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Till statsrådet och chefen
för Justitiedepartementet

Genom beslut den 7 1996 bemyndigade regeringen chefen förmars
Justitiedepartementet tillkalla särskild utredare med uppgiftatt atten se

vissa frågor iöver årvdabalken.
Med stöd bemyndigandet förordnades 1 april 1996den hovrätts-av

rådet Krister Thelin till särskild utredare.
Ãrvdabalksutredningen,Utredningen, överlämnadeantog namnetsom

1996i november delbetänkandet Bouppteckningar och arvsskatt SOU
1996: 160.

Utredningen har därefter fortsatt sitt arbete med frågor.återstående
Följande har såsom sakkunniga biträtt utredningen under denna andra

del arbetet: hovrättsassessom och administrative direktörenav numera
Anders Eka och departementsrådet Sjöblom, Finansdepartementet.Per

Följande har såsom biträtt utredningen under denna andra delexperter
arbetet: bankjuristen Thomas SvenskaBoström Bankföreningen,av

chefsrådmannen Catharina Bergquist Levin Domstolsverket, advokaten
SverigesInger Persson Advokatsamfund skattedirektörenoch Ingrid

Svedberg Riksskatteverket.
Sekreterare utredningen har varit hovrättsassessom Katarina

Adolfson.
Utredningen får härmed överlämna sitt slutbetänkande Makes arvsrätt,

dödsboñrvaltare och dödförklaring 1998:SOU 110.
Utredningens uppdrag därmed slutfört.är

Malmö 1998i augusti

Krister Thelin

/Katarina Adolfâon
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Sammanfattning

Uppdraget

Utredningen, tidigare behandlat frågor bouppteckning ochsom om
arvsskattehandläggning, har under denna avslutande del sitt arbeteav
haft till uppgift antalöver andra frågor i ärvdabalken.att Utred-ettse
ningens huvuduppgifter har varit att

1988utvärdera års ändringar i0 arvsordningen,
effektivisera dödsboförvaltningen0 samt att
ändra förutsättningarna för och förfarandet0 vid dödförklaring.

1988 års ändringar i arvsordningen

År 1988 ändrades arvsordningen. Numera ärver make framför gemen-
bröstarvingar. Först den efterlevande makennär i sin avlidersamma tur

har bröstarvingarna till efter den försträtt avlidne. De ärarv som
bröstarvingar endast till den först avlidne maken, s.k. särkullbam, har
däremot rätt sin arvslott redan vid dennes död. Reformenatt ut
medförde antal andra ändringar i ärvdabalken.ett

Utredningen har haft i uppgift intentionernaundersöka bakomatt om
ändringarna i arvsordningen har islagit igenom verkligheten detpå sätt

Resultatet undersökningutredningens visar 1988avsett.som var attav
reform i dennaårs del står väl i överensstämmelse med allmänhetens

rättsuppfattning.
Flera frågor med anknytning till makes har dock efterarvsrätt

reformen diskuterats i den juridiska litteraturen och behandlats iäven
riksdagen.

En sådan fråga gäller möjligheten till form bodelningnågon närav
efterlevande make ärver. Utredningen föreslår här den efter-att om
levande maken vid den först avlidne makens död helaövertar egen-
domen på grund giftorätt och andelsbestänming skall kunnaav arv en

dvs. fastställandegöras, den andel den efterlevade inte fårett av som
bort. En andelsbestämning skall kunna antingentestamentera göras av
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den efterlevande maken och efterarvingarna själva eller döds-av en
boförvaltare.

En fråga behandlats den s.k. basbeloppsregeln.är Enligtannan som
denna har den efterlevande maken alltid kvarlåtenskapenrätt efteratt ur
den avlidne maken egendom till så värde den tillsammansstort att
med egendom den efterlevande maken erhöll vid bodelningen ellersom

denutgör makens enskilda egendom fyra basbelopp.som motsvarar
Utredningen ñreslår försäkringsbeløppäven tillfaller den efter-att som
levande maken enligt förmånstagarförordrxande den avlidne skallav
beaktas. Vidare föreslås får tillbakaståatt påtestamentstagareen som
grund basbeloppsregeln tillämplig skall haatt är till efterarvrättav
sekundosuccession inte följerannat testamentet.om av

Utredningen förslår också möjligheterna för den först avlidneatt
makens arvingar väcka talan áterbäring förbättras.att gåva Talanom av

återgång får enligt utredningens förslag väckas fram till det årom att ett
har förflutit från det bouppteckningen efter den efterlevande maken av-
slutades.

Slutligen föreslår utredningen ändrad lydelse antal bestämmelserettav
för undanröja olika tolkningsproblematt följt 1988 års reform.som

andraVissa arvsrättsliga frågor

Utredningen föreslår reglerna avräkning förskott på ändrasatt om av arv
beträffande bröstarvingar, så avräkning till undantag igörs stället föratt

huvudregel.att som nu vara
Därutöver föreslås utvidgning kretsen ären av av personer som

obehöriga testamentsvitmen.att vara
Vidare utredningen de regler skydda särkull-attanser attsom avser

bam rättshandlingar makar kan vidtamot tillfredsställandeärsom
utformade.

Dödsboförvalming

betydelsefullEn fråga för utredningen har varit försöka förenkla ochatt
effektivisera de nuvarande reglerna boutredning, bodelning ochom
arvskifte.

Utredningen föreslår boutredningsmannainstitutet och skiftesman-att
nainstitutet ihopslås till institut, dödsboförvaltare. Huvudtankenett är

koncentrera förfarandet och ocksåatt onödiggöra ingripande irättens
icke tvistiga fall.
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Till dödsboförvaltare skall endast den uppfyller vissautses som
kvaliñkationslcrav. En dödsboförvaltare får omfattande behörighet atten
själv fatta beslutde krävs för avvecklautreda och dödsboet. Hanattsom
får till exempel sälja fast egendom kravoch på samtycketomträtt utan
från delägarna eller Vid arvskifte får dödsboförvaltarenrätten. besluta

fördelningen egendomen, i stället för innebära varjeatt att attav
delägare får lott i varje slag skall skeegendom, lottdragning,av genom
auktion delägarna emellan eller lämpligt Han fårsätt. ocksåannat
besluta egendomen i stället för fördelas skall säljas.att att

Dödsboförvaltaren skall enligt huvudregeln slutföra sitt uppdrag inom
frånår förordnandet.ett

Tanken införapå möjlighet till s.k. anslutningsklander vidatt en
bodelning och arvskifte, diskuterats i litteraturen och inämnssom som
direktiven, awisas bl.a. med hänvisning till det begränsade antalet
klanderprocesser. Nuvarande ordning fyller dessutom enligt utredningen
i huvudsak det syfte sådan processuell reform skulle tillgodose.en

Dödförklaring

särskild fråga förEn utredningen varithar den reglernaöversyn av om
dödförklaring i 25 kap. aktualiseratsärvdabalken bl.a. Estonia-som av
katastrofen. Händelsen tillämpningsfallblottlade antal framförett som
allt gäller relationen ärvdabalkenmellan och de iregler folkbok-
föringslagen 1991:481 behandlar avregistrering avlidna.som av

Utredningen föreslår det endast skall finnas förfarande ochatt ett att
detta skall benämnas dödförklaring. Har någon försvunnit och detär

Ärhan död, han dödförklarasskall kunnaär omedelbart. detattutrett
inte den försvunne har dött föreligger det med hänsyn tillutrett att men
omständigheterna kring iförsvinnandet vad övrigtoch käntärsom en

gradhög sannolikhet för får frågan dödförklaringhan död,ärattav om
efter försvinnandet.årprövas i fall försvunnit fårHar någonett annat

frågan dödñrklaring efter femprövas år.om
Utredningen föreslår dödförklaring flyttas frånärendena allmänatt om

domstol till skattemyndigheten första instans regleras isamtsom en
särskild lag utanför ärvdabalken.
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag ändring i äktenskapsbalkenom

Härigenom föresluivs 17 kap. 1 § äktenskapsbalken skall ha följandeatt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 kap.
1 §

Om makarna inte kan skallbodelning, domstolen på ansökanenas om en
make förordna någon bodelningsförrättare. Om det behövsattav vara

får flera bodelningsfcirrättare förordnas.
Om boet efier den 19 kap.I drvdabalken finnsena ma-

kens död ställs under förvalt- bestämmelser bodelning närom
ning boutredningsman, den maken död ochär ärav en ena
denne särskilt förordnande dödsboförvaltare förordnadutan är
bodelningsförrättare. Detta eller testamentsexekutor utsedd.
gäller dock någonom annan
redan har förordnats eller om
boutredningsmannen del-är

iboet.ägare

Denna lag träder i kraft den...
Har maken avlidit före ikraftträdandet och boutredningsmanär en

förordnad, tillämpas bestämmelsen lydelse.i sin äldre
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2 Förslag till
Lag ändring i ärvdabalkenlom

Härigenom föreskrivs i fråga ärvdabalkenom
dels 3 kap., 6 kap., 7 kap. 2 3 10att och §§, kap. 4 16 kap., 19

20kap., kap., 21 kap. l 22 23kap. 7 24kap., 6kap. § samt
rubrikerna 3till kap., 6 16kap., kap. och 19 kap. skall ha följande
lydelse,

dels det i balken skall införasatt 11paragraf, kap. 7en ny a av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
Om makes ocharvsrätt om
efterarv vid dennes död

Makes arvsrätt

1 §
Var arvlátaren gifi, skall

kvarlátenskapen tillfalla den
ejierlevande maken. Eflerläm-

arvlátaren någon bröstar-nar
vinge inte den efter-ärsom
levande makens bröstarvinge
särkullbam, gäller dock an
makens till kvarlátenskapenrätt
omfattar särkullbamets arvslott
endast sarkullbamet harom

l Till del innehåller inte lagtextförslagetstor någon vänsterspalt med
nuvarande lydelse. Anledningen härtill kapitlenär 16, 19, 20 ochatt 23

Ävenheltär överarbetade. de till delar bygger på nuvarandestoraom
bestämmelser i dessa kapitel, dockår de enskilda paragrafema så pass
omarbetade det inte haratt varit praktiskt möjligt utforma vänsterspaltatt en

ändamålsenligtpå sätt.ett

2 Balken omtryckt 1981:359.
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

frånavstått sin enlighetirätt
vadmed 2isom anges

2 §
Om särkullbam avstårett

från sitt after den förstarv
avlidne maken till förmån för
den efterlevande maken, har
särkullbamet ställeti rätt att ta
del den efterlevandesi bo i
enlighet med vad isägssom
4

3 §
Understiger värdet denav

efterlevande makens egendom
belopp fyraett motsvararsom

detgånger basbelopp enligtsom
lagen 1962:381 allmänom
försäkring gäller vid tidpunkten
för dödsfallet, har den efter-
levande maken kvar-rätt att ur
låtenskapen efter den först
avlidne maken, långt kvar-så
låtenskapen räcker, egendom
till värdeett motsvararsom
skillnaden basbeloppsregeln.

Värdet den efterlevandeav
egendommakens skall vid till-

läntpning första stycket utgö-av
det sammanlagda värdetras av

av
vad förvärvats vidsom

bodelningen,
enskild egendom,
vad förvärvatssom genom

den först avlidnetestamente av
maken samt

försäkringsbelopp och
ersättning tillfallitannan som

den efterlevande maken i an-
ledning den först avlidneav
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

makens död enligt förmånsta-
garförordnande gjort denne.av

Ett den avlidnetestamente av
maken till förmån för änannan
den efterlevande maken skall

verkställasinte vid den först
avlidne makens död i den man
förordnandet inkräktar på den
efterlevande makens enligtrött
basbeloppsregeln. Om tillämp-
ning vid dentestamentetav
efterlevande makens död finns

särskild bestämmelse 11ien
kap. 7a

Efterarvsrätt

4 §
vidLever den efterlevande

makens död bröstarvingenågon
till den först avlidne maken
eller dennes far, syskonmor,
eller syskons avkomling efter-
arvingar, skall, inte annatom

5 §i andra stycket, 7-9sägs
10eller § tredje stycket, hälften

den efterlevande makens boav
tillfalla dem då har densom
bästa efter den förstarvsrötten
avlidne maken.

5 §
Har bröstarvinge redanen

vid den först avlidne makens
död helt eller delvis fått sittut

efter denne. skall bröstar-arv
vingens andel deni efterlevande
makens bo minskas i motsva-
rande man.

detOm den efterlevandesom
maken erhöll i kvarláten-arv av
skapen efter den först avlidne
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

utgjorde andel hälftenänannan
detta ochsummanav av arv

den efterlevandes egendom efter
bodelningen, skall arvingama
efter den först avlidne ta samma
andel boeti efter den sist av-
lidne.

6 §
denHar efterlevande maken

inga arvingar, skall denäven
efterlevandes andel boetav
tillfñlla den först avlidnes efter-
arvingar.

7 §
Har den efterlevande maken

ellergåva därmedgenom annan
jämförlig handling, till-utan
börlig hänsyn till den först
avlidnes arvingar, minskat sin
egendom väsentligt, skall av
den lott, vid den efterlev-som
ande makens död tillkommer
hans arvingar, ersättning utgå
till arvingama efter den först
avlidne för vad minsk-som av

belöper derasningen på andel i
boet

Kan ersättning inte utgå,
skall gåvan eller dess värde
återbäras, den mottogom som

ellerinsåg bordegåvan ha
den skadadeinsett, att arv-

efter den förstingama avlidne.
Talan härom får dock inte
väckas, sedan förjlutitårett
från det bouppteckningen efter
den efterlevande maken avslut-
ades.

vid dödsfalletVar gåva, som
förstai stycket, inte full-avses
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

bordad. fär den inte göras
gällande, deni utsträckning det
skulle skada arvingama efter
den först avlidne.

8 §
överstiger boets värde vid

den efterlevande makens död
dess värde vid den först av-
lidnes död, skall denna värde-
ökning tillgodoräknas den ejier-
levandes arvingar, det visasom

egendom till motsvarandeatt
värde tillfallit den efterlevande
i gåva eller testamentearv,
eller kandet boetsantas attom
värdeökning hänför sig till för-
värvsarbete, den efter-som
levande utfört efter den först
avlidne makens död.

Har den efierlevande maken
skyldiggjort sig till förfarande

i 7 skall, vidsom avses
beräkning huruvida värdeölaiing
föreligger, kvarlåtenskapen ökas
med belopp, motsvarandeett
den minskning boetav som
orsakats den efierlevandeav
maken.

9 §
Vid delningen boet efterav

den avlidne makensist har
vardera makens arvingar rätt

lott fåpå sin egendom,att som
under äktenskapet tillhört den

ochmaken, den sist avlidnes
arvingar egendom,även som
därefter förvärvats denne.av
Om värdet sådan egendomav

vad belöperöverstiger påsom
lotten, får den ändå tillföras
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lotten, ellerom pengar annan
egendom lämnas till Jfyllnad av
andra sidans lott.

I övrigt skall beträffande för-
rättningen tillämpligai delar
gälla vad föreskrivssom om
bodelning.

10 §
denHar efterlevande maken

gift sig, skall vid hans dödom
delning hans egendom skeav
enligt detta kapitel innan bodel-
ning förrâttas. Detsamma skall
gälla den efterlevandeom
maken vid sin död efterlämnar

sambo och bodelning skallen
förrättas mellan samboma.

Skall deni eperlevande ma-
kens livstid bodelning ske mel-
lan, á sidan. den efterle-ena
vande maken och, á andra
sidan, dennes make i äkten-nytt
skap. dennes sambo eller arv-
ingarna till någon dessa,av
skall den efterlevandesav egen-
dom före bodelningen tas ut

tillegendom värdeett som
vad 1-2,enligtmotsvarar som

7-84-5 och skall tilücomma
den först avlidne makens arv-
ingar.

föreskrivsVad 8 §i försom
det fall egendom har tillfizllitatt
den efterlevande maken i arv.

ellergåva skalltestamente
gälla, den efterlevandeom
maken till följd äkten-nyttav
skap, vid bodelning eller annars

grundpá gifiorätt, ellerav
bodelning medgenom en sam-
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

bo, har fått egendom vadutöver
maken hade.förut

Vad föreskrivs dennaisom
balk sambor gäller sådanaom
samboförhállanden där ogiften
kvinna och ogift boren man
tilLsammans under äktenskaps-
liknande förhållanden.

Testationwrbud

11 §
efterlevandeDen maken får

bestäm-inte testamentegenom
den andel boetöverma av som

skall tillfalla den först avlidnes
efterarvingar.

Avtal eller beslut andelsbe-om
stämning

12 §
efterlevande maken ochDen

de vid avtalstillfället nästsom
denne har till efter denrätt arv
först avlidne maken fär fast-

storleken andelställa denav
11 § andelsbestäm-isom avses

ning. En andelsbestämning
skall med ledninggöras av
boets värde dödsdagen,pä om

Överavtalas. andels-inteannat
skallbestämningen upprättas en

handling skrivs undersom av
den efterlevande maken och de
nämnda arvingama.

efterlevandeDen maken eller
kan enligt bestäm-arvingama
19melserna i kap. begära att

dödsboförvaltare beslutar om
andelsbestämnirzg.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Andelsbestümningen bin-är
dande för dem denärversom
först avlidne maken.

Verkan mål äktenskaps-av om
skillnad

13 §
Detta kapitel gäller inte, om

mål äktenskapsskillnadom
pågick vid arvlåtarens död.

6 kap.
Om förskott på arv

1 §
Gåva arvlåtaren harsom gett
arvinge skall avråknasen som

förskott dennespå efterarv
arvlåtaren, det har före-om
skrivits eller på grund av om-
ständigheterna vid gåvan måste

ha varitantas avsett.
Har make sitt gifta-en av

rättsgods förskott på tillgett arv
bröstarvinge makar-en ärsom

skall dettanas gemensamma,
avräknas på efter denarvet
först avlidne maken. Om detta

räckerinte till, skall åter-arv
stoden avråknas på efterarvet
den andre maken.

2 §
Avrälcning skall aldrig ske för

kostnader förälder hajsom en
för barns underhåll ochett
utbildning inom för sinramen
underhållsskyldighet. Vanliga
gåvor inte står i missför-som
hållande till givarens villkor
skall heller aldrig avrälmas.
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lydelse lydelseNuvarande Föreslagen

3 §
Förskott skall avräknas med

egendomens värde vid motta-
gandet, bör gällainte annatom

grund omstandighetema.på av

4 §
förskott kan avräk-Om inte

behöverjitllt arvingenut,nas
áterbära överskottet, såvidainte

uttryckligen föreskrevsdettainte
förskottetdå gavs.

5 §
arvslottemas storlekNär

bestäms, skall kvarlátenskapen
ökas med för-före delningen

fullskottets värde eller, om av-
räkning kan ske, med vadinte

kan avräknas.som

6 §
Om arvinge mottagitsomen

har avlidit före arvláta-förskott
ärförskottstagarens avkom-ren,

skyldiga avräkna för-lingar att
arvslotter.skottet sinapå

Om skall delas mellanarv
flera och iarvingegrenar en en

har förskottmottagitgren men
arvlátarenavlidit före utan att

eñerlämna avkomlingar harsom
ställe,träda hansirätt äratt

arvingar inomövriga samma
avräkna för-skyldiga attgren

arvslotter.skottet sina Depå
mindre delskall dock fåinte av

kvarlátenskapen vad deän
för-skulle haft till,rätt om

livet.skottstagaren varit i
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §
Gåva skall avräknas för-som

skott pd vad mottagaren genom
eller fär eftertestamentearv

givarens make, det har före-om
skrivits eller pá grund av om-
ständigheterna vid gåvan maste

ha varit i de fallantas avsett,
då

make sitt gifiorâtts-en av
gods har gåva till dengett en
andre makens särkullbam eller
dess avkomling eller

efterlevande make haren
gåva till någongett en som

enligt 3 kap. 4 § eller 12 kap.
J § första stycket har rätt att ta
del i den efterlevande makens
bo.

Även i de fall isom avses
första stycket skall bestämmel-

i 2--6 tillämpas.serna

kapt7
2 §

Bröstarvinge är pliktig á Bröstarvingeatt skyldigär iatt
sin laglott avräkna vad han enlighet med vad föreskrivsav som
arvlâtaren mottagit i förskott å 6i kap. sinpå laglott avräkna
sitt så ock vad han mottagitarv, vad han arvlátaren mottagit iav
på grund sáframttestamente, förskottav på sitt vadsamtarv
icke annatföranledes detta. han mottagit på grundav testa-av

det föranledsmente, om av
testamentet.

3§3
För utfáende laglott äger Förav sin laglott fåratt ut

bröstarvinge påkalla jämkning i bröstarvinge påkalla jämkning i
Ãrø fleratestamente. förord- Finns det flera för-testamente.

3 Senaste lydelse 1987:231.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

ordnanden, skall, intenanden, skall, annatannat omom
legat utgåföljerlegatföljer utgå testamentet,testamentet, avav
universellförordnande tillföreförordnande till universellföre

och legat,och legat, testamentstagaretestamentstagare somsom
föreviss egendom, utgåviss egendom, föreutgå avseravser

nedsättningi övrigti övrigt nedsättning annat samtannat samt
förhållande till storlekenske iförhållande till storlekenske i

vadvarje förordnande eller,varje förordnande eller, vad avav
tillförordnande bröstar-angårförordnande till bröstar-angår

till den del däravvinge,till den delvinge, därav somsom
skyldig avräknahan intepliktig avräkna á sin ärhan är att

sin laglott.pálaglott.
förordnandeVid jämkningVad bröstarvinge erhåller aven

makeförtill förmånpákalla jämkning i änatt annangenom
tillbröstarvingesgårskall inte omfattas rätttestamente egen-av

efterlevandemakens före denden efterlevande till domenrätt
33 enligt kap.,kvarlátenskapen enligt kap. makensi rätt om

följerfall då jämkningen inteandra testamentet.än annat av
testamentsvilücor somavser

till för efter-gäller förmån den
maken.levande

inomBröstarvinge, inteBröstarvinge, inom somsom
erhöllefter det hanmånaderefter det erhöllmånader han sexsex

enlighetdel i14del på i testamentettestamentet sätt avav
14 kap.bestämmelserna ipåkallat jämkning medkap. sägs

jämkningpåkallatgiva atttestamentstaga-att gegenomgenom
anspråksitttillkännaanspråk ellersitt testamentstagarenren

väckaellertillkännaväcka talan attatt mot genomgenom
förlorathonom, hartalanförlorat sinhonom, har rätt. mot

sin rätt.

10 kap.
4§4

får intetestamentsvittneTilltestamentsvittne får inteTill
den under femton årär tastas som

under femtondengrund psykiskeller pa ärsomav en
år,saknar insikt be-störning om

grundden påvittnesbekräfielsen,tydelsen av ensomav
insiktsaknarpsykisk störningheller make ellerinte testators

4 lydelse 1991:1547.Senaste
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den står i ellerrättsom betydelsen vittnesbekräft-upp- om av
nedstigarzde släktskap eller elsen eller
svågerlag till honom eller är make, sambotestators
hans syskon. eller syskon eller den ärsom

släkt eller besvågrad med testa-
i eller nedstiganderätttor upp-

led.
Ingen får till vittne vidtas Ingen får till vittne vidtas

förordnande till honom själv, förordnande till
hans make eller någon står honom själv, hans makesom
i sådant släktskap eller svåger- eller sambo eller någon som
lag till honom stårär i sådant släktskapsom nyss sagt. eller
Förordnande att svågerlag till honomtesta-vara isägssom
mentsexekutor medför dock inte första stycket,
hinder vittne.att någonvara han ställ-ärsom

företrädare för eller på annat
har sådansätt anknytning till

det föreligger betydandeatt ett
intresse förordnandeti eller

någon hans när-som
stående enligt punkten är
ställföreträdare för eller har
sådan anknytning till som anges
i punkten

Äberopastestamentsvittne till Förordnande att testa-vara
bevis i rättegång, gäller vad i mentsexekutor medför inte
rättegångsbalken stadgarär hinder enligt andra stycketom att
sådant bevis. vittne.vara

Ãberopastestamentsvittne till
bevis i rättegång, gäller vad

föreskrivs i rättegångsbal-som
ken sådant bevis.om

11 kap.

Har make gjorten testamente
till förmån för denänannan
andre maken, har testa-men

helt eller delvis intementet
kunnat verkställas vid den
förstnämnde makens död på
grund basbeloppsregeln iav
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33 skallkap. itestamentet
verkställas vid den efter-stället

makens död.levande

16 kap.
ellerpreskriptionOm arvs-av

testamentsrâtt

ellerEfterlysning arvingeav
testamentstagare

1 §
boet skallförvaltarDen som

ellerefterlysa arvingelåta
detpå sätttestamentstagare

3ianges omsom
ellerkänd arvingeen

befinner påsigtestamentstagare
okänd ort,

oklart det finnsdet är om
tillberättigadarvinge ärsom

arvsfondenAllmännaförearv
före ellereller jämte annan

känd arvinge,
kännedomdet finns enom
kunskap saknasarvinge men

såväl arvingens somnamnom
vistelseort ellerhansom

ärtestamentstagare
okänd.

enligtEjierarvinges rätt
4 skall vid tillämpning3 §kap.

stycket behandlasförsta somav
efterlevandeefter den ma-arv

Sdrkullbam, inteken. som
enligttillavstått sin rätt arv

vid2 dock redan3 fårkap.
dödmakensförst avlidneden

efterlysning andrapákalla av
till denne.bröstarvingar

Om rätttestamentstagares
tidinträder vid än testa-annan
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död, får efterlysning intetors
ske förrän den tiden inne.är

2 §
Efterlysning kan undvaras i

de fall arvingen eller testam-
inte skall erhållaentstagaren

någon lott kvarlåtenskapen.i

3 §
Efterlysning skall kungöras i

Post- och Inrikes Tidningar och
lämpligtpå Efterlys-annat sätt.

ningen skall innehålla upplys-
ningar den avlidne. döds-om
boet och vad käntärsom om
den efterlyste samt en uppma-
ning till denne anmäla sittatt
anspråk på eller testamentearv

dagviss inte fürsenast som
tidigaresättas fem där-årän

efter.

Preskription m.m.

4 §
Är vid någons död fäderska-

till honom inte fastställt ochpet
fadern inte hellerår på annat

känd för dödsbodel-sött annan
dödsboförvaltare ellerägare,

den har boet i sin vård,som
skall den vill grundasom arvs-

füderskapetpårätt singöra rätt
gällande inom månader fråntre
dödsfallet eller, bouppteck-om
ningen förrättas senastsenare,
vid bouppteckningsför-
rättningen.

2SOU98.110
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5 §
ellerArvinge testamentstag-

omfattas 1-4inteare, som av
§§, skall sin gällandegöra rätt

från dödsfalletinom tio år eller,
hans inträderrättom senare,

från denna tidpunkt.

6 §
Undandrar sig arvingeen

eller testamentstagare att ge
tillkänna huruvida han vill göra
anspråk på eller på rättarv
enligt får rättentestamente,

ansökanefter någon ärav som
berättigad till ellerarvingens

del kvar-itestamentstagarens
låtenskapen ifall denne försum-

bevaka sin före-rätt,attmar
lägga ellerarvingen testaments-

gäl-singöra rättatttagaren
lande månaderinom frånsex
det föreläggandet delgavs ho-

Delgivning får skeintenom.
12-15enligt delgivningslag-

1970:428.en

anspråkAnmälan av

7 §
ellerArvinge testamentstaga-

vill sin gällan-göra rättre som
de skall anmäla sitt anspråk hos
god sådan harman, om en
förordnats, eller hos varje
dödsbodelägare tillträttsom
kvarlåtenskapen eller, skifteom

skett, hos dödsboförvaltareinte
eller har boet i sinannan som
vård. ellerArvinge testaments-

kan också singöra rätttagare
gällande anmälanutan genom
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tillträda kvarlätenskapenatt
eller lottsin denna.i

Har god mottagiten man en
anmälan enligt första stycket
skall han underrätta övriga
dödsbodelägare.

Rättsverkan försummelse attav
följa frister

8 §
Om arvinge elleren testa-

inte inom de fristermentstagare
3-6i tillträttangettssom

kvarlätenskapen eller sin lott i
denna eller anmält sitt anspråk,
har han förlorat sin tillrätt arv
eller testamente.

9 §
Arv, arvinge härför-som en

lorat 8enligt skall tillfalla
dem skulle berättiga-varitsom
de till det, arvingen avliditom
före arvlátaren eller, falli som

i 3 kap. 4 före den sistavses
avlidne maken. Brästarvinge,

1 §i andra stycketavsessom
andra meningen och intesom

tilücänna,sig förlorar singett
såväl särkullbameträtt mot som

bröstarvingarövriga vadmot
efter den förstarvetavser av-

lidne.
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19 kap.
Om dödsboförvaltare och testa-
mentsexekutor

Förordnande dödsbojörval-av
tare

J §
skallRätten förordna denatt

egendomdödes skall överläm-
till förvaltning dödsbo-nas av

förvaltare någon isamt utse att
sådan egenskap för för-svara
valtningen det begärsom av

dödsbodelågare,en
den i blivittestamentesom

utsedd frågai förvalt-att om
helt eller delvis trädaningen i

ocharvingars universella testa-
ställe testaments-mentstagares

exekutor,
den erhållit legatsom

eller den har förarätt attsom
fullgörandetalan ända-om av

målsbeståmmelse och det är
nödvändigt för legatets eller
åndamålsbestämmelsens verk-
ställande,

borgenär eller denen som
har betalningsansvar för skuld
efter den döde och det måste

dödsboet obe-påärantas att
stånd eller sökandens rättatt

påäventyras sätt,annat
överförmyndaren, såvida

dödsbodelägare eller den som
erhållit legat omyndig ellerår
har god eller förvaltareman

11 4enligt kap. eller 7 §för-
åldrabalken och finnerrätten

det finns skål till det, elleratt
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någon rätt ärvars
beroende utredningen ochav
egendomen enligt testamente
skall undantagen del-vara

förvaltningägarnas testa-men
mentsexekutor inte utseddär
eller den utsedde inte kan utföra

uppdrag.sitt
Beslut enligt denna paragraf

får grundas pdäven testamente
inte vunnit laga kraft.som

2 §
Dödsboförvaltare skall för-

ordnas besluta andels-att om
bestämning 3enligt 12kap. §

det efterår detsenast ettom att
bouppteckningen avslutades
begärs hos den efter-rätten av
levande maken eller arvingeen
eller medtestamentstagare, som
tillämpning 3 kap. 4 § ellerav
12 kap. 1 § har närmast rätt att

del i den efterlevande makensta
bo.

3 §
Till ansökan dödsbo-en om

förvaltare skall fogas kopiaen
bouppteckningen efter denav

Ärdöde. bouppteckning inte
upprättad skall sökanden lämna
uppgift varje dödsbodel-om

och postadressägares namn
där testamentsexekutor ärsamt,

utsedd, dennes ochom namn
postadress. fallI isom avses
2 § skall sökanden lämnaäven
uppgift och postadressom namn
beträffande varje arvinge och

medtestamentstagare som
tillämpning 3 kap. 4 § ellerav
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12 1kap. § har närmast rätt att
del den efterlevande makensita

bo.

4 §
Är testamentsexekutor ut-en

sedd skall han förordnas till
dödsboförvaltare, det kanom

han kommer utföraantas att att
uppdraget tillfredsstäl-pá ett
lande sätt.

fallövriga skall till döds-I
boförvaltare förordnas advokat
eller med särskil-annan person

kvalifikationer uppdrag-da för
Även juridisk fåret. personen

tillförordnas dödsboförvaltare.
Delägare får förordnas tillinte
dödsboförvaltare inte sär-om
skilda skäl talar för det.

5 §
Om det behövs fär flera döds-

boförvaltare förordnas. Rätten
bestämma förvaltningenfår att

skall delas mellan dem och skall
sådant fall bestämma efteri ett

vilka grunder delningen skall
ske.

Testamentsexekutor

6 §
testamentsexekutor skall,En

följerinte annat testa-om av
den ochutsträckningimentet,

det för döds-pä sätt som anges
boförvaltare företa alla de
atgärder behövs för boetssom
utredning och förvaltning. Han
får också förrätta bodelning och
arvskife eller andelsbestäm-
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Vadning. gällersagtssom nu
dock inte någon harom annan
förordnats dödsboförvalt-som

En testamentsexekutorare. som
dödsboförvaltareinte skallär i

den omfattning gäller försom
delägare underrättas boetsom
förvaltning och fär i den ut-
sträckning gäller för del-som

sinägare mening gäl-göra
lande.

Dödsboförvaltarens allmänna
åligganden

7 §
Dädsboförvaltaren skall be-

vaka för dödsbodel-rätten
och andraägarna bero-ärsom

ende utredningen. Han skallav
företa alla de åtgärder som
behövs för boets utredning och
förvaltning och fär också be-
sluta bodelning och arvskifteom
eller andelsbestänzning enligt
vad dettai kapitel.sägssom

8 §
Dödsboförvaltaren företräder

dödsboet tredjemot samtman
har tala och målrätt iatt svara

boet.rörsom

9 §
Räcker inte tillgångarna till

betalning slmlderna skallav
dödsboförvaltaren försöka träffa
uppgörelse med borgenärema.
Om uppgörelse kaninte näs och
delägarna inte fyller bristen,
skall dädsboförvaltaren ansöka
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dödsboet skall försättasattom
i konkurs.

10 §
Dödsboförvaltaren skall om

det lämpligen kan ske inhämta
delågamas frågamening i om
rättshandlingar i avsevärdsom

inverkar delägamasmån på
behållning i boet beträf-samt
fande andra angelägenheter av
vikt, såsom avyttring fastav
egendom eller ellertomträtt

egendom har särskiltannan som
värde för delägarna, avveckling

rörelse den döde be-av som
drivit eller uppgörelse med
borgenärerna.

11 §
Är flera dödsboförvaltare för-

ordnade och förvaltningenär
delad mellan deminte gäller

majoritetens mening i ären-ett
de. Finns ingen majoritet skall
saken hänskjutas till rättens
avgörande.

Medelsjörvaltning

12 §
Dödsboets egendom får inte

samrnanblandas med egendom
tillhör dödsboförvaltarensom

eller annan.

13 §
skallKontanter i den demån

behövs till betalninginte av
löpande utgifter göras ränte-
bärande in isättasattgenom
bank.
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14 §
Egendom får inte lämnas ut

förskottsvis till delägare i andra
fall 18 kap.i 5än som avses

det kaninte ske utanom men
för beroenderätt ärannan vars

utredningen.av

15 §
Dädsboförvaltaren skall lä-

bokförapande in- och utbetal-
ningar.

Försäljning egendomav

16 §
Dädsboförvaltaren får sälja

dödsboets egendom
10 § framgårAv delägar-att

mening i vissa fall skallnas
inhämtas försäljninginnan sker.

17 §
Beslutar dödsbofärvaltaren

egendom skall säljas päatt
ojfentlig auktion skall han på
lämpligt kungöra försälj-sätt
ningsvilücoren tid och platssamt
för auktionen.

18 §
Beslutar dädsboförvaltaren

egendomfast elleratt tomträtt
skall säljas skall skriftligtett
beslut tillställas delägarna.

Försäljningen fär inte genom-
föras förrän fristen isom anges
31 § löpt eller fdganut av-

domstolgjorts beslutav genom
har lagavunnit kraft.som
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Bodelning och arvskifte

19 §
När dädsboförvaltaren har

berett dödsboet för bodelning
eller arvskifie och delning kan

för någon,äga utanrum men
beroende utred-rätt ärvars av

ningen, skall han anmäla detta
till delägarna. Det ankommer
därefter delägarnapå självaatt
besluta bodelning ellerom
arvskifte. delägarnaNär har
beslutat bodelning ellerom
arvskijie skall de anmäla detta
till förvaltaren.

20 §
Kan delägarna inte komma

skall dädsboförvaltarenöverens,
besluta bodelning enligtom
reglerna i äktenskapsbalken och

arvskifte enligt reglerna iom
denna balk. I samband härmed
skall han sådana tvistigapröva
frågor betydelse förärsom av
bodelningen eller arvskifiet och

inte föremål förär rätte-som
gång-

Om dödsboförvaltaren anser
det lämpligt får bodelning eller
arvskifie ske vid förrättning.en

skallHan sådanti fall be-ett
tid och plats för för-stämma

rättningen kalla delägar-samt
na.

Vid arvskijie får dödsbofär-
valtaren besluta fördelningenatt

egendomen ställeti för attav
ske 23enligt kap. 3 § första
stycket skall ske lott-genom
dragning, auktion delägarna
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emellan eller pá lämpligtannat
fårHan också beslutasätt. att

egendomen i stället för att
fördelas skall säljas 16enligt

21 §
delägarnaNär har beslutat

bodelning eller arvsktjieom
skall dödsboförvaltaren lämna

egendomen. Detsamma gällerut
bodelning ellernär etten arv-

skijie han själv har beslutatsom
har lagavunnit kraft enligtom

33
föräldrabalkenI finns bestäm-

melser skyldighet hosattom
bank inbetala till-pengar som
kommer omyndig eller den för
vilken god eller förvaltareman
förordnats.

Andelsbestämning

22 §
Om dädsbofärvaltare förord-

enligt 2 § skall han beslutanats
andelsbestänming medom

ledning reglerna äkten-iav
skapsbalken och denna balk. I
samband härmed skall han

sådana tvistiga frågorpröva
betydelse för andels-ärsom av

bestämningen och inte ärsom
föremål för rättegång.

Om dädsboförvaltaren anser
det lämpligt får andelsbestäm-
ning ske vid förrättning. Hanen
skall sådanti fall bestämmaett
tid och plats fär förrättningen

kalla den ejierlevandesamt
maken de berördasamt ar-
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vingarna eller testamentstagar-
na.

Redovisning m.m.

23 §
Dödsboförvaltaren skall slut-

föra sitt uppdrag inom ärett
Ärfrdnförordnandet uppdraget

slutförtinte dennainom tid für
han begära hosanstdnd rätten.
I samband härmed skall han
redogöra för förvaltningsin av
boet och anledningen tilluppge

uppdraget inte slutförts.att
Beviljas anstánd skall be-rätten

tid viüceninomstämma ny
uppdraget skall sluyäras.

24 §
dödsboförvaltarenNär har

slutfört sitt uppdrag eller frán-
uppdraget detträtt utan att

blivit slutfört, skall han skrijili-
redovisning för singen avge

förvaltning inför delägarna.
redovisningenI till delägarna

skall saldo vidupptas upp-
dragets början och slut samt
gjorda och utbetalningarin-
liksom redogörelse för-fören
valtningen i övrigt.

Redovisningen skall tillställas
delägarna. Finns det delägare

underärig eller harärsom som
förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldraballcen skall ett exemp-
lar lämnas till överförmyrtda-
ren.

Fullgör dödsboförvaltaren
redovisningsskyldighetinte sin

enligt denna paragraf kan rät-
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ansökanpä delägare vidten av
föreläggavite honom full-att

skyldighet.singöra

Entledigande dödsbo-av
förvaltare

25 §
När dödsboförvaltare haren

slutfört sitt uppdrag skall han
begäranpá entledigas rät-av

Vill dödsboförvaltareten. en
frånträda sitt uppdrag dessjförin-

och visar han skäl till detnan
skall entlediga honom.rätten

En dödsboförvaltare intesom
lämplig ellerär sär-av annan

skild orsak bör skiljas från upp-
draget skall entledigas rät-av

det begärs någonten, om av
beroende utred-rätt ärvars av

ningen eller förhållandet blir
känt på sätt.annat

Är testamentsexelcutor för-en
ordnad till dödsboförvaltare och
förklaras testamentet senare
ogiltigt skall begäranpárätten

han ända börpröva om vara
förordnad.

26 §
Ansöker samtliga delägare

boet inte längre skallattom
förvaltas dödsboförvaltare,av
och det inte sådant fallär ett

1 § förstai stycketavsessom
punkten,sjätte skall rätten

förordna därom och entlediga
dödsboförvaltaren, det kanom
ske fara för någonutan vars

beroende utredning-rätt är av
Är testamentsexekutoren. en
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förordnad till dödsboförvaltare
skall hans samtycke inhänztas.

27 §
Om dödsbo försätts ikon-ett

kurs förordnandet för döds-år
boförvaltaren förfallet.

28 §
Om dödsboförvaltare dören

skall det dröjsmål anmälasutan
hos den har hansrätten av som
egendom i sin vård.

Arvode och ersättning

29 §
Dödsboförvaltaren har rätt

till skäligt arvode ersätt-samt
ning för kostnadersina av
dödsboet. Finns det inte några
tillgångar boeti den påår vars
ansökan förordnandet meddelats

Ärskyldig betala. fleraatt
betalningsskyldiga desvarar
solidariskt.

Skadestånd

30 §
En dödsboförvaltare skall er-

den skada hansätta som upp-
såtligen eller vårdslöshetav
vållat dödsboet eller någon vars

beroenderätt utred-är av
ningen.

Skall flera dödsboförvaltare
skadaersätta desamma svarar

solidariskt. Ersättningarna
fördelas mellan de ansvariga

och grade er vars ens av
vållande.
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Ansökan rättens prövningom
klanderoch

31 §
delägareEn missnöjdärsom

med beslut försäljningett om av
jäst egendom eller tomträtt

18enligt § får ansöka rät-om
prövning beslutettens senastav

fyra veckor efter det hanatt
delgivits detta. I fall ärannat

till förlorad.prövningrätten

32 §
En delägare missnöjdärsom

med dödsboförvaltarens förvalt-
ning jür klandra den. Talan om
klander skall väckas senast tre
månader efter det delägarenatt
delgivits redovisningen som

24iavses
Den väckt klandertalansom

berättigad dödsboetär att av
erhålla förersättning rättegång-
skostnaden deni mån den täcks

vad kommit boet tillav som
godo rättegången.genom

33 §
delägareEn missnöjdärsom

bodelningmed eller etten
beslutatsarvskifle döds-som av

boförvaltaren får klandra
bodelningen eller skiftet. Talan

klander skall väckasom mot
delägareövriga fyrasenast

veckor efter det delägarenatt
delgivits bodelnings- eller skif-
teshandlingen.

Bestämmelserna särskildaom
rättsmedel 58 och 59i kap.
rättegångsbalken skall tillämpas
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frågai bodelning, arvskijieom
och artdelsbestämning görssom

dödsboförvaltare. Härvidav
skall det 58 kap.isägssom
10 och 13 59och kap. 5 §a
rättegángsbaücen över-om
klagande gälla klander bo-av
delning, arvskzj/te och andelsbe-
stämning.

34 §
En efterlevande make eller en

arvinge eller testamentstagare
2i §som missnöjdärsom avses

med artdelsbestämningen som
beslutats dödsboförvaltarenav
fär klandra andelsbestänzning-

Talan klander skallen. om
väckas övriga omått-mot som

andelsbestämningentas av
bra veckor efter detsenast att

den efterlevande maken, ar-
vingen eller testamentstagaren
delgivits handlingen över an-
delsbestämningen.

35 §
iakttas inte histema 32-34i

till klanderär rätten för-
lorad.

I mál klander bodel-om av
skijtening, eller andelsbestäm-

ning jür domstolen inhämta
yttrande dödsboförvaltarenav
och áterförvisa ärendet till ho-
nom.

36 §
Frågan prövningrättensom

31enligt § och talan enligt 33
och 34 skall väckas vid den
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tingsrätt har förordnatsom
dödsboförvaltaren.

Bestämmelser handlägg-om
ning m.m.

Inhämtande yttrandeav

37 §
Innan beslutarrätten i ett

ärende förordnande ellerom
entledigande dödsboför-av
valtare skall dödsbodelägarna

tillfälle sig detatt yttrages om
kan ske betydande tidsför-utan
lust. Detsamma gäller arvingar
och testamentstagare som avses

2 §i i ärenden avseende andels-
bestämning.

Ingen fär förordnas till döds-
boförvaltare hautan att sam-
tyckt till det eller entledigas
från sådant uppdrag hautan att

tillfälle sig.getts att yttra

Interimistiskt beslut

38 §
slutligtKan beslut inteett ges

omedelbart i ärendeett om
förordnande eller entledigande

dödsboförvaltare fär rättenav
det behövs meddela beslutom

för tiden till dess ärendet slut-
ligt I sådant fallavgörs. ett
gäller vad 37i §sägssom
andra stycket. Avser ärendet
entledigande dödsboförval-av

tillämpas nämnda bestäm-tare
melse dock endast det kanom
ske betydande tidsförlust.utan
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Kattens beslut jür överklagas
särskilt. Hovrättens beslut får
inte överklagas.

39 §
Kattens beslut i ärendeett

enligt detta kapitel, beslututom
26enligt och 31 §§, gäller

omedelbart beslutetäven om
överklagas.

Ett beslut enligt 11 § får inte
överklagas.

Anmälan till rätten

40 §
Om juridisk förord-en person

till dödsboförvaltare skallnats
anmälan utfören om vem som

uppdraget dröjsmål inutan ges
till rätten.

