken,Bestämmelsen i första stycket medanäven

ibestämmelsen i andra stycket nyhet äktenskapsbalken. Bak-var en
bl.a. kritik pensionsför-grunden till den bestämmelsen mot attnya var

inte följde andra pensioner,säkringar regler somsamma som
från bodelning se SOU 1981:85 269 f..undantogs Departements-s.

pensionsförsäkringar i kommunalskattelagenschefen framhöll att
inskränkta till sådana former försäkringbemärkelse av somvar

försäkringarpensioneringsbehov, medan hartillgodoser ett som mer
skatterättsligt inte behandladeskapitalplaceringkaraktär som pen-av

198687:1 163. Vidare framhöllssionsförsäkringar prop. atts.
vissa i sammanhanget betydelselösa undan-försäkringstagaren med-

möjligheter disponera det förmögenhetsvärdesaknar överatttag --
Med till det anfördapensionsförsäkringen hänsynrepresenterar.som

departementschefen vid bodelning inte längre bordedetansåg görasatt
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pensionsförmåner frånpension ochvanligskillnad mellannågon
riksdagsbehandlingenföranledde de föreslagnaVidpensionsforsäkring.

särskilda uttalan-pensionsförsäkringar inte någraprivatareglerna om
18.jfr 198687:LUden bet.

möjligtdetbestämmelsejanuari 1990 infördes görDen l attsomen
pensionsförsäkringsådaninhelt eller delvis drabodelningeni somen

198990:30, bet. 198990:prop.3 § andra stycketi 10 kap.avses
Enligt bestämmelsen1989:925.198990:51, SFSrskr.LUll, som-

skalläktenskapsbalkenfjärde stycketnumera i 10 kap. 3 §finns -
längd,till äktenskapetsmed hänsynsålunda ske detjämkning om

omständigheterna i övrigtförhållanden ochekonomiskamakarnas
från bodelning.pensionsrättenoskäligt undantaskulle attvara

i praktiska rättslivetbl.a. det detbestämmelsenBakgrunden till attvar
tillbodelning kunna hänsynvidvisat sig behovhade atttaattett av

pensionsförsäkring hade karaktärägdeden maken avsom merenena
normal pensionering. för-anordning för Ikapitalplacering än av

äktenskaps-rikare makendenframhöllsarbetena även att genom
frånundandra tillgångar den andramöjlighetregler fåttbalkens atten

pensionsförsäkring seisinaplaceramaken att prop.pengar engenom
f..198990:30 11s.

möjlighet till in-finns det ocksåjanuari 1994den lSedan en
försäkringsinslag. Enligt lagenpensionssparandedividuellt utan

kan enskildindividuellt1993:931 attgenomenom
likapensionssparinstitut enligtingå avtal med ettett gynnsammaspara

pensionsförsäkring prop.för sparandegällerSkatteregler genomsom
1992932359. Eftersoml99293:SkU3l, rskr.199293:l87, bet.

traditionel-alternativ till detskapabestämmelsernasyftet med är ettatt
naturligt de civilrättsligafarm detförsäkringssparandet attman

utformades efter vadmöjligtlångt mönsterreglerna så av somsom
1992:93 187 117.försäkringssparandet prop. Deförgäller s.

bl.a. de angår för-därvid berörscivilrättsliga regler är somsom
Enligt bestämmelse i 10bodelning.månstagarförordnanden och en ny

tillSFS 1993:933 skalläktenskapsbalken rätt3 § tredje stycketkap.
pensionssparavtal inte ingågrundmake harpension på ettavsom en

pensionssparavtal skallgrundbodelning. En pensionsrätt påi ettav
ieller delvis ingåförsäkring heltviddock på sätt somsamma

10 kap. 3 §undanta denskulle oskäligtbodelning, det attvaraom
Även äktenskapsbalken ändrades såregler iandrafjärde stycket. att

jämställs med tillpensionssparavtalgrund rätttill pension pårätt ettav
formöjlighetenförsäkring; här kangrund nämnaspension på av

bodelningpensionsrätten iöverenskommelse dra inmakarna att genom
vederlagsregeln i kap.s.k. 11och den§ första stycket10 kap. 4

§2 § och 13 kap.11 kap. 42 10 kap. 5Se kap.4 7även
äktenskapsbalken.
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reformerade allmänna dlderspensionssystemetDet

Riksdagen har den 8 juni 1994 genomgripandebeslutat ändringarom
i 199394:SflJ24reglerna för ålderspension se bet. och rskr.
199394:439. Beslutet innebär riksdagen i allt väsentligt godkäntatt
de riktlinjer för reformerat ålderspensionssystem föreslagits iett som
regeringens proposition Reformering det allmänna pensionssystemetav
prop. 199394:250. Propositionen inte några lagförslag.tar upp