Handläggningsregler för döds-
boförvaltaren

41 §
När dödsboförvaltare be-en

slutar bodelning, arvskijteom
eller andelsbestämning skall
han handlingupprätta en som
han själv skall skriva under. I
handlingen skall vadanges en
delägare vill väcka talansom

klander har iaktta.attom
Handlingen skall i original

eller bestyrkt kopia sd snart som
möjligt tillställas delägarna
eller, ifall 2 denisom avses
efterlevande maken och ar-
vinganza eller testamentstagar-
na.
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42 §
När dädsboförvaltare skallen

tillställa delägare elleren an-
försändelse fär detta skenan en

med brev till mottagarens senast
kända postadress.

Färsändelser enligt 18, 24
41och skall dock delges

enligt bestämmelserna delgiv-i
ningslagen 1970:428.

Delegering

43 §
Regeringen får bestämma att

sådana anställdaäven i en
tingsrätt inte lagfarnaärsom
domare skall få handlägga
enkla ärenden enligt 1,2 och
25 §§.

20 kap.
Om bouppteckning och dödsboanmälan

Bouppteckning

1 §
Bouppteckning skall upprättas

månader efter döds-senast tre
fallet, inte Skattemyn-om
digheten efter ansökan bestäm-

tid med hänsyn till boetsmer ny
beskafenhet eller av annan
särskild orsak.

15 § finnsI bestämmelseen
undantag från skyldighetenom

bouppteckning.upprättaatt

2 §
Bouppteckningen skall upp-

vid förrättning.rättas en
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Dödsbodelägare harsom
egendomen i sin vård, dödsbo-

förvaltare eller testamentsexeku-
skall bestämma tid och platstor

för förrättningen tvåsamt utse
kunniga och trovärdiga gode

hålla den. Omhändertasmän att
inte egendomen någon deav av

nämnda ankom-nu personerna
det på enligtmer annan som

18 kap. 2 § har egendomen i
sin vård föratt attsvara
förrättning hålls.

3 §
lill förrättningen skall i god

tid kallas
samtliga delägare,
den avlidnes efterlevande

make eller sambo hanäven om
inte delägareär samt

den vid tiden förfär-som
rättningen är närmast att ta arv
eller i de fall lott itestamente
kvarlåtenskapen skall uppbäras
först sedan arvinge ellerannan
universell hartestamentstagare
avlidit.

4 §
bouppteckningenI skall anges

dagen för förrättningen,
den dödes fullständiga

och hem-nanm, personnummer
vist,

dädsdagen.
och bostadsadressnamn

beträfatzde dem skall hasom
kallats till förrättningen,

vilka varitnärvarandesom
vid förrättningen.



SOU 1998:110 Författningsförslag 53

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

födelsedatum för under-
årig,

arvinges släktskap med
den döde samt

huruvida bröstarvinge till
den döde brästarvingeär även
till efierlevande make.

Kan uppgift i hänseendevisst
inte lämnas, skall det anmär-
kas.

Om någon blivit kalladsom
inte varit närvarande vid för-
rättningen, skall bevis attom
han blivit kallad i tid fogas till
bouppteckningen.

5 §
Bouppteckningen skall inne-

hålla uppgiji den dödesom
tillgångar och skulder på döds-
dagen.

Var den döde gift, skall båda
makamas tillgångar och skulder
antecknas och värderas varför
sig. Hade makarna eller en av
dem enskild egendom eller
sådan rättighet enligt 10som

3 §kap. äktenskapsbalken inte
skall ingå i bodelningen, skall
grunden för egendomen skallatt

undantagen från bodel-vara
ningen och egendomens värde

särskilt, det inte påanges om
grund förhållandena obe-ärav
hövligt. Den efterlevandes en-
skilda egendom eller rättighet
behöver dock inte antecknas.

det på grund förhållan-om av
dena saknar betydelse.

Ejterlämnar den döde en
sambo och hade någon demav
förvärvat bostad eller bohagför
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begagnande, skallgemensamt
denna egendom antecknas och
värderas särskilt, den efter-om
levande sambon har begärt
bodelning. Därvid skall anges

Ävenegendomen tillhör.vem
fordringar förenade medärsom
särskild förmånsrätt egendo-i

eller anledningmen av annan
hänföra till dennaär att egen-

dom skall antecknas. Om den
efterlevande sambon eller den
avlidne sambons döds-övriga
bodelägare begär få täck-att

förning skuldannan ur egen-
domen. skall sambons samtliga
tillgångar och skulder antecknas
och värderas.

6 §
Testamente eller äktenskaps-

förord skall bouppteck-itas
ningen eller bifogas i bestyrkt
kopia bilaga.som

Bouppteckningen skall också
innehålla uppgift livförsäk-om

och tillgångarringar pd pen-
sionssparkonto enligt lagen
1993:931 individuelltom

pensionssparande till följdsom
förmånstagare insatts inteattav

kvarlâtenskapen.ingår i

7 §
Finns bland delägarna lag-

lottsberättigad skall,arvinge om
delägare begär det, boupp-i
teckningen uppgift lämnas om

gåva ellerarvingesom
hans avkomling fått denav
döde,
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gåva den efterlevandesom
dennesmaken, avkomling eller

universell fåtttestamentstagare
den döde ochav

gåva enligt 6 kap.som
skall avräknas förskott ochsom

fåttarvinge den efter-som av
levande makens gijtorättsgods.

Vad förstai stycketsägssom
gäller inte i fråga vanligaom
gåvor vilkas värde inte står i
missförhållande till givarens
villkor.

8 §
Den vårdar egendomensom

eller i bästövrigt känner till
boet skall såsom bouppgivare
lämna uppgifter boet. Varjeom
delägare efterlevandesamt
make eller sambo skall på

lämnaanmaning uppgifter till
bouppteckningen.

Bouppgivaren skall på hand-
lingen teckna försäkran på
heder och uppgifter-samvete att

till bouppteckningen årna
riktiga och inga uppgifteratt
avsiktligt har utelämnats. Bo-

skall bekräftauppgivaren sina
uppgifter med ed, talanom om
edgång förs någon rättav vars
kan däravbero eller döds-av
bofärvaltare eller testaments-
exekutor. Samma skyldighet har
dessutom dödsbodelägare samt
efterlevande make eller sambo

harinte varit bouppgivare.som
Även andra harpersoner som

befattningtagit med boet kan
åläggas bekräfta uppgifternaatt

bouppteckningeni under ed.
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De gode skall påmännen
handlingen intyga allt haratt
blivit riktigt antecknat och att
tillgångarna har värderats efter
bästa förstånd.

9 §
Den inte närvarandeärsom

förrättningenvid får godkänna
bouppteckningen eferåt. Ett
sådant godkännande skall ske
skriftligen.

10 §
Finns egendom flerapå orter

får särskild bouppteckningen
på varje Iupprättas ort. en av

bouppteckningama skall intas
sammanfattning boetsen av

tillgångar och skulder. Vad som
6 och 7i gäller endastsågs

den bouppteckningen.

Handläggningen hos skatte-
myndigheten

11 §
Bouppteckningen skall inom
månad ejier upprättandeten ges

förin registrering till den skat-
temyndighet enligt lagensom
1941:416 arvsskatt ochom
gåvoskatt har fråganprövaatt

uttagande arvsskatt.om av
Finns det flera bouppteckningar
skall de samtidigt. Tidenges
skall i sådant fall räknasett
från det den sista bouppteck-
ningen upprättades.

En bestyrkt kopia boupp-av
teckningen skall förvaras hos
Skattemyndigheten.
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12 §
bouppteckningOm inteen ges
tidin i får skattemyndig-rätt

heten uyärda vitesföreläggarzde
bouppteclating skallattom ges

in inom viss tid. Tingsrätten
skall ansökanpä skattemyn-av
digheten förordna lämpligen

förrätta bouppteck-attperson
ning. Sådant förordnande utgör
inte hinder godatt vara man
vid förrättningen.

Om bouppteclming inte ären
upprättad enligt vad före-som
skrivs dettai kapitel får regi-
strering bouppteckningenav

Ärinte ske. bouppteclmingen
bristfällig fär skattemyndigheten
utfärda vitesföreläggartde attom
bristen skall avhjälpas inom viss
tid.

Den skyldig lämnaär attsom
uppgift till bouppteckning får
föreläggas fullgöra skyl-sinatt
dighet vid vite.

13 §
det blandOm den dödes till-
finns fastgångar egendom som

taxerad lantbruksenhet,är som
skall skattemyndigheten under-

den tillsynsmyndigheträtta som
18 kap.i 7 § andra styck-avses

dödvallet.et om

Tilläggsbouppteckning

14 §
Iilläggsbouppteckning skall

upprättas om
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tillgång eller skulden ny
blir känd efter det boupp-att
teckningen upprättats,

felaktighet upptäcksannan
bouppteckningeni eller

efterlevande sambo efter
det bouppteckningen haratt

framställer sådanupprättats en
begäran skuldtäckrzingom som

5 §i tredje stycket fjärdeavses
meningen och sambons till-
gångar och skulder tidigareinte
har antecknats och värderats.

fallI under punk-som avses
J och 2 skall tilläggs-tenta

bouppteckning inomupprättas
månad från det felaktig-atten

heten upptäcktes och falli som
under punkten 3 inomavses tre

månader från det begäranatt
frarrzställdes

Beträffande tilläggsboupp-
teckning gäller i övrigt vad som
föreskrivs dettai kapitel om
bouppteckning.

Dödsboanmälan

15 §
Förslår den dödes tillgångar

eller, han efterlämnarnär
make, tillgångarna jämte hans
andel makensi giftorättsgods
inte till begravnings-änannat
kostnader och andra utgifter
med anledning dödsfallet ochav
omfattar tillgångarna fastinte
egendom eller behövertomträtt,
bouppteckning förrättas,inte

dödsboanmälan tillgörsom
Skattemyndigheten social-av
nämnden.
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16 §
Dödsboanmälan skall vara

sknjilig och innehålla uppgift
om

den dödes fullständiga
hemvistnamn, personnummer,

och bostadsadress,
dödsdagen.
intyg, utvisande beträf-att

fande tillgångarna föreligger
fall 15i §som avses samt

och bostadsadressernamn
beträffande dödsbodelågare, om
dessa uppgifter kan inhämtas

betydande tidsförlust.utan
Dödsboanmälan bör göras

inom två månader efter döds-
fallet. Den skall förvaras hos
skattenzyndigheten.

17 §
Även dödsboanmälanom

gjorts skall bouppteckning
upprättas

det begärs döds-om av
bodelägare eller rättannan vars
kan bero därav och denne
ställer säkerhet för bouppteck-
ningskostnaden eller

tillgång ochom ny yppas
det därför inte längre föreligger

fallsådant 15isom avses
Bouppteckning skall upprättas

månader ejter detsenast tre att
begäran därom gjordes och
säkerhet ställdes eller den nya
tillgången yppades. Om för-
längning tiden för boupp-av
teclmings upprättande gäller
vad 1 §första stycket.sägssom
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21 kap.
1§5

Innan månad har förflutit Iman månad har förflutiten en
efter det bouppteckning fär- efter det bouppteckning haratt att
rättades eller, boet förvaltas eller, boet for-upprättatsom om

boutredningsman, uppgörelse valtas dödsboförvaltare,av av
har träffats med samtliga borge- uppgörelse har träffats med

betalningennärer skul- samtliga borgenärer betal-om av om
derna får skuld betalas ningen skulderna fåren en- av en
dast det fogmed kan skuld betalas endast det medantasom om

betalningen inte till skada fogär kanatt betalningenantas att
för borgenärerna. inte till skada för borgenärer-är

na.

22 kap.
7§

Underlåter någon vad honom Underlåter någon vad som
åligger med avseende á verk- åligger honom beträffande verk-
ställande ändamálsbestäm- ställande ändamålsbestäm-av av
melse, må talan därom föras melse, jür talan därom förasav av

arvinge, sig han arvinge, sigtestators hantestatorsvare vare
del iäger boet eller efter- del i boet elleräger inte, efter-

levande make, arvinges avkom- levande make, arvinges avkom-
ling eller universell ling eller universelltestaments- testaments-

ock boutrednings-sd dödsbofärvaltaretagare, tagare samtav av
eller testamentsexekutor. eller testamentsexekutor.man

23 kap.
Om arvskifte

1 §
Arvsktfte förrättas arving-av

och universella testaments-ar
tagare.

Var den döde gift, skall först
bodelning förrättas enligt be-
stämmelserna äktenskapsbal-i
ken. Efterlämnar den döde en
sambo och begär denne bodel-

5 Senaste lydelse 1981:359.
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ning enligt lagen 1987:232 om
sambors hem,gemensamma
skall bodelningen förrättas
innan arvskifte äger rum.

2 §
Mot delägaresnågon bestri-

dande skifie inte genomföras
innan bouppteckning har upp-

och alla kändarättats skulder
har betalts eller medel till deras
betalning har ställts under sär-
skild vård eller uppgörelse har
träffats innebär deläga-attsom

inte för skulderna.ren svarar
Skall legat eller ändamålsbe-

stämmelse fullgöras oskifiatav
bo, får skzfle inte delägaresmot
bestridande genomföras innan
förordnandet har verkställts
eller delägaren har fitagits

från för dess fullgör-att svara
ande eller erforderlig egendom
har blivit ställd under särskild
vård.

iStår boet under förvaltning av
dödsboförvaltare eller testa-
mentsexekutor, får skifie inte
genomföras innan denne har
anmält utredningen haratt
slutförts.

3 §
Varje delägare skall vid

skiftet ha fä lott irätt varjeatt
slag egendom det kan skeav om

olägenhet eller onödigutan
uppdelning. Fordran del-på

skall tillski/tas denneägare så
långt hans lott förslår.

Har fastighet vid skiftet delats
så, delägare fått skildaatt an-
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delar villkorutan att ut-om
brytning uppställts i den hand-
ling enligt 4 § upprättassom

skijiet, innehar dessaöver
delägare fastigheten med sam-
äganderätt.

Innebär skijiet i fall änannat
andrai stycket attsom anges

del fastighet kommer i sär-av
skild hand, skiftetägares är
ogiltigt den delen.i

4 §
Över arvskijiet skall upprättas
handling skrivs underen som av

delägarna.

5 §
19 kap. finnsI regler om arv-

skifte dödsboförvaltarenär är
förordnad eller testamentsexelal-

utsedd.tor

24 kap.
6§

Förordnas boets avträd- Förordnas det boet skallattom
ande till förvaltning boutred- överlämnas till förvaltningav av
ningsman, avtalär dödsboförvaltare, avtalärom samman- om
levnad i oskiftat bo förfallet. sammanlevnadEj i oskiftat bo för-
md sådant förordnande fallet.med- Sådant förordnande jür
delas ansökanpå delägare. meddelasinte ansökanpåav av

delägare.

Denna lag träder i kraft den...
Har arvlåtaren avlidit före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser

fortfarande tillämpas med följande undantag.
a De bestämmelserna 6i 3 12kap. och skall tillämpas ävennya

den först avlidne maken förehar avlidit ikraftträdandet.om
b bestämmelsernaDe efterlysning i 16 kap. skall tillämpasnya om

Äldrearvlâtaren haräven avlidit före ikraftträdandet. bestämmelserom
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gäller docki fråga ärenden kungörelse upptagitsom domstolom som av
före ikraftträdandet.

c De bestämmelserna dödsboförvaltarenya skall tillämpas ävenom
arvlåtaren Äldreavlidit före ikraftträdandet.om bestämmelser gäller

dock i fråga dem före ikraftträdandet förordnatsom boutred-som som
ningsman eller skiftesman. Dessa skall slutföra sitt uppdrag inom årett

Ärfrån ikraftträdandet. uppdraget inte slutfört inom denna tid får
anstånd begäras enligt den bestämmelsen i 19 kap. 23nya

d De bestämmelserna 20i kap. skall tillämpasnya även arvlåtarenom
Äldreavlidit före ikraftträdandet. bestämmelser gäller dock i fråga om

ärenden där bouppteckningen eller dödsboanmälan inkommit till domstol
före ikraftträdandet. Detsamma gäller ärenden där föreläggande eller
förordnande enligt 20 kap. 9 § utfärdats fore ikraftträdandet.

Om det i lag eller författning hänvisas tillen bestämmelseannan en
har bestämmelseersattssom i denna lag, tillämpasgenom ien stället

den bestämmelsen.nya
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3 Förslag till

1998:0OLag dödförklaringom

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

Är1 § försvunnen,någon får han dödförklaras enligt bestämmelserna
i denna lag, inte dödsfallet kan fastställas 1987:269enligt lagenom om
kriterier för bestämmande människans död.av

Förutsättningar för dödförklaring

Är2§ det den försvunne död, får hanär dödförklarasutrett att
omedelbart.

Är3 § det inte den försvunne död, föreligger detär medutrett att men
hänsyn till omständigheterna kring försvinnandet och vad i övrigtsom

känt högär grad sannolikhet för han död, får fråganäratten av om
dödförklaring tidigast efter försvimiandet.årtas ettupp

4 § I övriga fall får frågan dödförklaring tidigast fem årtasom upp
efter försvimxandet.

Ansökan m.m.

5 § En ansökan dödförklaring får den försvunnesgöras makeom av
eller sambo, arvinge eller kan bero dödförklaringen.rättannan vars av

Ansökan skall hosgöras den skattemyndighet inom verksamhets-vars
område den försvunne eller har varit folkbokförd.är Finns intesenast
behörig skattemyndighet efter vad har ärendetsagts, tasnu upp av
skattemyndigheten i Stockholms län.

det finnsNär skäl till det får Skattemyndigheten självmant ta upp en
fråga dödförklaring.om

Handläggningen

6 § Skattemyndigheten får inhämta yttrande från försvunnesden make
eller sambo och närmaste släktingar kan hasamt antasannan som upp-
gifter lämna den försvunne. Yttrande får också inhämtas frånatt om
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polismyndigheten i den där den försvunne haft hemvistort inomsenast
landet.

7 § Beträffande fall 3i och 4 skall Skattemyndighetensom avses
utfärda ktmgörelse. Kungörelsen skall innehålla kallelse den för-påen

anmäla sig hos Skattemyndighetenattsvimne viss dag inte fårsenast som
tidigaresättas än månader därefter. Kungörelsen skall innehållaävensex

uppmaning till och kan lämnaen upplysning i ärendetvar en som att
inom tid anmäla det hos skattemyndigheten.samma

Kungörelsen skall införas i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning
spridas på lämpligtsamt sätt.annat

Beslut dödförklaringom

Är8 § vad i 2-7sägs uppfyllt skall Skattemyndighetensom dödför-
klara den försvtmne. Skattemyndigheten skall besluteti dödsdag.ange en

Som dödsdag skall den dag denär sannolikaanses som mest
dödsdagen eller, sådan dag inte går fastställa, sista dagen iom att den
månad då den försvunne veterligen vid liv. Vid tillämpningsenast var

4 § skall dödsdag sista dagen i denav månad då femårsfristensom anses
tillgått ända.

9 § Då tid enligt lag skall räknas från dödsfall skall vid dödfcirklaring
tiden räknas från det beslutet laga kraft.vann

Återbäring

10 § Visar det sig den dödförklarade lever,att skall ochsenare var en
följdtill dödförklaringen tillträtt egendom återbärasom den. Sammaav

skall gälla, det visar sig den dödförklarade har döttom påatt dagannan
denän dödsdag därförangetts och har tillsom rätt kvar-som annan

låtenskapen.
Har egendom skall återbäras överlåtits till dennesom ärannan,

återbäringsskyldig, han inte i god då han förvärvadeom trovar egen-
domen.

När egendom återbärs, skall också avkastning för tiden efter detutges
innehavaren ñck kännedom ägde bättre tillrätt egendomenattom amian
eller stämning delgavs honom. Utgörs egendomen skall räntaav pengar,
betalas 6enligt § räntelagen 1975:635. Har innehavaren haft nödvän-
dig kostnad Ävenför egendomen, skall den ersättas. nyttig kostnad skall
ersättas, den uppkom innan innehavaren ñck sådan kännedomom som

eller delgavs stämning.sagtsnyss

SOU3 985/10
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Överklagande

11 § Skattemyndighetens beslut dödförklaring får överklagas hosom
allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätt.

Denna lag träder i kraft den 25då kap. ärvdabalken skall
.....upphöra gälla.att

Bestämmelserna 25i kap. ärvdabalken gäller dock i fråga ärendenom
där ansökan dödförklaring inkommit till domstol före ikraftträdandet.om
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l Allmänna utgångspunkter för

utredningsuppdraget och dess
genomförande

1.1 De olika frågorna

1.1.1 1988 års reform

Utredningens återstående uppdrag berör rad centrala arvsrättsligaen
frågor förgrundenI står uppgiften utvärdera 1988 års ändringaratt i
arvsordningen, ändringar varigenom makes stärktesarvsrätt framför

bröstarvingars. I anslutning härtillgemensamma uppmärksammas i
direktiven antal särskilda frågor antingenett diskuterats i doktrinensom
eller behandlats i riksdagen resultat väckta riksdagsmotioner.ettsom av
Det gäller framför allt regler särkullbarn,rör dvs. barn inte ärsom som
makars eller fallandra där reformen aktualiserar frågorgemensamma,

vilka intressen skall företräde när olikaom arvsrättsligasom anspråkges
kolliderar: preskription vederlagsansprâk; förhållandet mellanav
efterlevande make och bröstarvinges laglottsanspråk; sekundo-

och i olikatestamentstagares rätt situationer.successorers
En huvuduppgift är undersöka intentionerna bakom 1988att årsom

reform slagit igenom i verkligheten det sätt ochavsetts motsom
denna bakgrund föreslå de justeringar ändringaroch kansom vara
motiverade och i övrigt klargöra och undanröja tolkningsproblem som
uppmärksammats under utredningsarbetet.

1Se utredningens direktiv, bilaga Utredningen ihar delbetänkandet Boupp-
teckningar och arvsskatt SOU 1996:160 redovisat de frågor angettssom

förtursfrâgor.som
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1.1.2 Boutredning, bodelning och arvskifte

En betydelsefull fråga för utredningen försöka förenklaär ochannan att
effektivisera de nuvarande reglerna för dödsboutredning, bodelning och
arvskifte. Det gäller reglerna i såväl formellt materiellt hänseendesom
och också det nödvändiga samspelet mellan äktenskapsbalkens och

Ävenärvdabalkens regler bodelning. i denna del pekar direktiven påom
antal frågor uppmärksammats iett doktrinen eller praxis.som

Uppdraget i denna del berör också frågan i vilken utsträckningom
olika frågor skall domstolavgöras ärende eller bättre lämpar sigav som
för avgörande i form. Ambitionen bör här långtsåannan attvara
möjligt föra icke tvistiga frågor bort från domstolarna. detI tidigare
betänkandet den framtida handläggningen bouppteckningar ochom av
skattläggning, har beröring med frågor boutredning harsom om m.m. ,utredningen också i detta syfte lämnat förslag bereds i Rege-som nu
ringskansliet.

1.1.3 Dödförklaring

En särskild fråga för utredningen denär översyn reglernaav om
dödförlclaring 25i kap. ärvdabalken aktualiserats bl.a.som genom
Estoniakatastrofen i 1994.september Katastrofen blottlade antalett
tillämpningsfall framför allt gäller relationen mellan ärvdabalkensom
och de regler i folkbokföringslagen 1991:481 behandlarsom av-
registrering avlidna. Frågor beviskrav vid bortovaro och deav om
tidsfrister bör gälla, liksom formerna för handläggningen, istårsom
förgrunden detnär gäller denna del uppdraget.av

Övrigt1.1.4

Även frågor förskott på och jäv för testamentsvittnen nämnsom arv
särskilt i direktiven. Härutöver har utredningen allmänt mandatett att
överväga och lämna förslag inom ärvdabalkens område, rubbautan att
de grundläggande reglerna arvsordningen, språkliggörasamt attom en
och redaktionell översyn balken.av
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1.2 Principiella utgångspunkter

Den nuvarande ärvdabalken kom 1958till år och fyra särskildaersatte
lagar boutredning arvskifteochtestamente Arbetetom arv, samt med

sammanföra dessa lagar tillatt balk hade påbörjats vid tiden för andraen
världskriget. De arvsrättsliga frågorna tillsammansutgör med reglerna

äktenskap och barn, dvs. relationerna mellan makarom mellanresp.
föräldrar och barn, de centrala delarna familjerätten.mest Deav
speglar, med den nödvändiga eftersläpning ligger i lagstiftningenssom

på olika sättnatur, samhällets kulturella, ekonomiska och sociala
värderingar. Inte sällan föregås förändringar omfattande diskussionerav

blottlägger grundläggande skillnader i familjen,påsom föräldrarsynen
och barn eller relationen mellan enskilda familj,och å sidan, och detena
allmänna, å den andra. Hur långt de arvsrättsliga blodsbanden skall
tillåtas utsträckas, detatt allmännasutan rättatt Allmännagenom
arvsfonden skall företräde och legitimitet,större är exempelges på en
fråga där meningarna säralltjämt kan i I vårt grannland Norge förs

diskussion laglottsreglerna överhuvudtaget bevarasskallen Fråganom
har diskuterats landockså i vårt

Ärvdabalkssakkunnigas2 ÄrvdabalkSe förslag SOU 1954:6 och prop.
1958:144 och 1958 B 23.

3 I motion 1989/90:L413 har krav på kusiner skallen rests att arvsrätt.ges
Bifall har avstyrkts huvudsakligen med den motiveringen frågan saknaratt
praktisk betydelse och Allmänna arvsfonden haratt möjlighet i sinatt tur
avstå till förmån för kusin till arvlâtaren bet. 1989/90:LU23arv 34.en s.
Senare motioner l996/97:L404 och L417 1997/98:L403 och L406 harsamt
avslagits på grunder.samma

Ämnet4 förekom vid det 34. nordiska juristmötet i Stockholm år 1996 under
rubriken "Bör reglerna laglott tvangsarv och formkrav vid döds-om
rättshandlingar bevaras"

5 ÄktenskapsbalkFamiljelagssakkunniga föreslog i sitt betänkande SOU
1981:85 rätten till laglottatt skulle avskaffas. Det främsta skälet till de
sakkunnigas förslag det skulle kunna bidra tillatt stärka denvar att
efterlevande makens ställning.

Departementschefen ansåg emellertid reglerna laglott bordeatt om
behållas. Ett slopande laglotten skulle, menade han, kunna göra det möjligtav
för arvlåtaren testamentariskaatt förordnanden vissa bröst-genom gynna
arvingar framför andra. Han uttalade vidare det fanns risk för detatt atten
skulle missgynna särskilt sådana barn till arvlåtaren inte barnär även tillsom
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Den frågan speglar spänningen mellan förrätten den enskildesenare
under livstiden förfoga sinatt egendom med bindandeöver verkan också

för de efterkommande och deras i sin eller mindre berättigadetur mer
förväntningar gång med äganderätt få förfogaatt egendomen.överen
Arvsrättens centrala betydelse for egendomsöverföring och koppling till
skilda samhällssystem illustreras inte bara i den gradvisa individuali-
sering frånarvsrätten särskiltättens rätt detnär gäller fastav en
egendom° till den enskildes också i det förhållandet vissautan att
socialistiska över huvud inte erkänt någonsystem till fastarvsrätttaget
egendom

Frågor kön och börd har naturligen alltid varit centrala förom
Vidarvsrätten. ärvdabalkens ikraftträdande hade dotters till likarätt arv

med fullt erkänts bara i drygt generationer,ut medan skillnadenson tre
mellan "äkta" och "oäkta" barn upphävdes förså generationsent som en
sedan Inseminationstekniken har, liksom tidigare adoption, krävt

arvlåtarens efterlevande make. Departementschefen pekade också på att
intresset nordisk rättslikhet beträffande laglottsreglerna taladeav mot att
laglottsinstitutet avskaffades se 1986/ 87:1 ff..78prop. s.

I motion 1996/97:L417 yrkadesm tillrätten laglott avskaffas.att
Lagutskottet avstyrkte bifall till motionen ipå huvudsak den grunden att
laglottsskyddet särskilt för särkullbam fortfarande har betydelse. Ett
avskaffande laglottsinstitutet skulle, menade utskottet, innebära fältetav att
lämnades fritt för makar helt utesluta särkullbarn frånatt arvsrätt. En sådan
ordning framstod enligt utskottet inte tillfredsställande. vidareSesom om
laglott i avsnitt 4.4.2.

5 Förbudet instifta ñdeikommiss, föreskrivamot dvs.att äganderätt och
förvaltning fast egendom generationerna, uppfattas knappast i dagav genom

Årkontroversiellt tvisteämne tanken förstnär väcktes.ettsom 1810men var
upphävdes rätten stifta fideikommiss fråganochatt avvecklingnya om en av
de bestående väcktes år 1914. Först âr tillkom1963 lagen avvecklingom av
ñdeikommiss. Se 1963:5 29 och ff.72prop. s.

7I Sovjetunionen omfattade arvsrätten inte fast egendom, då denna ansågs
nationalegendom.som

8Från landskapslagarna till år 1845 ärvde landsbygdenpå dubbelt motson
dotter. I städerna har jämställdhet i detta hänseende rått sedan medeltiden se
Inger, Svensk rättshistoria, Lund 1980. Full förarvsrätt barn födda utom-
äktenskap har gällt sedan den januari 1970. Adoptivbarn1 likställdes genom
ärvdabalken år 1958 med barn inom äktenskap.
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klarlägganden arvsrätten I dagens diskussion står den inte heltom
okontroversiella frågan reglerna partnerskap skall utvidgas tillom om

också gälla förrättatt registrerade adoptera, och därigenompartner att
aktualiseras också frågor for därarvsrätt barn adoptivföräldrarna ärom

kön.av samma
Utvecklingen illustrerararvsrätten alltså påtagligt förändringar påav

skilda områden, inte sällan tillkommit under omfattande politisksom
strid. I stället för utgöra sammanställningatt någorlunda enkla ochen av
allmänt accepterade principer denutgör nuvarande därförarvsrätten en
blandning olika principer produktär sin tid sinaav ochsom envar en av
kulturella, sociala och ekonomiska värderingar. Föreställningar vadom

"rättvist"är speglar inte bara kunskaper ellersom frånvaron av
kunskaper regelsystemet också betraktarensom utan grundläggandevar
värderingar eller intressen kan ñnnas. Det gäller inte bara frågor om

skall vika i givet fall vid konfliktvem mellansom ett exempelvis
arvingar i olika arvsklasser, också på vadutan ägaren, arvlåtaren,synen
kan få tillåta sig under livstiden. Det gäller inte minst förhållandet
mellan det civilrättsliga och de statliga anspråksystemet olikapåsom

kommersätt till uttryck i skattelagstiftningen." Inte sällan får dis-
positioner exempelvis makar företar inter förvivos sökasom påverkaatt

och kapitalbeskattning konsekvenser, rättshandlingarnaarvs- bedömsom
giltiga, för framtida arvingar på sätt kanskesom inte alltidett varitsom

avsedda eller medvetna. Motsvarande gäller naturligaarvtagaresen
önskan s.k. arvsavståendeatt institut helt utvecklatsgenom ett som-
inom för arvsskattetillämpningen söka minskaramen arvsskatten. Att-
avståendet också innebär egendomen reellt skallatt undandragenvara

9 Barn fötts inom äktenskap eller samboförhállandesom s.k.genom
givarinsemination, dvs. där donator är make ellerän sambo, harannan
arvsrätt efter maken eller sambon fader. kap.Se 1 6 § FB prop.som
1984/85:2.

1° Lagen 1994:1117 registrerat infördespartnerskap riksdagenspåom -
initiativ med giltighet fr.o.m den jan.1 1995 och innebär reglerna i 3att-

ÄBkap. makar blir tillämpliga på två kön. Möjlighetom personer av samma
för registrerade adoptera finnspartner dock inte.att

Se artikeln CivilrättLex. och arvsskatt SjöblomPer i Svensk Jurist-av
tidning 1990 216 ff.s.

z För beskrivning detta institut, Bratt m.fl. Skatt på och skatten av se arv,på gåva, Supplement januarit.o.m. 20, 1998.
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den avståendes möjligheter förfoga denöver och i stället, detatt när
gäller underåriga barn, i vissa fall förvaltas under överförmyndarens
kontroll är ibland för de inblandade något överraskande insikt;en
önskan både ha kakan och äta denatt må naturlig börupp vara men
knappast möjlig, sig i arvsrättsliga sammanhang ellervara vare annars.

Lika lite principielltägare bör förhindrad lagligensom en attvara
förfoga sinöver egendom till förfång för blivande bör hanarvtagare,
eller hon förstås kunna hindras inom skatterättsligtgöraatt samma ram
betingade dispositioner.

Regelsystemet bör i demokratiskt rättssamhälle givetvisvårtett som
i samklang med de värderingar omfattas de flesta. visarHärvara som av

arvsrätten med sina månghundraåriga behovetrötter kontinuitet,av
samtidigt reformprocesseni samhället i också fåmåste sinasom stort
genombrytningar i vad uppfattasmånga eller rättvist.rättsom av som
Det ingenär överdrift justpåstå på arvsrättens områden äldreattnog att
föreställningar vad bör gällande uppvisar påtagligrättom som vara en
seghet; 1988 reformårs också huvudsakligen hurpåettvar svar
många makar inbördes med sekundosuccessions-testamentegenom
förordnande valt uppskjuta bröstarvingarnas till förmånatt för denarv
efterlevande maken. Ambitionen lagstiftning vadersättaatt genom som

rättshandlingar kan åstadkommas dem har kunskaper ellergenom av som
lowärdär får inte undanskymma de viktiga principernaresurser men

äganderätt, partsautonomi och avtalsfrihet, principer bärandeom ärsom
element i marknadsekonomi vår.en som

Respekten för rättshandlingar mellan jämställda makar och för den
enskilde arvlåtarens rätt också eventuella arvingars bekostnadatt
förfoga sinöver egendom bör bärande princip vid utformningenvara en

arvsreglerna. På motsvarande bör de skattemässigasätt reglerna,av även
de är normerande för den enskildes handlande på kortare eller längreom

sikt, inte principiellt överordnade och därmedarvsrätten förbundnavara
civilrättsliga regler.

Att makar arvsplanering förfogar sina barnsöver i kom-rättgenom
mande dödsbon alltsåär inte något bör principiellt otillåtetsom ses som
eller tveksamt. Tillämpningen civilrätten ärvdabalkenspå område börav
självfallet inte heller de skatterättsliga konsekvenserna,styras oavsettav

de till denär enskildes för- eller nackdel. I den mån handlandetom
felaktiga föreställningarstyrts gällande bör de förstairätt handav om

undanröjas information och bättre rådgivning, integenom attgenom
reglerna ändras.

En viktig utgångspunkt för arbetet har varit inte i onödanannan att
föreslå förändringar får konsekvenser på andra viktiga civilrättsligasom
områden. Det gäller i första hand reglerna bodelning och makarsom
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äktenskapegendom i omfattar också de försäkringsrättsligamen
regler olikapå sig gällandesätt gör vid bodelning och arvskifte.som
Giftorättsinstitutet är kopplatnära till frågan makes arvsrätt,om men
utredningen har inte det sin uppgift göra genomlysningsett attsom en

de arvsrättsliga reglerna utifrån de övervägandenav styrt ut-som
formningen de nuvarande reglerna makars egendomsförhållandenav om
i äktenskap. Endast de fall sambandet nödvändigtär för tillämpningen

de arvsrättsliga reglerna har utredningen behandlat äktenskapsbalkenav
eller det försäkringsrättsliga området närmare. På motsvarande harsätt
utredningen frånavstått föreslå ändringar i de arvsskatterättsligaatt
reglerna, regler f.ö. i Regeringskansliet.övervägssom nu

I utredningens uppdrag har inte ingåttnämnts föreslå någraattsom
ändringar i nuvarande grundläggande regler för arvsordningen. Det står
dock klart de frågor tillämpningsproblemochatt aktualiseradessom

1988 års reform i grunden berör frågan institutet efterarvgenom om
sådant, liksom de spänningar mellan arvsregler och testationsfrihetsom
reglerna laglott upphov till. Utredningen vill inte underlåtasom om ger

framhålla det i ljuset b1.a.att rättsutvecklingenatt i Norden ochav-
inom EU kan ñmias skäl till fördjupad diskussion såväl instituteten om-
efterarv laglott. Avsevärda förenklingar skulle stå vinna medsom att en
ordning där såväl uppskjuten obligatorisk dvs. oberoendearvsrätt,som

testamentariska förordnanden, helt utmönstrades arvsordningen.av ur
Berättigade skyddsintressen för barn och make kan utformas utan att

bibehåller nuvarande ättesamhället grundade institut.man
Vid överväganden i vilken omfattning ärenden skall föras bort frånav

domstol har utredningen, liksom i sitt delbetänkande, redan nämntssom
vägletts ambition låta icke tvistiga frågor handläggasattav en av annan

domstolän i möjligt.så stor.utsträckning Detta får betydelsesom
särskilt vid behandlingen frågor boutredning, bodelning ochav om
arvskifte dödförklaring.samt

ÄktB13Se 7-12 kap. prop. 1986/87:1.

4 Försäkringslagstifmingen har nyligen varit föremål för utredning. Se
Personñrsäkringslag SOU 1986:56 och Skadeförsäkiingslag SOU 1989: 88

promemorian Ny försäkringsavtalslagsamt Ds 1993:39. Förslagen har ännu
inte lett till lagstiftning.

15Detta synsätt präglar inte bara utredningens direktiv också direktivenutan
till den parlamentariska domstolsorganisatoriska översynen dir. 1995:102,
1997:50 och 1998:22 nyligen lämnat sitt betänkande Domaren ochsom
Beredningsorganisationen utbildning och arbetsfördelning SOU 1998:88.-
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Slutligen, detnär gäller den allmänna översynen ärvdabalken,av
också i språkligt och redaktionellt hänseende, har utredningens ut-
gångspunkt varit huvudsakligen föreslå förändringaratt enbart detnär
varit följd sakliga ändringar visstpå område. Eftersom deen ettav
sakliga ändringarna omfattar färre hälften balkensän kapitel, 10av av
25, har någon allmän omredigering hela balken inte gjorts. En sådanav
omredigering skulle riskera försvåra tillämpningenattsnarare attgenom
förrycka hänvisningar m.m.

1.3 Gjorda undersökningar

För bredda underlaget för bedömningenatt utfallet 1988 årsav av
reform har utredningen, framgårnärmare avsnitt 2.4, genomförtsom av

undersökning bland urval och organisationer meden ett närapersoner
anknytning till området. Utredningen har övervägt därutöver göraatt en

omfattande rättssociologiskt betingad studie för klarläggamera iatt
vilken utsträckning reformen de behov motiveramot angettssvarar som
den och hur tillämpningen för närvarande uppfattas bland allmänheten.
Med tanke detpå tämligen entydiga resultat den begränsadesom
undersökningen har utredningen inte detgett motiverat med någraansett

omfattande ytterligare studier. Sådana skulle för Övrigt inte baramera
göra utredningsarbetet drogatt tidenpå också föranledaut utan
omotiverat höga kostnader.

Genom Europarådet har utredningen kunnat samla in omfattandeett
komparativt material reglerna motsvarande område i övrigaom
Europa. Ett urval detta material finns 2.3.redovisat i avsnittav
Slutsatsen är reglerna makes i Sverigeatt intearvsrätt har någonom
direkt motsvarighet i övriga Europa reformarbetet i bl.a.attmen
Frankrike igår det svenska riktning. En generell svårighet vidsystemets

komparativ analys detär beroende mellan de arvsrättsliga reglernaen
och de allmänna reglerna makars iegendom äktenskap allaom som

uppvisar. Det materiellasystem utfallet kan bli detsamma, även om
avgränsningen mellan exempelvis giftorätt, enskild egendom och arvsrätt

helt olika.är
I utredningens uppdrag ingår vidare undersöka hur boutrednings-att

arbetet bedrivs i dag. Utredningen har därför genomfört undersökningen

16Materialet finns i sin helhet tillgängligt i utredningens arkiverade hand-
lingar.
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bland och deltagitorganisationer isamma grupp av personer ut-som
värderingen 1988 års reform, avsnitt 6.4.av se

1.4 Metod och redovisning

Huvuddelen de frågor utredningen haft tolkningövervägaav rörattsom
och tillämpning bestämmelser med anknytning 1988till års reform.av
Som framgår direktiven har rad frågor gjorts till föremål förav en en
intensiv debatt i doktrinen. Särskilt de närmaste åren efter reformens
införande diskussionsviljan hos påtaglig.mindre krets En delvar en av
de tolkningsfrågor föranlett diskussion har fått sittsom svar genom
avgörandeni domstolen.Högsta Också Högsta domstolen har fått kritik

tolkning.för sin I standardkommentaren till ärvdabalken förekommer
också omfattande diskussion tolkningen skilda frågoren medom av
anknytning reformen.till

Utredningen har valt i de avsnitt där de skilda frågornaatt redovisas
tämligen omfattande redovisning de olikage ståndpunkterna,en av

liksom relevanta domstolsavgöranden, bl.a. for illustreraav att
komplexiteten i den rättsliga diskursen. Utredningen har inte sett som
sin uppgift avkunna dom de olikaöver tolkningsforslagenatt eller att

allmän smakdomare i debatten. Dels har frågornavara genom senare

17De betydande deltagarna utgjordes f.d. justitierådetmera Gösta Walin,av
på området,nestor professor emeritus Anders Agellen ochnumera numera

generaldirektören och chefen för Säkerhetspolisen Anders Eriksson, som var
den i sin egenskap departementsrâd Justitiedepartementetisom hadeav ett
särskilt för reformen. Se också bilagaansvar

s NJA 1993 145. Enligt inbördes efterlevandeskulleett makes. testamente
erhålla den andres kvarlåtenskap med full äganderätt. Den först avlidne
makens arvingar ansågs inte ha någon rätt till sist avlidneden makens

ÄB,kvarlåtenskap enligt 3 kap. 8 § avsnitt 2.11.se
NJA 1995 303. När efterlevande make erhållithar egendom med fris.

förfoganderätt har begränsning makes testationsrätt gälla endastansettsav
med avseende på ideell andel behållningen inte i frågaoch bestämden av om
egendom, avsnitt 2.8.se

19Höglund, Ny arvsrätt ñr efterlevande make, Juridisk Tidskrift 1995-96 nr
4 989, avsnitt 2.8. Agell, Makama Karlssonss. Rättsfallse testamente, att
minnas, i Festskrift till Jan Hellner, 1997, avsnitt 2.10.se

mwalin, Ärvdabalken,Kommentar till Del uppl., 1993.
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domstolsavgöranden Högsta domstolen auktoritativtgetts ettav svar,
dels har debatten andra skäl mindre relevans. I del fall kanav numera en
inläggen vid tiden för reformens genomförande också ha varitmera
präglade allmän motvilja reformen sådan, motviljamotav en som en

tiden efterhand omvandlat till resignation. I de fallensom ärtysten
dock inläggen värdefulla bidrag till den rättshistoriska belysningen av
reformen. Utredningen har i stället sin uppgift bakgrundsett att motsom

de allmänna principer redovisats och de slutsatserav som ovan om
reformens värde följer nedan undanröja de tolknings- tillämp-ochsom
ningssvárigheter alltjämt kan kvarstå. Utan den fond dis-som som
kussionen blir dockutgör inte utredningens ställningstaganden full-
ständiga.

I betänkandet redovisas frågor med anknytning till 1988 reformårs
avsnitt 2, förskott pá avsnitt 3, särkullbams skydd avsnitt 4,arv
restamentvitmeqñágor avsnitt 5, boutredning, bodelning och arvskijie
avsnitt 6 dödförklaringsinstitutet avsnitt 7. Vissasamt frågorövriga
redovisas i avsnitt

I avsnitt 9 lämnas sedvanlig författningskommentar till de olika
ändringsförslagen. Slutligen berörs kostnadsefekter förslagen iav
avsnitt 10.

2 Såvitt år bekant finns motsvarande sammanställning över reformens
råttspolitiska diskurs inte heller redovisad någon Förhoppningsvisannanstans.
kan redovisningen doktrinens olika ställningstaganden och praxis ocksåav
utgöra kompilation för framtida forskning på omrâdet.en

22Utredningen har övervägt i linje med kontinentaleuropeiskatt en mera
lagstiftningsmetod avstå från lämna den sedvanliga motivutfyllnaden iatt en
specialmotivering funnit tiden inte år på så centraltatt att ettmen mogen
civilrättsligt område arvsrätten överge gammal svensk lagstiftnings-som en
tradition.



SOU 1998:110 Om makes 77arvsrätt...

2 Om makes efterarvocharvsrätt om

vid dennes död

2.1 Inledning

Som framgått är utredningens huvuduppdragett 1988utvärderaav att
års reform det gällernär makes Bakgrundenarvsrätt. till denna reform,
liksom gällande rätt på området, beskrivs i avsnitt 2.2.

Utredningen inhämtathar upplysningar motsvarande regler iom ett
antal med Sverige jämförbara länder, samtliga Norge medlemmarutom
i EU. Arvsrätten tillhör inte de områden inom Europeiska Unionen som
är föremål för systematisk harmonisering, den ökadeen mera men
rörligheten mellan medlemsländerna det finnsgör skäl i ökadatt att ut-
sträckning också beakta rättsutvecklingen där avsnitt 2.3.

I 2.4avsnitt redovisas resultatet utredningens utvärderingav av
reformen.

Därefter behandlas i skilda avsnitt olika frågorde närmare som upp-
märksammats i doktrin och praxis och till vilka bl.a. direktiven
refererar. De frågor ärtassom upp

bodelning eller andelsbestämning efterlevande0 när make avsnittärver
2.5,
jämkning vid bodelningO avsnitt 2.6,
basbeloppsregeln avsnitt0 2.7,
efterlevande makes0 testationsrätt avsnitt 2.8,
återbäring gåva0 och förkovran avsnitt 2.9,av
tolkning begreppet0 "full äganderätt" i inbördesav

avsnitt 2.10testamenten och
arvingar endast0 makens sida avsnitt 2.11.ena
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2.2 Gällande rätt

2.2.1 1988 års reform

Den l januari 1988 ändrades reglerna arvsordningen på antalettom
Ändringarnaviktiga punkter. hade samband med den äktenskaps-nya

balken trädde i kraft samtidigt och led i familjerätts-som ettvar en
reform med irötter slutet 60-talet 70-taletsoch början. Syftet medav
ändringarna i ärvdabalken främja och stärka den efterlevandeattvar
makens ställning vid den andre makens död.

Den viktigaste ändringen i ärvdabaücen gällde makes arvsrätt. Före
1988 ärs ändringar saknade make det fannsarvsrätt bröstarvingar.om
Dessa hade alltså företräde. Om arvlåtaren inte efterlämnade några
bröstarvingar, hade make dock förearvsrätt arvingarna i andra och
tredje arvsklasserna, dvs. föräldrar och deras avkomlingar far- ochresp.
morföräldrar och deras barn. Arvingarna i andra arvsldassen hade
emellertid till efterarv.rätt

Att bröstarvingarna tidigare hade bäst förklarasarvsrätt historiskaav
och kulturella skäl. Släktens eller ättens till framförrätt allt fast
egendom markerades bröstarvingarnas Den legalaarvsrätt.genom
arvsrätten hade också ursprtmgligen i germansk rättstradition företräde
framför testationsrätten, rättinsteg romersk Bröst-som vann genom
arvingarnas hadearvsrätt vidare social funktion, nämligen att tryggaen
avkomlingarnas ekonomiska förhållanden. taktI med sociala ochatt
ekonomiska reformer och allmämia trygghetssystem genomfördes
minskade emellertid sociala och ekonomiska betydelsearvets för
bröstarvingarna. I stället framträdde de negativa verkningarna attav
bröstarvinge hade framförarvsrätt make. Makarnas bo splittrades genom
arvfallet, och bröstarvingarnanär krävde sina arvslotter. Oftaom att
tvingades efterlevande maken då flytta från bostaden, frånavståatt
möbler och andra tillhörigheter eller skaffa fram kontanter föratt att
lösa arvingarna. I de flesta fallut kom alltså betyda föga förarvet att
barnens ñrsörjning, medan det för den efterlevande föräldrarnaav
visade sig ha betydelse få sitta i "orubbat bo".stor Genom inbördesatt

med sekundosucoessionsförordnandetestamente ktmde makar säkerställa

1 ÄktenskapsbalkSe Familjelagssaklcunnigas huvudbetänlcande SOU
1981:85 och l986/87:1.prop.

2 Se Lagberedningens förslag till revision ärvdabalken III, Förslag tillav
lag testamente SOU 1929:22 ff.29om m.m. s.
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bröstarvingarnas möjlighetatt splittra den förstboet efter avlidneatt
minskade. Dessa hade dock alltid laglott, dvs.rätt sin hälftenatt ut

arvslotten, vad det inbördes föreskrev i denna del.oavsettav testamentet
bakgrundMot denna utveckling och då lagstifitaren ocksåav antog att

det i regel känns naturligt för bröstarvingar avvaktaattgemensamma
båda föräldrarnas död, innan efter dem fördelas, infördes 1988årarvet

för make framförarvsrätt de bröistarvingarna. Bröst-en gemensamma
arvingarna har alltså enbart till efterarv, denrätt efter-närnumera
levande maken i sin dör. Situationen blir alltså densammatur vidsom
de vanliga inbördes dock får också bröstarvingestestamentena,
laglottsanspråk alltid stå tillbaka och bröstarvingar får också i detta
hänseende awakta den efterlevandes bortgång. Genom reformen
accentuerades också effekterna hur inbördes formulerastestamentenav
beträffande den efterlevandes Valet uttrycket "frirätt: förfoganderätt"av
eller "full äganderätt" kan få betydelse vid den efterlevandes död,stor

förhållande inte alltid klartett står för de berörda vid tiden försom
upprättande. För särkullbarn, dvs.testamentets dem bröst-ärsom

arvingar efter enbart den avlidne maken, gäller särskilda bestämmelser.
harDe sitträtt vid avsaknad inteatt ut enbarttestamentearv av-

begränsat till laglott efter den avlidne föräldern omedelbart. En annan-
nyhet i reformen den s.k. basbeloppsregeln tidigareattvar som var en
bodelningsregel 13i kap. 12 § giftermålsbalkenandra stycket gjordes

till arvsregel och fördes till ärvdabalken.över Regeln innebärom en att
efterlevandeden alltid viss igaranteradär basbelopp uttryckten

minimidel kvarlåtenskapen. Ytterligare ändring det vidav atten var om
efterlevandeden makens död finns arvingar enbart efter den först

avlidne maken, dessa förärver hela boet i stället tidigare sekundo-som
successionsbestämmelse föreskrev halvaendast boet. Denna regel stärkte
sekundosuccessorernas ställning i förhållande Allmänna arvsfonden,till

träder till arvingar i övrigt saknas.ochsom om testamente
I äktenskapsballcen infördes särskild jämkningsregel vid bodelningen

med anledning makes död till förmån efterlevandeför den maken.av en
ÄktBEnligt denna regel i 12 kap. 2 § har den efterlevande maken rätt

bestämma varderaatt sidan sin vid bodelningenatt andel skallsom
behålla sin egendom.

detI följande beskrivs denärmare gällande arvsreglerna i 2 3och
ÄB ÄktBkap. avsnitt 2.2.2-2.2.3 och jämkningsregeln 12 kap. 2i §

avsnitt 2.2.4.
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2.2.2 Släktingars arvsrätt

ÄB2I kap. finns reglerna släktingars tillrätt Om inte denom arv.
avlidne efterlämnar make gäller dessa bestämmelser tillrättenen om arv
efter den avlidne.

I svensk hararvsrätt de släktingarnanärmaste till avliden placeratsen
i arvsklasser. Förstatre arvsklassen utgörs den avlidnes bröst-av
arvingar, dvs. ÄB.bam och deras avkomlingar 2 kap. 1 § Så länge det
finns någon arvinge i första arvsklassen vid liv arvlåtarennärsom var
avled arvingarnaär i andra och tredje arvsklasserna uteslutna från arv.

Finns ingen i första arvsklassen arvingarnaärver i andra arvsklassen.
ÄBDenna arvsklass utgörs enligt 2 kap. 2 § den avlidnes föräldrarav

och deras avkomlingar.
Finns inte heller någon i andra arvsklassen gär till arvingarnaarvet

i tredje arvsklassen, vilken utgörs den avlidnes far- och morföräldrarav
och deras barn, 2 kap. 3 §

Andra släktingar ÄBän vad har enligt 2 kap. 4 § intesagts tillrättnu
Det innebär alltså kusiner inte hararv. att arvsrätt.

Om det inte finns någon arvinge i någon de arvsklasserna gårtreav
i stället ÄB.till Allmännaarvet arvsfonden 5 kap. 1 §

2.2.3 Makes arvsrätt och efterarvsrätt vid dennes död

Makes arvsrätt

3I kap. ÄBl § första stycket första meningen föreskrivs att om
arvlåtaren gift skall kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevandevar maken.
Make alltsåärver framför bröstarvingar. Först när den efterlevande
maken i sin avlider har bröstarvingarnatur tillrätt efter den förstarv
avlidne, s.k. efterarv. De kan heller inte kräva sin laglott vidatt ut
den först avlidnes död. Laglotten hälftenär arvslotten och kan inteav
sättas åt sidan testamente.av

Den efterlevande maken egendomenärver fullmed äganderätt detom
bara finns arvingar till den avlidne maken i tredje arvsklassen. Dessa har
då ingen tillrätt arvlåtarens kvarlåtenskap.

Finns det däremot arvingar i första eller andra arvsldassen, dvs.
bröstarvingar eller föräldrar och deras avkomlingar, tillfaller kvarlåten-
skapen den efterlevande endast med fri förfoganderätt. Detta innebär att
den efterlevande maken inte får bestämma över egendomen genom

3 2kap. §testamente, första stycket andra meningen
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När efterlevande make dödsbodelägareär han,en ensam anses
åtminstone detnär gäller möjligheten arvsavståenden, tillträdagöraatt
egendomen först bouppteckningsärendetnär tingsrättenslutförts hos

Om den efterlevande makens kvarlåtenskapenrätt överta haratt satts
spel skallett testamente, generellt respekteras.ur Engenom testamentet

makes har alltsåarvsrätt inte laglottskaraktär. Jfr dock vad sägssom om
basbeloppsregeln nedan. Detta gäller detäven ärom en gemensam
bröstarvinge är På motsvarandetestamentstagare. kan efter-sättsom
levande makes ställning i förhållande till släktingar i första och andra
arvsklassen förstärkas "full äganderätt".ett testamente Dengenom om
efterlevande maken har då testationsfrihet och inte bara fri förfogande-
rätt denöver testamenterade egendomen. bröstarvingeEn har dock alltid

fårätt sin laglott.att ut

Särkullbam

Från huvudregelni ÄB3 kap. l § första stycket första meningen finns
undantag beträffande denett bröstarvingeär endast till den förstsom

avlidne maken, särkullbarnfs.k. En sådanett arvinge har nämligen
enligt andra meningen stycke rätt sin arvslottatt redan vidutsamma
dennes död.

Ett särkullbam kan emellertid, helt eller delvis, frånavstå sin rätt att
få sitt efter den avlidne i sambandut med dennes död. En sådanarv
bröstarvinge blir då i stället efterarvinge får,och på sättsamma som

barn, sin arvslott efter föräldernut när den efterlevandegemensamma
ÄB.5maken dör 3 kap. 9 §

3 Se 1987/88:61 52 90 och 107prop. s.

4 Begreppet särkullbarn förhåller sig till begreppen styvbam och
fosterbam på följande sätt.

"styvbam" förekommer i flera författningar, AGL. Någon legal-t.ex.
deñnition ordet finns dock inte där, torde liksomdet i allmäntav men
språkbruk andra makens barn jfr rättsfallet 1995NJA 388; med denavse s.
avlidnes särkullbarn alltså detsamma efterlevandesden styvbam.avses som

Fosterbarn finns definierat i 28 § tredje stycket AGL. Härmed avses
barn före fyllda 16 år stadigvarande vistats i den avlidnes hem ochsom
därvid erhållit vård och fostran barn.egetsom

5 ÄBI 17 kap. 2 § finns generell möjlighet för alla arvingaren att
sigavsäga arv.
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Basbeloppsregeln

efterlevandeDen maken har alltid kvarlåtenskapenrätt efter denatt ur
avlidne maken, långtså kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort
värde den tillsammans med egendomatt den efterlevande makensom
erhöll vid bodelningen eller den makensutgör enskilda egendomsom

ÄB.fyra basbelopp 3 kap. 1 §motsvarar andra stycket Basbeloppet för
1998år 36 400är kr.
Ett den avlidnetestamente maken är verkan i den månutanav

förordnandet inkräktar den efterlevandepå makens enligträtt bas-
beloppsregeln.

Makes enligträtt basbeloppsregeln gäller bröstarvingeäven tillmot
den avlidne och intrånggör i dennes laglott. Bröstarvingen blir i ett
sådant fall efterarvinge vid den efterlevande makens död.

Efierarv sekundosuccession

Lever vid den efterlevande makens död någon bröstarvinge till den först
avlidne maken eller dennes far, syskon eller syskons avkomling,mor,
skall enligt huvudregeln hälften den efterlevande makens bo tillfallaav
dem har den bästa efter den förstarvsrätten avlidne maken 3som
kap. 2 § AB.

Har bröstarvinge redan vid den först avlidne makens död helt elleren
delvis fått sitt efter denne, skall bröstarvingensut andel i denarv
efterlevande makens bo minskas i motsvarande mån. Det innebär alltså

den har fått hela sitt vidatt den först avlidne makensut död intesom arv
har kvar någon tillrätt vid den efterlevande makens död.arv

Om det den efterlevande maken erhöll i kvarlåtenskapensom arv av
efter den först avlidne utgjorde andel hälftenänannan av summan av
detta och den efterlevandes egendom efter bodelningen, skallarv
arvingarna efter den först avlidne andel i boet efter den sistta samma
avlidne. Beräknandet kvotdelar vid den först avlidnes död alltsåärav
styrande för fördelningen vid död.den efterlevandes

5 Exempel: A och B giftaär med varandra. harA särkullbam s. Aett
dör och S sin laglott motsvarandetar 1/4 behållningenut i makarnas boav

avstår till B enligt 3 kap.resten 9 § B får då 1/2 boeti giftorättmen av
och 1/4 i inneharB därefter 2/3 egendomen med full äganderätt ocharv. av
1/3 med fri förfoganderätt. När B dör har S efterarvingesåsom efter råttA
till 1/3 B:s kvarlåtenskap.av
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Ãterbäring och förkovran

Vid den efterlevande makens död enligt huvudregeln inte hänsyn tilltas
boet i värde under- eller överstiger makarnasvärdet egendom vidom av

tiden för det första dödsfallet. De absoluta beloppen saknar alltså
betydelse. Det ligger i den till fritt förfogande denrätt efterlevandesom
maken har. dennaFrån huvudprincip finns undantag.dock

ÄB3 kap. 3I § finns bestämmelse behandlar den situationenen som
boet minskat i värde. Har efterlevande makenatt ellergåvagenom

därmed jämförlig handling, tillbörlig hänsyn till den förstamian utan
avlidnes arvingar, orsakat väsentlig minskning sin egendom skallav
vederlag utgå till arvingarna efter den först avlidne. Kan vederlag inte

skallutgå ellergåvan dess värde återbäras. Talan härom får dock inte
väckas sedan fem år förflutit från det gåvan mottogs.

ÄB3I kap. 4 § regleras den situationen, alltså boet ökatmotsatta att
i värde mellan de båda dödsfallen. Sådan förkovran skall tilläggas den
efterlevandes arvingar det visas egendom till motsvarande värdeattom
tillfallit den efterlevande i ellergåva eller det kantestamentearv, om

boets förkovran härrör från efterlevandesden förvärvsarbete.antas att

Arvingar endast på makens sidaena

ÄB3 kap. 8I § finns regel behandlar den situationen det vidatten som
efterlevandeden makens död finns "arvsberättigade" efter endast en av

makarna. I sådant fall skall dessa arvingar ärva "allt". Somett utvecklas
avsnitti 2.11 kan denna klaratill bestämmelse vålla tolknings-synes

problem.

ÄktB2.2.4 12 kap. 2 §

Vid bodelning med anledning enligt 12makes död skall kap. 2 §av en
ÄktB, den efterlevade maken begär sidandet, sinvardera andelom som
behålla sitt giftorättsgods. Bakgrunden till regeldenna det kanär att
finnas situationer då strikt tillämpning bestämmelsen hälften-en av om
delning kan sig särskilt för den efterlevande.te ogynnsam

ÄktBDen efterlevandes till jämkning 2rätt enligt kap. § är av
personlig Om den efterlevandeäven skullemaken avlida innannatur.
bodelning har hunnit ske har dennes dödsbodelägare inte påkallarätt att
sådan jämkning.
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2.3 Något utländska förhållandenom

2.3.1 Inledning

Genom Europarådet har utredningen kunnat samla in omfattandeett
material reglerna makes länderarvsrätti olika Slutsatsenom ärom att
reglerna makes arvsrätti Sverige inte har någon direktom motsvarighet
i övriga Europa, reformarbetet i bl.a. Frankrikeatt igår detmen
svenska riktning. En generellsystemets svårighet vid komparativen
analys detär beroende bl.a. mellan de arvsrättsliga reglerna och de
allmänna reglerna makars egendom i äktenskap allaom systemsom
uppvisar. Eftersom dessa regler är grundläggande betydelse förav
förståelsen de skilda sociala och fantiljerättsliga förhållandena iav
framför allt EU finns det, nämnts, skäl framgent ytterligareattsom

Ävenfördjupa denna analys. formellnågon harmonisering inte börjatom
inom Europarådet eller mellan EU:s medlemsländer, kommer en
konvergens också detta viktiga civilrättsliga område säkert att
tydligare skönjas resultat ökad personellett rörlighet.som av en
Konflikter kommer vidgad internationelltatt privaträttsligges en
omfattning.

Den laghannonisering kännetecknat förhållandena mellan desom
nordiska länderna, även utvecklingstakten varit olika i perioder,om
kommer med säkerhet få sin efterföljdstor också påatt unionelltett
plan. En drivkraft kommer de skillnader blottläggsatt närvara som
tvister i ökad omfattning skall lösas med beaktande olika inter-av
nationellt privaträttsliga inslag. EU:s fyra friheter, kapital, varor,
tjänster och bör i förlängningen de realiseras ipersoner, ännuom en-

omfattningstörre än bära fröet till harmonisering också civil-pånu en-
och familjerättensrättens område. Takten bestäms de trögheterav som

historiska, sociala och kulturella skillnader Arvsrättenutgör. tillhör här
säkerligen de "tröga" områdena.mera

7 Utredningen har Justitiedepartementets försorg Ju97/2202genom
kunnat tillställa länderna i Europarådet särskild fråga bilagase för2en att
få det aktuella och framtida rättsläget ldarlagt. Svarsmaterialet, 22som avser
länder och allmänt är omfattande, finns isett sin helhet tillgängligt i utred-
ningens arkiv.

8 IJ ustitiedepartementets regi hölls i januari 1998 seminariumsenast ett
nordisk familj erâtt i Stockholm.om
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Nedan följer kort beskrivning arvsrättsligamakes ställning ien av
Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannien
England, Italien och Spanien. Förutom Norge allaär som synes
länderna medlemmar i EU.

2.3.2 Danmark

Danmark°I efterlevandeärver make tredjedel kvarlåtenskapen,en av om
den avlidne efterlämnar bröstarvingar, med möjlighet för den avlidne
maken begränsa elleratt utvidga dennatestamente andel tillgenom en
sjättedel respektive två tredjedelar. Hälften bröstarvinges arvslottav

laglott.utgör Finns bröstarvingar, den efterlevande hela Hartar arvet.
makarnas egendom varit samfálld, har den efterlevande dessutom alltid

behållarätt all egendom i boet, tills han självatt dör eller ingår nytt
äktenskap. Denna rättighet förutsätter dock samtycke eventuellaav
särkullbarn.

De beskrivna reglerna har varit oförändrade i många år och inganu
ändringar är under övervägande.

2.3.3 Finland

FinlandDen efterlevande maken får i bevara den avlidne makens
kvarlåtenslcap oskiftad i sin besittning, inte följerannat bröst-om av
arvinges krav skiftepå eller upprättats arvlåtaren.testamenteav som av

hinderUtan bröstarvinges ochkrav skifte rättav testamentstagares
får efterlevande make hålla bostad, använts makarnassom som

hem, eller sådan ingår ibostad, kvarlåtenska-gemensamma annan som
och lämpligär hem för efterlevandeden maken, oskiftadpen som som

i sin besittning. Detta gäller dock inte efterlevandedet i den makensom
förmögenhet ingår bostad lämpligär Sedvanligthem. bohagen som som

finns i det hemmet lämnasskall oskiftatalltid i densom gemensamma
efterlevande makens besittning.

Bestämmelserna nyttjanderätt grund skalltestamenteom av
tillämpas efterlevandepå makes hålla ovannämndarätt egendom i sinatt
besittning.

9 kap.2 6-7 §§, 3 kap. och kap.4 25 § arveloven.

1° 3 kap. §1 ärvdabalken.a
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Den efterlevande kan också under vissa förutsättningar få bidrag ur
kvarlåtenskapen.

Efterlämnar den avlidne inga bröstarvingar, tillfaller kvarlátenskapen
den efterlevande maken. Den först avlidnes arvingar i andra arvsldassen
samma i Sverige har dock till efterarvrätt vid den efterlevandesom

död.makens
Enligt äktenskapslagen i Finland skall normalt hälftendelning skeen

vid bodelning. Vid bodelning sker efter den först avlidneen makenssom
död dockär den efterlevande inte skyldig överlåta egendom till denatt
först avlidne arvingar.makens

Under år har inga lagstiftningsåtgärder vidtagits i syftesenare att
stärka den efterlevande makens ställning, och heller planeras någon
sådan lagstiftning.

2.3.4 Norge

I Norge har den efterlevande maken till vissrätt andel kvarlåten-av
skapen, nämligen fjärdedel, den avlidne efterlämnar barn. Tvåen om
tredjedelar kvarlâtenskapen bröstarvingarnas laglott.utgörav

Efterlämnar den avlidne barn föräldrar eller syskon, denärmen
efterlevandes andel i stället hälften. I andra deän nämnda fallen tarnu
den efterlevande hela arvet.

Genom lagändring 1990år har den efterlevandes ställning stärktsen
på så han,sätt det ñnns barn,att alltid har kvarlåtenska-rättom att ur

få egendom till värde motsvarande fyra gångerpen ett visst basbe-ett
lopp eller, den avlidne efterlämnar föräldrar eller syskon, gångerom sex
detta belopp.

u 3 kap. 1 § ärvdabalken.

12IV avd. kap.2 103 andra§ stycket andra meningen äktenskapslagen.

13 kap.2 loven6 § om arv m.m.

14Laglotten dockär begränsad till 0001 000 kr till barn ellervart vart
barns linje. För andra bröstarvingar än barn är den nedre gränsen 200 000 kr

arvinge Lex Michelsen.per
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2.3.5 Tyskland

rättEnligt tysk har den efterlevande maken normalt till halvarätt
kvarlåtenskapen, den avlidne efterlämnar bröstarvingar, och tillom tre
fjärdedelar, den avlidne efterlämnar arvingar i andra arvsklassenom
samma i Sverige eller far- eller morföräldrar. I fall densom annat tar
efterlevande hela arvet.

Härutöver har den efterlevande maken till de föremålrätt som
skäligen erfordras för hushållet, försåvitt dessa hänföra till fastär att
egendom.

Om den efterlevande uteslutits från hanärtestamentegenom arv,
likväl berättigad till laglott arvslotten.motsvarande hälften Har denav
efterlevande däremot insatts vilket ärtestamentstagare,som ensam
ovanligt, har bröstarvingarna till laglotträtt med fjärdedelen av
kvarlåtenskapen. Den efterlevande kan dock påfordra uppskov härmed,
för det fall det omedelbara uppfyllandet denna rättighet skulleav vara
otillbörligt betungande för honom, särskilt han skulle nödgas avyttraom
familjens bostad eller familjensför ekonomi ägodel.nödvändigannan

Under de 25 åren har regelsystemet varit oförändratsenaste och
någon reform planeras

2.3.6 Frankrike

Om den avlidne efterlämnar arvsberätügadnågon släkting eller endast
efterlämnar andra sidoarvingar syskon och dessasän avkomlingar, tar
den efterlevande maken Omhela något nyssnämnda fall gällerarvet. av
endast för endera fáderne- eller mödernelinjen, minskas arvslotten tillav
hälften.

övrigaI fall har den efterlevande nyttjanderätt tillendast fjärdedelen
egendomen, den avlidne efterlämnar och till hälftenbarn,av om av

denna, den avlidne efterlämnar avkomlingar tillsyskon, dessa ellerom

15 Bürgerliches Gesetzbuch BGB 1931 och 1371.

16 BGB § 1932.

17 BGB § 2303.

1 BGB § 2331.
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släktingar i rakt uppstigande led. förstDen avlidne kan testa-genom
beröva den efterlevande nyttjanderätt.demiamente

Det finns planer på reform i syfte stärka den efterlevandesatten
ställning med avseende såvälpå arvslottens storlek skydd motsom
testamentariska förordnanden. Något förslag till lagändring har
emellertid framlagtsännu för parlamentet.

2.3.7 England

I Storbritannien finns skilda regler i bl.a. Skottland och England. Här
behandlas enbart de engelska reglerna.

Enligt engelsk rätt den efterlevandeär maken berättigad till någon
viss andel kvarlåtenskapen. Ofta har den avlidneav testamentegenom
sörjt för den efterlevande skall fåatt detöverta hemmet.gemensamma
Testamentet kan emellertid också missgynna den efterlevande. Om denne

fått skälig försörjning reasonable provision, kan domstol med stöd
1975lag från år under beaktande bl.a. ekonomiskaav ochen av

personliga förhållanden och äktenskapets varaktighet förordna att
egendom ingår i kvarlåtenskapen skall tillkomma den efterlevandesom
maken. Vid avsaknad har denne 192521enligt lagtestamente årav en av
alltid till delsrätt personliga ägodelar personal chattels, innefattande
praktiskt allt lösöre i boet, dels vissttaget belopp, vilket förett
närvarande tilluppgår 75 000 eller 125 000 pund, beroende på denom
avlidne efterlämnat bröstarvingar eller ej.

2.3.8 Italien

I Italien har den efterlevande maken till hälftenrätt kvarlåtenskapen,av
det finns endast barn efter den avlidne maken, ochom ett till en

tredjedel därav, barn.det finns fleraom

19 Code Civil 765-767.art.

20 Inheritance Provision for Family and Dependants Act, 2.sec.

21 Administration of Estates 55.Act, sec.

22 Codice Civile 581.art.
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Skyddet för den efterlevande maken stärktes lagändring årgenom en
1975 på så sätt rättigheten tillatt nyssnämnda kvotdelar utökades från
nyttjanderätt till full äganderätt.

2.3.9 Spanien

Den efterlevande maken har enligt rättspansk endast nyttjanderätt till
viss kvotdel kvarlâtenskapen, nämligen tredjedel det finnsav en om
bröstarvingar, hälften det endast finns släktingar i rakt uppstigandeom
led och två tredjedelar i övriga fall.

Dessa regler har varit oförändrade sedan 1958,är och inga ändringar
övervägs.

2.4 Utvärdering 1988 reformårsav

Utredningens bedönming: 1988 års ändringar i arvsordningen
stå väl i överensstämmelse med allmänhetenssynes rättsuppfattning

och har alltså fått önskat genomslag.

2.4.1 Inledning

Utredningen har, inämnts, direktiven fått i uppgift undersökasom att
intentionerna bakom de reglerna arvsordningen frånom 1988årnya om

har slagit igenom i verkligheten detpå sätt För skapaavsett.som var att
underlag för bedömningen 1988ett utfallet års reform har utred-av av

ningen genomfört undersökning bland urval ochen ett personer
organisationer med nära anknytning till området. utvalda deltagarnaDe
i undersökningen har ombetts de de nuvarandeatt attange om anser
reglerna makes iarvsrätt står överensstämmelse med allmänhetensom
uppfattning hur arvsordningen bör De har också ombettsom ut. attse
beskriva de tillämpningsproblem och oklarheter de finns medsom menar
de gällande reglerna.nu

Nedan följer sammanfattning de synpunkter kommit framen av som
i utredningens undersökning.

23 Codigo Civil 834, 837 och 838.art.

u Se bilaga
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2.4.2 Utredningens undersökning

Makes arvsrätt

Vad först gäller de reglerna makes visar denarvsrätt alldelesnya om
övervägande delen i utredningens undersökning bestäm-av attsvaren
melserna förefaller stå väl i överensstämmelse med allmänhetens
rättsuppfattning. Regeln make framförärver barnattom gemensamma

bra och allmäntär accepterad. Den återspeglar, enligt demanses som
vad makar i första hand önskar, och dessa behöversvarat, intesom

längre skriva inbördes för säkerställa efterlevandesdentestamenten att
Det vidare naturligt barnen, ofta och inte iärattarv. anses som vuxna

behov ekonomiska skäl, får sitt tillsvänta båda för-arvetav av arv
äldrarna döda.är

Någon dock det mindre lyckat basbelopps-göraatt attanser var om
regeln till arvsregel eftersom den betydligt enklare tillämpaen attvar

dennär bodelningsregel.var en

Jämkning vid bodelning

ÄktBBestämmelsen i 12 kap. 2 § jämkning vid bodelning medom
anledning makes död upplevs välmotiverad i den situationenav en som

den avlidne maken har särkullbarn och den efterlevandeatt förmögen.är
Den efterlevande maken skall i sådan situation inte behöva dela meden
sig sin egendom till särkullbarnet. Ingen ha önskat regelnav attsynes

ÄktB12i kap. 2 § skall bort eller förstärkas.tas

Äterbäring gåvaav

Från flera håll har framställts önskemål preskriptionsfristen iattom
ÄB3 3kap. § förlängs möjligheternaså väcka talan åter-att att om

bäring förbättras.gåva har föreslagitsDet antingen fristen förlängsattav
till tio år eller bestämmelsen ändras såt.ex. utgångspunkten föratt att
fristen blir den efterlevande makens död.

baraArvingar på makens sidaena

bestäm-Svaren i undersökningen visar behov förtydligapå ett attav
ÄBmelseni 3 8 §kap. det där framgårså vilka förstden avlidnesatt av
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arvingar kan ärva enligt regeln. Svaren speglar alltsåsom den rätts-
vetenskapliga debatt varit det tolkningennär gäller dennasom av
bestämmelse.

Särkullbanzs skydd arvsplaneringmot

Flera visar det förekommeratt omgiftasvar söker juridiskatt personer
hjälp eftersom de är oroliga för den familjens situation vid ettnya
dödsfall. De vill genomföra olika transaktioner såsom äktenskapsförord,

bodelninggåva, påverkar särkullbarnens rätt.m.m. som
De allra flesta deltagarna i undersökningen, har uttalatav sig isom

frågan, dock inte särkullbarnens skyddanser att arvsplaneringmot
behöver förstärkas utöver den föreslagna ändringen 3 kap. 3 §av
De i stället makar i framtidenäven skallatt ha frihetanser bestämmaatt

sinöver egendom äktenskapsförordt.ex. och bodelning.genom
Anledningen till makarna vill vidta vissaatt transaktioner oftaär att
särkullbarnen inte har haft någon gemenskap med familjen och det bör
därför, de tillfrågade, makarnas ensak de vill förfördelamenar vara om
särkullbarnen. Härtill kommer särkullbarnen kanatt hasägas särskiltett
skydd eftersom de kan sitt direkt efter föräldernsut död.arv

Några har uttalat det den efterlevandeär makensatt rätt bör för-som
stärkas ytterligare i förhållande till särkullbarnen. Detta skulle kunna ske

på det sättet särkullbarn,t.ex. i likhet medatt barn, enbartgemensamma
efterarvsrätt.gavs

I något det skyddet för deäratt barnensvar anses gemensamma som
behöver förstärkas, i den situationen dent.ex. efterlevandeatt maken
skaffar partner.en ny

2.4.3 Bedömning

Svaren visar entydigt det inte ñnnsatt några skäl omvärdera huvud-att
1988regelni års reform. De svagheter i den gäller enskildatas uppsom

tolknings- och tillämpningsproblem. Makens stärkta ställning har
däremot inte i fråga. Det får därför,satts givet tillfrågadesde erfarenhet
och kunskap, syftet med reformen slagitatt välanses Dennaut.
uppfattning delas också utredningen. Någon anledning ytterligare,av att

exempelvis någon sociologiskt betingadgenom försökastudie, fånga den
allmänna rättsuppfattningen på området finns därför inte.
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2.5 Bodelning eller andelsbestämning när

efterlevande make ärver

Utredningens förslag: Om efterlevandeden maken vid den först
avlidne makens död hela egendomen grundöver på giftorätttar av
och skall fullständig bodelning inte kumia tvingas framarv, en vare
sig den efterlevande maken eller förstden avlidne makens efter-av
arvingar. Däremot skall båda sidorna kunna få andelsbestämningen
till stånd, dvs. fastställande andelstalen mellan den egendomett av

den efterlevande maken innehar med full äganderätt frisom resp.
förfoganderätt.

Särskilda lagregler införs andelsbestämning. En sådan skallom
kunna antingengöras den efterlevande maken och efterarvingarnaav

Översjälva eller dödsboförvaltare. andelsbestämningen skallav en
skriftligupprättas handling.en

2.5.1 Inledning

frågaEn har varit föremål för livliga diskussioner detär går attsom om
genomföra någon bodelning efter den först avlidne maken dentyp närav
efterlevande maken på grund giftorätt och skall helaövertaav arv
egendomen, det finns efterarvingar till förstden avlidne maken.men

Frågeställningen har funnits 1928,strängt ända sedan år dåtaget
make för första gången fick med fri förfoganderätt, fråganarvsrätt men
har fått aktualitet i samband familjerättsreformen.med Genom 1988ny

ändringarårs i arvsordningen efterlevande make isattes centrum
samtidigt antalet sekundosuccessionsfall blev flera, då ocksåsom

bröstarvingar hänfördes till den kategorin. Reformengemensamma
ökade behovet klarhet det gäller möjligheten för den efterlevandenärav

förrätta formnågon bodelning. Frågan möjlighetenatt tillav om
bodelning, i grunden har karaktär slags självavtalettsom attav genom
den efterlevande maken också i det typiska fallet i princip är ensam
dödsbodelägare, skall främst bakgrund praktiskatvå skäl:motses av
dels önskan andelsbestämning klara vad maken medatt ärvtuten genom
testationsfrihet respektive fri förfoganderättmed för underlätta skifteatt
och lottläggning vid dennes bortgång, dels påverka arvsskatte-att
bestämningen.

Genom arvsskatteavgörande 1977NJA 375 stod det klart redanett s.
före familjerättsreformen andelsförhållandet mellan ingåendeatt
förmögenhetsmassor kunde fastslås på bindande bodelning,sätt genom
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i fall sekundosuccessorervart gentemot förrättningen.godkänt Tillsom
vägledning för utgången fanns i målet ingiven promemoria Walinen av

utförligt belyste frågans olika aspekter.som
Förutom makesatt arvsrätt utvidgades familjerättsreformen,genom

infördes ÄktBockså bestämmelser i bodelning bl.a. 9 kap.nya 5 §om
och 12 kap. 2 § har betydelse för tolkningen gällandesom rätt.av
Härutöver gjordes uttalande Lagrådetett i anslutning till följd-av
ändringar i AGL 15 § varigenom "reellt bodelande avtal" mellan
efterlevande make och sektmdosuccessorer avsågs vägledande vidvara
skattläggningen efter den först avlidnes död.

ÄktB9I kap. 5 § talas möjligheten för efterlevande make ochom en
avlidens "arvingar" bodelning.en göra Däremotatt framgår inte

huruvida däri innefattas endast dödsbodelägare eller också efterarvingar.
Enligt ärvdabalken efterarvingarär inte dödsbodelägare i den först
avlidnes bo först i denutan I den delen medförde famil-senares.
jerättsreformen ÄktBingen ändring. 12 2kap. § innebar möjligheten
för efterlevande make begäranatt vid bodelning medgenom en
anledning makes död få till stånd vardera sidanav behålleratt sitt
giftorättsgods.

Medan Lagrådet för sin ÄktBdel i sitt yttrande över förslaget till
ansåg formlig bodelning bordeatt kunna komma till stånd vid den först
avlidnes död mellan den efterlevande och sekundosuccessorerna, var
departementschefen och Lagutskottet mening: formlignågonav en annan
bodelning borde inte kunna ske väl "handling"men upprättasen annan

"överenskommelse" ingås jfr föravtal vid bodelningresp. inter vivos.
15I § AGL finns bl.a. bestämmelser efterlevandeatt makes andelom

skall beräknas i enlighet med bodelningshandling in i skatte-en som ges
ärendet under förutsättning bodelningen förrättatsatt enligt lag och att
med bodelning kan likställas bl.a. dels skriftligt avtal andels-om
bestämning, dels skriftlig uppgift begäran i 12 2kap. §om som avses
AktB.

Rättsläget har i doktrinen kommenterats framför allt Walin ochav
Agell. Av viss betydelse för frågan Högstaär också domstolens

25 Se 1987/88:61 89prop. s.

26Eriksson har se Svensk Juristtidning 1989 ff.,321 Några problems.
med anknytning till 1987 års familjerättsreform hänvisat till förarbets-
uttalanden, ÄktBmedan Tottie se kommentaren till 252 ff. och Höglunds.
se Bodelning med efterlevande make såsom arvinge går det iensam -Festskrift till Anders Agell, 1994 funnit rättsläget oklart.
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1995avgörande 303.NJA domstolenHögsta slog där fast begräns-atts.
ningen makes testationsfrihet hänförligendast till den ideellaärav
andelen behållningen efter den först avlidne och inte till bestämdav
egendom sådan se vidare fallet i avsnitt 2.8.som om

följandeI avsnitt för 1977 375,redogörs rättsfallet NJA med dens.
däri återgivna promemorian Walin avsnitt 2.5.2, vissa förarbetsut-av
talanden i frågan avsnitt 2.5.3 liksom Walins och Agells argumentation

2.5.4avsnitt hovrättsavgörande avsnitt 2.5.5. 2.5.6I avsnittsamt ett
redovisas utredningens överväganden.

2.5.2 Rättsfallet 1977 375NJA s.

Rättsfallet 1977NJA 375 i grunden 15arvsskattemäl. § 1är etts. mom.
andra stycket AGL töreskrev följande.

"Ar äldre åfåermålsbalkentillämpli förmögenhetsförhållandenaå i
boet, berä den andel, till aller efterlevande make såsoms som
fördel, giftorätt och till hälftenmorgongåva, denav gemensamma
behållningen i boet, 13där följer 12kap. § andra stycketannat av

giftermålsbalken eller andelen enligt lag annorlunda bestämts vidnya
Egslâihfteoch däröver i skatteärendet föreligger behörigen upprättad

ng."n

13 kap. 12 § andra stycket GB reglerade awikelse från hälftendelning
den s.k. basbeloppsregeln: maken hade behålla tillrätt attgenom upp

fyra inräknadbasbelopp, enskild egendom
Arvid Lindgren avled i januari 1971 efterlämnadeoch endasom

dödsbodelägare hustrun Elisabeth Lindgren. bouppteckningenI
antecknades äktenskapet 1914.ingåtts år Där också vissaatt upptogs
efterarvingar.

Vid bouppteckningens inregistrering förelåg följande utredning
rörande dödsboet. I äktenskapsförord 1914från år hade förordnatsett

all Elisabeth Lindgrens då och förvärvadeägda egendomatt senare
skulle enskild. I från 1953år hade makarna förordnatett testamentevara
bl.a. den efterlevande skulle under sin livstid erhålla fri disposi-att
tionsrätt till den först avlidnes kvarlåtenskap efter bådas dödsamt att
skulle dels vissautgå legat till makarnas syskonbam, dels återstoden
tillfalla särskilt bildad stiftelse till stödjande medicinsk forskning.en av
I "kodicill" från 1962år till ovannämnda och i tilläggs-ett testamente

27 vidareSe avsnitt 2.7.
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från 1965årtestamente hade makarna ytterligare förordnat angáende
legat.

Sedan dödsboet avträtts till förvaltning boutredningsman hadeav
advokaten Erik Felländer törordnats i sådan egenskap handhaatt
förvaltningen.

Tingsrätten hade förordnat advokaten Per-Axel Weslien godatt som
bevaka den blivande stiftelsensman rätt.

Tingsrätten hade med boutredningsmannens samtycke förordnat förre
advokaten Claes Sandels förrätta bodelning iatt makarnas bo.

I bouppteckningen makarnas samfälldaupptogs egendom, efter avdrag
för skulder 35med 255 kr 27 tillöre, 3värde 812 161 kr 59ett öre.av
Denna egendom utgjordes fast egendom i Sverige, tillav upptagen
taxeringsvärdet tillhopa 335 000 kr, egendom i Frankrike, tillupptagen
112 620 kr, lös egendom i Sverige,samt till 3 399 796 kr 86upptagen
öre, lösören 27 545 kr. Elisabeth Lindgrensvarav enskilda egendom
antecknades till värde 26 175 43ett kr öre. Inom linjenav fyraupptogs
på Arvid Lindgrens liv försäkringar, nämligentagna dels kapitalförsäk-
ringar med utfallande belopp tillhopa 26 246 kr 10 öre, delsom en
livränteförsäkring med kapitaliserat värde 133 891ett kr, samtligaav
med den försäkrades maka förmånstagare. I bouppteckningensom
antecknades Elisabeth Lindgren yrkadeatt fördel bo oskiftoav samt
vederlag med dels 3 000 kr motsvarande år 1915 efter hennesarv

dels 27 000 kr motsvarande 1922årmormor, efter hennes far, vilkaarv
båda belopp Omhändertagna Arvid Lindgren.angavs av

Samtidigt med bouppteckningen ingavs såsom bodelning betecknaden
handling från december 1971 undertecknad Sandels godkändav samt av
Elisabeth Lindgren, Weslien, Felländer och Överförmyndaren. Bode-
ningen omfattade det samfällda boet jämte de inom linjen upptagna
försäkringsbeloppen, allt tillupptaget i bouppteck-värdensamma som
ningen eller 3totalt 972 298 69kr öre. Elisabeth Lindgren tillskiftades
dels yrkad fördel bo oskifto med tjugonde lösegendomenav en av
inklusive forsäkringsbeloppen eller 176 233 93kr delsöre, yrkat
vederlag för med tillhopa 30 000 kr, slutligen giftorättsandelarv dels
med hälften det samfällda boets återstod 883 032av eller l kr 38 öre.
Till belopp beräknades Arvidsamma Lindgrens giftorättsandel. I den
egendom påfördes Elisabeth Lindgrenssom andel ingick bl.a. hälften av
all fast egendom och törsäkringsbeloppeni deras helhet.

Dödsboet ln promemoria Gösta Walin.gav Ien promemorianav
anförde Walin bl.a. följande.

"Enliåtivad upplysts detär betydelse för beräkningensom av avmedtten, anledningarvss att dödsfallet bodelning sker enligtav
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7 Beträffande genomförandet bodelning, make arvingenär ärav. kan anföras förande.testamentstaer are,
Make kanfå til avliden lträda makes arlåtenskap enligt lag, dvs

3 lkap. § AB, med äganderätt testationsfrihet frislagsutan ett
2dispositionsrätt, fullenligt med äganderätt, dvs medtestamente

testationsfrihet, 3även enligt med fri dispositionsrätt ellertestamente
4 enligt med nyttjanderätt eller variant.testamente annan

I samtliga fall kan bodelning olika skäl praktiskt behövlig.av vara
Med bodelning kan sålunda åsyftas a reglera gäldsansvaret,att
fixera vederlagsanspråk 1946och vardera makens lott, jfr NJAatt s

289, c verkställa lottläggning, lägga fastighet enderaatt t ex
lotten. En sådan lottläg kan, den blir gällande, ändrang om
andels vid den efter evande makens död, grundpåt ex av
realvärdestegring just den egendomen osv, d vinna korrektatt en
arvsskatteberälqnng. fallså måste bodelning ske enligt lag för att
den skall godtas enligt 15 § l arvsskatteförordningen.mom

När make avlidit 12och GB tillämplig, skall enligt kapärnya
GB bodelning ske. Det föreskrivs undantagslöst, föreskriftenmen
torde vardera sidan påkalla bodelning,närmast rätt attattavse ge om
den å något har intresse därav. isätt Aven äldre äktenskaskall
bode ning ibland kallad boskifte ske jfr Winroth 70 ft. Is
fortsättningen bodelninganvänds i fråga äldreäventermen om
äktenskap.

Trots den kategoriska 12lydelsen kap GB har i motiven tillav
1928 års arvslag kommenterandeoch den lagen ochutgåvor ABav
uttalats, vid den först avlidna makens död efterlevandenär denatt
erhåller ä anderätt blott till den egendom grundsom av
giftorätt till enligt 3honom kap tillävenutanommer numera- -den dödes egendom, behov bodelning. Mednågot uppståre av
äganderätt tydligen i uttalanden sådan friävenavses
dispositionsrätt 3enligt kap AB kan iDetsom ovan

utning härtill fleraanmärkas, punkter hapåattans man synes
underlåtit i GB dra den fulla konsekvensen make enligt lagatt attav
skall tillträda hela boet.