Regeringen återkomma till riksdagen med förslagattavser senare
till den utformningen reformen jämte lagförslag Tillnärmare av m.m.
grund för propositionen Pensionsarbetsgruppenslåg betänkande
Reformerat pensionssystem SOU 1994:20 och den uppgörelse som
träffats inom arbetsgruppen mellan företrädare för de fyra regerings-
partiema socialdemokraterna.och

frånReformen syftar bl.a. till skapa andra socialförsäkrings-att ett
ålderspensionssystem.avskilt inkomstrelaterat Vidare skall detgrenar

reformerade i högre grad det nuvarande försäk-änsystemet ges en
ringsmässig de fördelningspolitiskakaraktär samtidigt inslagensom
tydliggörs.

reformen ñljande. PensionsrättenI korthet innebär skall utgöra
18,5 % pensionsgrundande inkomster till förmånstak.ettav upp

in till pensionssystemetMotsvarande belopp skall betalas i form av en
de inbetalade avgifternaålderspensionsavgiñ. Huvuddelen användsav

till finansiera pensioner inom för fördelnings-utgåendeatt ettramen
och 30-årsregler vid beräkningenDagens s.k. 15 in-system. av

livsinkomstprincip.komstrelaterad pension med Värdetersätts en av
intjänad pensionsrätt ñrdelningssystemet skallinom ackumuleras
successivt på individuellt konto.ett

Övergången till det reformerade pensionssystemet skall ske gradvis.
Systemet skall träda i kraft den januari 1996 i vissaI delarmen
kommer reformen ha betydelse för den enskilde redan under åratt
1995. födda före 1935 i principPersoner berörs inte detår av
reformerade regler. födda under 1935De årenärsystemets som -

sin1953 får ålderspension beräknad delvis enligt det systemetsnya
regler, delvis enligt det nuvarande Det fårsystemet. systemetnya
därvid successivt betydelse. För födda 1954 ellerårstörre personer

skall de tillämpas fulltreglerna ut.senare nya
Reformen innefattar också för delning intjänadett system av

pensionsrätt mellan makar se 199495:250 129 och bet.prop. s.
199394:SfIJ24 25 f.. Makar födda 1954 ellerårärs. som senare
skall kunna dela pensionsrättigheter framöver tjänas in inom detsom
reformerade pensionssystemet.

Inriktningen vidare makar födda under 1935årenär även äratt som
1953 enligt särskilda pensionsrättigheterregler bör kunna dela-
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frivilligDelning skallreformeradeinom detintjänade systemet. vara
bestånd såför äktenskapetsunder tidenförfortlöpande, åråroch ske

pensionsrättigheterMakarnasinteutträdelänge systemetur
pensionsrättvardera makenoch delas på så sättläggs att somsamman

skalldelning görasAnmälanprincip hälften.itillgodoförsför året om
delning börjar ägatill följdoch fårmakarna att rumgemensamt av

ensidigtutträde kanAnmälan görasdärefter.fr.0.m. året en avavom
därefter.fr.0.m. åretverkanmedmakarna

kunnainteikraftträdandet skallföreintjänadePensionsrättigheter
propositionenenligt öppnatid skulleförflutenförfritt valdelas. Ett

följd.kostnadsökningarspekulation medoönskadtillmöjligheter som
reforme-allmännainom detpensionsrättigheterenbartalltsåDet är

makar.mellanrenodlatdelasskall kunnapensionssystemetrade som
individuellafrivilligatjänstepensioner,ATP,inomPensionsrätt

pensionsspar-grundpension påtillochpensionsförsäkringar rätt av
framhålls dockpropositionendelas. Iinte kunna attsåledesavtal skall

delningförslagetligger bakomsynpunkterprincipiellade om avsom
förasdelvis börpensionssystemetreformeradeinom detpensionsrätt

138 f.. Dettapensionsrättigheterformerandradessapåöver av
äktenskapsbalkeniändring reglernaföreslås ske omavgenom en

bodelning grundpåvidpensionsrättighetermakarsbehandling avav
äktenskapsskillnad.