Det torde inte fårråda tvekannågon att accepteraom man
uttalandet, bodelning efterlevandeinte behöver makeäga näratt rum
med äganderätt får innebärtillträda hela boet. Detta lättnad fören
efterlevande maken i fall. framtvingar alltså intenormala Lagen en
bodelning för åstadkomma för blivandebättre grundval delnin näratt
efterlevande maken 1929 284bort. artikel i SvJTgått I haren s
emellertid Erik Lind motivuttalandetskärpt och påstått, enäratt
efterlevande maken bodelningnågon överhuvudär rättsägare,ensam
inte kan under förutsättning maken frånäga avstårän attrum annan
sin arvsrätti förhållande till först avlidnes arvingar. Under detden att
motivuttalandet lättnad skapar Linds uttalande svårighet förger en
efterlevande make har behov få bodelning till stånd. Lindattsom av
har inte motiverat sin inte vidareståndpunkt och den kan godtas.utan

omständighetenDen efterlevande får äganderätt till helamakeatt et
men inte testationsfrihet förtill alltsammans kan i och sig vara
utslagsgivande för frågan bodelnin kan Presumtionenäga rum.om
bör naturligtvis bodelnin ske i andra fallskal kunna ävenattvara,

Lind skall make d sinän nämnt, varför rlevande påe av
bli i bodelningshänseende inte haftarvsrätt ställdsämre än anom
Motiven vitsordar också, behov bodelning kanarvsrätt. uppståatt av

förutom i den situationen maken från sinavstår denarvsrättatt om- -
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först avlidna makens egendom konkursavträds till på grund av
grarvagörelsefrån den efterlevandes sida eftereller ansökan av

orgenar.
Det förefaller Lind antagit, formella skäl skulle hindrasom attom

efterlevande make åstadkomma bodelning i de fallatt hansomåsyftade. Man måste ställa sig starkt kritisk antagandetmot ettavsådant hinder. Utgångspunkten måste rimligen behovnärattva.ra, avbodelning föreligger, måste sådan eller kunnasätt skeett annat
under i varje särskilt fall föreliggande omständigheter. Man får då
nöja sigmed den form för bodelmn kan åstadkommas. Motsattsom
ståndpunkt innebär deni de justice. kan f konstateras,ö lägetet att

formell synpunkt förbättrats sedan artikeln skrevs, nämligenur enominförande instituten boutredningsman och skiftesman. Att lgripaav
urarvagörelse konkurs för åstadkomma bodelningattgenom varnaturligtvis inte så lockande uppkomma.ndeäven överskott skulleom-tillställas efterlevande maken. Någon olägenhet med avträdande till
förvaltning boutredningsman, det skall behövas, kan däremotav om
inte Sådan förvaltningantas. konkursförvaltning,ersättaattavser a
och tydligt bodelningär kan nödvändig föratt boutredningenattvara
skall kunna enomföras och den avlidnes bor förnöas.emärer

Aven odelning inte formellamöter hin därm inteärom sagt,er
bodelningen i allo medför den effektatt vederbörande tänktsom sig.Detta gäller särskilt den effekt lottläggning under cnämntsav som

här likartatEtt örsmål behandlas i betänkandenaovan. s a
AktenskapsrättI och S 1964:34U 35.och Där uppmärksammas,

efterlevande make vid omgifteatt kan önska fåt verkställaex att- -delning boet med sekundosuccessorerna. Hämmsägs i anslutningav
till föreslagen bestämmelse, 3 §kap AB i kommitténsen ny
förslag, följande II 390.s

Det har vid tillämpning gällande lag sina håll tveksamt,av ansetts
sådan delning kan genomföras. iclkeär förutsedd i lagenom en en

och berörs särskilti ALmotiven. uttalandteEnligt lagberedningenav
i sammanhan kan sådan delning ske.annat Det förutsätts dock,en

efterlevande vid den först avlidnes dödatt kan frånavstå sinma en
arvsrätt och genomföra bodelning med förstden avlidnes släktingar.
Likaså förutsätter reglerna förskott 6 7 efterlevandeom att1
make kan gåva till någon avlidnesden arvingargenom örsitav
föranstalta partiell utlösning Efterlevandeåvotagaren.om en av
maken lärer dock denna kunnaväg skiftelâmgt, medatt
sekundosuccessorerna kan ha sekundosuccessorernaskett. Föranses

det betydelse,är utan när delning Berättigenomföires. ade tillen
sektmdosuccession är de skyldemän antdra arenteinom en somlever vidännu tidpunkten för efterlevande öd.makens I praktiken
torde i viss utsträckning ha bortsett härifrån och ingåttman överens-
kommelser under efterlevande makens livstid. För möjliggöraatt att-efterlevande maken, några formella kan framställaserinrizngarutan att
däremot, kan genomföra delning :sin livstidunder föreslåren
kommittén uttrycklig regel härom. innehåller,Regeln efter-en att
levande make berättigadär i anledning omlgifte eller eljestatt, näravhan finner det önskvärt, skifta boet med de ldtemän efter den förstsavlidna maken är tillnärmast ftte sker ochnär det isom attarv s
sådant fall dessaär tillträder efter förstden avlidne. Avenarvetsom
det norska förslaget, i likhet med tillerkännervår rättsom
efterlevande maken äganderätt fri förfogantderätt till kvarlåten-utan

SOU981110J
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skapen bröstarvingarnär saknas, förutsätter maken berättigadäratt
till delning när helst efter den först avlidnes död. fall,I dåsom -efterlevande maken vill från sinavstå kan det likvälrätt, vara avbetydelse för honom kunna in å överenskommelseatt om merasekundära frågor med den först avli makens ldemän. Avens ensådan mindre vittgående befogenhet böra erkännas honom.synes
Enligt förslaget skall efterlevande maken sålunda äga rörande boetatt
ingå överenskommelse med de skyldemän efter den först avlidna
maken då är närmast till Skulle sekundosuccessorernasom arv. -frivilligt medverka till delning boet maken begäraäger för-av
ordnande skiftesman vid bodelninsätt enligt GB.av samma som
Enligt 9 § iförevarande skall nämligen beträffande örrättningenp
i tillämåligadelar gälla vad stadgat bodelninär Det måsom om
vidare amhållas, delningen enligtenär förslagetatt skall med des earvingar efter den först avlidna maken är tillnärmast närsom arvdelningen äger ändring i intressenternas krets kan inträda underrum,
förfarandets gång. Avgörande blir, vilka sektmdosuccessorer somfinns skifteshandlingennär underskrivs eller, skiftesman anlitas,om
denne skiljer sig från ärendet. Delningen får i övrigtäven ske med
utgångspunktfrån boets ställning vid tidpunkt. Verkansamma avde nin är, arvingarna efter förstden avlidnaatt maken omedelbarten
tillträ sitt efter denne. Var och dem kan sålunda därefterer arv en av

överlåtelse eller förfogasätt sin efteröverenom rätt denannat
örst avlidna maken.

När i det praktiska rättslivet delning har skett med sekundo-
frågar vad det kan ha medfört för verkan.successorerna, man

Enligt min mening detär bart,otä delningen skall betraktasatt som
nullitet. Overvägande skäl tala för de intressenteren iattsynes som

egenskap blivande sekundosuccessorer deltagit i delningen skallav
bundna och således inte kan framdeles kräva, denanses skeddaatt

delningen skall obeñntlig. T dligt det inteär, här föreliggeranses att
sådant fall 17i ka 1 AB. Sekundosuccessorerna ärsom avses
arvingar efter den först avli maken och den träffade överens-na
kommelsen har sålunda ingåtts efter deras arvlåtares död. Inte heller
faller överenskommelsen 17under 2kap Den avsägelselll som
överenskommelsen kan innebära har inte skett med arvlåtarenanses

där förutsätts.sätt Möjligen kan överenskommelsensäga, attman
innebär slags äventyrsavtal ochett sekundosuccessorerna avståratt
från andelsrätt i förmögenhetsmassa vid den efterlevandeen som
makens död kan den vid tidenstörre än för överenskommelsenvara
befintliga Om 17 kap 2 § AB skulle till äventyrsmassan. ansesanalogiskt tillämplitorde emellertid avsägelseden delningensom
till äventyrs inne ändå i praktiken bli bindande, eftersomattar
delningen kan förutsättas ske skriftligen. Jfr vad 13i kap GBsom
föreskrivs formen för bodelning.om

Om de successionsberättigades krets ändrats efterlevandenär
maken sedermera dör, pstår frågan vad mån tillkomna deläu n are

bundna.är Det förefa ler härvid endast röstarvingar inklsom
alcåoptivbarntill sekundosuccessorer biträtt överenskommelsesom

kunna tänkas komma i fråga nytillkommande. Jag bortsers som
alltså från sekundosuccessorers lotter kanatt ökas någonattgenom
faller ifrån. Goda skäl föreli i den angivna situationenattsynes a
analogiskt tillämpa tredje stycketi l 2 § AB, demia paragrafp om
inte direkt tillämplig. Det skulle innebära, bröstarvmgar tillanses att
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någon ingått överenskommelsen blir bundna. Det är onekligensom
förstå, varför bröstarvingarüllrt att sekundosuccessorer 3enligtsv

kap 1 § AB skulle bättre stål da dennenär frånavstått enligtvara arv
laårummetbröstarvingarän till sidoarvinge med bindande verkansom

17igt kap 2 § AB frånavstått vanligte arv.
Om godtar sådan förtida delning med sekundosuccessorerman en

nämnts vilken år på definitivt utlösa dem ellersom utnyss att-dennågot riktningen också böra erkämta motsvarandetor1 e man-giltighet bodelning inte utlösa sektmdo-av en attsom avser
endast få fram deutan andelstalenrätta ochsuccessorerna att

därifnombl för framtiden klara hur efterlevande make fåruta
han kas med endomen i makarnas bo.e

Enligt det örda kan bodelnin realiter genomförasa en genom
avtal mellan efterlevande make och de ella Sekundosuccessorerna.a
Det skulle enligt min mening mycket formalistiskt inteattvara
godkänna sådan bodelning vid arvsskatteberäkningen, denen om
materiellt skett enligt Sekundosuccessorernasett visserligenär.inte aktuella dödsbodelägare boet delas förenär redan efterlevande

,makens död. Dödsbodelägare efter den först avlidne maken dåär
alltjämt den efterlevande maken, denne har själv deltagit imen
överenskommelsen och det saknas därför anledning hänsyn tillatt av
honom ogiltigförklara bodelningen.

Här inställer sig frågan, den efterlevande maken med-om utan
verkan sekundosuccessorer de kanskevägrar medverka kanav att
åstadkomma bodelnin mellan sig själv och den först avlidnaen
makens dödsbo. Svea Hov har i beslut d 12 1956okt O 401/1955
underkänt boskifte förrättat skiftesmäntvåett och godkäntav av
efterlevande maka med full ägande-testamentstagaresom var ensam
rätt.

För del håller jag inte för uteslutet, efterlevande makeegen att
skulle kunna genomföra bodelning, vilken hanen genom som

för enda dödsbodelägare 1representant den döda makens dödsbo

regljerarförhållandet till sig själv efterlevande make.som
finns visserligen bestämmelser iet lagstiftningen uttryckligensom

för juridisk jävigatt handläggaäranger, representanten attperson
fråga mellan den juridiske och honom själv, 86 § ochtpersonen se ex92 2§ aktiebolagslagen. Se vidare förmyndare 13st kap 2 § FB.ang
Av jävssituation följer emellertid inte vidare rättshandlingutan att

jävet ingås ogiltig.är Den kantrots tänkas angripbarsom utanvara
i ogiltig.En sakatt jävigär, bör avhålla sigvara eo attso en person

från han överlämna detatt någon En sak ära oc amian. annan
omöjlifggöraavtal, jävet inte kanatt när undvikas. 13Enligt 2kap §

FB äger örmyndaren företräda ndlingenrätt vid avtal medatt m
förmyndaren. Det klara verba.är Av lag eredmngens uttalanden
framgår emellertid också se 1924 355NJA t med stadgandetatts
inte fastslåavsågs allmän grundsats inatt imåattsom en annans

sluta rättshandlin med sig själv eller någon hannamn en me som
själv företräder. Jfr all SvJT 1919 30 19.rätts s nr-I flera fall kan föreligga tvångssitttation, då avtal överhuvudetten
inte kan åstadkommas äviän Det kanannat representant.genom en

bli tal bodelning efter makarstex dö lan identiskaom me re resen-
för båda sidor, såsomtanter makarna avlidit samtidigt kortom er

efter varandra och har arvingar. Arvingarna A och B påsamma ena
sidan behöver bodelningöra med arvingarna A och B andrapå sidan
osv. Jag föreställer mig det alltemellanåt förekommeratt attoc
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är styrelseledamot för stiftelseen elleråfrsonsom ensam amianjuri sk ingår avtal med stiftelse eller juridisk förperson annan personvilken han är styrelseledamot. Dylika avtal bör naturligtvisensam
granskas kritiskt de vidare skulle ogiltigaatt harutan jagmen vara
svårt intresseAv ocksåatt tro. är kommissionärs ull självinträderätt
och fullmäktigs rätt sluta avtal med sig själv.att

Vad angår den tvångssituation föreliggernär make villsom somför avliden makes dödsborepresentant göra odelning med fsiiälvefterlevande make får komma ihåg, det isom allt falattman mustvå Som börnämnts inteparten formella skäl awisaman av
möj till bodelning sådaneten när behövligär materiellal skälav -därib and skatteskäl. Arvsskatteförordningen sinaattavser genomkrav beträffande bodelning hindra egendom med skattefrittatt orätt
förs över till efterlevande make. Denna synpunkt kan emellertid
åberopas üll stöd för materiellt riktig bodelningatt skall under-en
kännas formalistiska skäl. Lagstiftningen fär ö så konsekvent.av

frågaI arvslotterna tillämpas in dubio schematisk beräkning.om
Ingenting hindrar arvingarna avvikandegöra skifteatt ett som om-det medfört högreresenterats arvsskatt.-bör givetvis fråga sig, bodelning mellan makesan dödsboom en

efterlevande maken,representerat å och efterlevande maken,av ena,
andra sidan, är någon realitet. ndast den frågan besvarasom

jakande kan bodelningen godtas i arvsskatteärende eller i andra
sammanhang.

I allmänt civilrättsligt hänseende kan gärna tänkas, efter-att
levande make, föranstaltat bode skulle kunna självsom om ning,frångå densamma. Om förrättningen skett under medverkan vittnenavhar viss vunnitstryg denet smusslas undan. Ochmot haratt den

ör rätten, kan denresenterats naturligtvis inte vidare försvinna.utan
odelningen måste också i sak ha verkan tredjemansavtal i densom

mån den är betydelse för tredje borgenärer, sekimdo-av man
osv. Vidare måste det uteslutetsuccessorer efterlevandeattanses

make, föranstaltat bodelning och låtit den inges tillsom irättenom
arvsskatteärende, eller makens skulle i skatte-successorer senareärende kunna frångå bodelningen.

Av det sagda framgår, bodelningen inte kan frånkännasatt verkan.
Lottläggglngskett bodelningen kan dock antagligen intesom genom

dosuccessorersutan medverkan medföra den effektse nämntssom
under c. Detta beror emellertid inte på bodelningenovan skulleatt

%ltig har sin grund i den alautan fördelninvar 3 kapsom1 § innehåller. Sedan bodelning skall rlevande makenetts e
tillträda denäven dödes lott och har därefter rätt sammanblandaatt

Bodelningen torde visserli kunna klarläggamassorna. andelstalenen
t bestämmande veder agsanspråk kanex genom inteav men noglottläggning och värdeförändringar förändragenom desenare"
andelstal enligt 3 kap 1 § AB skall gälla och klarlagtssom som

bodelningen.genom
Man kan naturligtvis ibland hysa misstanke, bodelnin i angivenatt

form inte är materiellt korrekt. Sådan misstanke kan lertid medemeungefär fog hysas i andra fall då bodelning skersamma mellan
närstående eller mellan identiska arvingarrent på sidor,ömseav seovan. Man här eljest böra nöja sig med den kontrollsynes som avbodelningen kan ske gransknin bouppteckningen ochsom siälenom av
i bodelningen redovisade för avvikelse rån hälftendelning. Sådan
avvikelse till förmån för efterlevande make bör skäligen styrktvara



SOU 1998:110 Om makes 101arvsrätt...

för godtas awikelseatt enli lag. Det kan påpekassom en att
Skattemyndigheten inte heller i andra all kan fullt kontrolleraut att
bodelning skett enligt lag. Osynliga eftergifter vederlagsanspråkav

kan ha förekommit. Man får nöja med kontrolleram m deattsigsynliga åtgärderna och de grunder tillämpats i fråga dem.som omOm make vid bodelning själv den avlidna makensnnat
dödsbos bekostnad, kan igen bo elnin framdelesantag angripasen avden sekundosuccessorer såsom otill örlig.senares

Om vill,så finns det möjlighet förstärka tilltron tillman att ensådan bodelnin Till börja med väger naturlisom attnyss -vis godkännstungt, de aktuella sekundosuccessorernaom en av
ovan. Härjämte bör uppmärksammas vad medverkan boutred-avningsman kan betyda.

När dödsbo tillavträds konkurs, sker bodelning mellan konkursboet
och efterlevande make. Man skulle sig,vänta dödsbonär avträdsatt
till förvaltning boutredningsman, det skulle boutredninav vara s-vid bodelning representerade dödsboet.mannen Han skallsom b aför borgenärer inte blir lidandeatt Lagenssvara principiellaosv.
ståndpunkt emellertid attndelägarna på sidorömse skallsynes vara
verkställa bodelning, 19 kap 15 § AB. Det dettaär tydligt,se trots att
boutredningsmannen måste ha sin hand med i spelet. I kommentar till
lagrummet boutredningsmannensägs, skall tillseatt delningen inteatt
länder någon till förfång, därvid kommernärmast i betraktande de
rättsägare själva inte deltar i delnin Härefter erinras blsom a omgäldsansvaret. Boutredningsmannen skall vidare tillse, delning inteatt
verkar intrång i singulära testamentariska förordiianden. Hur
boutredningsmannens eventuella opposition delägarnas vilja skallmot
lgenomdrivassaken sätts på oklart.spets, Omom sin synres varaodelnin kränker den dödes borgenärer, kan boutredningsmannenmeåen
hota konkurs. Detta hot kan däremot knajppast användas, omdödsboet solventär intressent kränks bodelningen.men annan genom
Eftersom sakligt boutredningsmannenbordesett boet vidrepresentera
delningen har emellertid al anledning med styrka fastliålla,attman

han har befogenhet kontrollera denna.att Tydligtatt under allaär
omständigheter, boutredningsmannensatt medverkan tillpOSITtIVa
bodelning skänker denna tilltro måste tillfyllestänen som anses meri arvsskatteärendet.

gällerDetta naturligtvis även boutredningsmannen ellerom annanverkställer bodelnin i egenskap Märkskiftesman.. skiftes-attav
mannainstitutet inte Erik Lindsnär tillkom.artikelanns

Hittills har endast behandlats det fallet efterlevande makes rättatt
grundas 3på kap l § AB. Saken ställer viisssig måni annorlunda,

efterlevandenär makes rätt grundas Det fördatestamente.
är emellertid betydelseresonemanget bedlömningför vadav av som

Iskall gälla när i det aktuella fallet före-anses testamentesom nu- -
igger.

Beträffande testamentsfallen kan till böirjan konstateras attenbodelning alltid bör ske efterlevande endast fåttmake nyttjande-om
till den avlidnesrätt ngiftorättsandel."Om efterlevande make sålunda

istället för ärva 3igt kap l §att AB får nöja med nyttjanderätte
enligt föreliggande godkänns ler blirtestamente lagakraft-som e

sker bodelningenvunnet, med tillträdande airvingar. Aven omäganderätten enligt skall svävande ochtestamente arvingarnasvara
krets fixeras först efterlevandenär avllidermaken kan bodelning
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åtxsrixlrpåaktigtgenomföras. Jfr förordnande god 18 kap 4ang av man

Har efterlevande make fått full äganderätt ellertestamentegenom
fri dispositionsrätt till den avlidnes giftorättsandel, kan han disponera

sinöver rätt så han nöjer sig med ttjanderätt. Mottagareatt n av
dispositionen kan ordnas. Det sagda lir då tillämpligt.nyss

efterlevandeHar make fått får dispositionsrän föreskriftoch getts
sektmdosuccession till förmån för de sekundosuccessoreränom annan

3 kap 1i § AB, torde inte heller kunna bestridasom avses man
möjligheten efterlevande maken bodelninggör med denatt utseddaav
sekundosuccessorn. Om möjligen i skall inläggas någottestamentet
förbud dela boet, kan bodelningen sinpå höjd inverkaatt påupp
efterlevande makens beåagnarätt testamentet.att

Har efterlevande make fått i di ositionsrätt och föreskrift getts
sektmdosuccessipn till förmån de sekundocussessorerörom som

3 1nämnsj kap §AB, skall in dubio innebära,testamentet attanses
3 ka AB får motsvarande tilläm Bestämmelse härom finns 12i

kapa§ AB. Det är svårt tänka sig, i detta fall skallatt att testamente
be ndlas med större respekt i förut angivna fall.än Bodelning kan
genomföras lottläggning medför e avtalats medannatmen om-sektmdosuccessorerna sannolikt inte sådan ekt nämntse som ovan-under c. 3 ka AB blir då lottläggninientillämpligt med lagenstrots
andelstal i he Möjligen bör doc godtatestamenteta massan. anses
den påverkan lottlägäien: ngensom accepterasrum om som
deñmtv. Det ngsfråga.är tol I allt fa l kan enligt min meningen
bodelningen kombineras med överenskommelse med de aktuella
sekundosuccessorerna medför sådan verkan. Sesom ovan.

Här kan antydas möjlighet måhända verkar alltför formalis-en som
tiskt dad. Om efterlevande make insattär testamentstasom
kan frånavstå sin legala till efterrätt den först avlidnan arv
maken. När han gjort det, träder förstden avlidnes andra arvingar
till, dvs något annorlunda bestämd krets den 3än i kapen som anges
1 § Se 2AB. kap 2 § AB. Med denna krets arvingar kanav
efterlevande maken sluta alla slags avtal på sättsamma som om
bröstarvingar funnits.

Eventuellt kan därför bodelning i här aktuellt fall kombinerasen
med efterlevande maken frånavstår ochatt bodelningenarvsrätt att
godkänns de arvingar därigenom träder till.av som

familjerättskomrmtténsI förenämnda betänkande Aktenslgapsrätt
behandlas i anslutning till förslag 3 kap 11 § i AB ävenom en ny- -det fallet föreligger till förmån för efterlevandeatt make.testamente
Härom följandesägs s 391.

Frågan, efterlevande make kan träffa avtal med sekundo-om
kan komma sektmdosuccessionäven när skall ägasuccessorer, up

i testamentsför ållanden. Huruvida regel enligtrum samma som
förevarande af i förslaget skall kunna tilläm i dessaävenpara as
fall, tviveär aktigt. AS behandlade frågani 19 4 betänkandeårsmera
och ansåg beroende innebördenpå förstasvaret testamentstagarensav

Var dennerätt. universell med fri förfo anderätt jfrtestamentstagare
12 ka 1 § och 3 kap, borde han bl kunna avtalträ meda a
sekun ñckdenne tillträda egendomen tidigareatt änosuccessor om

följde jfr 1937 39NJA 243och 1944testamentetsom av samts s s
310. Men såsom i regel vid successivt legat, förstaom, testaments-

förhindrad överlåta 1932egendomen NJA 341tagaren ochattvar s
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1937 63, han kunna träffasyntes avtal med sekundosuccessorns
egendomens över tillång denne. vissI utsträckningom har sålunda,

enligt dessa uttalan första och sektmdo-testamentstagarenen,
möjli het sinsemellan bestämmasuccessorn att till sekundo-rättenom

succession. Att "rutöver dem avtalsfrihet ansåg AS lcnappastlåtage
sig göra eftersätta den förutan att testamentsinstitutet läggandegrun
principen vilja skallatt testators avgörande. Genom kommitténsvara
örslag till förevarande 11 § kommer emellertid frågan i läge.ett nytt

Införs lagregel angivet innehåll för fall legal förfoganderätt,en av av
lämpligen ordning böra gälla i fråganes testamentarisksamma omörfoganderätt, följer Genomannat hänvisningtestamentet.om av

12i kap l § till förevarande paragraf i förslaget har därför stadgandet
gjortstillämpligt iäven testamentsförhållanden. Av förstnämnda

framgår, regeln skall tillämpas, därestattagnun tolkningen avleder tilltestamentet resultat.ett annat

I det aktuella ärendet förelig efterlevandenu testamenteer som germaken fri dis ositionsrätt under återstående livstid till den förstans
avlidnes kvar åtenskap. Den stiftelse utseddär bli universal-attsom

efter bådatestamentstagare makarnas död enligtär uppgiftinte bildad
ännu, hinder torde knappst föreligga omede bartmen bilda den.att
Om inteså sker, torde god för den blivande stiftelsen kunnaman
förordnas enligt 18 kap 4 § 5 sic.AB

Genom medverkan stiftelsen god för stiftelsen kanav res manbodelning mellan den först avlidna dödsbo och efterlevandema ens
maken äga det till llest efterlevanderum, makenom attanses
själv dödsboet. Därvidresenterar stiftelsenre godetor e resp mannenoutredningsmansamt pliktiga iaktta, det intese attovan vara att- -från dödsboets sida görsnågon eftergift försämrar stiftelsenssom
ställning. De torde intetså ha rätt göra någon gåva, enligtatt menmin mening bör stiftelse ha viss möjli ingå på uppgörelse.et att

Beträffande Stiftelsens bundenhet ler i övrigtgä vad som ovan sabundenheten för sekundosuccessorer. förevarandeIom fall behöver
inte räkna med stiftelsen skall falla från ochman att nå on annanintressent inträda i stiftelsens ställe. Eventuella svårigheter iestår att
kan diskutera vad stiftelse kan vidta för dispositioner.man en

Stiftelsens medverkan kan inskränka sig till godkänna bodel-att
ninsgeni vad den kan intresse för stiftelsen.vara av

åvitt jag förstår måste efterlevande maken berättigad fåattvaraskiftesman förordnad, hon begär det. Någon formell invändningom
bodelning i hithörandemot fall förrättas särskilt förordnadsom avskiftesman inte kunna framställas. Jfr 13 kap 1 § GB jämtesynes

Övergångsbestämmelser 23 kap 5 § AB. Den möjligensamt ärsomtveksam huruvida efterlevande make kan utväxla vileförklaringar med
den döda makens dödsbo, den rlevande maken,representerat av eoch på det sättet åstadkomma bodelning saknar i allt fall grund till
någon motsvarande tvekan skiftesmannär verkställer bodelning. Det

då inteär fråga utväxling viljeförklaringar mellanom av intres-
förrättningsenter utan på skiftesmannens Att behovom en ansvar. avbodelning kan föreligfgaefterlevandenär make är delägare iensamden döda makens bo ramgår vad förut sagts.av som

Grundas skiftesmannens bodelning å någon den efterlevande
makens disposition till fördel, dispositionen inte störreegen r
verkan än efterlevande maken själv gjortbodelningen och därvidom

sig själv. Jfr Detsammagynnat gäl i fråga formovan. er om annan av
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l mellan sldftesmannen och efterlevande make,sa t attex genom
den orre oriktig fördelninggör efterlevande make underlåteren som

överklaga. Här inställer sig delatt spörsmål, huruvida sekLmdo-en
bör skiftesmannen kallas till bodelningen och de i såsuccessorer av

fall blir bundna de inte överklagar denna i vanlig ordning. Dessaom
örsmål itorde förevarande sammanhang kumia lämnas
ppenbart är de inte kan få stå i för möjlighetenatt vägen att

genomföra önskvärd förrättning.en
Det uppenbart stötande, intevore om arvs-

beskattningen kunna ske på materiellt riktigt underlag därförs e att
bodelning formella skäl kunna ägaav anses rum.

Bodelning kan enligt min mening ske. En bodelning förrättassom
efterlevande make för del och för denav representantegen som

avlidna makens dödsbo i och för sigär godtagbar. Den kan i
förekommande fall få förstärkt värde boutredningsmanattgenom
medverkar och kontrollerar tredje inte kränkesmänatt samt genom

sektmdosuccessoreräven här stiftelsenatt eller god forman-stiftelsen deltager.-Mot bodelning förrättats slciftesman inte kunna riktassom av synes
någon formell invändning."

Främst med hänsyn till Walins promemoria fann tingsrätten att
bodelningen skulle läggas till grund för arvsskatteberäkningen.

Även hovrätten ansåg bodelningen skulle läggas till grund föratt
skattläggningen.

Majoriteten i HD fastställde det slut vartill hovrätten kommit och
uttalade följande.

"Makarna Lindgrens inbördes innebär, Elisabethtestamente att
Lindgren skall friäga dispostionsrätt till Arvid Lindgrens kvarlåten-
ska under sin återstående livstid efter Elisabeth Lindgrenssamt att
d" behållningen skall sedan vissa legat utgått tillfalla dåen- -särskilt bildad stiftelse.

I situationer detta kanslag den efterlevande maken särskiltav -med tanke eventuella testamentariska dispositioner ha ett-berätti intresse under sin livstid få klarlagtt förhållandet mellanatt
den i ödsboet ingående egendom, han kanvaröver mednera
full nderätt,ä och den egendom vartill han har fri för-sten
fo erätt. Detta gäller elvis inär, såsom förevarande fall,n exem

arhet föreligger tilrätt vederlag och tilläm ningeno om om avgällande bestämmelser rörande boets delning. Genom elning eller
där äldre GB tillämpligär boskifte bör andelsförhållandet mellan- -de båda förmögenhetsmasssorna kunna fastslås bindandepå isätt vart

fall sektmdosuccessor, godkänner förrättningen.gentemot som
Den i målet aktuella bodehiin shandlinâeninnefattar enligt sin

l delse fullständi boskifte lan Elisa eth Lindett och Arvidme en
indgrens dödsbo. id förrättningen, verkstä särskiltsom av

förordnad slciftesman, har god företrätt den inte bildadeännuman

28 JustRm Petrén, Nordenson och Bengtsson.
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stiftelsen och godkänt boskiftet. Förrättningen får ha sådananses
bindande verkan angivits.som nyss

Med hänsyn till angivna omständigheter boskiftetär att anse somsådan förrättning jämlikt 15 1§ 2 lagen arvsskatt ochsom stmom om
åvoskatt kan läggas ull grund för skattens beräkning. Såsom HovR:nlgunnit,föranleder vad i målet förekommit till vidänannat att

boskiftet andelarna bestämts enligt lag."

Minoriteten i HD ansåg emellertid inte den åberopade bodelnings-att
handlingen innefattade boskifte beskaffenhet kunna läggas tillattav
grund för bestämmande arvsskatten. Enligt deras mening skulleav
skatten i stället beräknas efter schematisk bodelning.en

2.5.3 Förarbetena

Familjelagssakkunniga

ÄktenskapsbalkFamiljelagssakkunniga föreslog i sitt betänkande SOU
ÄktB1981:85 9 kap. l § skulle ha följandeatt lydelse.

"Bodelning bådagörs makarna. Over bodelning skall upprättasav enhandling skrivs under dem. Ar den maken död,som görsav ena
bodelnin den andra maken och den avlidnes arvingar ochen av
universe för dem gäller därvidtestamentstagare; sägsannatom
vad föreskrivetär make."som om

Familjelagssakkunniga kommenterade inte de med uttrycketom
"arvingar" avsåg endast dödsbodelägare eller efterarvingar.även

Lagrádsremissen med förslag till äktenskapsbalk m. m.

I lagrådsremissen med förslag till äktenskapsbalk prop 1986/87: 1m.m.
ÄktB:löd förslaget 9till kap. 2 §

"Bodelning förrättas makarna tillsammans. Over bodelningen skallav
upprättas handling skrivs under dem båda. Ar denen som av ena
maken död, förrättas bodelningen den andra maken densamtav
avlidnes arvingar och universella För arvingar ochtestamentstagare.

29 .lustRzn Walberg och Vängby.
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universella gäller i fall,testamentstagare så inget vadsägs,annatom
föreskrivet "3°är make.som om

Inte heller departementschefen uttalade vad avsågs med uttrycketsom
"arvingar"

.

ÄktBUttalande Lagrådet förslaget tillav om

Lagrådet ÄktB.uttalade följande förslaget till 9 kap. 2 §om

"Den föreslagna paragrafens tredje mening vid handen näratt,ger enmake är död, vad för bodelningssarnmanhang föreskrivssom
beträffande make skall gälla den avlidna makens arvingar och
universella testamentstagare.

Den vna bestämmelsen klarär örande för rättsläget vidan när
makes dö finns, förutom efterlevan make, sekundosuccessorer.e
Detta beär delsefullt, eftersom enligt remissförslaget sektmdo-
successions len blir mycket vanligare F.n.än gäller de baranu.
den situationen makar vid den frånfälleatt saknar bröstarvingar,enes
och den avlidnes arvingar i andra arvsklassen därmed får ställningavefterarvingar med rätt efter den efterlevandeatt ta makens odarv
Enligt förslaget kommer i framtiden även makars gemensammabröstarvin inta ställningenatt allenast efterarvingarattar närvara enaföräldern ör.

Av förevarande bestämmelse fram år bodelningsavtalnu efteratt
makes död kan ingås mellan den rlevande makenen och dene

dödes arvingar och universella En sådan ordningtestamentstagare. är
tillfredsställande flera skäl.av

Det förhåller sig visserligen så det klartnär är den efter-att att
levande maken skall få hela boet det för intressenterna kan vara avringa intresse i vad dödsfallsförvärvetmån skett med stöd giftorättaveller med stöd Men situationenarvsrätt. kan sådan detav ärattvara
angeläget för den efterlevande maken eller efterarvingarna eller-någon dem det i anslutninnära tillatt den först avlidna makensav -död fastslås vad den efterlevande inne fullmed äganderättar resp.endast med fri förfoganderätt.

I saken kan följande anföras.
Först bör nämnas i antydd situation detatt kan be-ovan varatydelsefullt för den efterlevande maken till känna den makenatt attge

vill enligt försla 12 kap. 2 § AktB sinsåsomets andel behålla sitt- -giftorättsgods vi bodelning med anledning makes död. Detav en
må dock anmärkas ordalageni 12 2kap.att, det intetrots bör

uteslutet den efterlevande makenatt rättshandling,anses genom amian
förklaringt.ex. intas i bouppteckningen eftergenom avlidensom

30 ÄktB.Lagrummet fick slutligen sin placering i kap. 59 §

31 se was/sm 310prop. s.
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make, med lti verkan kan åstadkomma vardera sidan sinatt som
andel i boet eh ller sitt giftorättsgods.

Från viktig unkt beaktaär regleringeni denatten amian attsyn av
föreslagna bestämmelsen i kap. 2 § AB följer Vld efterlevandeatt
makes död aktualiseras frågani vad mån arvingar efter den först
avlidna maken skall vid efterlevandes död enligttagaen arv
huvudregeln med hälften den sist avlidnes kvarl ellerav
enligt förekommande särregler sistnämnda Earagrafstredje stycke
och enligt lagrådets förslag dess fjärde 3-6 istyc samte samma- -kapitel med andel. Att vid den sist avlidna makens dödamian
kartlägga skäl föreligger för avvikelse från hälftendelninom s-principen kan vanskligt; lång tid kan ha förflutit melytterstvara an
dödsfallen.

Av praktiskt värde efter denär förststort avlidna makens dödatt
kan ske formlibodelning klarlägger vad den efterlevandeen som
erhåller bosåsom elningslott med full äganderätt respektive såsom
arvslott med fri förfoganderätt. Den efterlevande maken får därmed
fast mark stå det gällernär testationsfrågor. Ochatt de ärsom
arvingar respektive efterarvingar den efterlevandenär maken dör får

upplysande underlag för sin bedömningett andelsberäkningen iav
avseende den efterlevandes kvarlåtenskap.

När det efter makes död finns någon, barn efterär denen som
avlidne inte till den efterlevande, och barnmen samtgemensamma
bodelning och partiellt skifte skall ske för e barn skallatt gemensamt
få sin arvslott, ligger det iut öppen dag bröst-att e gemensamma
arvin har starkt intresse kunna medverkaett arvslottensnärattrna
storle och sakliga beskaffenhet bestäms.

Nå hinder kan inte föreligga för efterarvingeot begäraattanses en
föror nde bodelningsförrättare, efterarvingens rätt äroavsettav att
ställd obestämd framtid. Spörsmålet torde i praktiken sällanen
aktualiseras.

Om i enlighet med det anförda det i anslutningnära till den först
avlidna makens död kommer till stånd bodelningsavtal mellanett
efterlevande make och dem då den kretsutgör är närmastsom som
till efterarv, måste avtalet bindande vidäven den efter-anses om
levandes död kretsen efterarvingar skulle förändrad."av vara

Departementschejfczns kommentar

Departementschefen gjorde följande kommentarer med anledning av
ÄktB.Lagrådets uttalande förslagetavseende 9 2till kap. §

"Innan jag ingår lagrådetspå synpunkter i frågan vill jag framhålla
efterarvingar enligt gällande inteatt torderätt behöriga deltaattanses

i bodelningsavtalet. Om den efterlevande maken är döds-ensam
bodelägare, har frågan bodelningen i praktiken regelmässigtom
skutits till dess den makenäven har avlidit se Carlén-attup

endels, odelning och arvskifte, 4 82;uppl., jfr Walin,ävens.

32 Se 1986/87:1 388prop. s.
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Kommentar till ärvdabalken, del 2 uppl., 22 och 26 ffs. s. -särskilt 10, 12 och 13.noterna
I situationer detta slag kan dock den efterlevande makenav -särskilt med tanke på eventuella testamentariska dispositioner ha ett-berättigat intresse under sin livstid få klarlagtatt förhållandetav

mellan den i dödsboet ingående egendom han eller hon kansom
dixmeramed full anderättä och den egendom han eller honsom

innehar med i förfoganderätt.st I rättspraxisen har ansetts att
andelsfcirhållandet mellan de båda formögenhetsmassorna bör kunna
fastslås bindandepå sätt bodelning i fallgenom vart gentemot
âellgndosuccessorergodkänner förrättningen se 1977NJAsom s.

Förevarande aragraf inteär avsedd åstadkomma någonatt
förändrin ande rättslägedpådenna punkt fr 13 kap. 1av § andra
stycket G . Av arvingarna är alltså endastet är närmast atte somdvs. deta dödsbodelägareär hararv fårätt deltasom iattsombodelningsavtalet. En sak detär inte torde föreliggaatt någotamian
hinder för den efterlevande makenatt begär efterarvingarnaatt
godkänner såsom bodelning betecknad handling fören därmedatt
skapa klarhet i frågan egendomens fördelmng på de olikaom
egendomsmassorna.Skulle efterarvingarna inte vilja odkänna endan handling, torde den efterlevande maken kunnas få odelning till
stånd begära bodelningsförrättareatt förordnasgenom att jfr ettutlåtande f.d. justitierådet Gösta Walin i 1977NJA 375.av s.Som lagrådet har torde efterlevandeantytt makes begäranen omjämkning bodelningen enligt 12 2 § få rättsverkanav föräven
efterarvingarna någon bode ning har kommitoavsett tillstånd ellerom

vid den först avlidna makens död.
Av vad jag har anfört framgår jag inte helt delar lagrådetsnu att

uppfattning i denna fråga. Någon för efterarvingerätt delta iattenbodelning vid den först avlidna makens död kan alltså inte anses
föreligga.Efterarvingen har därmed inte heller någon rätt begäraatt

bo elningsförrättareatt eller väcka talanutses klanderatt motombodelningen. Frågan bodelningen har skett fårrätt sättom
efterarvingen i stället möjlighet aktualisera sambandatt med1
artl/sålçiftetefter den efterlevande maken, denne inär sin hartur

t."avi

Lagutskønet

Även Lagutskottet yttrade sig i frågan möjligheten till bodelning närom
efterlevande ärver.make Utskottet uttalade bl.a. följande.

"Enligt utskottets mening kan det med visst fog hävdas osi-att protionen se 388 möjlighetför efterlevande makes. tillger en att
stånd bodelning i de all maken" dödsbodelägare.en ärensam
Utskottet dock för sin del AktB inte böranser att sådanges entolkning. En efterlevande make dödsbodelägareär börsom ensam

33 Se LU was/sms 34s.
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således inte kunna sluta bodelningsavtal med sig själv. Skälet för detta
ställningstagande främst deär möjlighter de reglerna i AktBsom nya

dra in enskild egendom i bodelningen.att Av hänsyn till efter-ger
arvingarnas intressen bör inte dessa möjligheter kunna ensidigt

den efterlevandeutnyttjas maken. Ställningsta andet liggervidareav AitBi linje med propositionensförslag 17 kap. l å odelnings-att
förrättare kan örordnas endast då tvist föreli i bodelniner en s-fråga. Utskottet vill också understryka det torde iatt ppast s
överensstämmelse med den allmänna rättsuppfattmngen bodel-att
ningsavtal kan ingås endastav en person.

Vad utskottet anfört hindrar inte den efterlevande maken ochatt
den avlidnes efterarvingar träffar frivillig överenskommelseen omfördelningen tillgångarna i boet för härigenom skapa klarhet iattav
egendomsfrågorna. Att sådan uppgörelse kommer till stånd ären
enligt utskottets mening önskvärt med utgångspunkt i både den
efterlevande makens och efterarvingarnas intressen. frivilligEn
överenskommelse egendomsfördelningen kan inte innefattaom anses
nå formenli bodelmng bör kunna läggas till förgrund denon men
de ning ske vid den efterlevande makens frånfálle.som s
Overenskommelsen torde kunna jämställas med föravtalett ombodelning och bli bindande för dem träffat den. Skulle vid densom
efterlevandes död kretsen efterarvingar ha ändrats, därfört.ex. att enefterarvinge avlidit och efterlämnat make eller bröstarvingar, talar
goda skäl för de nytillkomna också bör bliatt bundna ämför f.d.
ustitierådet Gösta Walins utlåtande i rättsfallet NJA 1 77 375.s.
ämväl den efterlevande makens arvin och universella testaments-ar

torde bli bundna töravtalet.tagare sak detär vidav attn annan enframtida bodelning kan visa sig tillämpning avtalet oskäligatt ären av
någon delägarna. I fallmot så bör avtalet kunna jämkas medav

analog tillämpning12 kap. 3 § AktB eller i fall med stödav vart av3 kap. avtals agen."

Uttalande Lagrådet förslaget till ändring 15i §AGLav om

Lagrådet uttalade bl.a. följande förslaget till ändring AGL.i 15 §om

"Avtal mellan efterlevande make, låt ensambodelägare, ochen vara
den bortgån sekundosuccessorer, arvsrättsliga elleres testaments-
rättsliga, fyl redan med gällande vällovligrätt funktion och ärer en

rättslig realitet. D lika avtal lagrådet vill teknisken som termsom-betecknin reel bodelande avtal kommer i den arvsord-ge ten nya-nin efterlevande make i behövas och fyllaen, som centrum,r att
elt legitim funktion i mångfald situationer. I lagstiftnings-en en

ärendet angående AktB drog lagra i sammansättningannan uppdenna fråga såsom särdeles viktig och ytterligare belysande syn-

34Se l987/88:61 justitierådet89 Mannerfelt, justitierådet Erikprop. s.
Nyman och regeringsrâdet Palm.
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punkter i ämnet kom sedan anföras föredragande departements-att av
chefen i slutprotokollet och mycket utförli tskottetav rop.1986/87:l 310 388och 1986/8LU :18 2 ff., ltsamt särss. s. s.36. Slutresultatet den nämnda diskussionen får väl säav nu as varaavtal angiven innebördatt fulltär godtagbar och ehövliav en
konsekvens den arvsordningen. Men det rättsli skalav nya om enanvändas rubriceringen bodelningsavtal för dylika avtal mel efter-anlevande make och avliden makes sekundosuccessorer får fortfarande

något oklart rättsfallet 1977NJA 375 talar föranses bodel-atts.
nin sbeteckningen motiverad;är jfr föredragandeäven departements-
che ordval i nämnda 388 mitten.ens pro s..Här tilläggasmå juri sk-telcnisk ekt. I vad priorien a som aframstår enmansdödsbo vari bode ningsavtalett enligt lagråds-som -remissens synsätt uteslutet den anledningen den efter-vore attav
levande maken saknar avtalspartner kommer kunnig boutredareen-
omdgåendetill insikt han kan tillskapa ovillkorligenattom, enbo elninistkrävandesituationzhan låter sin huvudman göra ett
symbolis arvsavstående, låt säga romille arvfallenoss en av
egendom. Demua rornilleandel måste då onkret utbrytas urarvsegendomen. Oc arvsegendomens omfattning kan inte fastställas
med mindre än den föregås bodelning.att av en

Det anförda leder till slutsatsen det meninär slöst sökaatt att
arvsskatterättsligt bortse från reellt bodelande avtal behandladörutav

Ett penndragtyp. gör kan inrangera dessa avtal iatt detman
område, där bodelning obligatorisk.är

Under alla förhållanden framstår det för lagrådet självklart attsom
reellt bodelande avtal avhandlat slag skall slå vidav nu igenom
arvsskattebeskattningen de visas inär beskattningsärendet. För att
ingen tvekan skall råda i saken föreslår lagrådet, uttryckliatt en åregel i ämnet införs i enlighet med vad nedan under 15som anges
1 AGL, något får konsekvenser för vissaäven andramom. som
bestämmelser. "

2.5.4 Doktrinen

Walin

Walin har i sin kommentar till ärvdabalken vidareutvecklat sina
synpunkter från promemorian han 375.i 1977NJAavgav s.

Walin inte formell bodelning däratt egendomen läggsanser påen ut
lotter skall kunna tvingas fram. Den efterlevande maken skulle då vara

förvalta förmögenhetsmassortvåtvungen att i stället för Detta skulleen.
enligt Walin strida syftet med reformen 3 kap.mot Däremot börav
andelstalet mellan de båda förmögenhetsmassorna kunna fastställas,

han.menar

35 ÄBSe I 59 ff.s.
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Walin bröstarvingar med efterarvsrättatt har mycketanser ett stort
behov kunna få andelstalet för efterarvatt fastställt bodelning,av genom
bl.a. för kunna beräkna sin laglottatt i förhållande till ellertestamente
gåva arvlåtaren. Han därför skall skilja mellanav attmenar man
bröstarvingar och andra efterarvingar förordaroch bröstarvingaratt
under alla omständigheter skall ha påkalla bodelning.rätt att

Vidare Walin alla bröstarvingar bör kallas till bodelnings-attanser
förrättningen icke bröstarvinge skall ha sin arvslott.om en utgemensam
Alla bröstarvingar skall också ha klandrarätt tvångsbodelning.att en

Enligt Walin bör bodelningen bli bindande för bröstarvingaräven till
dem varit efterarvingarnärmaste vid tidpunkten för bodelningensom
och därför deltagit i densamma. En sådan representationsrätt kan stödjas

ÄBandrapå regler i 6 6 §kap. avräkning arvsförskott ochsom om av
17 kap. 2 § tredje stycket arvsavsägelse.om

Agell

Agell har utförligt analyserat rättsläget bakgrund iavgörandetmot av
NJA 1977 375, förarbetsuttalandena och Walins ståndpunkter.s.

Agell understryker för sin del det rättspolitiska huvudsyftet med
makes redan 1928arvsrätt, års arvslag, nämligen makengenom att som

skall fåägare förvalta enda förmögenhetsmassa, dock testations-en utan
frihet den ärvdaöver andelen. Frivilliga överenskommelser bör kunna
ingås och bindande för någon möjlighet tvingaparternavara men att- -
fram bodelning kan inte eftersomgällande medge,rätt det skulle bryta
principen enhetlig förvaltning.om

Han kritiserar förarbetenas bristande analys förhållandet mellanav
bodelningsinstitutet 3och kap. skillnxad frånTill Walin och
departementschefen kan han inte finna uppfattningenstöd för detatt
skulle möjligt förordna bodelningsförrättare bestämmaattvara atten
andelarna, make och efterarvingarna Agells huvud-ärom oense.

för denna ståndpunktargument i formelltär bodelning hänseendeatt en
inte möjligär och därmed inte heller begäran bodelningförrättare.en orm

Agells principiella utgångspunkter leder också tillhonovm att en
bodelning och arvskifte för utlösning fleraett efterarvingarav en av
visserligen möjlig,är inte heller fådetta verkankranattmen av en
bodelning i formell mening i förhållande till eftezrarvingar, vilka inte

36 Se Den arvsrätten och metoderna för tolkning,dess SvJT 1990nya
ff.1s.
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varit och inte helller kunnat i förfarandet. Möjligen skullepartervara- -
sådan efterarvinge ÄB,kunna påkalla tillämpning 3 3en kap. § dvs.av

göra gällande vederlagsanspråk, med de praktiska begränsningar en
sådan möjlighet dock skulle ha.

I sin analys uppehåller sig Agell också vid betydelsen 12 kap. 2 §av
ÄktB i sammanhanget, dvs. för efterlevanderätten make förklaraatt att

Ävenhan behåller sitt giftorättsgods. denna möjlighet enligtär Agell
svår förena med avsaknadenatt formell bodelning, principenav en som

sammanhållen förmögenhetsförvaltrxing förom en make. Angåen-anger
de ÄktBAgells argumentation för 12 kap. 2 § böratt avskaffas se

2.6.4.avsnitt
Slutligen kritiserar Agell Lagrådets introduktion i arvsskattesamman-

hang "reellt bodelande avtal". Agell detav saknar civilrättsligattmenar
grund i linje med hans uppfattning oförenligheten mellan formellom-
bodelning och arvsreglema. Han understryker konstruktionen medatt
reellt bodelande ÄktB,avtal kompliceras bl.a. 12 kap. 2 § kanav som
inbjuda till icke civilrättsligt genomtänkta beslut för nå skattemässigaatt
fördelar.

2.5.5 Rättsfallet RH 1993:7

I rättsfallet RH 1993:7 hade Göta hovrätt ställning till huruvidaatt ta
efter makes död sektmdosuccessorer hade begärarätt förordnandeatt av
bodelningsförrättare. Hovrätten konstaterade rättsläget oklartär ochatt
anförde:

Före ändringarnai ärvdabalkeni samband med äktenskapsbalkens
införande har dan interätt tillkomma efterarvingar. Starkaansetts
skäl talar visserligen för dessa ändringar bör medföraatt efter-att
arvingar tillerkänrxs möjlighet begära förordnande bodelnings-att avförrättare. Frågan dock den den bör lösasstvxnes arten attvara av
lagstiftningsvägen. finnerovrätten därför inte skäl frångå den
uppfattning gälla tidigare."ansettssom

överväganden2.5.6

Av det föregående framgår det i skilda sammanhang gjortsatt gällande
frivilliga "överenskommelser"att fullständig uppdelning boetom en av

kan ingås mellan den efterlevande maken och den avlidnes efterarvingar.
Ett sådant "reellt bodelande avtal" tilläggs också arvsskatterättslig
verkan uttryckligen i 15 §att omnämnas l AGL.genom mom.
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Olika åsikter möjliga tolkningar nuvarandede reglernaom av om
bodelning har dock förts fram. Något direkt vägledande avgörande från
Högsta domstolen finns inte. Det finns behov förstortett attav
framtiden lägga fast vad bör gälla efterlevande makenär ärver,som
eftersom fallen sekundosuccession reformen typiskt harav settgenom
ökat och kommer öka.att

Fullständig bodelning eller andelsbestanming

De reellt bodelande avtalen innebär faktisk uppdelning egendomenen av
och leder till den efterlevande maken kommer förvaltaatt tvåatt egen-
domsmassor, med full äganderätt och med fri förfoganderätt.en en
Frågan dåär sådan uppdelning skall kunna tvingas fram efter-om en av
arvingarna den efterlevandes vilja.mot

Utgångspunkten bör här, bl.a. framhållits i doktrinen,som vara
ÄB,grundtanken bakom reformen 3 kap. nämligen den efter-attav

levande maken bara skall behöva förvalta förmögenhetsmassa. Omen
formlig bodelning den efterlevade maken tvingas förvaltagenom en att

förmögenhetsmassortvå skulle värdet arvsrättren för make minskaav
kraftigt. Det skulle innebära uppenbar risk för praktiska komplika-en
tioner och tvister. Den efterlevande maken själv :har inte heller något
behov fullständig bodelning för klargöra testationsrätten. Förattav en
efterarvingarna, inte dödsbodelägarna,är bøör tudelningsom en av
egendomen egentligen sakna värde, länge denså fria förfoganderätten
finns kvar.

Av det sagda följer det inte finns anledningnågon införaatt regleratt
innebär fullständig bodelning med lçttläggningatt skall kunnasom en

tvingas fram någon sida. Uttryckliga sådanregler överens-av om en
kommelse därförär heller inte nödvändiga.

Behovet de inblandadesatt, samstämmiga vilja, få tilloavsettav egen
stånd beslut andelsbestämning,ett dvs. fastställande andels-om ett av
talen mellan den del boet den makenefterlevande har med fullav som
äganderätt och den del boet han frii förfoganderätt,har medav utansom

detta följs lottläggningatt föremål,avseende kvarstårkonkretaav en
dock.

Såsom framförts i debatten i doktrinen ñnnas berättigatkan dett ett
intresse såväl hos den efterlevande maken efterarvingarnahos attsom
få de aktuella andelstalen fastställda. de fallDetta i därgäller vanligen
hälftendelning inte skall ske vid det andra dödsfalllet, på grundt.ex. av

den efterlevande maken haratt enskild Den efterlevandeegendom. kan
Ävenvilja hur andel kanveta bort.stor efter-testamenteratssom
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arvingarna kan olika anledningar vilja beräkna sin lott, i det fallav t.ex.
den efterlevande maken åberopar 12 2kap. §

Till skillnad från formlig bodelning innebär inte fastställandeen ett
andelstalen ingreppnågot i den efterlevandes möjlighetav förvaltaatt

egendomsmassan. Fastställs andelstalen redan vid det första dödsfallet,
undviks också framtida tvister och förutsebarheten ökar beträffande den
framtida uppdelningen boet. Det vidareär lättare fastställa värdenaav att

tillgångarpå och skulder i boet och räkna andelstalen direkt efter detut
första dödsfallet i stället för kanske ivänta många tillår detatt andra
dödsfallet. Utredningen därför det bör möjligt såväl förattanser vara
den efterlevande maken för den först avlidnes efterarvingar, intesom
bara bröstarvingarna, framtvinga andelsbestämningatt ochen en
uttrycklig bestämmelse detta bör införas.om

Avtal andelsbestämningom

Först och främst bör det införas uttryckliga regler den efter-attom
levande maken och den först avlidne makens efterarvingar kan ingå ett
avtal andelsbestämning de är överens. Däremot skallom den efter-om
levande maken inte kunna ingå avtal andelsbestämningett med sigom
själv.

Andelsbestämningen skall med ledninggöras boets värde påav
dödsdagen inte avtalas se vidare nedan.annat Av avtalet skallom
framgå hur andel boet den efterlevandestor innehar medav som
äganderätt och hur andel han innehar med fri förfoganderätt.stor Avtalet
skall skrivas under den efterlevande maken och efterarvingarna.av

Möjligheten ingå avtal andelsbestämningatt bör inteom vara
inskränkt till viss tid efter dödsfallet avtal bör kunna träffas underutan
den efterlevande makens hela livstid.

Andelsbestänming dödsboförvaltareav

Vill bara eller några de inblandade få till stånden andelsbe-av en
stämning bör det finnas möjlighet kunna begära det förordnasatten att

dödsboförvaltare se avsnitt 6. Denne får sedanen själv besluta i
frågan. Till skillnad från frivillig överenskommelse andels-en om
bestämning bör framtvingad andelsbestämning endast kunna ske ien
nära anslutning till dödsfallet. begäranEn härom bör därför inte få
framställas än efterår det bouppteckningenett avslutades.senare att
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Dödsboförvaltaren skall handlingupprätta andelsbestäm-överen
ningen. I denna skall tillgångarna och skulderna dödsdagen tasper upp
till sina värden. Andelsbestämningen skall denspegla verkliga för-
delningen mellan det den efterlevande med fullhar äganderättsom resp.
fri förfoganderätt. För dettauppnå resultat de verkligamåste värdenaatt

och inte enbart bouppteckningsvärdena.anges
Av betydelse vidareär vilken värderingsdag dödsboförvaltarensom

bör lägga till grund för beslutet andelsbestämning, dödsdagen liksomom
i bouppteckningen, eller den dag andelsbestämningen äger dvs.rum,
motsvarande vad normalt gäller vid bodelning och arvskifte.som
Argument kan föras fram för båda alternativen. Fördelen med dödsdagen

Ävendenär entydigtär bestämd. dödsdagenatt värderingsdagom som
kan upphov till förändringar rubbar balansen, exempelvisattge senare

kursutveckling eller förändring marknaden i övrigt, bör dengenom
likväl väljas. På så får enkelsätt och klar regel och ingen kanman en

exempelvis förhala andelsbestämningenatt påverka och spekuleragenom
i vilken dag skall avgörande. Dödsdagen ocksåärsom vara mest
naturlig, eftersom det till den dagenär andlelarna, i likhet medsom
andra rättigheter hänför sig till arvlåtarens eller död, kantestatorssom

Ärknutna.sägas den efterlevande maken och efterarvingarnavara
överens dödsboförvaltaren skall frånutgåatt dag hanärom en annan
dock bunden detta.av

I den handling dödsboförvaltaren upprättar skall sedan andelarnassom
storlek Däremot skall inte lottläggningnågon göras.anges.

Dödsboförvaltaren skall skriva handlingen.under
En dödsboförvaltares andelsbestämningbeslut bör kunna klandras,om

Gemensamma bestämmelser m. m.

En överenskommelse andelsbestämning mellan den efterlevandeom
maken och efterarvingarna eller beslut andelsbestämningett om av en
dödsboförvaltare bör binda dem avlidneden först makenärver närsom
den efterlevande maken dör. Detta står väl överensstämmelse vadi med

ÄBgäller arvsavsägelse enligt 17 jfrkap. 2 § vad anförts isom som
doktrinen ovan.

Utredningen har övervägt det tillmed hänsyn främst tredjeom mans
intresse bör finnas möjlighet handling andelsbestämningatt en om
registrerad hos någon myndighet. Utredningen har dock funnit att
eftersom någon formögenhetsöverföring ellerfaktiskt rättsligt inte sker
vid andelsbestämning finns det heller inget behxov publicitet elleren av
andra sakrättsliga arrangemang.
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ÄktBVilka effekter 12 kap. 2 § bör få i arvsrättsligt hänseende
behandlar utredningen i avsnitt 2.6.

Något reellt bodelande avtalom

Enligt nuvarande ordning skall alltså "reellt bodelandeett avtal", dvs.
Lagrådets tekniska nykonstruküon 1987i års arvsskatteärende prop.
1987/88:6l, innefatta konkret uppdelning boet för godtas ien attav ett
skatteärende. Ett avtal enbart går på fastställa grundernaut förattsom
blivande bodelning och arvskifte, dvs. andelarna, duger inte. Som
framhållits i doktrinen innebär fasthällande denna regelett syftetattav
med makes nuvarande går förlorad.arvsrätt Möjligheten förvalta boetatt

förmögenhetsmassa, bärande inslagsom i familjerättsreformen,en ett
står inte längre till buds.

Med utredningens förslag möjlighet till andelsbestämning börom
behovet institutet "reellt bodelande avtal" i ljus.av Medett nyttses
hänsyn till den översyn arvsskattereglerxia i Regerings-görsav som nu
kansliet, avstår utredningen, frånnämnts, lämna förslag tillattsom
utformning bestämmelser i AGL. Utredningenav utgår docknya från

följdändringar iatt anledning utredningens förslag beaktas i detav
fortsatta lagstiftningsarbetet.

2.6 Jämkning vid bodelning

Utredningens bedömning: Nuvarande regler jämkning vidom
bodelning behålls.

2.6.1 Inledning

När bodelning sker skall normalt hälftendelningen göras makarnasen av
giftorättsgods enligt reglerna lli kap. Från huvudregeln om
hälftendelning finns dock undantag i 12 kap. Här ñnns olikatvå
bestämmelser jämkning vid bodelning. Den regeln sikteom påtarena
bodelning med anledning ÄktBäktenskapsslcillnad 12 kap. l § ochav
den andra regeln handlar bodelning med anledning makes dödom av en

ÄktB.12 kap. 2 § Förutsättningarna för jämkning olikaär i de båda
fallen.

ÄktBBeståmmelseni 12 kap. 2 § har kritiserats i doktrinen.
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Nedan följer kort beskrivning de båda jämkningsreglernaen av
avsnitt 2.6.2-2.6.3. Därefter redogörs för doktrinen avsnitt 2.6.4 och
utredningens överväganden avsnitt 2.6.5.

ÄktB2.6.2 12 kap. 1 §

ÄktB12 kap. 1I § föreskrivs följande.

denI mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd tillävenmen
makarnas ekonomiska förhållanden och omständighetema i övrigt är
oskäligt make vid bodelning skall lämnaatt egendom till den andraen
maken i den omfattning följer 1J kap. skall bodelningen ställetisom av ,så den förstnämndagöras maken får behållaatt gijiorätts-sittmer av

Ärgods. make försatt konkursi bodelningen skall förrättasnär elleren
finns det andra särskilda skäl delainte makamas gijiorättsgods, skallatt
varje make behålla sitt gifiorättsgods sin andel.som

Första stycket gäller inte vid bodelning med anledning makes död.av en

ÄktBBestämmelseni 12 kap. l § tillkom i samband med familjerätts-
reformen 1988.år

Tidigare fanns regel jämkning bodelning 13i kap. 12 §en om av a
GB. För jämkning skulle få skeatt enligt den regeln krävdes att en
tillämpning de vanliga bodelningsreglerna skulle leda tillav ett
uppenbart orimligt resultat. Härigenom begränsades starkt möjligheterna

ÄktBjämka. I den 12att regeln i kap. l § har denna begränsningnya
tagits bort, avsikten alltjämt jämkningär endast skall förekommaattmen
i undantagsfall.

ÄktBEnligt 12 kap. 1 § får jämkning alltså ske det med hänsynom
särskilt till äktenskapets längd till makarnasäven ekonomiskamen
förhållanden och omständigheterna i övrigt oskäligtär med en
likadelning. Regeln har enligt förarbetena utformats på detta forsätt att
markera den i första hand avseddatt är tillämpas depå kortvarigaatt
äktenskapen. Vid sidan äktenskapets längd sägs bodelnings-av att
resultatet kan oskäligt med hänsyn till makarnas ekonomiskavara
förhållanden. Uttrycket "omständigheterna i övrigt" markerar detatt
skall göras helhetsbedömning makarnas förhållanden jämk-nären av

Ävenningsfrâgan prövas. äktenskapets längd och makarnasom

37 Se 1986/87:1 44 och ff.184prop. s.



118 makesOm arvsrätt... SOU 1998:110

ekonomiska förhållanden talar för jämkning, kan det ibland enligten
förarbetena finnas alldeles särskilda omständigheter verkar i motsattsom
riktning, det vilketsätt på den ekonomiska situationent.ex. i äktenskapet
har uppstått, makarnas hälsotillstånd eller deras utbildnings- och
yrkesstatus. Någon gång kan kanske i stället äktenskapets längd och
makarnas ekonomiska förhållanden tala jämkning andramot en men
omständigheter medföra jämkning allt bör ske.att trots

Jämkning enligt den aktuella paragrafen kan aldrig medföra att en
make får den andre makens egendom vidän likadelningmer av utanen
regeln innebär endast make får behålla sinatt egendomen mer av egen

vidän likadelning. Om det nödvändigtär överföra egendom frånen att
make till får detta ske antingen engångsunderhållen en annan, genom

eller jämkning äktenskapsförord.genom av
Upplöses äktenskap äktenskapsskillnadett efter endastgenom en

kortare tid, kan likadelning giftorättsgodset ofta framståen av som
oskälig. Detta gäller främst den maken vid äktenskapetsom ena
ingående har fört in egendom till värde i boet. Men dåstort även en
make under kortvarigt äktenskap harett betydandeärvt egendom eller
fått den gåva kan det oskäligt med likadelning.genom vara en

Med kortvariga äktenskap förarbetenabör enligt förstås äktenskap
inte har femän år. I denna tid börvarat medräknassom sådan tidmer

då makarna har varit sammanboende före äktenskapets ingående.
Femårsregeln skall dock endast riktmärke.ettses som

När jämkning sker enligt femårsmodellen skall endast begränsaden
del makarnas giftorättsgods läggas och delas. Har äkten-av samman
skapet i år, innebär delningvarat enligt femårsmodellent.ex. tre en att
endast 3/5 respektive makes giftorättsgods blir föremål förav
likadelning.

Jämkning med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden kan
endast komma i fråga det finns betydande skillnad mellanom en
makarnas nettoförmögenheter. När bedömer likadelning ärman om en
oskälig bör förarbetenaenligt beakta orsaken till denman att ena
maken har nettogiftorättsgods betydligtett större värde denän andraav

Ärmaken. orsaken ellerstörreatt gåva har tillfallitett större denarv en
maken, kan detta tala för jämkning. Det kan dockena finnasen

anledning beakta den andra maken ocksåatt har fått störreom ett arv

3 Se 186.a.a. s.

39 Se 187.a.a. s.
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eller större gåva har gått in i familjehushållningenen eller densom
ekonomin i övrigt. Detta kan dågemensamma tala jämkning.mot en

En större nettobehållning hos maken ikan andra fall bero påena
tillfälliga omständigheter inte har något samband med hur familjenssom
ekonomi har varit ordnad. Den maken har kanske tid före detena atten
talan äktenskapsslcillnad väcktes erhållit rehabiliterings-om t.ex.
ersättning eller skadestånd. Syftet med ersättningen skulle kunna
äventyras den skulle delas vid bodelningen och detta kanom vara
oskäligt den ersättningsberättigademot maken.

Om make behöver få behålla sin egendom eller vissen del därav för
sin framtida försörjning,att trygga medan den andra maken har goda

utsikter kunna försörja sig självatt erhålla denna egendom,utan böratt
det enligt förarbetena kunna utgöra skäl frångå likadelning.att en

När bedömer familjens ekonomi skall hänsynman tilläventaman
sådana tillgångar inte ingår i bodelningen. Har den makesom enligtsom
likadelningsregeln skall erhålla del i den andra makens giftorättsgods

tillgångarstora enskildär egendom eller har placeratssom isom
pensionsförsäkringar eller andra personliga rättigheter, kan det ettvara
skäl jämka. Det sagdaatt särskiltär fallet den ekonomisktnu om

maken i väsentlig grad har bidragit tillsvagare öka värdet denattt av
andra makens enskilda egendom.

Är den maken starkt skuldsatt dennes egendomena att i stort sett
går föråt skuldtäckningen, kan likadelning den andra makensen av
nettogiftorättsgods ibland framstå oskälig. I sådana fall måste docksom
enligt förarbetena bedömas vilken den andra maken harnytta haft detav

är upphovet till skulderna.som
Att konkret i vilka övriga fall jämkningmera skall skeange enligten

ÄktB12 kap. 1 § enligtär förarbetena inte möjligt. Det får bedömas
från fall till fall omständigheterna anledning till jämkning.om ger
Någon omfattande praxis finns inte.mera

ÄktB2.6.3 12 kap. 2 §

ÄktB12I kap. 2 § föreskrivs följande.

Vid bodelning med anledning makes skall.död den ejier-av en om
levande maken begär det, vardera sidan andelsin behålla sittsom

40 För ÄktButförlig Äkten-beskrivning kap.12 1 § Tottie,en av se
skapsbalken, 416 ff.s.



120 Om makes arvsrätt... SOU 1998:110

gifiorättsgøds. Om den efterlevande maken begränsar sin begäran till att
endast del sitt giftorättsgods, skall den andra sidanavse behållaen av

motsvarande kvotdel den avlidna makens gifiorättsgods, varefterav
återstoden fördelas enligt I I kap.

Bestämmelserna i15 kap. 1 3och ärvdabalken förlust tillrättom av
skall också gälla ;rågai för den efterlevanderättenarv makenom att

vid bodelning del deni avlidnes gijiorättsgods liksom beträfande
för den efterlevanderatten maken behålla giftorättsgods.sittatt

Även ÄktB41bestämmelsen i 12 kap. 2 § tillkom i samband med
familjerättsreformen.

Beträffande bodelningsförfarandet byggde giftermålsbalken på
likadelningsprincipen såväl det gälldenär bodelning vid äktenskaps-
skillnad detnär gällde bodelning med anledningsom makensav ena
död. I sistnämnda fallet modiñerades principen dock det fannsattav
vissa regler garanterade den efterlevande maken få visstsom att ut ett
minimum egendom det boet. Viktigastav dessaur gemensamma av
regler basbeloppsregeln. Några andra regler jämkningvar om av
bodelning vid makes död famis inte.

Familjelagssaklcunniga Äktenskapsbalkföreslog i sitt betänkande
SOU 1981:85 det borde införasatt möjlighet för efterlevandeen en
make vid bodelningen behållaatt sitt giftorättsgods. De sakkunniga
menade det kunde ñnnas situationer,att då strikt tillämpningen av
hälftendelningen kunde sig särskilt for dente efterlevande,ogynnsam
och modifiering denna princip därför påkallad.en Det gälldeav var
sådana situationer då den efterlevande har samlad egendomt.ex. en som

nedlagd iär aflärsrörelse eller jordbruk och det för demiaett verk-en
samhet skulle egendomen splittrades.ogynnsamtvara om

Remissinstanserna tillstyrkte förslaget eller lämnade det erinran.utan
Departementschefen delade Familjela gssakkunni uppfattning denattgas

aktuella jämkningsregeln borde införas. uttaladeHan i och föratt man
sig ktmde efterlevandetro make inteatt i behov sådanen var av en
regel, eftersom han också föreslog förarvsregel make. Men dettaen ny

inte riktigt, menade han. Den avlidne kan disponeravar sinöver
kvarlåtenskap Vidare kan det ñnnastestamente. barn till dengenom
avlidne inte är barn till den efterlevande maken. Försom att en

41 Se anförd ff.87 och ff.190prop. s.

42 Se 88.a.a. s.
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efterlevande make inte skall behöva avstå något sitt giftorättsgods tillav
den avlidnes ellertestamentstagare sådana bör detbarn finnas en
möjlighet åstadkomma jämkningatt likadelningen, menadeen av
departementschefen. Han pekade också behovet jämkningsregelav en
i sådana situationer Familjelagssakktmniga i sitt betänkan-nämntsom
de.

Den efterlevandes ÄktBtillrätt jämkning enligt 12 kap. 2 § är av
personlig Om denäven efterlevandenatur. maken skulle avlida innan
bodelning har hunnit ske, har dennes dödsbodelägare inte påkallarätt att
sådan jämkning.

2.6.4 Doktrinen

ÄktBAgell 12 kap. 2 § har diskutabeltatt syfteanser ochett att
bestämmelsen kan leda till resultat bådeär orättvisa och slump-som
artade jfr avsnitt 2.5.4. Hans synpunkter kan sammanfattas följandepå
sätt.

Grundtanken, efterlevande make inteatt skall behöva avståen
giftorättsgods till den avlidnes särkullbarn eller i sigtestamentstagare, är
diskutabel, Agell. Giftorättens centrala syfte är makarnamenar skallatt
förvärva likadelningsanspråk tillgångarpåett byggts undersom upp
äktenskapet. frågaI tillgångarsådana detär svårt gifto-om att attse
rättsanspråkens omfattning efter den makens diöd skall ensidigt, dvs.ena

äktenskapsförord, kunna bestämmasutan den efterlevande maken tillav
förfång för den avlidnes arvingar och fortsättertestamentstatgare, han.

Tanken bakom lagrummet, den efterlevandeatt maken inte skall
behöva avstå något sin tillegendom den avlidnes särkullbarn ellerav

har däremottestamentstagare, beträffandefogstörre för egendomsig
ägts redan före giftermålet, I-llärsom Agell. vi i självamöteranser

verket problem föranlett skevdelningsregeln i 12 kap. l §samma som
ÄktB på tal skilsmässa, nämligen tvivelaktiga idet giftorätts-om att
anspråk gäller i egendom föreägts Både 12äktenskapet. kap. 1 §som

ÄktBoch 12 kap. 2 § därförär i utsträckning problempåstor ett svar
skapas giftorätten kan täckaatt all egendom makesom av äger.som en

När giftorätteni 1987 års lagstiftning ñck detta vidaha kvar täcknings-

43 Se 88.a.a. s.

Agell har vid möte med utredningen redlogjort förett sin påsyn
järnkningsreglema.
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område vanligheten nuförtiden skilsmässor,trots åberopadesav ettsom
skäl, många äktenskap ändå livsvariga.att är Men denna tanke detgör
samtidigt överraskande den efterlevande maken 12enligtatt kap. 2 §
ÄktB kan ensidigt bestämma vilken verkan giftorätten skall ges, menar
Agell.

Bestämmelsens konstruktion enligtgör Agell det får olämpligatt en
slumpeffekt vilken make dör först. En "fattigare" makesom tror attsom
han kan komma avlida först får intresseatt skilja sig förrentav ett attav

gardera sinaatt arvingar och dentestamentstagareegna mot att
efterlevande maken använder sig 12 kap. 2 §av

Särskilt ÄktBviktigt när bedömer funktionen hos 12 kap. 2 § är,man
Agell, lagrummet kan åberopas den efterlevandeattanser makenav

dåäven den avlidne maken inte har några särkullbarn och då efter-
arvingarna kan utgöras antingen makarnas barn ellerav gemensamma
den avlidne makens släktingar i andra arvsldassen. Ett åberopande 12av

ÄktBkap. 2 § leder då till förändring i vad efter båda makarnasen som
död efterarvutgör efter den först döde maken efter den sistresp. arv
avlidne. Med tanke på bröstarvingar behöver detta integemensamma
spela någon roll arvsskattenän vid de två dödsfallen kanattannan
förändras.

I andra fall sekundossuccession detär enligt Agell direkt olämpligtav
den efterlevandes ensidiga förldaringatt kan påverka storleken vadav

efter båda makarnas död skall till släktingarnagå varderapå sidan.som
Det slumpartade förhållandet vilken make dött först, i kombinationsom
med den ÄktB,efterlevandes eventuella utnyttjande 12 kap. 2 § kanav
komma avgöra fördelning efteratt båda makarnas död.arvets

Agell vidare nyssnämnda förhållande haratt motsvarandeanser
olämpliga inverkani sådana fall då makar skrivit inbördes testamente om
fördelning deras egendom efter bådas död. En förklaring enligtav

ÄktB12 kap. 2 § innebär då den efterlevande maken kan handla iatt
direkt strid vad får ligga i makarnas inbördesmot som testamenteanses

fördelning egendom efter bådas död.om av
I de berörda fallen efterarv eller inbördes har dennu testamentenav

efterlevande knappast något personligt intresse åberopaattav
ÄktB12 kap. 2 § vid sidan eventuell önskan nedbringaattav en arvs-

skatten, Agell. Den efterlevande i varje fallövertar egendomenmenar
med fri förfoganderätt, vilket bortser från begränsningom man en av-
friheten göra äganderätt.att Hänsynstagandetestamente tillmotsvarar-
skattekonsekvenserna kan dock inte självständigtnågot motiv förvara
utformning reglerna giftorätt och fortsätter han. Däremot börav om arv,
skattereglerna å sidan bygga på de civilrättsliga utgångspunkternaena



SOU 1998:110 Om makes 123arvsrätt...

å andra sidan utformas så det intemen arvsskattutgår makeatt när ärver
egendom han själv ägt under äktenskapet.som

ÄktBBestämmelsen i 12 kap. 2 § torde emellertid enligt Agell i
praktiken ganska ofta utnyttjas efterlevande make, sig haav en trorsom
de tillgångarna,större för och därmed arvsskattenatt efterarvet den
först avlidne skall bli lägre. Bortsett från det civilrättsligt olämpliga i att

ÄktB12 kap. 2 § tillämpas skatteskäl, konsekvensernanärav av
fördelningen den efterlevandes kvarlåtenskap kan bli olämpliga,av kan
det mycket svårt för den efterlevande makenvara bedöma konse-att
kvenserna förklaring, han. Värderingen tillgångarav en menar av som
fastighet, bostadsrätt, lösöre eller del i företag skall nämligen i
princip ske efter marknadsvärdena vid dödsfallet, och dessa värden kan

bekant awika mycket från bouppteckningsvärdena.som Och även om
det skulle ske andelsbestämning enligt bestämmelse häromen seen ny

2.5avsnitt kvarstår det principiellt tvivelaktiga i den efterlevandeatt
maken ensidig förklaring tillåts förändragenom giftorättensen om-
fattning detutan upprättats äktenskapstörord,att villket i sin påverkartur

tillrätten efterarv för arvingarna till den först döde maken.
Om kritisk ÄktBär innebörden 12 kap. 2 §motman öppnar sigav

enligt Agell olika möjligheter till förändring. dletFör första kan lagrum-
upphävas ellermet omarbetas. För det andra bör 12 kap. 2 §man, om

ÄktB skulle upphävas, överarbeta jämkningsmöjligheten i 12 kap. l §
ÄktB för den skall täcka vissa fallatt även då äktenskap upplösts genom
dödsfall, främst efter kortvariga äktenskap. För det tredje kan man,
vilket väcker långsiktig fråga, ompröva gáiftorättensen mera täclcnings-
område, Agell.anser

överväganden2.6.5

Vid bodelning med anledning makes lhar den efterlevandedödav en
ÄktBmaken enligt 12 kap. 2 § rätt behålla giftorättsgods.sitt Dennaatt

bestämmelse har kritiserats i doktrinen, haden betydelsestormen synes
i praktiken. Några tillämpningsproblem dlen,verkar vad utredningen
kunnat timma, inte ha lett till.

ÄktB12Bör kap. 2 § förändras

ÄktB12 kap. 2 § tillkom i samband med familjeräittsreformen 1988.år
Reformens syfte framgått tidigare stärkza efterlevandevar makessom att
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ställning olikapå Detta syfte kom tillsätt. uttryck också i 12 2kap. §

Såsom redovisats i 2.4avsnitt framgår utredningens undersökningav
intentionerna bakom reformen har slagit igenomatt i verkligheten och
reformen välstår i överensstämmelse medatt allmänhetens rättsupp-

fattning det gällernär efterlevande makes ställning. Såvitt utredningen
ÄktBhar kunnat bedöma, åberopas bestämmelseni 12 2kap. § relativt

ofta och fylla viktig funktion. På detta kan andelsbe-sättanses en
stämningen och arvsskatteunderlaget påverkas.

Mot bakgrund vad utredningen det börsagtsav attsom nu anser
ÄktBkrävas starka skäl för 12 2kap. § skall upphävas.att

ÄktBDen till hårdaste kritiken 12 kap. 2 § detmotsynes avser
faktum den efterlevande maken ensidigt kanatt åberopa bestämmelsen.
Motsvarande gäller inte 12 kap. 1 § Om den efterlevande äger

ÄktBgiftorättsgods kan han åberopa 12 2mest kap. § uppnåattgenom
särkullbarn eller till denatt avlidne maken får mindretestamentstagare

i än vanlig hälftendelning hade Dettaägt kan upplevasarv om en rum.
orättvist särkullbarn och till den fattigare,som testamentstagareav

avlidne maken, har det hävdats. Dör makarna i omvänd ordning kan
däremot resultatet bli Makarna kan emellertid ha bestämt sigett annat.
för dem dör först skall den efterlevandeatt oavsett åberopavem av som
12 kap. 2 § I fallsådant spelar det ingen roll i vilken ordningett
makarna dör. Angående bestämmelsens betydelse just för frågan om
särkullbarns skydd arvsplanering, vidare avsnittmot se

Här finns onekligen konflikt mellan, å sidan, den efterlevandeen ena
makens intresse och, å andra sidan, intresset hos den först avlidne
makens arvingar. Vid avgörandet denna intressekonflikt bör enligt ut-av
redningen syftet 1988med reformårs alltjämt vägledande. Detvara
innebär efterlevande make bör prioriteras framför den förstatt avlidne
makens arvingar. Redan den omständigheten upphävandeatt ett av

ÄktB12 kap. 2 § skulle leda till försämring för efterlevande makeen
kan alltså enligt utredningen i sig tala upphäva bestämmelsen.mot att

ÄktBEtt skäl framförts 12 2kap. § förklaringarannat ärmot attsom
ÄktBenligt 12 kap. 2 § i första hand skatteskäl,görs vilket sigi iav

princip fulltär korrekt, samtidigt de civilrättsliga konsekvensernasom
viktigareär inte beaktas. I den denmån enskildes handlandemen styrts
felaktiga föreställningar gällande civilrättenspårätt område börav om

de i första hand undanröjas information och bättre rådgivning,genom
inte de civilrättsliga reglerna ändras. hellerInteattgenom argumentet

ÄktB12 2kap. § åberopas skatteskälatt därför enligtutgör ut-av
redningens uppfattning skäl upphäva bestämmelsen.attnog
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Vad ÄktBtalar alltså försagts 12 kap. 2 §som bör finnasnu att
kvar. I riktning talar den omständighetensamma 12 1kap. §att, om
ÄktB gjordes tillämplig även på bodelning anledningmed makesav en
död, antalet sannolikt skulle öka. Detta eftersomprocesser åbero-ett

ÄktBpande 12 kap. 1 § inte automatisktav leder till jämkning tillutan
många gånger besvärligatt skälighetsprövningen måste göras. En sådan

utveckling inteär önskvärd. Härtill kommer upphävande 12att ett av
ÄktBkap. 2 § skulle innebära ingrepp i de svenskaett giftorättsreglerna

och omvärdering giftorättsinstituteten faller utanförav försom ramen
utredningens uppdrag. Frågan bör därför uppmärksammas i vidareett
sammanhang, där giftorätten och inte arvsrätten istår centrum.

Sammanfattningsvis konstaterar utredningen alltså 12 kap. 2 §att
ÄktB f.n. bör finnas kvar oförändrad. Som framgått behandlarovan
utredningen bestämmelsen också särskild synvinkel i avsnittenur

Bör det krävas förrättning hållsatt en

En särskild fråga är det bör krävas förrättningattom alltid skallen
ÄktBhållas 12när kap. 2 § åberopas.

Vid övervägande denna fråga bör skilja på två situationer.av man
Den första situationen dåär den efterlevande maken inte ärensam

dödsbodelägare. I detta fall skall under alla omständigheter bodelning
förrättas.

Annorlunda detär däremot den efterlevande makenom är ensam
dödsbodelägare. Det är framgått avsnitt 2.5 enligt gällandesom av rätt
osäkert efterarvingarna i denna situation kan begäraom fullständigen
bodelning. För den avlidne makens efterarvingaratt skall få någon insyn
i vad denutgör efterlevandes giftorättgodssom vadoch denne medärver
fri förfoganderätt har i doktrinen föreslagits det bör införas kravatt ett
på förrättningatt något slag bören hållas efterlevandedenav om avser

ÄktB.åberopa 12 kap. 2att §
Utredningen har i det föregående se 2.5 föreslagitavsnitt det böratt

införas möjlighet för den efterlevandeen ochmaken den först avlidnes
efterarvingar eller vidatt oenighet begära,enas andelsbestäm-om, en
ning, dvs. fastställandeett andelstalen mellan den egendom denav som
efterlevande maken innehar fullmed äganderätt fri förfoganderätt,resp.

dennär efterlevande maken övertar hela egendomen på grund av
giftorätt och arv.

En möjlighet givetvisär införa kravatt på sådanett andels-att en
bestämning alltid ÄktBskall göras 12när kap. 2 § åberopas men en
fullständig bodelning inte äger Utredningen emellertid detrum. attanser
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för långt alltid formligär kräva andelsbestämning. Detatt att en
skulle innebära onödig formalisering och tillupphov kostnaderen ge

inte i rimlig proportion till vad skullestår uppnås. fårDetsom som
tillfyllest med den möjlighet till andelsbestämning utredningenanses som

föreslagit.

2.7 Basbeloppsregeln

Utredningens förslag: Basbeloppsregeln ñnns kvar iändrasmen
avseenden.två

Den ändringen försäkringsbelopp och ersättningena avser annan
tillfaller den efterlevande maken enligt förmånstagar-som

förordnande den avlidne. Sådan ersättning skall beaktas närav man
skall bedöma basbeloppsregeln tillämplig eller ej.ärom

Den andra ändringen får tillbakaståtestamentstagareavser som
grundpå basbeloppsregeln tillämplig. En sådanäratt testaments-av

skall ha uttrycklig till sekundosuccession interätttagare en om
följerannat testamentet.av

2.7.1 Inledning

Om arvlåtaren gift skall kvarlåtenskapen, enligt huvud-nämnts,var som
ÄB3regeln i kap. l § första stycket första meningen tillfalla den

efterlevande maken. Från denna regel finns undantag.två Den ärsom
bröstarvinge endast till den avlidne maken få sin arvslotthar rätt att ut

ÄB.vid dennes död 3 kap. l § första andrastycket meningengenast
efterlevandeDen makens kvarlåtenskapen kan ocksårätt överta sättasatt

spel till förmån för efter-någon denäntestamenteettur genom annan
levande maken. dessaI båda fall kan den s.k. basbeloppsregeln 3i kap.

ÄBl § andra stycket få betydelse.
ÄB3 kap. l § har följande lydelse:

arvlátarenVar gif, skall kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande
maken. Efierlamnar bröstarvingearvlátaren dennågon inte ärsom
efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock makens tillrättatt
kvarlåtenskapen omfattar sådan arvslottarvinges endast arvingenen om
har frán 9avstått sin enlighet med vadi irätt som anges

efterlevandeDen maken alltidhar kvarlåtenskapen efter denrätt att ur
avlidna långtmaken, så kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort
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värde den tillsammans medatt egendom efterlevandeden makensom
erhöll vid bodelningen eller den enskildamakensutgör egendomsom

bra gånger det basbeloppmotsvarar enligt 1962:381lagen allmänom
försäkring gäller vid tiden för dödsfallet. Ettsom dentestamente av
avlidna maken verkan denär i man förordnandetutan inkräktar denpá

för den efterlevanderätt maken detta stycke.isom avses

Makes rätt enligt basbeloppsregeln går alltså fore såväl särkullbarnsett
tillrätt arvslott testamente.enligttestamentstagares rättsom Enen ett

bröstarvinge helt eller delvis får stå tillbaka på grund basbe-som av
loppsregeln blir efterarvinge och får den återstående delenut av
arvslotten vid den efterlevande makens död. Vad händer medsom en
testamentstagare får tillbakastå grund basbeloppsregelnsom ärav
däremot f.n. oklart. Vägledande domstolsavgöranden saknas.

Följande exempel illustrerar problemet.
A avlider och efterlämnar hustrun E och S inte Ezsärsonen som

barn. Azs giftorättsgods 80uppgår till 000 kr och Ezs till 60 000 kr.
Skulder finns Enskild egendom ñmis A har hela sintestamenterat
kvarlåtenskap till stiftelse. S gällandegör laglottsanspråk.en Bas-
beloppet 30 000 krär

Bodelningen vardera sidan 70 000 kr. Hustrun får alltsåger genom
bodelningen 70 000 kr med äganderätt. Enligt basbeloppsregeln skall
hon ha ytterligare 4 30 000gånger kr minus 70 000 kr 50 000 kr.
Denna rätt går före alla andra arvingars och testamentstagares rätt.

S har inte gjort något arvsavstående har därförutan fårätt sittatt ut
Särlcullbarns till laglottgenast. rätt går förearv testamentstagares rätt.

Iaglotten till 35uppgår 000 kr, dvs. hälften arvslotten 70 000på kr.av
Det återstår emellertid 20 000endast kr kvarlåtenskapen. Dessa fårav

S. För resterande del blir han efterarvinge E dör.när
Stiftelsen får inget dör."Anär

45Basbeloppsregeln tvingandeär till förmån efterlevandeför den maken.
En efterlevande make däremot vill avstå från enligtsin rätt basbelopps-som
regeln torde med stöd allmänna arvsrättsliga principer kunna det.göraav

46 Avrundat basbelopp.antaget

47 Se Erikssons artikel i SvJT 1989 321 ff., Några problem meds.
anknytning till 1987 års familjerättsreform.
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stiftelsenBör i efterarvsrättexemplet ha den efterlevande makennär
dör eller har enligt utslocknaträtten på grund basbelopps-testamentet av
regelns tillämpning Frågan har varit föremål för livlig debatt ien
doktrinen se 2.7.4avsnitt där olika tolkningar gällande harrättav
förordats. En grundläggande fråga vidare basbeloppsregeln iär om
övrigt har tillfredsställande utformning.en

2.7.2I avsnitt inledningsvis beskrivning basbeloppsregelnsges en av
bakgrund. En degenomgång uttalanden gjorts i förarbetena tillav som
den nuvarande basbeloppsregeln i 2.7.3.avsnitt Slutligen följer,görs
efter redovisningen doktrinen, utredningens överväganden avsnittav
2.7.5.

2.7.2 Bakgrund

ÄBDagens basbeloppsregel 3 1i kap. § andra stycket har utvecklats ur
den basbeloppsregel 13 12fanns i kap. § andra stycket GB.som

Basbeloppsregelni 13 12kap. § andra stycket GB bodelnings-var en
regel. infördesDen 1928.år Redan dessförinnan föreskrevs 13i kap.
12 § GB bodelning sker i anledning makesnär död efter-ägeratt av
levande maken, den egendom tillkommer honom ringa,ärom som av
makarnas giftorättsgods nödigt bohag arbetsredskap ochuttaga samt
andra lösören arvingarnas lott därigenomäven skulle lida in-om
skränkning. Bakgrunden till demia regel det uppenbart denatt attvar var
efterlevande makens intressen sitt hem fullständigt splittratattav se
och sig själv avskuren från möjligheten fortfarande driva sittatt
näringsfång måste fä företräde framför arvingarnas anspråk på den dödes
kvarlátenskap.