Uppdraget

godkänt denjuni 1994 även8denbeslutetharRiksdagen genom
bodelningsregler tilläktenskapsbalkensanpassningförinriktning av

föreslagits ipensionssystemreformeradeför detprinciperna prop.som
skall utredas medfråganinnebärRiksdagsbeslutet199394:250. att

skall förslagutarbetaUtredarenriktlinjer.från angivnautgångspunkt
nödvändiga. Arbetetäktenskapsbalken bedömsiändringartill de som

1996.l januariikraftträdande denmed sikte påbedrivasskall
jfrutredningsarbetetgrund förtillskall liggariktlinjerFöljande

27f.199394:SfU24och bet.139199394:25O s.s.prop.
tillkomstengjordes vidden ändringsyfte medväsentligtEtt avsom

vidbehandlingpensionsförsäkringarsi reglernaäktenskapsbalken om
formerandralikformighet medåstadkommabodelning avattvar

tjänstepension. Närtilläggspensionfolk- ochdvs.pensioner, samt nu
ändrade ochblipensioneringenallmännaför denreglerna avses

inom detintjänadpensionsrättfår skemakarmellandelning av
skällängre dettafinns inteålderspensionssystemet, attreformerade

bodelningen.utanförpensionsförsäkringarindividuellafrivilliga,hälla
just förbestämmelsernaändraanledningfinns attTvärtom att
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åstadkomma fortsatt parallellitet mellan olika pensionsformer.en
Samma bör anläggas det individuellasynsätt på pensionssparandet.

Utredningsarbetet skall syfta till utarbeta regler innebäratt attsom
till pension grund frivillig,rätt på individuell pensionsförsäkringav

fortsättningsvis i regel skall ingå i bodelning efter äktenskapsskillnad,
i huvudsak enligt de regler för pensionsförsäkringar gällde föresom
år 1988. Detsamma skall gälla för medel pensionssparkontopå enligt
lagen 1993:931 individuellt pensionssparande.om

När det gäller övriga former pensionsrättigheter skall förslag ochav
tekniska lösningar utarbetas med inriktningen rättigheternaatt
framöver skall kunna beaktas vid bodelning, det med hänsynen om
till makarnas förhållanden i det enskilda fallet uppenbart oskäligtär att
undanta rättigheterna från bodelningen. En sådan ordning skulle alltså
kunna gälla för pensionsrättigheter inom det hittillsvarande allmänna
pensionssystemet och inom tjänstepensionssystemet. Den skulle även,

det bedöms lämpligt, kunna sikte det reformeradepå pensions-taom
för situationer där makarna inte har sig delnings-systemet använt av

möjligheten.
Utgångspunkten skall sådana pensionsrättigheter i regelattvara som

inte ingår i bodelning endast i undantagsfall skall kunna beaktas mot
makarnas vilja. Det bör kunna ske bara fördelningennären av av

makarnas respektive pensionsskydd framstårsammantaget som
uppenbart orimlig, bl.a. med hänsyn till makarnas förhållanden under
äktenskapet och de framtida möjligheterna påverka pensionsskyd-att
det.

Frågan hur pensionsrättighetema i praktiken skall påverkaom
bodelningen skall undersökas principnärmare. I bör dessa rättigheter
inverka endast på fördelningen egendom. Pensionsrättig-av annan
heterna sådana bör alltså inte kunna föras från tillmakeöversom en

En sådan överföring torde för övrigt ofta inte gåen arman. att
genomföra grundpå rättighetens utformning.av

Lagutskottet har framhållit i yttrande till socialförsäkringsut-ett
skottet 199394:LUSy utredaren kommer ställas införatt att
lagtekniskt svårlösta problem, inte minst det gällernär sådana
situationer där makarna inte har sig det frivilligaanvänt delnings-av

En fråga kräver särskilda överväganden gällersystemet. annan som
hur pensionsrättigheterna skall värderas vid bodelning.en

Som lagutskottet också framhållit, med instämmande socialför-av
säkringsutskottet, det angeläget framlagdaär förslag såvitt gälleratt
äktenskapsbalken inte leder till regelsystemet ytterligare komplice-att
ras.

Utredaren skall i första hand behandla frågorde angivitssom ovan.
Utredaren skall dock även andra närliggande frågor i denta upp
utsträckning behövs för utredningsarbetetsuppnå syfte.attsom
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genomföra ändringar i andra reglerdet bli nödvändigtSålunda kan att
föri dessa direktivde berörtsi bl.a. äktenskapsbalken än attsom

anpassningar regelsystemet.behövligaåstadkomma av
samtliga kommittéerdirektiv tillgäller regeringensFör utredaren

dir. 1994:23,offentliga åtagandenutredareoch särskilda prövaatt
utredningsverksamheten dir. 1988:43 ochibeakta EG-aspekteratt

dir. 1992:50. Vidareregionalpolitiska konsekvenserredovisaatt
konsekvenserna sina förslagbör analyseraerinras utredarenatt avom

80.jämställdhetsperspektiv jfr 199394: 147ett prop. s.ur
1995.före l februariskall redovisas denUppdraget

Justitiedepartementet
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Socialdepartementet
pensionsreformenförGenomförandegruppen

12-211994-

bodelningvidpensionsrättighetermakarsUtredningen om

1954,före årföddaför makarpensionsrättdelningAngående m.m.av

regeringsbeslut den1994:G tillsattesSGenomtörandegruppen genom
stårpartierfemför deföreträdareoch består199423 juni somav

det allmännareformeringöverenskommelsenbakom avenom
godkänt bet.riksdagenriktlinjerenligt deålderspensionssystemet som

uppdragihar199394:439. Gruppen attrskr.199394:SfU24 och
ochpensionsreformenberedningen attden fortsattaimedverka av

överenskommelsen.träffadevårda den
hittillsvarandeundertagitsfrågordeEn gruppensuppsomav

behand-Därvid harmellan makar.pensionsrättdelningarbete rör av
omfattasbörvilka åldersgrupperspörsmåletbl.a.lats avsomom

vissadiskuteratviharsammanhang ävendettadelningsinstitutet. I
1994:07utredningen Juiför arbetetinomliggerfrågor ramensom

ståndpunkterdelbodelning. Envidpensionsrättighetermakars somom
utredningenstillbringaanledningfinnasdetintagit kan attvi har

underbeaktadeblikunnaskallmöjligaste månde iförkärmedom, att
arbete.fortsattautredningens

SOUpensionssystemReformeratbetänkandetframgårSom av
siganslutamöjlighetenPensionsarbetsgruppen att1994:20 ansåg att

borde förbe-pensionsrättdelningförföreslagnadettill systemet av
härtillSkäleneller1954födda årbådamakar ärhållas senare.som

teknisktdetförhållandeti dethuvudsakligenåterfinns att anses vara
nuvarandedetinompensionsrättdelarimligt sättomöjligt på ettatt

delningsmöjlighetenfrånDärmed utestängs personerATP-systemet.
övergångs-följdtillochtidigareeller1934födda årär avsomsom

heltkommerframöverålderspensioneringen attäveninomregleringen
älderspensionsreglerna.gällandedeomfattas nuav

20-s.k.grund denpå1953 kommer,1935födda årenPersoner av-
sin ålderspen-fåområde,övergångsregleringens attdelsinfasningen på

makefall därreglerna. Inuvarandedeenligtberäknaddelvission en
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eller båda tillhör denna övergångsgeneration därföruppstår vissa
särskilda problem vid delning, eftersom endast visst antaletten
20-delar makarnas pensionsrättigheter under år skulle kunnaav ett
ingå i delningen. Pensionsarbetsgruppen menade dessa problematt
skulle kunna lösas tekniskt. Lösningen skulle emellertid såvara
tekniskt komplicerad och så informerasvår på rättvisandeatt ettom

Pensionsarbetsgruppen,sätt bl.a. med hänsyn härtill, inteatt sigansåg
kunna förorda lösning skulle innebära makar födda före åratten som
1954 skulle omfattas delningssystemet.av

I propositionen 199394:250 reformering det allmännaom av
pensionssystemet konstaterades, på Pensionsarbetsgruppen anfördaav
skäl, det skulle bli komplicerat tillåta delning i fallatt däratt en av
eller båda makarna tillhör övergångsgenerationen. Inte desto mindre

regeringenansåg det borde inteövervägas också makar iatt dessaom
åldersklasser skulle kunna omfattas delningssystemet. Huvudin-av
riktningen borde därför införa för delningatt ett systemvara av
pensionsrätt också för makar födda 1935åren 1953, under förut--
sättning det inte skulle visa sig sådant skulle innebäraatt att ett system
betydande tekniska komplikationer.

Frågan delning pensionsrätt mellan makar i övergångs-om av
generationen har därefter beretts vidare inom för arbetet iramen
Genomförandegruppen.

Efter närmare genomgång frågan har Genomförandegruppenen av
funnit starka skäl tala för låta delningssystemet omfatta alla tillatt som

delnågon kommer få sin ålderspension beräknad enligt de refor-att
merade reglerna. Samtidigt kan emellertid inte bortses från att en
sådan lösning olika skäl blir så tekniskt och administrativt kompli-av
cerad den svårligen kan motiveras och förklarasatt för demnärmare

skulle beröras den.som av
Genomförandegruppen har efter överväganden intagitnoggranna

den preliminära ståndpunkten delningsinstitutet inte kommeratt att
kunna stå för giftaöppet där eller båda makarna tillhörpar en av
övergångsgenerationen.