För möjliggöra ringaredet boets sammanhållande i något störreatt
utsträckning och för regelns formalisering underlätta dessatt genom
tillämpning gjordes 1928 13 12år tillägg i kap. § GB. Tilläggetett
placerades i andra stycket och innebar efterlevande maken vidatt
bodelning i anledning den andre makens död makarnas giftorätts-av av
gods såvitt det räckte fåalltid skulle egendom till så värdeut stort att
den jämte enskild egendom tillhörde den efterlevande makensom

3uppgick till 000 kr. I tredje stycket stadgades dock regeln andraatt
stycket inte skulle tillämpas, efterlämnadeden döde bröstarvinge,om en

inte barn efterlevandetill den maken, eller barnäven utomsom var
äktenskap, hade till underhällsbidrag kvarlåtenskapen efterrättsom ur
den döde.

Värdegränseni 13 12kap. § andra stycket GB höjdes 1952 tillår
6 000 kr.
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Åt 1969 knöts storleken på det belopp efterlevandeden ñcksom
förbehålla sig enligt 13 kap. 12 § andra stycket GB till basbeloppet
enligt lagen allmän försäkring. På så kom beloppetsättom att auto-
matiskt följa förändringari penningvärdet. Värdegränsen bestämdes till
fyra basbelopp. Samtidigt ändrades undantaget tredjei stycket så att
regelni andra stycket inte skulle tillämpas den avlidne efterlämnadeom
barn under år inte också barnsexton till efterlevande.densom var

2.7.3 Förarbetena

Familjelagssakkunniga förslag

Familjelagssakkunniga ville i sitt förslag till äktenskapsbalk SOU
1981:85 behålla Ävenbasbeloppsregeln bodelningsregel.som en
värdegränsen fyravid basbelopp ville utredningen behålla. Två deav
sakkunniga ansåg dock basbeloppsregeln skulle utvidgasatt till sex
basbelopp. Däremot föreslog Familjelagssakkumiiga inskränkningenatt

basbeloppsregeln till förmån är särkullbam underav år skullesexton
utgå. Familjelagssakkunnigas förslag beträffande basbeloppsregeln i
denna del stöddes alla remissinstansernästan uttalade sig iav som
frågan. Ett antal remissinstanser liksomansågstort två de sakkunnigaav

basbeloppsregeln borde utvidgas tillatt basbelopp.att Någraavse sex
ville gå ännu längre och låta basbeloppsregeln omfatta tio basbelopp.

Familjelagssakkunniga föreslog vidare inte bara enskildatt egendom
skulle beaktas vid tillämpning basbeloppsregeln också försäk-utanav
ringsbelopp den efterlevande får vid dödsfallet förmånstagare.som som
Undantag skulle dock för tillgöras pensionrätt inte skulle ingå isom
bodelningen. Vid remissbehandlingen dockpåpekades eftersomatt
egendom den efterlevande maken erhöll intesom testamentegenom
påverkade tillämpningen basbeloppsregeln inteborde heller dettaav
gälla ñrsälcringsbeloppf

Uttalanden i propositionen

I propositionen 1986/8711 äktenskapsbalk föreslogsom attm.m.
görasbasbeloppsregeln skulle till Bakgrundenarvsregel. denom en var

orättvisa de dåvarande reglerna ledde efterarvingarna.till försom

48 Se 1986/87:l 233prop. s.

5SOU98:1l0
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Om arvlåtaren gift inteoch efterlämnade någon bröstarvingevar
tillföll kvarlåtenskapen maken. Levde vid makens död den först avlidnes
arvingar i andra arvsklassen, hade de till efterarvrätt efter den först
avlidne. Om däremot den efterlevande jämlikt 13 kap. 12 § GB ägt
erhålla hela kvarlåtenskapen vid bodelningen efter den först avlidne, var
dennes efterarvingar uteslutna från efterarv enligt 3 kap. 7 §
Departementschefen ansåg detta orättvist och ville införaatt var
efterarvsrätt även basbeloppsregelnnär omfattade hela kvarlåtenskapen.
Basbeloppsregeln gjordes till arvsregel och placerades i ärvda-om en
balken.

Departementschefen uttalade°:

det jagteharförordat basbeloppsregelnsystem utgörnya som enregel den rlevande maken fågaranterarsom mängdatte en VISS avmakarnas egendom även det skulle innebära inskränkningom en avvad skall tillfalla eller barn till den försttestamentstagare avlidnasom
maken inte barnär till den efterlevande maken. Den egendomsom

den efterlevande maken förvärvar med stöd basbeloppsregelnsom av
skall bli föremål för efterarv. Det gör egendomen i fortsättninatt enfår innehas med denrätt egendomanses samma som som enefterlevande maken dvs.ärver, med fri förfoganderätt."

I propositionen finns flera uttalanden departementschefenav att ettom
särkullbam helt eller delvis inte får sin arvslott på grundsom ut attav
basbeloppsregeln tillämpligär blir efterarvinge och får resterande delut

arvslotten dennär efterlevande maken bort.gårav Däremot sägs
ingenting vad händer med efter bådaom som testamentstagareen
makarnas död, dvs. stiftelsen itestamentstagaren exemplet ovanom
vid den förste makens död fått tillbakastå på grund basbeloppsregeln.av
Inget hellersägs vad med uttrycket "utan verkan" iom som menas
3 kap. l § andra stycket

Förutom det citerade uttalandet departementschefen finnsovan av
följande uttalanden i propositionen berör basbeloppsregeln ochsom
frågan efterarvsrätt.om

"Basbelo psregeln kommer i fortsättningen endast ha be delseskydd att
för den efterlevandeett maken anspråksom å de i denmot

avlidnes kvarlåtenskap från och barn tiltestamentstagare arvlåtaren
inte barnär tilläven den efterlevande maken. Dessasom skall

emellertid de inte frånavstår sin ellerrätt det inte ingåsom om-avtal sammanlevnad i oskiftat bo skiftas direkt vid den förstom ut-

49 Se 95.a.a. s.
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avlidnes död. Efterarvingar delsär bröstarvingar, dels den först
avlidna makens arvingar i andra arvsklassen

"Om den efterlevande maken övertar egendom med stöd basbe-avloppsre eln kan det innebära barn förstden avlidna makenatt som
har någon den efterlevandeän maken helt eller delvis inteme annan
får sin arvslott vid arvlåtarensut död. Dessa barn har emellertid rätt
till efterarv den efterlevande "51när maken dör.

"Den egendom den avlidna makens kvarlåtenskap förvärvasur sommed stöd basbeloppsregelnkommer den efterlevande få med friav att
förfoganderätt under sin livstid, med till efterarvrätt för den avlidna
makens släktingar bröstarvingar och sådana finns arvingarom- -i arvsk1assen."52andra

"Genom bestämmelserna i 3 2kap. § klargörs vad den efter-att
levande maken förvärvar med stöd den basbeloppsregeln alltidav nya
skall omfattas "53till efterarv.rättenav

"Det bör observeras barn till den först avlidna makenatt dennesomhar med någon den efterlevandeän maken skall ingå iannan
efterarvingarnas krets vidnär den efterlevande makens död skallman
fördela sådan egendom denna make har förvärvat med stödsom avbasbeloppsregeln. "54

När det gäller frågan försäkringsbelopp skall beaktas basbe-närom
loppsregeln tillämpligär uttalade departementschefen han deladeatt
remissinstansernas uppfattning i fråga,demia dvs. de inte bordeatt
omfattas vid bedömningen. Han menade det också borde beaktasatt att

regel det slag de sakkunniga hade förordat skulleen minskaav som
skyddet för den efterlevande maken och således verka i rakt motsatt
riktning de strävanden till ökat efterlevandeskyddmot ett ändringar-som

ÄBi i övrigt skulle tillgodose. Någon sådan regel dena sakkunnigasom
föreslagit ställdes därför upp.inte

50 Se 94.a.a. s.

51 Se 95.a.a. s.

52 Se 96.a.a. s.

53 Se 233.a.a. s.

54 Se 233.a.a. s.

55 Se 233a.a. s.
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Uttalanden Lagutskottetav

I motion 1986/87:L401 3 kap. l § andra stycket andratogsen
ÄBmeningen till diskussion. Motionären utgick frånupp att ett

inkräktar på den efterlevandestestamente enligt basbelopps-rättsom
ÄB:sregeln automatiskt ogiltigt.är I motionen framhölls regleratt om

bygger principen talantestamente ogiltighetatt måstetestamentesom
väckas vid allmän domstol inom viss tid. Försummas demia frist blir

gällande enligt sintestamentet ordalydelse. Ett såledesärtestamente
aldrig ogiltigt i sig. Motionären ansåg den i propositionen föreslagnaatt

ÄB:sregeln stred regelsystem och inte borde genomförasmot utan att
ha blivit föremål för rättsliga överväganden och jämförelser med
rättsordningen i övrigt.

Lagutskottet uttalade med anledning motionen följande.av

"I propositionen föreslås avliden make skallatt testamente av en vara
verkan i den förordnandetmänutan inkräktar denpå rätt som

tillkommer den efterlevande maken enligt basbelo psregeln. Enå
uttrycklig bestämmelse härom har intagits i 3 kap. l andra stycket
förslaget till ändring AB. Den föreslagna ordmngen innebär denav att
efterlevande maken inte behöver föra nä särskild talan atton om

skall 55ogiltigt itestamentet den delenvara

Utskottet fortsatte:

"Utskottet erinrar ftet med basbeloatt ärom attsgehöva enefterlevande make inte skall avstå egendom l bröstarvingar
och behållningennär i boettestamentstagare liten. Som tidigareär
nämnts denär nuvarande basbeloppsregeln i GB utformad som en
bodelningsregel. Bestämmelsen innebär praktiken att ett testamente1

inkräktar den efterlevande makens enligt basbeloppsregelnrättsom
inte kan verkställas i den delen blir helt eller delvis verkan.utan utan
Någon särskild åtgärd från den efterlevande makens sida beträffande

behövs inte förtestamentet denna effekt skall inträda. Omatt
tillämpningen den regeln i AB skulle i likhet med vadav nya som-i allmänhet gäller vid ogiltighet bygga på talantestamentes att-väcktes vid domstol inom viss tid skulle detta enligt utskottets mening
innebära försvagnin den efterlevandes ställning i jämförelseen av
med gällande ordmng. fallmån kan det nämligen riskstora vara

den efterlevande olika försummaratt iaktta tidsfristen ochattav
därmed mistegår sin rätt. Aven utskottet i och för sig harom om
förståelse för motionärens invändningar kan utskottet inte ställa sig

55 Se LU 1986/87:18 31.s.
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bakom ordning detta skullesätt efterlevandeden makenen som
sämre ställning hanän eller hon "57har ien

Vad slutligen gäller frågan utfallande försäkringsbelopp makenom som
erhåller förmånstagare skall beaktas basbeloppsregelnnärsom skall
tillämpas uttalade Lagutskottet det ansåg sådana belopp inteatt skallatt
beaktas.

2.7.4 Doktrinen

I doktrinen har livligt diskuterats itestamentstagareom en samma
situation stiftelsen i det inledningsvis angivna exemplet skulle kunnasom
bli testamentarisk efterarvinge till det den efterlevande maken ärversom
med stöd basbeloppsregeln. Nedan följer redogörelseav olikaen av
debattörernas åsikter i den aktuella frågan.

Eriksson

Enligt Eriksson kan inte frånutgå i den aktuellaatt testamentetman
situationen i avsaknad föreskriftuttrycklig eller konkretaav en

57 Se 32.a.a. s.

58Däremot utgick Lagutskottet från hänsyn skall tillatt den egendomtas
på grund efter den avlidne makentestamente tillfallersom den efter-av

levande och detta förordnandet enskildoavsett egendom ellerom avser
giftorättsgods se LU 1986/87: 18 31. fråga egendomI make fårs. somom

testamente alltså departementschefengenom Lagutskottet ha haftochsynes
olika uppfattning. Lagutskottets uppfattning Erikssondelas hansse artikelav
i Svensk Juristtidning år 1989.

59 Frågan har behandlats bl.a. av
Anders Eriksson, Några problem med anknytning 1987till års familjerätts--

reform, SvJT 1989 321 ff.,s.
Gösta Walin, Några problem i den Replik tillarvsrätten. Anders- nya

Eriksson, SvJT 1989 717 ff.,s.
Anders Agell, Den arvsrätten och dessmetoderna för tolkning, SvJTnya-

1990 ff.,1s.
Eriksson, Några ytterligare synpunkter tillämpningsfrågorpå med-

anknytning till 1987 års familjerättsrefonn, SvJT 1990 268 ff. ochs.
ÄBWalin, 1 ff.42s.-
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tolkningsdata skall tolkas innebärande att testator avsettsom att
skulle sekundosuccessor.testamentstagaren Tanken bakom dettavara

skulle då i allmänhet uppfattar detatt testatorerresonemang vara som
den naturliga lösningen i förevarande situation. Enligt Erikssons mening

detta inteär godtagbar testamentstolkning. Det handlar här inteen om
fylla I stället handlaratt detut helttestamentet. omtolkaattom

testamentsvillkoren med hänsyn till eventuellt intetestatoren av
förutsedd situation, han. denFör situationen innehåller emellertidmenar

ÄBlagen 3i kap. 1 § andra stycket uttrycklig regelen attsom anger
är verkan i den det inkräktartestamentet mån denutan på rätt som

efterlevande maken har enligt basbeloppsregeln. Att ärtestamentet utan
verkan kan inte innehåll det inteän gäller, hävdarannat attges
Eriksson. Att sådan uttrycklig regel göra avvikandemot tolkningen en

grundas bara på överväganden vad i allmänhet kansom testatorerom
den naturligaste lösningenantas Eriksson alltför djärvt.anse vara synes

Enligt hans uppfattning kan sådan omtolkning knappasttestamenteten av
komma i fråga. Eriksson hänvisar här till uttalande Lag-ett av
beredningen. Oavsett hur det förhåller sig med möjligheten tolkaatt

saknar emellertidtestamentet innehåll uttryckliga ellertestamentets

60 I betänkandet Revision ärvdabalken III SOU 1929:22 gjordeav
Lagberedningen följande uttalande testamentstollming s. 208 f..om

"Testamentstollmingens syfte år utröna de önskningar beträffandeatt
kvarlåtenskapen, åt vilka sitt förordnande velat givatestator genom
uttryck. Det är sålunda det i laga form givna förordnandet, årsom
tolkningens föremål. emellertidOm förordnandets innehåll, i ljusetsett av
vad i övrigt kan upplysas intentioner, lämnar tillräckligtestatorsom
ledning, kan sådan för vissa fall sökas i de supplerande regler, som
återfinns i 2-8 §§. Dessa giva uttryck åt den tanken, iatt testator
tvivelaktiga fall hava önskat fåantages verkställt dettestamentet på sätt,

kan förmodas för i allmänhet sig såsom dentestatorer naturligatesom
lösningen i det föreliggande sakläget. Det tydligt,är sådana regleratt
kunna givas allenast i den visamån de sig fast grundade i rådande
åskådning. Beredningen har därför också med försiktighet uppstålltstor
särskilda stadganden till ledning för testamentstolkningen, och ehuru
möjlighet icke får utesluten, domstolarna med tillämpandeattanses av
nyssnämnda tankegång även stöd lagfistade tolkningsregler kunnautan av
utfylla luckor i måste uppenbarligen därvidtestamentet, mindre
försiktighet iakttagas. Det nämligenmåste fasthållas, tolkningenattnoga
icke får, med stöd eller mindre lösa gissningar avsikt,testatorsav mer om

i tillägg tillutmynna testamentet."rena
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intolkade innehåll betydelse för frågan stiftelsen i det angivnaom
exemplet får efterarvsrätt, hävdar Eriksson. Enklast detser man om man
jämför med den situationen någon hela sinatt testamenteratsom
kvarlåtenskap till stiftelse avlidert.ex. efterlämnaroch sin makeen som
enda arvinge maken med stöd basbeloppsregelnsamt har rätt ärvaattav
hela kvarlåtenskapen. ÄBI detta fall skall 3maken enligt kap. ärva
kvarlåtenskapen med äganderätt, Eriksson. Det finns nämligenmenar
ingenting i 3 kap. l § andra stycket efterlevande makesattsom anger

förfogarätt över detatt medärvs stöd basbeloppsregeln skullesom av
inskränkt, fortsätter han. I likhet med vad gäller bröstarvingesvara som

laglott har alltså efterlevande maken såvitträtt gäller förhållandet tillatt
testamentstagare den egendom medärvs stöd basbelopps-som av
regeln belastningar. Enligt nämndautan styckes sista mening är ett

verkantestamente den förordnandetmånutan inkräktar denpå förrätt
den efterlevande maken idetta stycke kurs. Erikssson".som avses av
Den rätten är ärva egendomen med äganderätt.att Det går då naturligt-
vis inte, Eriksson, åberopaatt grund förtestamentetmenar attsom
maken bara skall fri förfoganderätt..ärva med Någon sekundo-
successionsrätt för stiftelsen kan alltså inte föreligga i det fallet. Det är
då svårt varför det skulle bli någon skillnadatt bara därför detse att
finns särkullbarn. Att däremott.ex. särkullbarnetett får efterarvsrätt
beror denpå uttryckliga bestämmelsen 3det i kap. 2 § första stycketom

Det finns inte någon bestämmelse i anslutning till basbeloppsregeln
den efterarvsrätten skulleatt verkan, Erikssonsom anger utan sägervara

avslutningsvis.

Agell

Agell vid sinutgår tolkning gällande sin uppfattningfrånrättav om
allmänna principer testamentstolkning. leder honomDet tillom
presumtionen testamentariska förordnandenatt utplånasinte genom
tillämpning basbeloppsregeln bör förvandlas till tillrättav utan en
sektmdosuccession. Han också presumtion bästsådan stårattanser en
i överensstämmelse med genomsnittlig testatorsvilja: bör,testatoren om

inte kan utredas,annat ha velat testamentstagare,presumeras att en som
skulle få tillbakastå enligt basbeloppsregeln, fåskulle tillrätt sekundo-
succession. Erikssons hänvisning till vad Lagberedningen uttalat om
testamentstollcning ändrar inte denna slutsats, eftersom skillnaden mellan
tolkningen den individuella testatorsviljan och kravet bundenhetpåav
till det formenliga inte blivit tillräckligttestamentet uppmärksammad.
Erikssons uppfattning leder till omotiverat ingrepp i testationsfrihetenett
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och till sakligt otillfredsställande resultat: Med Erikssons tolkning skulle
efterarvingar likväl få den förstärva, även avlidne maken testamen-om

bort all sin egendom till andra dem just förterat än undvika de fåratt att
något.

Walin

ÄBBeträffande uttrycket "utan verkan" i 3 lkap. § andra stycket säger
Walin avseende till utomstående det förefallertestamente tveksamtatt

bestämmelsen får efter orden. Visserligen har den efterlevandetasom
maken ovillkorlig få vadrätt fyra gånger bas-atten motsvararsom
beloppet kan fråga sig inte i så fall blirtestamentstagarenmen man om
"efterarvinge", Walin. Finns bröstarvinge till den först avlidnamenar
maken blir denne efterarvinge borde rimligen föranledatestamentetmen

bröstarvingen, frånsett laglotten, fåratt träda tillbaka för testaments-
fortsätter han. Finns inte bröstarvingetagaren, testamentstagarensynes

också böra bli efterarvinge får tillträda sin lott den efterlevandenärsom
maken avlider, Walin.menar

Om den först avlidne maken direkt har förordnat sekunde-om
succession torde det förordnandet sigstå det inte kränker bröst-om
arvinges laglott, Walin.säger Den efterlevande maken får dock alltid fri
dispositionsrätt till vad han skall enligtärva basbeloppsregeln.

överväganden2.7.5

Iillängøningsproblem

ÄBEnligt 3 lkap. § andra stycket har den efterlevande maken alltid
kvarlåtenskapenrätt efter den avlidna maken,att så långt kvarlåten-ur

skapen räcker, egendom till så värde den tillsammans medstort att
egendom den efterlevande maken erhöll vid bodelningen ellersom som

denutgör makens enskilda egendom fyra basbelopp, den s.k.motsvarar
basbeloppsregeln. Ett den avlidna maken verkantestamente är utanav
i den förordnandetmån inkräktar denpå efterlevande makens enligträtt
basbeloppsregeln.

Basbeloppsregeln tidigare bodelningsregel gjordes ivar en men
samband med familjerättsreformen till arvsregel. Den regelnom en nya
har upphov till tillämpningsproblemgett två slag.av

Först och främst kan basbeloppsregeln leda till komplicerade be-
räkningar olika andelar. Så kan fallet exempelvis då det finnsav vara



SOU 1998:110 Om makes 137arvsrätt...

barn, särkullbarn och och dessagemensamma inte fårtestamentstagare
hela -sitt vid det förstaut dödsfallet grundl efterlevandearv attav

maken har tillrätt egendom med stöd basbeloppsregeln. I dessaav
situationer uppstår också lätt konflikter mellan inblandadede personerna.

Det andra problemet i vissa falltestamentstagares rätt då bas-avser
beloppsregeln tillämplig.är I doktrinen har framgått diskuterats hursom
basbeloppsregeln skall tolkas när får stå tillbaka påtestamentstagareen
grund basbeloppsregeln. Har då helt förloratav testamentstagaren sin

enligträtt eller har hantestamentet till sekundosuccessionrätt

Behövs basbeloppsregeln

Syftet med basbeloppsregeln är den efterlevande makenatt ge ett
minimiskydd. Den efterlevande skall inte vid makens dödsfall ställas helt

ekonomiskt stöd. Makesutan till skillnadarvsrätt är från bröstarvinges
laglott inte skyddad på justsätt än basbeloppsregeln.annat Engenom
make kan alltså vad basbeloppsregelnutövertestamentegenom anger
beröva den andre maken dennes arvsrätt.

Hur fungerar då basbeloppsregeln i praktiken Fullgör den alltid sitt
syfte

Naturligtvis ñnns det fall där basbeloppsregeln får den verkan som
varit avsedd, detta gäller långt ifrån alla fall. vissa dödsbon finnsmen
det i ingen behållning. dessaI dödsbon fyllerstort sett basbeloppsregeln
ingen funktion eftersom inte finnsdet någon egendom ärva med stödatt

regeln.av
I andra fall får den efterlevande maken i samband med dödsfallet

försäkringsersättning grund eller flera förmånstagar-ettav
Ävenförordnanden den avlidne. sigdet här röra hundra-kanav om om

tusentals kronor kan basbeloppsregeln tillämpligändå bli eftersom
försäkringsersättning inte skall beaktas vid tillämpning.regelms Detta

den efterlevandetrots att tack försäkringsersättningen egentligenvare
inte i behovär egendomen han får basbeloppsregeln.med stöd Attav av
basbeloppsregeln skulle leda till sådan överkonnpensation stämmer
mindre väl med dess syfte skyddsregel.som

En grundläggande fråga basbeloppsregelnär alls bör kvar.om vara
Denna fråga destoär berättigad det framgått basbelopps-mera attsom
regeln inte tillämpas så ofta vid skiften. Anledningen härtill är att
bodelnings- skiftesvärdenaoch sällan är så låga den blir tillämplig.attt
En sak basbeloppsregelnär kanskeatt tillämpats i arvsskatte-annan
ärendet eftersom bouppteckningsvärdena lägrenormalt deäzr värdenän

utgjort utgångspunkten vid bodelningen skiftet.ochsom
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kanDet denna bakgrund starkt i frågamot sättas basbeloppsregelnom
bör kvar. Det dock talar för det de dödsbonär där det finnsvara som
egendom endast i begränsad omfattning och där försäkringar saknas.
Skulle basbeloppsregeln bort skulle det slå hårt den efterlevandetas mot
maken i dessa fall. Härtill kommer basbeloppsregeln har långatt
tradition i svensk rätt och väl förankrad i allmänhetens rättsupp-synes
fattning. Den inte vill basbeloppsregeln skall tillämpasatt kansom
också konstaterats frånavstå sin enligträtt regeln. Ut-som ovan
redningen därför basbeloppsregeln allt bör fimiasatt kvar.anser trots
Den behöver dock ändras denså bättre uppfyller sitt syfte bliratt samt
tydligare och lättare tillämpa. På så bör ocksåsätt antaletatt kompli-
cerade och tvistiga kvot- och andelsbestämningsfall kunna minska.

Skall försäkringsbelopp beaktas vid beräkningen

I den gällande lagtexten vid tillämpningen bas-nu attanges man av
beloppsregeln skall beakta den egendom den efterlevande makensom
erhöll Ävenvid bodelningen och den makens enskilda egendom. det som
tillfaller efterlevande make på grund skall beaktasen testamenteav
enligt Lagutskottet. Däremot skall försäkringsbeloppnämntssom som
tillfaller den efterlevande maken på grund förmånstagarfcârordnandenav
inte räknas in.

I situation där basbeloppsregeln tillämpas och den efterlevandeen
maken får försäkringsersättning på grund eller flera förmånstagar-ettav
förordnanden alltså den efterlevande dubbelt skydd: dels för-ges ett
säkringsersättning, dels egendom med stöd basbeloppsregeln. Tvåav
parallella skyddssystem verkar samtidigt. Detta går längre detän
uttalade syftet med basbeloppsregeln och innebär samtidigt andraatt
arvingar kan tillbaka.stå

.En bröstarvinge tillämpning förmånstagarfcir-attsom ettanser en av
ordnande skulle leda till resultat oskäligtär kan väcka talanett som
enligt 104 § lagen l927z77 försäkringsavtal förordnandetattom om
skall jämkas så försäkringsbeloppet helt elleratt delvis tillfaller
bröstarvingen. Vid prövningen skall domstolen särskilt beakta skälen för
förordnandet den efterlevandes och bröstarvingenssamt ekonomiska
förhållanden.

Utredningen dock jämkningsmöjligheten i försäkrings-attanser
avtalslagen inte räcker för komma till rätta med problemen kringatt
basbeloppsregeln, särskilt inte bakgrund vadmot sagtsav som ovan om
basbeloppsregelns syfte. En förändring skulle leda till bättre balanssom
mellan den efterlevande makens och andra arvingars intressen vore om
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vid tillämpning basbeloppsregelnman skulle beaktaäven för-av
sälcringar. Ett inkluderande försäkringar vid basbeloppsregelnsav
tillämpning sätter den efterlevandes skyddsbehov i centrum.

Utredningen det närmast sigatt stötande inteanser beaktater de,att
många gånger omfattande, försäkringsbelopp kommer densom
efterlevande till del. Enligt utredningen tiden därförär låtaattmogen nu
också ñrsåkringsbelopp och ersättning enligt förmånstagarför-amian
ordnande beaktas vid bedömningen basbeloppsregelns skydds-av om
mekanism skall utlösas. Ett sådant ställningstagande ligger också väl i
linje med den allmänna försäkringarpå och andra skyddsåtgärdersyn

kommit till uttryck bl.a. i rättshjälpsreformensom nyligen, där det
allmännas för rättsskyddet i större utsträckningansvar sker med
beaktande den enskildes försäkringsskydd°k Det förtjänarav eget också

anmärkas privataatt pensionsförsäkringaratt och individuellt pensions-
sparande i större utsträckning framgent tänktär ingå i bodelning medatt
anledning äktenskapsslcillnad.av

Förmånstagare kan insättas till livförsäkringar, olycksfalls- och
sjukförsäkringar pensionssparande.samt

Livförsäkringarna delas civilrättsligt in i kapitalförsäkringar och
livränteförsälaingar Med kapitalförsäkring försäkringavses en som
faller med förhandut bestämt beloppett betalas vid ochsom ut ett

tillfälle eller delas flerapå utbetalningstillfällen.samma Livränteför-upp
säkringar betalas periodiskt det utfallandeut beloppet inteärmen
bestämt på förhand.

Inom skatterätten sker uppdelning livförsälcringar efter andraen av
grunder i pensionsförsäkring kapitalförsälcring.och Den skatterättsliga
indelningen medför helt gränslinje kring begreppet kapital-en annan
försäkring denän civlirättsliga indelningen; I kommunalskattelagen
1928:370 finns definition vad penisionsförsäkring.en är Allav som

livförsälcring i skatterättsligäramian mening kapitalförsälding.

l Se rättshjälpslagen 1996:1619 och 1996/9729.prop.

62 Se 1997/982106.prop.

3 102, 118 och 122 §§ FAL kap.4 4 § lagen 1993:931samt in-om
dividuellt pensionssparande.

6 Se 102 och 118 §§ FAL.

65 Se 1997/98:106 ff.11prop. s.
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Till skillnad från kollektiva försäkringar gruppförsäkringar och
kollektivavtalsgrundade försäkringar har individuellt tecknade livförsäk-
ringar sparande.ett moment av

Någon skillnad bör enligt utredningen inte mellangöras belopp av
engångskaraktär och periodiskt utfallande belopp. Visserligen beaktas de
periodiskt utfallande beloppen också den efterlevandenär söker olika
sociala förmåner, utredningen har ändå för de skallävenstannatmen att
omfattas basbeloppsregeln. Alla försäkringsbelopp den efter-av som
levande får vid den först avlidne makens död grundpå förmånstagar-av
förordnanden gjorda denne bör alltså beaktas. Periodiskt utfallandeav
belopp får vid värderingen kapitaliseras. Någon skillnad bör inte heller

mellangöras kollektiva försäkringar och enskilt tecknade försäkringar.
Den omständigheten avtalsslutandet sker olika bör i dettaatt sätt
sammanhang inte tillmätas någon betydelse.

Genom beakta de beloppatt blir basbeloppsregelnsangettssom nu
roll skyddsnät tydligare. Därmed minskarett yttersta också behovetsom

dess tillämpning, vilket i sin leder till antalet fall komplice-av tur att av
rade andelsbestämningar vid den efterlevandes död kan minskaantas
väsentligt.

Härutöver utredningen vad gällandeatt rätt,anser som nu anses vara
nämligen testamentsbelopp till förmån föratt den efterlevande också
skall beaktas, uttryckligen bör framgå lagtexten.av

Testamentstagares rätt

En tolkningsfråga diskuterats framgått,är,som testaments-som om en
får tillbakaståtagare grund basbeloppsregeln har förlorat sinsom av

enligträtt för all framtid ellertestamentet han har till sekunde-rättom
succession. Såväl Agell Walin förordar närmast attsom testaments-

kvarstår.rätttagarens
Enligt utredningen bör utgångspunkt för framtida regleringen attvara

respektera vilja syftettestators med basbeloppsregelnutan gåratt
förlorat. Sedan den efterlevande också avlidit, saknas skäl låtaatt
basbeloppsregelns särskilda karaktär skydd för just den efterlevandeav
utsläcka vad förordnat, det kan verkställastestator med testaments-om

efterarvinge. de falltagaren I uttryckligen förordnat häromsom testator
i skall dettatestamentet självfallet respekteras. Om intetestator
uttryckligen reglerat saken, behövs tolkningsregel speglar dettaen som
förhållande. Som alltid tolkningsreglernär för skall ställastestamenten

bör försiktighet iakttas. Det emellertidär rimligtupp att anta att en
genomsnittlig skulle viljatestator testamentstagareni fall detatt ett som
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aktuella betraktas efterarvinge legala arvingar.sättsom samma som
Härmed uppnås också principiellt välgrundad likabehandling. be-Enen
stämmelse efterarvsrätt för basbeloppsregelnnärtestamentstagare,om
tillämpas, bör därför införas.

2.8 Efterlevande makes testationsrätt

Utredningens förslag: För efterlevande make har erhålliten som
egendom med fri förfoganderätt testationsrättenär begränsad endast
med avseende ideell andel behållningen och inte i frågaen av om
bestämd egendom. Denna ordning skall gälla i framtidenäven och
uttryckligen framgå lagtexten.av

8.1 Inledning

När den först avlidne maken har arvingar i första eller andra arvsklassen
denärver efterlevande maken den först avlidnes kvarlåtenskap med fri

förfoganderätt. Den först avlidne makens arvingar har då tillrätt
sekundosuccession.

ÄBEnligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen får den efter-
levande maken inte bestämma över egendomtestamentegenom som
skall tillfalla efterarvingarna. Den innebördennärmare dettaav
stadgande har varit föremål för diskussion i doktrinen. I rättsfallet NJA
1995 303 kom framHögsta domstolen till begränsningen is. att
efterlevande makes testationsrätt endast ideell andel inteochavser en
bestämd egendom.

Mot bakgrund i rättsfallutgången 1995 kritiserats iårsattav
doktrinen redovisar utredningen i det följande frågan närmare.

Nedan redogörs för bestämmelser förarbetsuttalandenoch avsnitt
2.8.2, rättsfall avsnitt 2.8.3 doktrinen avsnittkritiken 2.8.4.isamt
Slutligen följer utredningens överväganden 2.8.5.

2.8.2 Bestämmelser och förarbetsuttalanden

lagrumDet framför allt aktuellt 3 2 §är kap. Paragrafenärsom
lyder:

Lever vid den efterlevande makens död bröstarvingenågon till den först
avlidna maken eller dennes fader, moder, ellersyskon syskons av-
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komling, skall, inte i tredje stycket eller 3--5sägsannat i §§, 6 §om
tredje stycket 7eller § tredje stycket, hälften den efterlevande makensav
bo tillfalla dem dä har den bästa efter den förstarvsrätten avlidnasom
maken. Den efterlevande maken für inte bestämmatestamentegenom

egendomöver skall tillfalla den först avlidnes arvingar.som

Har bröstarvinge redan vid den först avlidna makensen död helt eller
delvis fått sitt efter denne, skall bröstarvingensut andel i denarv
efterlevande makens bo minskas i motsvarande man.

Om det den efterlevande maken erhöll i kvarlátenskapensom efterarv av
den först avlidne utgjorde andel hälftenän dettaannan av summan av

och den efterlevandes egendom efter bodelningen,arv skall arvingama
efter den först avlidne andel boeti efter denta sist avlidne.samma

Ytterligare lagrum bör beaktasett 3 kap.är 5 § Dennasom
bestämmelse lyder:

Vid delningen boet efter den sist avlidne maken vardera makensav äga
arvingar lottsin erhålla egendom, under äktenskapet tillhört densom
maken, och den sist avlidnes arvingarjämväl egendom, sedermerasom

förvärvats denne. Fastighet mä, den i värdeävenav överstiger vadom
lottend belöper, penningar lämnasuttagas, till fyllnad andraom av

sidans lott.

I övrigt skall beträffande förrättningen i tillämpliga delar gälla vad om
bodelning stadgat.är

År 1920 infördes den första regeln för make.arvsrätt Rätten tillom arv
avsåg halva kvarlátenskapen detnär efter den döde fanns släktingar
tillhörande andra arvsklassen och i övriga fall hela kvarlåtenskapen.

Först 1928 års arvslag ñck efterlevande makegenom till helaarvsrätt
kvarlåtenskapen. Samtidigt infördes till efterarvrätt för den först
avlidnes släktingar andra arvsldassen.av

ÄB17I kap. 6 § andra stycket gamla stadgades:

Skall vid efterlevande makes död del hans bo pä grund lag tillfallaav av
den först avlidnes arvingar, mä efter den sist avlidnetestamente tagas
allenast den del boet, eljest skolat tillfallaav arvingama efterav som
honom
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Lagberedningen uttalade i anslutning till detta denstycke efterlevandeatt
inte ñck testamentariskt förordnande arvingarnautesluta efter dengenom
först avlidne från deras lott kurs bo.här i den efterlevandes

ÄBStadgandet i 17 kap. 6 § andra stycket flyttades 2till kap.över
1 § arvslagen 1933.år Detta lagrum ñck då följande lydelse:

Var arvlátaren gift och lämnar efter sig bröstarvinge, tillfalle
kvarlátenskapen maken. Lever vid makens död den först avlidnes fader,
moder, syskon eller syskons avkomling, de, dåäge tilläro närmastsom

efter den först avlidne, hälften efterlevande makens bo,arv därtaga av
nedan annorlunda stadgas. efterlevandema maken genom

förordna vad sålundatestamente skall tillfalla den först avlidnesom
arvingar.

Arvslagens regler överfördes 1958år till ärvdabalken.nya
ÄBSin nuvarande lydelse 3ñck 2kap. § i samband med familjerätts-

reformen. Departementschefen uttalade då avsikten medatt systemet
med efterarv inte är efterarvingarna fåratt garantera att någonut
bestämd egendom den efterlevandenär maken har dött. Det hade enligt
departementschefen förutsatt hade dessa arvingaratt äganderättgettman
till egendomen och tillförsäkrat den efterlevande maken endast nyttjande-
rätt. Vad saken gäller i stället,är menade han, endast fördela vadatt

finns kvar efter den sist avlidne sätt kan rimligtsom ett ochsom vara
rättvist.

ÄBEn motsvarighet till 3nuvarande kap. 5 § fanns tidigare i 2 kap.
5 § 1928 års arvslag.

I anslutning till denna paragraf underströk Lagberedningen denatt
först avlidne makens arvingar, liksom arvingarna efter den sist avlidne,
endast har till vissrätt andel kurs här behållningen i den efter-av

bolevandes

66 Se NJA 1928 605 ff.s.

67 Se 1986/87:1 90prop. s.

63 Se NJA 1928 ff.329s.
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2.8.3 Rättsfallen 1983NJA 628 och NJA 1995 303s. s.

Rättsfallet NJA 1983 628s.

1983 års rättsfall är arvsskattemål. Det har visstett intresse i samman-
hanget och brukar kommenteras i doktrinen i samband med efter-att
levande makes testationsrätt diskuteras. Omständigheterna följande.var

Genom Åkei uni 1964 förordnadetestamente J och hans hustru
Märtha bl.a.J följande: makarna överlevde den andre skulleen av som
med äganderätt erhålla all boets egendom. Vid den efterlevandes död
skulle den då i boet befintliga egendomen först vissaav legat utgå. Bl.a.
skulle Oscars församlings skyddsförening, Stockholm, erhålla fastigheten
Overby 1:96, Resarö. Sedan legaten utgått, skulle återstoden avbehållningen fördelas mellan antal angivnaett med för ochpersoner vardem angiven andel. Skulle någon dessaen av ha avlidit föreav personer
testamentsgivarna skulle dennes i stället lika fördelasott mellan
skyddsföreningen och legatarie.en annanÅke J avled i februari 1968 och efterlämnade enda dödsbo-somdelägare ÅkeMärtha I boupäeclcningenefter J antecknades fastig-
heten Overby 1:96 såsom J giftorättsåods.e :s

I i maj 1975ett upprättat örordnade Märthatestamente med
ändring det inbördes såvitt i fråga,testamentet,av är skydds-attnuföreningen i stället för fastigheten Overby 1:96 skulle erhålla kontantett
hello/Fp10 000 kr.om

ärtha J avled i november 1975. Inbougpteckningenefter henne
bland tillgångarnaugpto fastigheten Over 1:96s till värdeett av3 kr. Dödsboets behållnin 2 9till 745 83kr öre.angavs

Vid arvsskattens bestämman tingsrätten legatet tillupptog skydds-e
föreningen i enlighet med bestämmelserna i Märtha J tilltestamente:s10 000 kr, 5 000 kr härröraansågs från vardera makensvarav andel.

Dödsboet efter Märtha J anförde besvär och rkade skydds-att
föreningen vid skattläg skulle ha erhål såsom legat efteransesÅke hälftenJ fastig Overby 1:96 och såsom legateten efterav Märtha

belopp 10 000 kr och arvsskatten grund häravom att skulle
an as.

Sedan hovrätten delvis gått dödsboet till ochmötes Kammarkollegiet
besvärat sig, anförde Högsta domstolens majoritet bl.a. följande.

"Det inbördes får med hänsyntestamentet till det inledande för-
ordnandets ordalydelse och innehåll itestamentets övrigt ansesinnebära, efterlevande maken skulleatt erhålla den först avlidnes
kvarlåtenska även däri ingående egendom efter bådas dödsom-skulle å saklegatut med fri förfoganderätt.som -So amåår HovR:ns beslut fanns boet vid Märtha J dödav 1 :sden J gare tillhöriga fastighetenOverby 1:96,e enli detsominbördes skulle vitestamentet den efterlevandes d"d lfalla
skggdsföreningen.Märtha harJ enligt det förut sagda vid J döde :sÅkellit J andel i boet med fri förfoganderätt.er Hon har:s därmed

ägt förfogaatt testamente över egendom vidgenom hennessom

69 JustRzn Westerlind, Höglund och Ehrner.
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död ingick i denna andel. Förordnandet inbördesi det testamentet
angående fastigheten saklegutgör och värdedess högreett är än

det inom värdetatt den på J belöpande andelen boetryms av e avvid Märtha J död. Fastigheten tillhör följaktligen denna andel.:s
Av det sagda följer Märtha J föror%andei 5att dtestamentet:s

maj 1975 rörande Overby 1:96, i strid med J förordnandei dete :sinbördes är verkan.testamentet, Vid arvsbeskattningenutan i
anledning Märtha J död skall således Overby 1:96 i sinav :s anseshelhet ha tillfallit skyddsföreningen å grund förordnandet i detav
inbörgis och därvid lika edestestamentet i sin helhet härröraansesfrån J andel i boet.e :s

Vid vna förhållande har Märtha förordnandeJ ian testamentet:s
5d 975 penninglegat till skyddsföreningen ersättningom somför fasti uppenbarligen givits undereten oriktiga förutsättningar ocbör frå "nnas verkan."

.

justitierådTvå slciljaktiga. De ansåg halva derålaktuellafastivar att -heten skulle tillfalla skyddsföreningen legat efter ke J och 5som
kr legat efter Märthasom

Rättsfallet 1995NJA 303s.

Nils L avled i 1970.november Han efterlämnade dödsbodelägaresr som
hustrun Margit L och makarnas barn Birgitta L, Margaretagemensamma

NilsL, L och Anders L.
Margit L avled i december 1989. Hon efterlämnade fyranyssnämnda

barn dödsbodelägare.som
Makarna L hade 1953år inbördesupprättat följandeett testamente av

innehåll:

"Undertecknade äkta makar, Nils L och Margit förordna härmed
såsom vår vilja och vårtyttersta dentestamente, att av oss, somöverlever den andre, med full äganderätt erhålla allskall den först
avlidnes kvarlåtenskap, vad beskaffenhetoch den må.av namn varaSkulle den efterlevande in å äktenskap,skola dock våranyttav oss ingåbröstarvingar utbekomma dem medlag förrättotter

deni bestämma vilkaatt den avlidnes lösören de önska erhålla påav
ott.sin

Efter bådas vår död skall vad då vår kvarlåtenskapåterstårsom avdelas enligt lag mellan bröstarvinvåra ar.
Skulle våra bröstarvingar icke detta"nna testamente utangofordra utfående laglott redan Vld den först avlidnes död, skallav

sådan laglott utgivas skall i så fall den efterlevande maken ägamen
bestämma vilka i kvarlåtenskapen ingående värden han eller hon
önskar erhålla sinpå lott."

70 lustRzn Ulveson och Broome.
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januariI 1972 förrättades bodelning och delarvskifte i dödsboet efter
Nils L Här antecknades bl.a. dödsboets egendom skulle sedansr. att av -
bröstarvingarna gjort förbehåll laglott fjärdedelar tillfalla Margittreom -
L "giftorätts- och testamentsdel" och sammanlagt fjärdedelsom en
tillfalla bröstarvingarna. Margit L påfördes bl.a. fastigheterna Björkil
1:34 och 1:50 i Hagfors kommun.

Slutligt arvskifte förrättades i augusti 1983.
Margit L upprättade i 1986 följande innehåll:ett testamentemars av

"Undertecknad Margit förordnarL härmed såsom min viljayttersta
och efter min död skall kvarlåtenskapentestamente fördelasatt mellan
mina barn enligt följande:

Min äldste Nils skall erbjudas erhålla fastigheten Börkilson att
1:34, Hagfors kommun, med markområde och redsantaun av ps-bod enligt nedan. Fastigheten skall "rvid ha värdeett mot-anses
svarande åsatt taxeringsvärde. Detta värde skall avräknas från Nils
andel övri kvarlåtenska enligt nedan. Från fastigheten undantagetav g
markområde framgår ifoiadeskiss. Detta markområde skallav
tillfalla min dotter Birgitta läggas till hennes fastighet Börkiloc
1:60, Hagfors kommun. Birgitta skall erhållaäven fastipå eten
Björkil 1:34 befintlig redskapsbod, efter gottñmiande kansom
förflyttastill hennes fasti et.

V rdträdet eken skall kvar fastighetenpå Björkil 1:34.nnas
Min dotter Margareta skall erhålla fastigheten Björkil 1:50 enligt

faderns vilja gammalt.sen
Om Nils inte intresseradär fastigheten Björkil 1:34, skall efterav

lottdragnin mina båda döttrar erbjudas detsamma Nils.som
fingersck tidigare farbrodern Erland L:s stuga + tomt som arv

oc g va.
nlçvrligatillgångar skall till lika delar fördelas mellan mina fyra barn

e l ag.
ad bröstarvingar sålunda erhåller eller vad träder i erhållensom

egengomsställe, liksom avkastningen därav, skall deras enskildavara
om."egen

Birgitta, Margareta, Nils och Anders L överenskom att testamentet
skulle tolkas så den del Margit L:s kvarlåtenskapatt hon ägtav som
förfoga över skulle fördelas lika mellantestamente dem.genom

Anders L väckte talan Birgitta L, Margareta L och Nilsmot L och
yrkade Margit L:s från 1986att år skulle förklarastestamente sakna
verkan såvitt därigenom förordnats fördelning hälften de iom av av
hennes kvarlåtenskap ingående fastigheterna.

Birgitta L medgav käromålet, medan Margareta L och Nils L
bestred bifall till detta.

I målet upplystes fastigheterna hade utgjort giftorättsgodsatt och
tillhört Nils L och Margit L med hälften vardera.sr
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Anders L gjorde gällande Margit L hade rättsligenvarit förhindradatt
förfoga deatt fastighetsandelartestamente över hade tillhörtgenom som

Nils L sr.
Margareta L och Nils gjordeL i första gällandehand Margit Latt

hade erhållit fastighetsandelarna bodelning. De hävdadegenom
emellertid också den omständigheten Margit innehaftLatt viss delatt

boets egendom frimed förfoganderätt inte innebar någon längreav
inskränkning i hennes testationsfrihet hon inte fickän inkräkta påatt
efterkommandes tillrätt andel i dödsboet efter förstden avlidna maken.

Enighet förelåg Margit L vid sin död innehaft två tredjedelarattom
egendomen i boet med full äganderätt och tredjedel frimedav en

förfoganderätt.
I målet åberopades yttranden f.d. justitierådet Olle Höglundav

Anders L och opublicerad Agell Margit L och Nils Luppsatsen av
jr. I rättsfallsreferatet återges Höglunds och Agells argumentation
uñrligt.

domstolenHögsta föruttalade sin följande.del

"Tvistefrågani målet har anknytning till reglerna i 3 kap AB. I kapzt
behandlas frågor makes och denarvsrätt tillkommerrättom om som
den först avlidne makens arvingar i efterboet den sist avlidne.

När det gäller fall då den först avlidne maken saknar bröstarvingar
innebär refgleringen 1987liksom före års äktenskaps- ochnu,
arvsrättsre den efterlevande kvarlåtenskapenärveratt med korm, sfn förfoganderätt. förstDen avlidne makens arvin har då tillrätt- ar
sektmdosuccession, dvs vid denrätt efter evandes död.att ta arv

Genom 1987 reformårs har tillrätt med fri förfoganderättarv
införts för efterlevande make det finns bröstarvinäven när och detar,

dåär dessa har till sekundosuccessionrätt vid den rlevandessom e
frånfälle. 1987Före kundeårs reform motsvarande ordning tillska as

12Enligt l §kap AB hartestamente. nämligen 3genom p
motsvarande tilläm ning, det har förordnatstestamente attom genom
egendom till efterlevande såsom arvinge ellermakesom ommer
universell skall tillfalla sedantestamentstagare makens rättannan

hört, under förutsättning följerinte någotup att testamentet.annat av
tilltten sekimdosuccession innebär huvudregeln 3enligt kap

2 § 1 AB den först avlidnes efterarvingarnast att arvingar - -erhåller hälften boet sådant det föreligger vid den efterlevandesav
död. Denna princip är emellertid för fall modifierad,åtskilliga såsom

detnär sidan funnits enskild eller efterarvingeegendom närena en
redan Vld den först avlidnes död har fått heltsitt eller delvis.ut arv
I sådana fall kan det alltså kvotdel hälftenän boetvara en annan av

skall tillfalla efterarvingarna. Vid delningen boet efter den sistsom av
avlidne gäller princip vardera makens arvin har rätt påattsom attar
sin lott erhålla egendom under äktenskapet lhört den makensom

71 JustRm Knutsson, Magnusson, Munck, Nilsson och Lennander.
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och den sist avlidne makens arvingar även egendom sedermerasomförvärvats denne 3 kap 5 §.av
Enligt 3 kap 2 § l andra meningen AB får denst efterlevande

maken inte bestämmatestamente över egendomgenom skallsomtillfalla efterarvin Den efterlevande däremotär med denarna. -begränsning följa bröstarvinges tillrätt laglottsom oför-n av -hindrad testamentaris förordnaatt denöver kvotdel boetav somtillfaller hans eller hennes arvingar.annars egna
I förevarande mål aktualiseras frågan efterlevande make,om somvid den först avlidnes död erhållit kvarlåtenskap med fri förfogande-

rätt, kan förordnatestamente viss konkretgenom egendomatt skall
tillfal Problemet kommer därförat.a annan bestämdsom attup
egendom under den rlevandes livsti i princip inte kan hörae varetill den ideella andel maken äger med testationsfrihetsig eller till den
andel han eller hon innehar med endast fri förfoganderättsom och
således inte har rätt förordna iatt ett testamente.om

Två olika betraktelsesätt kan här anläggas. Enligt det kan ettenasaklegat från den efterlevande makens sida i princip inte få någon
verkan i fall än egendomenannat efter makens död,om genom ensådan delning i ka 5 § AB, tillförs den andelsom avses sommaken skall ha innehaft testationsrätt. En reservationanses tordeme
dock med hä till grunderna för regleringen fån göras med
avseende på så egendom tillhört den efterlevande undern som
äktenskapet eller den maken förvärvat; över sådansom senare
egendom måste den efterlevande under förhållandenalla kunnaansesförfoga legat inom för den kvotdelgenom omfattasramen som avtestationsfriheten. Det andra betraktelsesättet skulle innebära attbegränsningen den efterlevandes testationsrätt börav gällaansesendast den på den maken belöpande kvotdelen boet och såledesavinte viss bestämd egendom, oberoende egendomen underav omäktenskapet tillhört den först avlidne maken.

Det kan inte framgå sig regleringen i AB elleranses vare av avlagförarbetena vilketdera betraktelsesättet detär avsedda. Isom
rättstillämpningen får frågan därför lösas under beaktande vadav somstår i bäst överensstämmelse med regleringenssyften frånoch

taktiska npunkter är ändam lsenligt. I den juridiskamest
itteraturen det förstnämnda alternativet förespråkats fd IustRar avOlle Höglund, Festskrift till Bertil Bengtsson 247 ff; jfr ocksåse syttranden Höglund i förevarande mål. I i målet ingivenav otryckten

professorn Anders Agelluppsats har denne uttalat sigav till förmån
för det alternativet.senare

Det förstnämnda alternativet innebär den först avlidne makensatt
arvin bibehålls vid rätten å sin lott erhålla vissar bestämdatt

under äktenska til denört makenegen hinderom som et utan ettavlegatariskt förordnande från efterlevandes sida med avseende påen
sådan egendom. Ditafår i och för sig liggasägas i linje med
regleringens syften. andra sidan detta alternativär förenat med den
nackdelen giltigheten sådantatt förordnande hållsett svävandeav
under den efterlevande makens livstid och blir beroende denavöverenskommelsesom efter makens död träffas mellan arvin ocharnaefterarvingarna. Overenskommer dessa egendomen skal tillförasatt
den efterlevande makens sida blir giltigt, med skyldighettestamentet
för dennes arvingar avräkna legatet å sin andel.att Träffas i stället
den överenskommelsen egendomen tillföras den förstatt avlidnes
makens sida, blir legatet ogiltigt.
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En ordning i enlighet med det anförda möjlighet försom ger
efterarvingarna och arvin ingersätta spelatt ett atbetänkligâeter.arna ur
otvivelaktigt vissa Dessa särski framträdandeblir t ommakarna efterlämnat bröstarvingar och således efter-gemensamma
arvingarna och den sist avlidnes arvingar är För attsamma personer.
det diskuterade alternativet skall kunna tillämpas måste tydligennu

iäven detta fall form delning motsvarande den i 3en av som avseskap 5 § AB ifräga Höglund 254 Det därmed irum a a s ger
bröstarvin hand bestämma legat till föratt örmånettarnas om en
utomståen skall verkställas eller och detta oberoendee av omlegatet inom den kvotdel vilkenöver den efterlevande haftryms
testationsrätt.

Från den efterlevande makens synpunkt innebär det berördanualternativet maken för kunna bedömaatt testationsrätten kanatt
tvingas behandla den egendom tillhört den förstatt avlidnesom som

egendomsmassa. En sådan ordningseparat inte istår goden överen-
stämmelse med nderna för regleringen makes ocharvsrättav
innebär risk för praktiska komplikationer jfr bl A ellen uppen ar ai SvJT 1990 8 f och Tottie, Aktenska sbalken, 1990 258 f.s ets
kan också svårt vid arvskiftet den efterlevande kanskeatt tervara e -lån efter förstden avlidne makens död vilka föremålavgöra som-äktenskapet tillhört den eller den andre makarna.un er ene av

Till detta kommer föremålsådana har förvärvatsatt som avmakarna under äktenskapet ofta kan förutsättas ha varit da ochsamä
tilläm ning det berörda alternativetatt därför kan tilledaen av nu

saklegat år gilti i fråga hälften vissatt egendom inteet om av menbeträffande den hälften. Tvekan kan också uppkomma huran ra om
alternativet skulle tillämpas för det fall den efterlevande förordnat omlegat med avseende på sådan den först avlidne tillhörig egendom som
utgörs penningmedel eller omedelbart kan iomsättasav pengar,
såsom fordrin ellersrätter värdepaDe da nackdelarna bor aller, ianty enli med detnu om man et

de diskuterade alternativen uppfattarregelni 2ka § 1senare av st
andra menin AB så den inte egränsar efterlevanatt makesentestationsrättgbeträffande e

vissnågon bestämd egendom endast iutan
fråga ideell andel behållningen. Detta medför visserligenom en av att
den efterlevande kan bort egendom tillhört dentestamentera förstsom
avlidne, den kanske hade särskilttrots värde föratt dennesett
arvingar och dessa skulle ha haft möjlighet erhålla den sin lottatt
vid den efterlevandes död. Olägenheterna detta förhå lande fåravdock be änsade redan till denmed hänsyn efterlevandeanses vara att
haft möjlighet ritt förfoga underendomen sin livstidatt över oche
alltså kunnat avhända sig den eller gåva. Vidareörsäljning ärgenom

märka make önskaratt först,att viss bestämdhan dören att,som om
egendom skall tillfalla den andra livstiden,maken och därefterunder
hans arvingar eller viss bestämd har lighetmö,egna attperson,
förordna detta i har detta måste vidsketttestamente;om egendomen
delningen efter den efterlevande hänföras den den försttill avlidne
belöpande andelen i den dennamån förslår 1983jfr JA 628.s

En ngavvä mellan de båda alternativen i betraktandeleder detav
anförda til slutsatsen den inskränkning efterlevandei makesatt
testationsrätt följer 3 kap 2 § l börAB gälla endastsom stav anses
med avseende ideell andel behållningen och alltså inte i frågaen av

konkret endom. Detsamma måste då gälla efterlevandenärom eerhållit en
make har egendom med fri förfoganderätt testamente.genom
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I förevarande fall gällde enligt makarna Nils och Margit L:snu
inbördes den dem överlevdetestamente denatt andre skulleav som
erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap och efter bådas dödatt
kvarlåtenskapen skulle fördelas mellan bröstarvingarna enligt lag. I
målet är ostridigt Margit L vid Nils Lzs död erhöll fatt ärdedelartre

den samlade behållningen bodelning och arvski ochav genom att
fjärdedel behållningen tilldelades bröstarvingarna för till-en av

godoseende deras laglottsanspråk.av
Av det anförda följer behållningen efter Margit Latt av entredjedel föremålär för bröstarvingarnas till sekundosuccessionrätt

på grund Nils L:s förordnande i makarnas inbördes ochav testamente
tredjedel underkastadär laglottsanspråk från bröstarvingarnas sidaen

vid Margit Lzs död. Over den återstående tredjedelen har MaägitL
frittägt förfogaatt Det har gjorts gällantestamente.genom attehennes legatariska förordnanden beträffande fastigheterna inte skulle

inom för demia kvotdel behållningen. Legatengmmas ärramen av
ledes giltiga."

2.8.4 Kritik utgången i 1995 års rättsfallav

1995 års rättsfall har kritiserats Höglund i linje med den ståndpunktav
han intog i sina yttranden i målet i artikel testationsrätt.makesen om

I artikeln Höglund bl.a. HD:s dom medför den förstattmenar att
avlidne makens arvsberättigade släktingar får ställning enligtänen annan

ÄBMedan de enligt arvingarär till den först avlidne maken, får de
enligt Höglund ställning arvingar till den efterlevande maken. Inu av
den egenskapen har de till i principrätt hälften boet efter denne.av- -Över denna hälft äger efterlevande maken inte förfoga testa-genom

Den först avlidne makens arvingarmente. kan, Höglund, sägasmenar
härigenom slags laglottsrätt till halva kvarlåtenskapen. Men det ären
efterlevande maken bestämmer vad skall bli kvar åt dem, ifallsom som
han vill göra Att här talatestamente. sekundosuccession är svårt,om en

Höglund.säger
Höglund sekundosuccessionsrätten efteratt den först avlidnemenar

maken gått förlorad den testationsrätt tillerkännsgenom som nu
efterlevande maken. Det betyder också den delning skall skeatt som

ÄBenligt 3 5kap. § förlorar sin karaktär bodelning och i stället fårav
karaktär arvskifte efter den efterlevande maken, tvärt vadav emot
Lagberedningen anförde.

Högsta domstolens avgörande saknar enligt Höglund stöd såväl i
lagregleringen förarbetena, där han grundligt analyserat vadsom

72 Se Ny arvsrätt för efterlevande make, Juridisk Tidskrift, årgång 7
1995-96 4 989 ff.m s.
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Lagberedningen kan ha Han understryker också skillnad måsteavsett. att
göras mellan livsrättshandlingar, såsom och testationsfrihet,gåvor,
eftersom den markerar den betydelsefulla uppdelningen mellan fri
förfoganderätt och äganderätt.

Höglund den fria förfoganderätten suddasatt HD:sutmenar genom
dom. Ingen lärer, fortsätter Höglund, kunna peka enda del i boetut en
efter den först avlidne maken den efterlevande innehar med endastsom
fri förfoganderätt. Han äger testationsfrihet hela linjen.över Den
inskränkning återstår och innebär hälften boet skallsom nu attsom av

tillgå den först avlidne makens arvingar slagär denav samma som
inskränkning följer laglottsrätten för bröstarvingar, sägersom av

ÄBHöglund. Den överraskande tolkning bestämmelserna 3i kap.av
sålunda kommit till uttryck enligt honom anledning tillson1 ettger

förtydligande i lagen återger den först avlidne makens arvsbe-som
rättigade släktingar deras sekundosuccessionsrätt och därmed deras
ställning arvingar till förstden avlidne maken. Vill haav man en
särskild ordning för bröstarvingar, det hänt.må Men för det fallvara
bröstarvingar saknas det otillfredsställandeär med den ojämlikhet mellan
makarna ligger i den inte den andra skall kunnaattsom ena men genom

leda över egendom till den sidan.testamente egna

Överväganden2.8.5

I och 1995med års rättsfall har rättsläget klarlagts då det gäller
innebörden efterlevande makes testationsrätt. Den efterlevande fårav
enligt gällande rätt bort vilka egendomsfciremål han vill,testamentera
bara värdet härav håller sig inom efterlevandesden andel boet.av

Utredningens uppgift tillär närmast detställning nuvarandeatt ta om
rättsläget bör gälla även för framtiden.

De två betraktelsesätt diskuterats i doktrinen Höglund ochsom av
Agell och prövats Högsta domstolen sitt intresse.tillvaratarsom av var

Det betraktelsesätt förespråkas Höglund tillvaratar intressetsom av
hos den först avlidnes arvingar. Med lösning bibehållsHöglunds dessa
vid sin rätt sin lott erhålla viss egendombestämd underatt som
äktenskapet tillhört den först avlidne hindermaken legatarisktettutan av
förordnande från den efterlevande makens medsida avseende på sådan
egendom.

Agells betraktelsesätt däremot efterlevandeden makengynnar som
med hans och Högsta domstolens frihetlösning får att testamentera- -

egendomäven tillhört den först avlidne inommaken för densom ramen
andel föreligger.som
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efterlevandeellerefterarvingarnasföreträde,bör dåintresse ägaVems
bärlinjerefter desökasbörutredningen uppmakens Enligt svaret som

område.utvecklingen på arvsrättens
sedan årförfoganderättfrikonstruktionenmedhaft arvsrättMake har

såmakes arvsrättutvidgadesändringar1988 årssamband med1928. I
detinnebärDettabarn. attframförmake ävenärver gemensammaatt nu

sedandeegendommänniskor ärvervanligtmycket somär attnumera
högaställeromständighet extraförfoganderätt. Dennafriinnehar med

reglering.enkeltydlig ochkrav på en
frimedharmake ärvtefterlevandeunderlätta förFör somatt en
detviktigtunderstrukits hursammanhangolikadet iharförfoganderätt

förmögenhets-förvaltaskall behövabarasin livstidunderhan enär att
makelåtaförhöjtsinteöverhuvudtaget attharNågra röstermassa.
underrättshandlingarfrågadelar. Iskildaegendom tvåförvalta omsom

boetiegendombehandla allocksåmakenefterlevandedenkanlivstiden
behandlasskallföremålenpåtänkaintebehöverHan attpå sätt.samma

äkten-underföremålenägtmakarnaberoendeolika somvem av
egendomenmedhelstvadfårmaken göraefterlevandeDenskapet. som

bortskänkasålundafårHanden.bortförundantagmed testamenteraatt
efterlevandedenNärdenförstörasälja den,den, etc.bortbytaden,

denågotinteväl såmycketdärför attdetkan avbortmaken går vara
finns kvar.ägdemakenavlidneförstdenföremål som

isärhållaefterlevandedentvinga attriktigtdet ärFrågan är attom
förordnandentestamentariskagällerdetiföremålen boet närde olika

hanegendomborttillåta honomendast testamentera somalltsåoch att
sådanUtredningen attäktenskapet.underhar ensjälv anserägt

ställningefterlevandesdenmedvälmindreskullekonstruktion stämma
ordningsådanEnreform.1988 årsbärsyftenoch deövrigti uppsom

skullemakes arvsrättVärdetproblem.praktiskamedföraocksåskulle av
minska avsevärt.

makesefterlevandeutredningensagda attbakgrund detMot anserav
egendomsmassa vägerenda tyngrebehandla boetintresse att ensomav

defåha övertakanarvingaravlidnes attförstdenintressedet avän
speglarefterarvingarnas rätt ettmaken;denfrånhärrörföremål som

egendomfastalltframförgällerdet somättetänkande närursprungligt
över-individualiserad arvsrättochtestationsfrihetutveckling moten

makenefterlevande ävendendärförUtgångspunkten bör attflyglat. vara
äganderättfullmedinneharhanandelför den-inomframtideni ramen

Önskarvill.egendomsföremål handebortskall ha rätt testamenteraatt-
sekundosuccessorertillsaklegatförordnandendetaljerademakar göra om

egendom,till sinförhållandesläkten iolika ex-särskiljaoch avgrenar
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empelvis hänsyn till släktklenoder eller föremålandra med starkav
anknytning till viss släktgren, står det dem fritt.

För undanröja eventuell kvarståendeatt oklarhet i demia del bör
ÄB,således förtydligande 3ett göras kap. det framgårså denatt attav

efterlevande maken inte får bestämma den andelövertestamentegenom
boet skall tillfalla den först avlidnes arvingar.av som

Återbäring2.9 gåva och förkovranav

Utredningens Förslag: Möjligheterna för den först avlidne makens
arvingar väcka talan återbäringatt gåva förbättras. Pre-om av
skriptionstiden knyts till den efterlevande makens död i stället för

till gåvotidpunkten. Talan fåråtergång väckas fram tillsom nu om
det år har förflutit frånatt det bouppteokningenett efter den
efterlevande maken avslutades.

Bestämmelsen skall tillgodoräknas viss värdeökningom vem som
iuppstår dödsbo mellan makars dödsfall behållsett oförändradsom

i sak.

2.9.1 Inledning

boetNär vid den efterlevande makens död skall delas mellan hans och
den först avlidnes arvingar, skall delning ske enligt bestämmelsen i
3 kap. 2 § Detta innebär uppdelning skall skeatt enligt denen
proportion vari vardera maken ägde del i boet vid den först avlidnes
frånfálle. Enligt huvudregeln hänsyninte till boettas vid denom
efterlevande makens död i värde överstigerunder- värdeteller av
makarnas egendom vid tiden för dödsfallet.det första Från denna

ÄBhuvudprincip finns dock undantag. finnsI 3 3 §kap. bestäm-en
melse behandlar situation där dödsboet minskat i värde och isom en

ÄB3 kap. 4 § regleras några fall där dödsboet i värde mellanökat de
båda dödsfallen.

ÄBBestämmelsen 3i kap. 3 § har betydelse för den först avlidnes
efteråt-vingar, hans barn. Enligt denna skall den förstt.ex. regel avlidnes
arvingar kompenseras den efterlevande maken gåvat.ex.om genom
orsakat väsentlig minskning sin inteegendom. vederlagKan utgåav ur
boet skall gåvan eller dess värde lämnas tillbaka. Talan återgångom av
gåvan måste dock väckas inom fem frånår gåvandet att togs emot.
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I utredningens hållundersökning och på andra har hävdats att
ÄBpreskriptionsfristeni 3 3kap. § för kort och iär alltför hög grad

förhindrar vederlagsanspråk. Utredningen har därför fått i uppdrag att
överväga preskriptionstiden bör förlängas.om

ÄBI detta sammanhang bör också bestämmelsen i 3 kap. 4 §
uppmärksammas, eftersom den efter vad utredningen inhämtat ibland
leder till tolkningsproblem.

De aktuella bestämmelserna redovisas i 2.9.2avsnitt och utredningens
överväganden i avsnitt 2.9.3.

2.9.2 Bestämmelserna

§Ä1El3 3kap. lyder:

Har efterlevande maken gåva eller därmed jämförliggenom annan
handling, tillbörlig hänsyn till den först avlidnes orsakatarvingar,utan
väsentlig minskning sin egendom, skall den lott, vid efter-av av som
levande makens död tillkommer hans vederlagarvingar, tillutgå
arvingama efter den först avlidne för vad minskningen belöper åav
deras andel boet.i

Kan vederlag utgå, skall gåvan eller dess värde återböras, såframt
den gåvan insåg eller bort inse, den ändemottog arvingamasom att
efter den först avlidne till förjüng. Talan härom må dock väckas,
sedan fem år förflutit från det gåvan mottogs.

Var vid dödsfallet gåva, tillkommit under omständighetersom varom
fullbordad, densägs, må gällande, iden detmån skullegörasovan

landa arvingama efter den först avlidne till fötfång.

1928Före års arvslag fanns inget skydd för den först avlidnes släktingar
gåvor den efterlevande maken. Lagberedningenmot emellertidansågav

det borde införas regel kunde kompenseraatt den först avlidnesen som
arvingar, den efterlevande ellergåvor eljest tillbörligom utangenom

73 Se 1993/94:L404 behandlar fråganmot. den femårigasom om
preskriptionstiden bör förlängas. Lagutskottet uttalade dock det inte dåatt
fanns skäl göra någon översyn preskriptionsregeln bet.att 1993/94:LUl9av

16 f..s.
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hänsyn till den rätt tillkommer den avlidnesförst arvingarsom upp-
såtligen orsakat väsentlig minskning sin egendom.av

På Första lagutskottets inrådan ñck regeln sin nuvarande lydelse.
Bestämmelsen placerades 2i kap. 3 § arvslagen. Regeln överflyttades
sedan 1958år till 3 kap. 3 § ärvdabalken.

De avhändelser åsyftas i bestämmelsen främst tillär gåvor densom
efterlevandes arvingar. Men avhändelseräven inte har tillegna som
syfte kränka arvingarnasatt kanrätt grunda ersättningsanspråk. Ett
exempel härpå kan donation till ideellt ändamål.ettvara en

Lagberedningen följande exempel regelns tillämpning.gav
A och B giftaär med varandra. A dör först och efterlämnar 40 000

kr i giftorättsgods. B har vid denna tidpunkt 40också 000 kr i giftorätts-
gods 20 000 kr i enskild egendom.samt

A:s arvingar har vid Bzs död till 4/10rätt Bzs kvarlåtenskap ochav
Bzs arvingar har 6/10.tillrätt

B har emellertid ÄBavhänt boet 30 000 kr och 3 kap. 3 § är
tillämplig på avhändandet. harB alltså bara kvar 70 000 kr. Av dessa
skall A:s arvingar först 10ha 4/ 28eller 000 kr och Bzs arvingar 6/ 10
eller 42 000 kr. A:s arvingar skall dessutom ha 4/ 10 30 000 kr ellerav
12 000 kr. Denna från arvingarBzs alltsåtas bara fårsumma som
30 000 kr medan A:s arvingar får 000totalt 40 kr vilket denmotsvarar

de skulle ha fått avhändandet aldrig skett.summa om
Den aktuella bestämmelsen tillämplig inte baraär boetsnär värde är

mindre vid den efterlevandes död vid den förstän avlidnes död utan
också boetnär i och för sig har ökat i värde den efterlevandemen
orsakat mindre ökning vad kundeän varit.en som

Kan vederlag inte enligt förstautgå stycket finns möjlighet i andraen
stycket väcka talan återgångatt gåvan eller dess värde. Enom av
förutsättning är gåvomottagarenatt insåg inseeller bort gåvan ländeatt
arvingarna till förfång. En talan återgång väckas inom femmåste årom
från det gåvanatt mottogs.

ÄB3 kap. 4 § lyder:

överstiger boets värde vid efterlevande dödmakens dess värde vid den
först avlidnes frånfälle, skall denna förkovran tilläggas den efterlevandes
arvingar, såvitt visas egendom till motsvarande värde tillfallit denatt
efterlevande i gåva eller eller ock må boetsarv, testamente antagas att

förkovran härrör från förvärvsarbete, efter förstden. avlidne makenssom
död drivits den efterlevande.av
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Har efterlevande maken gjort skyldig till förfarande 3sig isom avses
skall, vid beräkning huruvida förkovran föreligger, kvarldtenskapen ökas
med belopp, motsvarande den minskning boet orsakatsett av som av
efterlevande maken.

ÄBförutsättningEn för 3 kap. 4 § skall tillämpas värde-äratt att en
ökning har skett mellan dödsfallen.de båda All värdeökning dockgör
inte regeln tillämplig. Hänför sig värdeölcningen till den ursprungliga

ÄBegendomen bestämmelsen i 3är kap. 4 § inte tillämplig. Sådan
värdestegring kommer båda makarnas arvingar till godo. Detsamma
gäller värdestegringen egendom i stället förträtt denom avser som

Ävenursprungliga egendomen. sparad avkastning egendomen skallav
delas sidor.mellan arvingarna på båda Det sagda innebär harattnu
den efterlevande maken förvaltat den ursprungliga egendomen på sättett

god avkastning, omfattande aktieutdelningar eller turliggett t.ex.som en
vinst på lott, skall detta komma båda sidorna tillgodo. Denen presum-
tionen torde gälla all värdeökning föreligger vid det andraatt som
dödsfallet egendomen.hänför sig till den ursprungliga ankommerDet
därför på de arvingar vill tillgodoräkna sig värdeölcningensom ensamma

styrka denna hänför sig till den ursprungliga egendomen.änatt att annat
Från huvudregeln uppdelning värdeökningen mellan de bådaom av

släkterna finns två undantag. Visas den efterlevande maken erhållitatt
egendom i gåva eller i värde värde-testamente motsvarararv, som
ökningen i boet, skall boets förkovran tilläggas efterlevande makens
arvingar. Något orsakssammanhang mellan förvärvet och boets
förkovran behöver inte visas. Som rälmasgåva måste vad denäven
efterlevande erhållit enligt förmånstagarförordnande sin farett t.ex.av

mor.eller
Det andra undantaget värdeölcning härrör från arbets-avser som

inkomster dödsfallet."den efterlevande efterhaft det första Härsom

74 Se NJA n 1928 323.s.

75 Se 324.a.a. s.

76 ÄBSe Walin I 90.s.

77 rättsfalletI NJA uttalades värdeökning1978 712 härrördeatts. som
från den efterlevandestjänstepension inte utgjorde sådan förkovran som avses
i kap.3 4 § AB.
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måste det finnas orsakssambandett mellan förvärvsarbetet och värde-
ökningen. Det måste kunna värdeölcningen härrörantas frånatt arbetet.
Bestämmelsen såväl inkomster från vanlig anställningavser inkomstsom
från näringsverksamhet.

överväganden2.9.3

3 3

ÄBEnligt 3 kap. 3 § skall den först avlidnes arvingar tilldelas kompen-
sation den efterlevande makenom gåvat.ex. orsakat väsentliggenom
minskning sin egendom. förstaI hand skallav vederlag utgå deav
tillgångar finns i dödsboet. När denna möjlighetsom är uttömd kan det
bli aktuellt återbära gåvan elleratt dess värde. Talan härom måste dock
väckas inom fem år från det gåvan mottogs.

I praktiken medför bestämmelsen återgång gåva förutsätteratt av att
det vid bodelning har kunnat konstaterasen vederlag föratt gåvan inte
kan lämnas. Det betyder möjligheten begäraatt återgångatt begränsadär
till de fall då den efterlevande dör så bodelning eftersnart att honom
kan inomgöras femårsfristen.

I utredningens undersökning har framkommit det är ganskaatt vanligt
den först avlidnesatt arvingar inte har möjlighet väcka talanatt om

återbäring ÄB,gåva enligt 3 kap. 3 § eftersomav den efterlevande har
levt i femän år efter gåvotidpunkten. Detta kanmer hårt drabba t.ex.
den först avlidne makens särkullbarn gjort avstående enligt 3 kap.som
9 § Från flera håll har därför framställts önskemål preskrip-attom
tionsfristen bör förlängas så möjligheternaatt väcka talanatt om
återgång förbättras.

Arvingarnas och gåvotagarens intressen härstår varandra.emot
Utgångspunkten bör förbättra möjligheternaatt för arvingarnavara att
kunna åberopa regeln gåvotagarensutan intresseatt fredas frånattav
överraskande anspråk eftersätts.

En förlängning preskriptionsfristen försämrar onekligenav gåvo-
situation.tagarens För återgång förutsätts dock denne insåg elleratt

borde ha insett den först avlidnesatt arvingar skadades gåvan. Detav
alltsåär bara ondtroende gåvotagare kan drabbas återgångskrav.som av

Ett sådant rättsförhållande bör dock inte hållas svävande under alltför
lång tid. En utsträckning till tio år skulle i dessa sammanhang förvara
länge.

Enligt utredningen bör fristen tvärtom kunna förkortas, i ställetmen
för knutenatt till gåvotidpunkten,som bör den inu vara princip knytas
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till givarens död. Eftersom det ofta först då den förstär avlidnessom
arvingar får insyn i boet, det rimligt preskriptionstidenär börjar löpaatt
vid denna tidpunkt. En möjlighet därför knyta fristen till justattvore
dödsdagen. I praktiken det dock först dåär bouppteckning har förrättats

alla de berörda får inblicki dödsboets ekonomiska läge. talarDettasom
för preskriptionsfristeni stället bör lcnytas till bouppteckningenatt efter
den efterlevande maken.

En regel liknande slag finns redani 7 kap. 4 § Denna bestäm-av
melse reglerar återbäring gåvor till syftet likställaär medattav som

vid laglottsbestämning. Hår hartestamente preskriptionstiden för talan
återgång lcnutits till givarens död. Talan skall dock väckas inomom ett

frånår det bouppteckningen efter arvlåtaren/ givaren avslutades. Försitts
demia tid tillär rätten talan förlorad. Med uttrycket "bouppteckningen
avslutades" normalt den förrättades."dag huvudbouppteckningenavses

ÄBUtredningen preskriptionsregeln i 3 kap.attanser en ny om
återbäring bör utformas på den i 7 kap. 4 §sätt Talansamma som

återgång vid efterarvsfallen bör alltså få väckas fram till detom att ett
har förflutitår från det bouppteckningen efter efterlevandeden maken

avslutades.

3kap.4§ÃB

ÄBUtredningen har inhämtat 3 kap. 4 § ibland upplevs svår-att som
tolkad och orättvis. Det händer förbiser värdeökningt.ex. att attman

hänför sig till den ursprungliga egendomen skall komma bådasom
sidornas arvingar tillgodo.

Att utforma regler på område aldrigarvsrättens tillupphovsom ger
tolkningsproblem och upplevs rättvisa samtliga inblandadesom som av
i alla situationer är omöjlighet. Särskilt gäller det regel för-en en om
delning värdeökning i boet mellan två släktsidor, där motsättningarnaav
kan och hänvisningar till olika eller mindrestora slumpvisavara mer-

faktorers inverkan på värdeökning kan föras fram från båda sidor.en-
ÄBDe skäl anförts för ändring 3 kap. 4 § har dennasom moten av

bakgrund inte tillräcklig tyngd. Anledning ändra bestämmelsenatt om
värdeökning saknas därför. Utredningen dentvärtom nuvarandeattanser
ordningen välär avvägd. Värdeökning hänför sig till densom ursprung-
liga egendomen bör alltså komma båda släkterna till del framgent,även
och enbart egendom tillförts gåva, ellertestamentesom genom arv,

73 Jfr rättsfallen NJA 3051930 och 1993 594.s. s.
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arbete bör tillgodoräknas den efterlevandes arvingar. Utredningen anser
alltså den ÄBatt nuvarande bestämmelsen 3i kap. viss värdeökningom
bör kvar oförändrad i sak.vara

2.10 Tolkning begreppet "full äganderätt" iav

inbördes testamenten

Utredningens bedömning: När efterlevande makeen som genom
testamente erhållit den först avlidnes kvarlåtenskap med full
äganderätt avlider, tillfaller enligt gällande kvarlåtenskapenrätt i sin
helhet den sist avlidnes arvingar. Någon hälftendelning mellan de
båda släktsidorna sker alltså inte. Denna ordning behålls.

2.10. 1 Inledning

Det är vanligt makar i inbördesatt föreskrivertestamenten den makeatt
överlever den andre skall med "fullsom äganderätt" erhålla den avlidne

makens kvarlåtenskap. Den efterlevande maken har då rätt att testamen-
bort inte baratera sin andel boet också denegen utan andelav som

härrör från den först avlidne maken. Men hur skall tolkastestamentet
den efterlevade maken inteom utnyttjar testationsrätten avseende den

andel härrör från den först avlidne makensom Skall den efterlevande
makens efterarvingar då ärva allt eller skall den del härrör från densom
först avlidne maken till dennes efterarvingar

Frågan har besvarats Högsta domstolen bl.a. i rättsfallav från årett
1950 och det nuvarande rättsläget får i och för klart. Kritik haranses
dock riktats nuvarandemot ordning och utredningen därför detattanser
finns skäl närmare behandlaatt frågan.

detI följande redovisas törarbetsuttalanden avsnitt 10.2, rättsfall
avsnitt 2.10.3 och doktrinuttalanden 2.lO.4. Slutligen följer utred-
ningens överväganden i avsnitt 10.5.

2.10.2 Förarbetsuttalanden

År 1920 infördes den första regeln för make.arvsrätt Bestämmelsenom
avsåg den situationen den avlidne efterlämnatatt bröstarvinge eller
adoptivbarn eller dess avkomling. Rätten till avsåg halva kvarlåten-arv
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skapen, det efter dennär döde fanns släktingar tillhörande andra
arvsldassen, och i övriga fall hela kvarlåtenskapen.

1928I års arvslag bibehölls den äldre ordningen såtillvida makeatt
ärvde före släktingar tillhörande avlägsnare släktled andra arvsklas-än

Make ärvde föreäven Allmänna arvsfonden. Den ändringsen. som
gjordes i förhållande till 1920 lagårs efterlevande makeattvar en
skulle, den avlidnenär efterlämnade endast arvingar i andra arvsklassen,

hela efter den först avlidne vid efterlevandesdenta död skullearvet men
de den först avlidnes släktingar andra arvsldassen dåav av som var

till efternärmast honom ha till efterarv. Efterlevanderätt fickmakenarv
inte förordna den del skulle tillfalla den försttestamentegenom om som
avlidne makens släktingar. Reglerna innebar den efterlevandenäratt
maken avlidit gick den hälften boet till den först avlidnesena av
arvingar i andra arvsklassen och den andra hälften till den sist avlidnes
arvingar.

I särskild regel stadgades arvlåtarenatten testamenteom genom
tillagt efterlevande maken kvarlåtenskapen och bestämt efter makensatt
död skulle efterträda honom i därtill skullerätten den vanligaannan
regeln hälftendelning vid den efterlevandes död tillämpas. Iom
anslutning till detta lagrum uttalade Lagberedningen följande:

"Onska makar, bröstarvingar,sakna ordning försom en annan
successionen i 1 §än de hittillssägs, äga såsom upprätta testamente.
Det kan sålunda tänkas, makarna vilja, efterlevandeden skallatt att
erhålla kvarlåtenskapen efter den först avlidne det villkorutan om
sekundosuccession, lagen uppställer frågai makes Havasom om arv.
därför makar inbördes förordnat, kvarlåten-testamente attgenom
skapen efter den dem, dör före den andre, skall tillfalla denav som
efterlevande, bestämmelser sekundosuccession vid dennesutan om
död, efterlevandeäger maken fämvälför dödsfall förfoga denöver
egendom han i erhål efter den först avlidne och, hantestamente om

träffat d likt förfogande tillfaller egendomen hans, förstdene arvingar.avlidne ma ens

beskrivnaDe reglerna överfördes 1958till års ärvdabalk.nu

79 Se NJA 1923 341s.
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2.10.3 Praxis m.m.

Rättsfallet 1950NJA 483s.

Genom inbördes den 30 januaritestamente 1935 förklarade hemmans-
Olleägaren Karlsson född 1891år från Skymnäshagen i Norra Råda

socken och hans hustru Hulda Karlsson född 1883 sinår viljayttersta
den dem överlevdeatt den andre skulle med fullvara äganderättav som

erhålla all den dödes kvarlåtenskap, under förutsättning dock vid denatt
först avlidnes frånfälle bröstarvingar saknades.

Hulda avled den 17 1949april och Olle 25den månad.samma
Bröstarvingar fanns inte båda makarna efterlämnade arvingar imen
andra arvsklassen.

I anledning Huldas död blev bevakat och delgavstestamentetav
Huldas arvingar.

Huldas arvingar stämde Olles arvingar. förstaI hand yrkade de att
skulle förklarastestamentet ogiltigt eftersom inte tillkommittestamentet

i laga ordning. De ansåg även materiellaatt testamentet grunder
saknade betydelse. I andra hand yrkade de skulle givasatt testamentet
sådan tolkning i föreskrivitstestamentet under förutsättningsom om att,

makarna Karlsson saknadeatt bröstarvingar, efter båda makarnas död
kvarlåtenskapen skulle delas mellan Olles och Huldas arvingar med
hälften till vardera sidan.

Huldas arvingar anförde till stöd för sin talan bl.a. följande. Hulda
hade vid olika tillfällen efter upprättandetestamentets uttryckt önskanen

hennes arvingar skulle henne.att Hon hadeärva därvid främst haft en
dem, Elvina Nilsson, i tankarna. Vidare hade Huldaav stått i visstett

förhållandespänt till släktingar. verkadeDet därförmannens som om
Hulda, hon känt till den rättsliga innebörden sekundosuccession,om av
inte skulle ha skrivit under testamentet.

Olles arvingar bestred yrkandena.
Sedan hovrätten upphävt häradsrättens givit Ollesdom, arvingarsom

rätt, avgjorde Högsta domstolen saken bl.a.och följande:anförde

"Bestämmelsen sekundosuccession 1i 2 §kap. arvslagenom avserdirekt allenast det fallet make förvärvat kvarlåtenskapen efteratt
andra maken Det oaktat kan bestämmelsen bliva tillämpliggenom arv.
även då efterlevande maken såsom grund för sitt förvärv åberopat

dettatestamente, må bekräftelseutgöra endastantagasom en avmakens legala arvsrätt.

80 .lustRzn Forssman, E. Lind, Hellquist, Walin oech Söderlund.

SOU6 98.110
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Vad angår tolkningen enligt vilketett testamenteav utan-föreskrift sekundosuccession efterlevande make tillagts avlidenom -makes kvarlåtenskap med full äganderätt har detta emellertid enligtfast praxis innebära, den legalaansetts arvsordningenatt åsisatts ooch fördenskull vid denatt arvsrätt efterlevandes död icke tillkommer
den först avlidnes arvingar. I tydliga motivuttalanden har ocksåmanförutsatt, regeln sektmdosuccession i 2att kap. l § arvslagen ickeom
skulle gälla. Sagda upåfattxiingtorde dessutom hava vunnit sådantett
insteg hosäven allmä den icke bör frångås ieten rättsskiatt
Detta utesluter särskilda omständigheter kunnaatt ådaga ägga att
i visst fall med förordnandeett enligt ordalagenett har angivnasom
innehåll likväl avvikelsegöra från lagensavsetts att re e omsektmdosuccession. Tydligt är, sådana omständigheteratt ämnas

beaktande.utan
Av utredningen framgår ej, bör givasatt dentestamentet merabe änsade innebörd sist sagts.som

id angivna förhållanden äro, såsom H.R:n funnit, Hulda
Karlssons arvingar icke berättigade till andel i kvarlåtenskapen efter
Olle Karlsson."

Rättsfizllet NJA 1963 11s.

Hemmansägaren Claes Larsen gifte sig 1919år med Tora Sandell. Före
äktenskapets ingående hade de upprättat handling löd:en som

"Undertecknade, med hvarandra ingåärna äktenskap, förklarasom
härmed vår och sista viljattersta hvilkendera afattvara, oss somden andre erlefverö skall i orubbat bo kvarsitta och öfver all den
efterlämnade kvarlåtenskapen, såväl lös fast, fritt och oinskränktsom
råda och densamma disponera intrång från någonderautan våra
släktingars eller möjligen blifvande bröstarfvmgars sida."

Claes Larsen avled 1941.år Tora Larsen gick bort 1959.år Tvist
uppstod huruvida efterarv förelåg för arvingar.mannens

Högsta domstolens majoritet uttalade följande:

"Avfattningen lämnar, med hätestamentet till de oklara ochav slå-Ezran
motstridiga ordalag bega inga håll förts,som åölakvarsitta,tolkningen. Uttrycket i orubbat betraktat för sig, leder
tanken till den efterlevande makenatt skulle erhålla kvarlåtenskapen
allenast med nytctljanderätteller möjligen med viss be änsadenförfo anderättun livstiden. Fortsättningen över all den rläm-er enade arlåtenskapen, såväl lös fast, fritt och oinskränkt råda ochsom
densamma disponera intrån återutan då föreskriftetc. synes -saknas hur med kvarlåtens skulle förfaras efter bådaom pen
makarnas död närmast tyda den efterlevande skulle erhållaatt-

81 JustRm Hagbergh, Riben och Conradi.
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kvarlåtenskapen med full äganderätt. Under dessa omständigheter
måste vid tolkmngtestamentets ledning i andra förhållanden,sökas

kunna tjänatill upplysning vadsom havamå åsyftat.testatorernaom
Av viss delse därvidlag är, såsom anfört,RR:n Claese att

Larsen 191år när 60upprättades,testamentet år gammal, attvar,Tora Larsen betydligt under många år varit hanssom var yngre- -hushållerska huvuddelen Claessamt att Larsens förmögenhetav
utgjordes fast egendom, i äktenskapet skulle bliva hansav som
enskilda. Det är bakgrunden härav fögamot troligt, avsikten medatt

varittestamentet doge förstatt, vilket bör hava framståttom mannen -sannolikt hansmest släkt skulle definitivt berövassom all andel i-boets egendom.
Såsom i HovR:ns dom anförts har vidare Rossander vit delsuppingåenåelClaes Larsen såväl föreatt efter äktenskapets till sinsom

Georg Eriksson,systerson vid tiden för upprättandetestamentetssom
arbetade fastigheten,på han hoppades,sagt denneatt skulleatt
övertagagården efter honom, dels Tora Larsen vid tillfälleatt ett
efter C Larsens död fällt yttrande innehåll Georgaes Erikssonattav
enli hennes uppfattning skulle med och dela kvarlvara
vid död.ennes

Någon omständighet vissautöver uttrycken i testamentetav som- -kunde tyda makarnas avsikt varit, vidatt den efterlevandesatt
gångálledennes arvingar skulle erhålla hela kvarlåtenskapen, har icke
ore ra .Vid edömningen avsikt börtestatorernas slutligen icke heltav

bortses från Claes Larsens arvingar,att frånutan ToragensagaLarsens arvingar, upptagits såsom dödsbodelägare i bouppteckningen
efter henne och även i övrigt till början behandlats såsom sådanaen
under boutredningen, bl.a. såtillvida tillåtitsde deltaga iatt endastenför delägarna avsedd auktion å egendom i boet.