I den makar därmed skullestora frånutestängasgrupp som
delningsinstitutet återfinns kvinnormånga typiskt kan hasett ettsom
intresse det ekonomiska tillskott på ålderdomen delningav som en
skulle kunna innebära för dem. Genomförandegruppens uppfattning är

dessa intresse skyddatt drabbas hårt ekono-ettgruppers mot attav
miskt efter upplösning långvarigt äktenskap på grund äkten-ettav av
skapsskillnad i viss mån bör kunna tillgodoses ändamålsenligagenom
regler inom för bodelningsinstitutet.ramen

Utredningen makars pensionsrättigheter vid bodelning har enligtom
direktiven Dir. 1994:56 i uppdrag bl.a. utforma förslag ochatt
tekniska lösningar med inriktningen pensionsrättigheter inom detatt
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tjänstepen-pensionssystemet och inomhittillsvarande allmänna
vid bodelning, detframöver skall kunna beaktassionssystemet omen

förhållanden enskilda fallettill makarnas i dethänsyn ärmed
rättigheterna från bodelningen.oskäligt undanta Iuppenbart att

lämpligt,ordning, det bedöms skulledirektiven sådanattanges en om
förreformerade pensionssystemetkunna sikte också på detta

makarna delningsmöjligheten.situationer där inte har siganvänt av
pensionsrättighetersåvitt inom detvalda uttryckssättetDet avser

till all sådanpensionssystemet kan leda tankarnareformerade att
för delning frivillig Såpensionsrätt kan bli föremål på väg. är

fallet.emellertid inte
vill fästa uppmärksamheten på baraGenomförandegruppen att

pensionssystemetmycket det reformeradeär närsom ungapersoner
kraft kommer ha möjlighet dela pensionsrätt under allaträder i att att

in sådan Eftersom delning kan ske endastde tjänarår rätt.som
beträffande pensionsrätt inom det reformerade intjänassystemet som

pensionsreformen, 1996efter ikraftträdandet dvs. år eller senare,av
sin ålderspensionkommer dem kommer helamånga attsomav

födda 1954 ellerberäknad enligt reformerade regler, dvs. årpersoner
viss sin för-dela pensionsrätt under bara delkunnaatt en avsenare,

född 1954 sålundavärvsaktiva tid. En kommerär årperson som -
i övrigt uppfyllda kunna delaförutsättningarna är att pen-om -

för dessförinnan.sionsrätt fr.o.m. 42-årsåret inte tidmen
föreligger allmäntGenomförandegruppen vill alltså påtala detatt ett

pensionsrättigheteri bodelningssamrnanhang hänsyn tillbehov taattav
vid ikraftträdandet förfluten tid ochhar tjänats in under påsomsom

konstruktion registrerasgrund övergångsregleringens kommer attav
pensionssystemet.inom det reformerade

preliminära ställningstagande inte tillåta makarPå grund vårt attav
vidarei övergångsgenerationen dela pensionsrätt allmäntuppståratt ett

vid bodelning hänsyn till pensionsrättigheterbehov att ta somav en
tjänas in inom det reformeradeframöver kommer att systemet av

1935 1953 ochfödda åren ärav personer som yngre menpersoner -
övergångsgeneration.gifta med tillhör dennanågonärsom som

naturligtvis det i direktiven angivna behovetHärutöver kvarstår av
utvidgad jämkningsregel vid bodelningen skall kunnadetatt genom en

beaktande pensionsrätt i det nuvarande allmänna-pensionssystemetitas
tjänstepensioneringen. Som följdoch pensionsrätt inom en av

reglerna inomövergångsregleringens utformning kommer de gällande
tidålderspensioneringen tillämpliga under långden allmänna att vara

fortsattframöver och till eller mindre del beröra ävenstörre personer
i förvärvsverksam ålder.ärsom nu

vid bodelningi direktiven särskilt nämnda frågan detDen enom
intejämkningsvis skall kunna hänsyn till situationer där makar hartas
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delningsmöjligheten liksomsig fastän de har kunnat,använt av
rekvisiten för tillämpningen jämkningsregel dåspörsmålet enom av

Genomförandegruppen ingaskall eljest, anläggersträngare änvara
synpunkter del har vi enbart velat fästa uppmärksamhetenpå. För var

tid framöver finnas fall där makarsdet under lång kommerpå att att
pensionsrättigheter inom det allmänna pensionssystemet sådanär artav

delning.de huvud inte kan bli föremål föröveratt taget
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