På grund vad sålunda anförts måste det ligcga tillav närmastanses
hands tolka så, efter bådaatt testamentet makarnasatt öd boet skulle
delas med hälften till Claes Larsens och hälften till Tora Larsens
arvmgar."

Justitierådet Beckman skiljaktig mening beträffande domskälenvar av
och anförde:

"Vid tiden för testamentets upprättande saknade make ocharvsrätt,
inbördes mellantestamenten barnlösa förordnandemakar utan omförhållandena efter båda makarnas död tolkades allmänheti försåsom
efterlevande make innebärande antingen vilketäganderätt, medförde

kvarlåtenska tillföllatt honom vid det dödsfalletförsta och viden
hans död hans äkt, eller ock nyttjanderätt, vilket medförde dens att
först avlidne makens släktingar erhöllo vid dödhans efter-en avlevande makens nyttjanderätt begränsad äganderätt vid efter-samt
levande makes död all den först avlidnes kvarlåtenska med oin-
skränkt rätt. Huruvida ande-ä eller nyttjanderätt s ansesföreli berodde å de da beteckningarna efterlevandega, makesva
rätt. sitta i orub bo ansågs otvivelaktigt innebäraat nyttjanderätt,

sådana uttryckvaremot oinskränkt kvarlåtenskapenrådaatt översom
intrång frånutan någonderas släktingar tydaansågs på äganderätt.
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Den skildrade ordningen i hög grad otillfredsställande ochnu var
säkerligen i allmänhet icke överensstämmande med vad makarna
åsyftat. Syftet med inbördes förevarandetestamenten typav var
nämligen regelmässigt då säkerställa den efterlevandeattsom nu
maken, någon tanke ägnades åt förhållandenautan efteratt bådas död
och makarna hade náåtânklar uppfattningutan att innebördenom av
de valda beteckningarna å rlevande makes rätt. Bättre överens-e
stämmande med vad i allmänhet önska otvivelaktigtär denma r
ordning å grundval genomgång tidigare brukadesom av en av-inbör införtstyper såsom dentestamentenav es numera a-arvsordningen, nämligen kvarlåtenskapen vid det första döds alatt et
tillfaller efterlevande maken och vid hans död delas lika mellan båda
makamas släktingar. Numera inbördesett testamente utananses
förordnande förhållandena efter båda makarnas död, däriävenom om

efterlevande makes användesrätt beteckning förr ansåen som s
innebära nyttjanderätt, icke medföra mindre för efterlevanrätt e
maken denän honom enligt lag tillkommande, vilken kallas fri
förfo anderätt. Fastmer make såtillvida testamentetanses genom
erhål starkare ställning, han kanatt göraa en et testamentegenom e
awikelser från den i föreskrivna hä ftendelningen. Såsom
överensstämmande med makar i allmänhet önska bör enligt minva
mening den sålunda angivna testamentstollcningen användas även

företestamente denupprättats arvsordnin ikrasom nya ens -Åträdande. andra sidan saknas enligt min mening anle ng frångå
den i lag stadgade hälftendelningen vid det dödsfallet i andrasenare
fall dåän testamentariskt förordnande meddelats förhållandenaom
efter båda makarnas död. Vare sig inbördes dennaett testamente av

föreupprättats eller efter dentyp arvsordningens ikraftträdandenya
bör det alltså, makarna avlida därefter, medföra testations-om anses
frihet för efterlevande make denna frihet utnyttjas,men, om
hälftendelning enligt lag vid hans död.

Anledning saknas i förevarande fall, vari båda makarnaatt nu
avlidit efter den arvsordningens ikraftträdande och den efter-nya
levande upprättat awikelsegöra från deneget testamente, nyss
beskrivna normala ordningen."

Justitierådet Petrén anförde i yttrande det måsteett eget att antas att
kvarlåtenskapen vid död tillagts hustrun medtestamentemannens genom
full äganderätt.

Rättmzllet 1968NJA 49s.

I rättsfallet 1968NJA 49 arvsskattemål prövades sedan barnlösas.
makar avlidit huruvida den sist avlidne med laga verkan från sinavstått

enligträtt makarna inbördesupprättatett Den efter-testamente.av
levande erhöll hela kvarlåtenskapen med full äganderätt i det inbördes

Därefter skrev hantestamentet. där han fördeladeett eget testamente
kvarlåtenskapen så den först avlidnes arvingar fick hälften. Högstaatt
domstolen fann den sist avlidne inte hade frånavstått sin enligtatt rätt
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det inbördes Den försttestamentet. avlidnes arvingar ansågs alltså få
kvarlåtenskapen från den sist avlidne.

Ärvdaballcssaldcunniga

Ärvdabalkssakkunniga Ärvdabalkdiskuterade i sitt betänkande SOU
1954:6 inbördes barnlösatestamenten makar förordnademedav attom
den först avlidne makens kvarlåtenskap med full äganderätt skall tillfalla
den efterlevande maken förordnande sektmdosuccession.utan Deom
sakkunniga konstaterade för den först avlidnesatt arvingar,att trots
förefintligheten sådant skall arvsberättigadetestamente denav närvara
efterlevande dör, krävs uttrycklig tolkningsregel innebörd,en attav
egendom efterlevande make med full äganderätt erhållitsom genom
inbördes efter den först avlidnetestamente maken, vid efterlevande
makens död skall ärvas denne mottagit egendomensom om genom arv,
under förutsättning icke följer det inbördesatt annat ellertestamentetav

Ävensistnämndanytt testamente makeav upprättat. sådansom om en
tolkningsregel kanske sällan skulle överensstämma med makarnas
önskan den dock enligt de sakkunniga ordalagensynes imot ett

förutsatt lydelsetestamente tillräckligt säkert grundad. De sakkunnigaav
ansåg sig därför inte böra förorda någon lagstiftningsåtgärd i angiven
riktning. Departementschefen uttalade han instämde i deatt sakkun-

bedömning.nigas

Familierättskommittén

Familjerättskomntittén föreslog stadgande den situationenförett nytt att
efterlevande make i barnlöst äktenskap kvarlåtenskapenen erhållit på

grund föreskrifttestamente sekundosuccession. Omutan iav sådantom
fall efterlevande maken skulle avlida efterlämna arvsberättigadutan att
make eller bröstarvinge, borde delning bådamellan släktsidornade ske,
menade kommittén.

Familjerättskommittén uttalade det väsentliga motivet till stad-att
gandet efterlevande makensatt skyldemän i andra och tredjevar
parentelen eller Allmänna arvsfonden inte företrädeborde till denäga

82 ÄrvdabalkSe SOU 1954:6 111.s.

83 Se NJA 1958 140.s.
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först avlidnes andel i boet framför dennes skyldemän. Enligt kommittén
förhållandet emellertid den efterlevande giftvar ett sig ochannat om om

fått barn. Make och bröstarvingar står den efterlevande maken så nära
de borde företrädeäga framföratt den först avlidnes släktingar andraav

parentelen eller i avlägsnare led. En ytterligare förutsättning för den
föreslagna paragrafens tillämpning därför enligt kommittén attvar
efterlevande maken inte efterlämnade bröstarvinge.make eller

Den översyn äktenskaps- och arvslagstiftningen Familje-av som
rättskommittén gjorde ñck blandat mottagande vid remissbehand-ett
lingen. Departementschefen uttalade han önskade reformatt en som
gick på djupet. Därför genomfördes endast vissa kommitténsmer av
förslag, dock inte det i den aktuella frågan.nu

2.10.4 Doktrinen

Beckman

Beckman har upprepade gånger i doktrinen uttryck åt dengett upp-
fattning han redovisade i 1963 ars rättsfall se ovan, nämligen detatt
enda naturliga är att saknar bestämmelseratt ett testamenteanse som om
förhållandena efter båda makarnas död inte rubbar den legala ordningen,
hälftendelning.

Agell

Agell kritiskär till 1950 fall.utgången i års Han anför det allraatt
iögonfallande skälet för kritikmest HD:s dom den slumpeffektärmot

rättsfallet medför. Den ordning i vilken makar avlider kommersom att

84 ÄktenskapsrättSe SOU 1964:35 391 ff.s.

85 Se 1968:136 69prop. s.

85 Se SvJT 1939 659 ff., 1941 377, 1946 108 och 1957s. s. s. s.
545 och 547 Festskrift till Carl Jacobsamt Arnholm, 1969 ff.637 Ses.
också Beckman-Höglund, Svensk familjerättspraxis C IV:d4 och C V:h1.

87 Se Makarna Karlssons Rättsfall minnas tilltestamente, Janatt -
Hellner den 28 oktober 1997 ff.67s.
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hosavgöra släktingar makarnas samlade egendom tillvems sist kommer
hamna, påpekaratt han. Hulda Karlsson hade dött åtta dagar före sin

och all egendom hamnade då hosman, släktingarna till Olle Karlsson.
Om i stället hade dött först, skulle all egendom imannen stället ha
tillfallit Huldas släktingar, konstaterar Agell. Det är svårsmältett
restultat, han.menar

HD:s domskäl i rättsfallet kan enligt vidAgell första läsningen
tyckas ha stark övertygelsekraft. Argumenten byggs ien ordningupp en

får utgången verka ofränkomlig,nästansom att han, låt attmenar vara
domstolen inte med 0rd berör den slumpeffektett påpekats.som nyss
Närmare besett dockär domskälen svaga.

Agells uppfattning är HD i 1950 års rättsfallatt stannade för en
olämplig utgång med ledning alltför formellt och tillbakablickandeettav

Det är nära omöjligresonemang. tanke vid inbördesen attnog man
mellantestamenten barnlösa makar skulle kunna valetattpresumera, av

ordet "äganderätt" är sätta tillrätten efterarvavsett att spel dennärur
efterlevande maken inte utnyttjat sin testationsfrihet, han. Ommenar

nämligen, fortsätter Agell, leker med tanken,man i och för sig föga
realistisk, valet äganderättsterminologinatt eller någotav motsvarande
uttryckssätt inneburit förpresumtion och kvinnanatt fören mannen var
sig velat sinagöra efterarvingar arvlösa, uppnås ändå inte dettaegna
resultat barnlösanär makar inbördesupprättar ett testamente utan
föreskrift sekundosuccession och den efterlevandeom utan att maken
utnyttjat sin testationsfrihet över egendom han eller hon mottagitsom
enligt Slutresultatettestamentet. blir ändå all egendom hamnaratt hos
arvingarna efter endera maken, slumpen ordningen mellanmen -
dödsfallen kommer avgöra egendomen hamnar,att han. Envar- menar
tolkningsregel denna motsägelsefulla innebörd förefallerav inte
acceptabel, säger Agell. Det måste bättre för inbördesatt testa-vara

mellan barnlösamenten makar uppställa presumtion, dvs.motsatt att
efterarvsrätten ñnns kvar inte individuell tolkningom testamenteten av
leder till resultat. Verkanmotsatt äganderättsterminologin blir dockav
i varje fall den efterlevandeatt maken fått frihet att testamentegenom
förfoga över den avlidne makens kvarlåtenskap, han.säger Agell
konstaterar avslutningsvis utgången i rättsfallet NJA 1993att 145s.
bygger denpå i 1950 fallårs fastslagna 1993principen. års rättsfall
behandlas närmare i avsnitt 11.4.
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Walin

Walin har angående inbördes förordnande efterarvtestamenten utan om
uttalat möjligen får tolka in sektmdosuccessions-att ett tystman numera
förordnande det inte finnsnär anledning makarna avvikatro att avsett att
från 3regeln i kap. Rättsfallet 1963 llNJA kan i någon måns.
tala för han.det, menar

överväganden2.10.5

Alltsedan 1928 års arvslag har den först avlidnes arvingar i andra
arvsldassen haft tillrätt halva kvarlåtenskapen vid den efterlevande
makens död.

Genom 1950 års rättsfall fastslogs i praxis dock efter-att om en
levande make i inbördes sekundosuccessions-ett testamente utan
förordnande erhållit kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken med
full äganderätt tillfallerså kvarlåtenskapen vid den efterlevande makens
död i sin helhet dennes arvingar, den efterlevande underlåtit attom
utnyttja sin testationsrätt.

Som framgått har detta rättsfall för kritik under lång tid.utsattsovan
Kritiken har framför allt tagit sikte på två saker. Först och främst detatt

slumpen,är dvs. i vilken ordning makarnas dödsfall inträffar, styrsom
arvingar kommer helaärva kvarlåtenskapen. Endastattvems som

arvingarna till den efterlevande får Det harärva. också hävdats att
utgången i 1950 års rättsfall inte står i överensstämmelse med det
allmänna rättsmedvetandet.

När den först avlidne maken efterlämnar arvingar i andra arvsklassen
enligt lagärver den efterlevande maken kvarlåtenskapen frimed för-

foganderätt. När den efterlevande maken sedan bort delasgår kvarlåten-
skapen mellan makarnas båda släktsidor. Makar vill för-attsom
delningen skall tillgå dettapå behöver alltså intesätt skriva något
testamente.

Makar däremot inte vill den legala arvsordningen skall gällaattsom
kan skriva inbördes där den efterlevandeett förstdentestamente övertar
avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt. efterlevandeDen har då rätt

förfoga denöver erhållna egendomenatt Sådanatestamente.genom
inbördes har varit vanligt förekommande undertestamenten mycket lång
tid och rättsverkningarna dessa måste välkända.testamentenav anses

38 SeÄB 1 108s.
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Att i doktrinen föreslagits införa tolkningsregel enligt vilkensom en
den först avlidnes arvingar efterlevandedenarvsrätt har ärvttrots attges
egendomen fullmed äganderätt skulle strida ärvdabalkensmot syste-
matik. En grundläggande princip inom respektera detarvsrätten är att

uttryckts i I de fall tolkningett testamente.som ett testamenteen av
allt måste iakttasgöras normalttrots försiktighet. En tollmingsregelstor
innebär skall tolkas rakt sin lydelseett skulleatt testamentesom emot

därför skilja sig helt från andra tolkningsregler.
Om tolkningsregel aktuellt innehåll famns skulleen testatorav nu en

för säker på hans arvingar verkligen bliratt uteslutna frånattvara arv
uttryckligen behöva skriva det i det inbördes Detta kan intetestamentet.

rimligt. Utredningen har heller inte den undersökninganses ut-av som
redningen låtit fått indikationergöra på sådan ordning skulleatt en vara
önskad allmänheten.av

Kritik har riktats nuvarande ordning därför det slumpenmot äratt
vilken makes arvingar hela kvarlåtenskapen.styr ärver Attsom som

slumpen påverkar utfallet i olika situationer ofrånkornligtär och kan lika
lite dödsfallet åtgärdas lagstiftningsvägen. Om det förhåller sig såsom

innebörden rättsverkningarna inbördesatt och valtestamentenav av av
formuleringar okända förär del, bör det avhjälpas informationen genom
och rådgivning och inte ändra tolkningsregel efterattgenom en som
lång tid fått fotfäste i det allmänna rättsmedvetandet.

bakgrundMot det sagda utredningen nuvarande ordningattav anser
bör behållas.

2.11 Arvingar makensendast på sidaena

ÄBUtredningens förslag: Bestämmelsen §3i 8 arvingarkap. om
endast på makens sida enbartersätts siktemed regelena tarsomen
på den situationen arvingarna finns avlidneförstden makensatt
sida.

Endast arvingar i första och harandra arvsklassen enligtarvsrätt
den bestämmelsen. För regelns tillämpning krävs dessanya att
arvingar har tillrätt efterarv i det enskilda Arvetfallet.. skall anses
komma från håll.två

2.11.1 Inledning

ÄB3 8I kap. § stadgas finns det vid den efterlevande makens dödatt
arvsberättigade efter endast makarna arvingarskall dessa allt.ärvaen av
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Paragrafen kom till reformen 1988år och det har diskuteratsgenom
hur den skall tolkas i vissa hänseenden. Det framförär allt frågortre

har väckt debatt.som
l Vilka arvsklasser är arvsberättigade
2 Vilka efterarvingar arvsberättigadeär
3 Varifrån skall kommaarvet anses
I utredningens direktiv konstateras frågan,att efterarvsrätten denom

efterlevande förutsätter i deträtt enskilda fallet till efterarv efteren den
först avlidne eller enligt 3rätten kap. 8 § gällerom även denom
efterlevande tagit över all egendom med full äganderätt, ha fått sinsynes
lösning rättsfallet 1993NJA 145. Därgenom ansågs det någons. rättatt
till enligt 3 kap. 8 § inte fanns den efterlevandearv när maken hade fått
tillgångarna med full äganderätt på grund Med hänsyntestamente. tillav
den diskussion förekommit lagrurnmet har docksom utredningen fåttom
i uppdrag övervägaatt någon justering eller något förtydligandeom
behövs.

Nedan följer beskrivning ÄBbakgrunden 3till kap. 8 §en ochav en
genomgång de uttalanden gjorts i förarbetena tillav bestämmelsensom
avsnitt 2.11.2. Därefter följer redogörelse den debatt i doktrinenen av

varit kring den aktuella regeln 2.som 11.3. Efter referatett av
rättsfallet NJA 1993 145 avsnitt 11.4 följer slutligens. utredningens
överväganden avsnitt 11.5.

2.11.2 Bakgrund och förarbetsuttalanden

Bakgrund

ÄBBakgrunden till 3 kap. 8 § hänger nära med utvecklingensamman
Årreglerna makes 1920arvsrätt.av infördes den förstaom regeln om

förarvsrätt make. Bestämmelsen denavsåg situationen den avlidneatt
efterlämnat bröstarvinge eller adoptivbarn eller dess avkomling.

Rätten till avsåg halva kvarlåtenskapen, det efterarv när den döde fanns
släktingar tillhörande andra arvsldassen, och i övriga fall hela kvarlåten-
skapen.

1928I års arvslag bibehölls, framgått den äldre ordningensom ovan,
såtillvida make ärvde föreatt släktingar tillhörande avlägsnare släktled

andraän arvsklassen. Make ärvde föreäven Allmänna arvsfonden. Den
ändring gjordes i förhållande till 1920som års lag efter-attvar en
levande make skulle, dennär avlidne efterlämnade endast arvingar i
andra arvsklassen, hela efter denta först avlidnearvet vid denmen
efterlevandes död skulle de den först avlidnes släktingar andraav av
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arvsklassen då tillnärmast efter eller hennehonom hasom rättvar arv
till sekundosuccession.

Valet dra förgränsen efterarvsrättenatt vid andra arvsklassen berodde
på resultatet statistisk undersökning. visadeDenna den arvsrättav en att

tillkom fader, moder, syskon och syskons avkomling isom stor
utsträckning efterlevdes testationsfriheten. Först arvlåtarentrots när
endast efterlämnade arvingar i tredje åsidosattesparentelen den legala
arvsföljden i väsentlig utsträckning Med hänsyn tilltestamente.genom
den styrka föräldrars, syskons och syskons avkomlingarssom arvs-
anspråk fortfarande hade enligt den allmänna uppfattningen fick dessa
arvingar behålla sin efterarvsrätt.

Reglerna innebar den efterlevandenär maken avliditatt den ena
hälften boet gick till den först avlidnes arvingar i andra arvsldassenav
och den andra hälften till den sist avlidnes arvingar.

De beskrivna regler överfördes 1958till års ärvdabalk.nu

Familjelagssakkunnigas förslag

ÄktenskapsbalkFamiljelagssakkunniga i sitt betänkande soutog
1981:85 frågan hur skall förfara när det vid den efter-upp om man
levande makens död finns arvingar bara efter den först avlidne. De
sakkunniga konstaterade de dåvarande reglerna ledde tillatt dessaatt
arvingar fick dela med Allmänna arvsfonden. De uttalade vidarearvet

de, ingen kan ha invändanågotatt trots deatt syften arvsfondenatt mot
fullföljer, inte kunde finna det fondennaturligt ärver, så länge detatt
finns arvsberättigade släktingar efter någon makarna. Familjelags-av
sakkunniga föreslog därför det vid den efterlevandesatt död ñnnsom
arvsberättigade släktingar efter endast hela kvarlåten-makarnaen av
skapen skall tillfalla dem.

De sakkunnigas förslag tillstyrktes lämnadeseller erinranutan av
praktiskt alla remissinstanser.taget Kammarkollegiet dockansåg detatt

tillräckligt Allmänna arvsfonden möjlighetatt hade frånavståvore att
arv.

Uttalanden i propositionen

Familjelagssaklcunnigas förslag 1986/87:1.i Departe-togs upp prop.
mentschefen uttalade bl.a. följande.
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"Om det inte finns någon arvsberättigad släkting till avliden, gårenenligt gällandearvet tillrätt allmänna arvsfonden 5 kap. 1 §
ärvdabalken. När efterlevande make avlider kan det inträffaen attdet ñmis arvsberättigade släktingar till endast den de bådaene avavlidna makarna. Om det släktingarär till den efterlevande maken,
ärver de hela boet. Om det däremot släktingarär till den först avlidna
maken enligt gällande endasträtt arvingar i andra arvsklassen ärver
dessa i princip hälften boet medan ärvs allmännarestenav avarvsfonden.

Liksom de sakkunniga kan jag inte ñnna det naturligt fondenatt
ärver något längeså det finns arvsberättigade släktingar efter någon

makarna. Om makarna avlider med kortav mellanrum, kan utfallet
för släktingarnas och fondens del med gällande blirätt helt beroende

vilken make avlider först, ordningav irrationell.som en som synesJag förordar således det vid den efterlevandeatt, makens dödom
finns arvsberättigade släktingar efter endast makarna, helaen avkvarlåtenskapen skall tillfalla "39dessa.

Departementschefen uttalade vidare sitt förslag.om

"Om det bara finns arvsberättigade släktingar efter den makenenaärver dessa all den egendom finns kvar i den efterlevandesom
makens bo. Eftersom sådana släktingar endast kan vara arvs-berättigade efter sin släkting och efter dennes make skalle inteen

härröra frånarvet den makenanses ochast således för varjen ena
arvinge läggas endast lott.ut Det bör observerassom det såvitten att

äller den orst avlidna makens släktingar endast deär demav somefterarvsrätt arvsberättigadeärar den efterlevandenärsom maken
dör. Ovriga släktingartill den först avlidna maken har således ingen

°°arvsrätti det läget.

Uttalanden Lagrådetav

Det till Lagrådet ÄBremitterade förslaget 3avseende 8kap. § hade
följande lydelse.

Finns det vid den efterlevande makens död arvsberättigade släktingar
efter endast makarna, skall dessa arvingar allt.en av ärva

Lagrådet uttalade med anledning uttrycket "arvsberättigadeav
släktingar" följande.

89 Se 1986/87:1 96prop. s.

90 Se 238.a.a. s.
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"Ordet släkting kan möjligen uppfattas det inbeså, att anses
också efterlevande make i gifte, dennes avlidnanärnsådana ma e
härutöver bara efterlämnade efterarvingar släkt endastsom var
med den avlidnas likaledes avlidna tidigaremake i äktenskapet.det
Med hänsyn till den avgränsningstränga i AB upprätthålls kringsom
det med ordet släkting begreppet skyldeman 2se kap. ärsynonyma
det emellertid vanskligt tolkningavgöra ordet släktingaratt om en av
i förevarande paragraf skulle medge efterlevande iåt makearvsrätt
det skildrade exemplet. Att undantaga efterlevandeden makennyss
från "91arvsrätt torde emellertid inte ha varit avsikten.

För undanröja tveksamhet innebördenatt ordet släktingarom av
hemställde Lagrådet ordet skulle Risken förutgå. sådan åtgärdatt att en
skulle motverka syftet, nämligen utesluta Allmänna arvsfonden frånatt

föreföll enligtarvsrätt, Lagrådet inte särskilt Allmänna arvsfondensstor.
ÄB,tillrätt regleras först 5i kap. medan den aktuella paragrafenarv

ÄBstår redan i 3 kap. och torde kunna föreskriftanses ge om en
förearvsrätt går Allmämia arvsfondens, menade Lagrådet.som

ÄB3 kap. 8 § fick slutligen följande lydelse.

Finns det vid den efterlevande makens död arvsberättigade efter endast
ntakarrza, skall dessa arvingar allt.ärvaen av

Föüdändring i och gåvoskattelagenarvs-

I 1987/88:61 föreslogs ändringarsådana i och gåvoskatte-prop. arvs-
lagstiftningen föranleddes familjerättsreformen. Blandsom av annat
föreslogs ändringar i 15 § 2 AGL. Denna bestämmelse gällermom.
arvsbeskattning vid efterlevande makes död han fått egendomen om som
arvinge efter sin make. Enligt huvudregeln stycket skall deni första
först avlidnes släktingar ha den efterlevandestillrätt hälften boantas av

ÄB,vilket normalfördelningen 2 § 13 kap.motsvarar enligt st. se
avsnitt 2.2.3. Därefter vissa andelsberälnaing.undantag från dennages

Departementschefen föreslog det stycket skulle införasi fjärdeatt ett
undantag från huvudregeln beträffande 3 8i kap.de fall §avsessom

Han uttalade bl.a. följande med anledning här-av.

"Den arvsregelninnebär i sinkvarlåtenskapen helhet gårnya attsom
till den först idne makens arvingar avlidneden saknarsistav om

kräver också anpassning arvsskattereglerna Vldarvingar en av

91 Se 353.a.a. s.



174 Om makes arvsrätt... SOU 1998:110

efterarv. Eftersom således skall härröraarvet endast från denanses
maken skall det för varje arvinge läggasena lottut som en

Departementschefen uttalade vidare "att hälftendelning inte skall ske om
det vid den sist avlidna makens död endast ñmis arvsberättigade
släktingar efter den först avlidne maken. I fallså tillfaller även det som
den efterlevande kan ha haft med fri förfoganderätt dessa släktingar och
för varje arvinge skall det läggas lott".endastut en

I det från chefen för Finansdepartementet till Lagrådet remitterade
förslaget stadgades uttryckligen det vid den efterlevandeatt makensom
död fanns arvsberättigade endast efter den först avlidne maken deras
andel skulle helautgöra boet.anses

Eftersom Lagrådet fann ÄBdet självklart 3 kap. 8 §att tillgav
konsekvens den först avlidnaatt makens arvingar skulle ha fått denanses
totala kvarlátenskapen enda lott omformulerades lagrummet.som Där
stadgas ytterligareatt undantagett från förstanu stycket följer 3 kap.av
8 § ärvdabalken.

2.1l.3 Doktrinen

ÄBBestämmelseni 3 kap. 8 § har diskuterats livligt i doktrinen. Inlägg
i debatten har gjorts flera. Nedan följer redogörelseav de olikaen av
debattörernas åsikter.

92 Se 1987/88:61 38.prop. s.

93 Se 55.a.a. s.

94 Se 98a.a. s.

95 Inlägg i debatten har gjorts bl.a. av
Anders Eriksson, Några problem med anknytning till 1987 års familjerätts--

reform, SvJT 1989 321 ff.,s.
Gösta Walin, Några problem i den arvsrätten. Replik till Anders- nya

Eriksson, SvJT 1989 717 ff.,s.
Anders Agell, Den arvsrätten och metoderna för dess tolkning,nya SvJT-

1990 ff.,1s.
Eriksson, Några ytterligare synpunkter på tillämpningsfrâgor med-

anknytning till 1987 års familjerättsreform, SvJT 1990 268 ff. samts.ÄBWalin, I 102 ff.s.-
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Eriksson

Vilka med begreppet arvsberättigadeavses

ÄBGenom placera den aktuella bestämmelsen 3 kap.i haratt lag-
stiftaren enligt Eriksson markerat den bara reglerar fördelningenatt av
kvarlåtenskapen vid den efterlevande makens död i sådana fall då den
efterlevande maken har egendom efterärvt den först avlidne maken.
Eriksson i regeln hur andelsbestämningen iatt denmenar anges
efterlevande makens bo skall i det undantagsfalletgöras det vid denatt
efterlevande makens död finns arvsberättigade arvingar efter bara den

maken kvar i livet. I sådana fall skall dessa arvingars andel enligtena
regeln hela boet.utgöra

Eriksson uttalar det bör observeras ordet "arvsberättigade"att att
används i lagtexteni 3 8kap. inte ordet "arvingar". Härigenom torde
lagstiftaren ha markera det endast är sådana arvingaravsett tillatt att
makarna vid den efterlevande makens död konkret berättigadeär tillsom

efter någon makarna kan komma i fråga 3enligt 8kap.arv av som
Eriksson. Detta antagande styrks enligt Eriksson olikamenar av

uttalanden i förarbetena. Han pekar det bl.a. i förarbetenasägs påatt
flera ställen det såvitt gäller den först avlidne makens släktingaratt - -
bara "deär har efterarvsrätt" är arvsberättigade dennärsom som
efterlevande maken dör. Vidare pekar han detpå i förarbetenaatt sägs

den först avlidnes släktingar bara ikan kommaatt fråga 3enligt kap.
8 § den efterlevande maken haft med förfoganderätt.egendom friom
Även detta tyder enligt Eriksson bara depå har efterarvsrätt kanatt som
komma i fråga den först avlidne makens sida.

den efterlevandePå sida enligtmakens kan däremot Eriksson alla som
ÄBarvingarär enligt arvsordningen i 2 i fråga.kap. Om denkomma

efterlevande maken har gift sig, kan i det äkten-makenävenom nya
skapet komma i fråga vid tillämpning 83 han.kap. menarav

Sammanfattningsvis innebär Erikssons uppfattning ordet "arvs-att
berättigad" i lagtexteni 3 kap. 8 § inte allasyftar sådana släktingar
till den först avlidne maken enligt i 2arvsordningen kap. skullesom
kunna arvsberättigade efter honom. Ordet i ställetsyftar på sådanavara
släktingar till den först avlidne maken "konkreta" falleti det ärsom
berättigade till efterarv enligt 3 kap. får2 alltså,Man menar
Eriksson, fråga sig någon eller några den avlidnes släktingarförstom av
skulle ha varit berättigade till någon del efterlevandeden makens boav

96 Eriksson hänvisar till 1987/88:61 55.prop. s.
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även den efterlevande maken haft arvsberättigadeom släktingar. Bara
kan på den frågan den förstom ärman avlidnesvara makens

släktingar "arvsberättigade" i den bemärkelse 3i kap. 8som avses
Att ordet "arvsberättigade" används i lagtexten i stället för ordet
"arvingar" torde således markera denna betydelseskillnad,attavse säger
han.

Varifrån skall kommaarvet anses

Vad så gäller frågan varifrån skall härröraarvetom anses menar
Eriksson torde givetatt eftersomsvaret 3regeln i kap. 8 § baravara är

andelsbestämningsregel och inte arvsföljdsregel.en Man kan enligten
Eriksson bara ärva den har efterarvsrätt enligt reglerna i 2som man
kap. eller 3 kap. 1 § första stycket Några andra arvstöljdsregler
bortsett från regeln Allmänna arvsfondens i 5arvsrätt kap. 1 §om
ñnns inte. Arvet skall alltså enligt Eriksson i sin helhet härröraanses
från den makarna släktär med ellerav make till ochsom harman
efterarvsrätt efter enligt 2 kap. eller i makefallet 3 kap. l å. Det är
också den slutsats dragits i förarbetena.som

Walin

Walin framhåller i början sin artikel vissa de uttalanden hanattav av
beträffandegör 3 kap. 8 § strider motiven. Han sigmot säger ha

eftersträvat tolkning lagrummet förenligär meden arvsrättsligaav som
och testamentsrättsliga principer och tänkt sig den till äventyrs kundeatt

över uttalanden ita motiven förhastade.syntssom

Vilka med begreppet arvsberättigadeavses

Walin säger han för sin del språkligtatt inte kan ñnnasett änannat att
"arvinge" Östergrens"arvsberättigad" är ord. Iresp. synonyma stora
ordbok sägs enligt Walin arvinge betyda "arvsberättigad släkting" vilket

såtillvida felär även make och Allmännanumera arvsfondensom är
arvingar, konstaterar han. Termen arvsberättigad måste därföri och för
sig frånkännas all betydelse begränsning vid tolkningensom av
lagrummet, Walin.menar

Walin frågar sig vad Eriksson har för stöd for sitt påstående 3 kap.att
ÄB8 § inte innehåller någon självständig arvsföljdsregel. 3I 2kap. §
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ÄB finns arvsföljdsregler med tanke den först avlidna makens
kvarlåtenskap. 3 kap. 8 § framstår enligt Walin helt naturligt som en
arvsföljdsregel med tanke den efterlevande makens kvarlåtenskap.
Där talas också, påpekar Walin, "ärva". Ingen kan fogmedattom
bestrida, ÄBhan, 3 kap. 8 § innehålleratt arvsföljdsregelmenar en
redan i och med den eliminerar Allmännaatt arvsfonden såsom arvinge
till den efterlevande maken dennenär inte har några andra egna
arvingar. Walin säger vidare meningsskiljaktigheten mellanatt Eriksson
och honom består i han har ordet "arvsberättigade"att ansett resp.
"arvingar" i lagrummet inkludera alla kan enligt 2ärva kap. denpåsom
först avlidna makens sida, alltså inte endast sådana arvingar kansom

efterarvingar enligt 3 kap.vara
Klart enligtär Walin beträffande arvingaratt på den efterlevande

makens sida inbegrips alla arvsberättigadueär enligt 2 kap. Hansom
hans tolkningatt åstadkommer jämvikt.. Hanmenar följandeger

exempel. Om A avlider före sin make B och efterlämnart.ex. en
farmor, får farmodern enligt Eriksson ingenting Bnär dör arvingarutan
frånsett arvsfonden. Om B dör först får däremot A B ochärva
farmodem får i sin allt efterärva A.tur

Walin hävdar det naturligtvis önskvärtatt är slippa sådanaatt
slumpvisa resultat, dödsfallen inträffar dlett.ex. kort efter detom ena
andra. Han vill emellertid inte påstå han tillmäter fråganatt om
arvingarnas krets någon betydelsestörre eftersom frekvensen av
hithörande fall måste mycket ringa. I sak detär emellertidvara
svårförståeligt varför Allmänna arvsfonden skall vika för farmort.ex. en
till den efterlevande inte skall vika för farmor till den förstmen en

Åavlidne maken, Walin. andra sidan finns det enligt honommenar
också sakliga skäl talar för efterarvsrätten den förstatt avlidnesom
maken blivit definitivt begränsad till efterarvingar enligt 3 kap. 2 §

Krävs det "konkret" efterarvsrätti falletdet enskildaen

Walin konstaterar 3 kap. 8 §att är generell i meningenden det inteatt
någongörs begränsning till fall då den efterlevande maken har fått ärva

den först avlidna. Enligt honom är regeln tillämplig i flera olika typer
situationer, den först avlidnat.ex. visserligen hadeav egendomom men

skulder till belopp, den först efterlämnatavlidna någotsamma om
obetydligt ingått i den efterlevandesnetto bo, den efterlevandesom om

förkovratlar konkursmässigt bo eller förstett den avlidne makenom
all sin egendomestamenterat antingen till tredje eller till denman
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efterlevande maken med full äganderätt. Walin alltså någonattmenar
"konkret" efterarvsrätt inte skall törutsättas.

Enligt Eriksson detsägs i förarbetena "att den först avlidnes
släktingar bara kan komma i fråga enligt 3 8kap. § den efterlevandeom
maken haft egendom frimed förfoganderätt". Han hänvisar härvid till
arvsskatteprop. 1987/88:6l 55 emellertid enligt Walin intes. som ger
något stöd åt uttalandet. Där "står hälftendelning inte skall skeatt om. . .det vid den sist avlidne makens död endast finns arvsberättigade
släktingar efter den först avlidne maken. I fallså tillfaller även det som
den efterlevande kan ha haft frimed förfoganderätt dessa släktingar och
för varje arvinge skall det läggas endast lott."ut en

Enligt Walin är orden "fri förfoganderätt" uppenbar misskrivning.en
bordeDär enligt hans mening ha "äganderätt".stått Nyheten är att

denäven andelen skall gå till den först avlidna makens släktingar.
Ingenting ÄBsägs emellertid Walin 3 kap. 8 § skulleattmenar om
förutsätta den efterlevande makenatt innehade andel med endast frien
förfoganderätt.

Varifrån skall kommaarvet anses

Av intressestörre enligtär Walin frågan varifrån skallarvetom anses
komma. Som framgått Eriksson varje arvinge får endastattovan anser

ÄBlott 3när kap. 8 § tillämpas. Walin däremoten varjeattanser
arvinge på den först avlidna makens sida kan komma få två lotter.att
Enligt Walin överensstämmer Erikssons ståndpunkt även här med
motivuttalanden Walin ingalunda förbisett för-som men anser vara
hastade.

Enligt Eriksson skall sin helhet härröra frånarvet denanses av
makarna är släkt med eller make till och harsom man efterarvsrätt
enligt 2 kap. eller i makefallet 3 kap. l§".

Detta är enligt Walin fantastisk ñktion. Man skall alltså inteen
undersöka varifrån egendomen kommer det skall "anses"utan denatt
kommer från A fastän den delvis kommer från B. Ett sådant betraktelse-

kan intesätt godtas även det råkar uttryck för propositions-om vara en
skrivares uppfattning, Walin.säger

Han följande exempel. A avlider först och hans kvarlåtenskapger
utgör miljon, motsvarande hans giftorätt. fårB miljonen i ochen arv

miljon i giftorätt. B har dessutom två miljoner i enskilden egendom.
När B dör finns inga efterarvingar till A och B:s enda arvinge X får

hela kvarlåtenskapen efter B. I detta fall blir det enligt Walin bara fråga
enda lott. B har Aärvt inskränkning ochom en X harutan endast
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ärvt B. Om A däremot sin kvarlåtenskap tilltestamenterat B med
föreskrift sekundosuccession för fårX enligtdenne, Walin, hanom om
åberopar två lotter,testamentet, nämligen från A och från B.en en

Walin i stället B inte harantar någon frånsettarvinge,att arvsfonden,
och A efterlämnar efterarvingenatt Y. Av lagtext och motiv enligtsynes
Walin klart framgå dåY får l iärva den andel B:satt bo som svarar

A:s giftorättsandel,mot vidare 2 den andel i B:s bo B:smotsom svarar
giftorättsandel och slutligen 3 den andel i B:s bo B:smotsom svarar
enskilda egendom. Walin tillägger B efter dödA:satt ärvt tvåt.ex.om
miljoner skallså 4 enligt lagtext och motiv den andelenäven i B:s bo

till Y.
Walin enligt vanligt, välgrundatatt betraktelsesätt fårmenar Y vid-

oförändrade värden miljon efter A och fem miljoner efter B. Huren-
kan påstå andelen fempå miljoner skall "anses"attman komma från A

"ofattligt"är för Walin. Självfallet förhåller det sig så Y fåttatt en
miljon från A och fem miljoner från B, han.säger Detta innebär enligt

ÄBWalin 3 8kap. § inteatt bara innehåller arvsföljdsregeln att
arvsfonden får träda tillbaka arvsföljdsregelnäven iutan exempletatt
A:s efterarvinge Y har i arvsfondens ställe in arvinge eftersatts som- -
B.

Enligt Eriksson kan "bara ärva den har efterarvsrättman som man
enligt ÄB".reglerna i 2 kap. 3eller l § förstakap. Detta enligtärst.
Walin postulat, gripet luften. Lagstiftaren gjordeett på sin tid makeur
till arvinge, därefter arvsfonden och har gjort oskylda tillnu personer
arvingar efter därförB det rimligtatt dem företrädeansetts att ge
framför arvsfonden. Det ingen orimligär arvstöljd i enklare fall, i
andra fall överraskande, Walin.mera menar

Testamentsfrågor

Walin det väl får klartatt intemenar A kanatt testamenteanses genom
beröva sina efterarvingar den andel i deB:s enligt 3bo kap.egna som
8 § skall få vid B:s död och kommer från B.som

Vidare måste Walin, B upprättat tillman, testamentemenar om
förmån för A:s arvinge Y något enligt ingalundaWalin ovanligtärsom-

testamentslotten kommeratt från B Y fåranse återstodenäven- omt av
B:s bo i efter A.arv

Det enligt Walin axiom egendomen under likasynes ett attvara
omständigheter i övrigt kommer från A respektive B sig tillträderYvare
egendomen på grund eller enligt testamente.av arv
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Agell

Agell understryker ÄBinledningsvis angående 3 kap. 8 § lagrummetatt
faktiskt är överflödigt för det fall det inte finns efterarvingarnågra efter
den först avlidne maken väl arvingar efter den efterlevande. Denmen
efterlevande maken har då innehaft hela sitt bo med full äganderätt, och
det blir självklart all egendom skall till hansatt gå arvingar, säger Agell.

Som konstaterats ÄBEriksson 3 8kap. §ovan att äranser en
lottläggningsregel medan Walin hävdar det arvsföljdsregel.äratt en
Agell säger däremot 3 kap. 8 § olika lagtillämpningsproblemattom
behöver analyseras för sig och de inte bör besvaras generellt medattvar
ledning påståenden regeln gäller antingen "andelsbestämning"av attom
eller "arvsföljd".

Agell försöker sedan fastställa innebörden 3 kap. 8 § med ledningav
dess syfte och med tanke på enskilda tillämpningsproblem.av

Vilka arvsklasser är arvsberättigade

Agell konstaterar först enligt uttalanden i propositionenatt 3 kap. 8 §
gäller till förmån för efterarvingar efter den först avlidne maken. Dennes
arvingar i tredje arvsklassen skulle följaktligen aldrig kunna medärva
stöd 3 8kap. Agell konstaterar Walinav med hänsyn tillatt
förarbetena har lagrummet haraccepterat denna innebördatt men
ifrågasatt inte avgränsningen strider lagtexten. Agellom konstaterarmot
vidare Eriksson framhållitatt placeringen 3regeln i kap.att ochav

2i kap. "skyldemans arvsrätt" antyder det frågaom är för-att om
delning kvarlåtenskapen efter den sist avlidne maken iav sådana fall då
den efterlevande tidigare ärvt egendom efter den först avlidne maken.
Agell detta i och för sig väl inteatt skulle behöva hindraanser ävenatt
den först avlidnes arvingar i tredje arvsklassen i denarvsrättgavs nu
aktuella situationen, då efter båda makarna skullearvet tillannars
Allmänna arvsfonden.

Agell dock den i propositionen angivna begränsningenattmenar får
naturlig motivering betänker deten frågaärattom man om en

fördelning dels den andel i boet vad den efterlevandeav motsvararsom
innehaft med äganderätt, dels den andel han eller hon denärvtsom av
först avlidne maken. Efter båda makarnas död skall den förra andelen

tillgå den sist avlidne makens arvingar i vilken arvsklass helst. Densom
andelen kan samtidigt bli föremål för efterarvsenare för den först

avlidne makens släktingar i första eller andra arvsklassen. Arvingar i
tredje arvsklassen ÄBhar däremot enligt huvudregeln 3i kap. inte alls
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tillrätt efterarv ÄBefter den först avlidne 3maken. Syftet med kap. 8 §
har enligt Agell varit låta hela boet efter avlidensistatt make,en som
helt saknar arvingar, i vissa fall gå till arvingar på den först avlidnes
sida och inte till Allmänna arvsfonden. självklar innebördEn härav
måste enligt Agell enligt huvudregelnatt har tillrättvara personer som
efterarv efter den först avlidne maken kan denöverta även del inu
boet den efterlevande maken innehaft med äganderätt ochsom som
normalt skulle tillgått den makens arvingar. Innebörden härav äregna
med andra 0rd enligt Agell de i vilket fall helstatt ärsom som
arvsberättigade får överta egendom normalt. Dettaän är,mera menar
han, den centrala funktionen hos 3 8kap. §

Tanken arvingaräven i tredje arvsklassen efteratt den först avlidne
maken skulle "arvsberättigade" enligt 3 8kap. § skulle enligtses som
Agell innebära lagrummet fick ytterligare funktion,att nämligen atten

tillrätt efterarv i speciell situation till släktingar ige tredje arvsklas-en
vilka eljest aldrig har någon kvarståendesen, arvsrätt. Den "upp-

blossande" arvsrätten skulle dessutom till allrätt egendom i boet efterge
den sist avlidne maken grund den beskrivna huvudfunktionenav nyss
hos lagrummet. Det skulle, Agell, mycket långt-ettmenar vara mera
gående införa sådan utvidgadsteg att arvsrätt än skett låtaen att som nu

ändå har till efterarvrätt ärva även denpersoner egendomsom som
den efterlevande maken haft med äganderätt.

Vilka efterarvingar är arvsberättigade

En verkligt tveksam fråga emellertid Agell.enligtär i vad mån det måste
föreligga till efterarvrätt i det enskilda fallet för någon skallatt vara
arvsberättigad enligt 3 kap. 8 §

Som framgått är Walin 3den 8uppfattningen kap. § ärovan attav
generell i den meningen det inte begränsning till fallgörs någon dåatt
den efterlevande maken har fått den först avlicdrta, låtärva attvara man
enligt Agell i första hand tänkt sådana fall.

Den Walin förordade tillämpningen enligtskulle Agells meningav
leda för långt. ÄBRätten enligt 3 kap. 8 § förarbetenahari setts som

"utväxt" på tillrätt efterarv enskildai fallet faktiskten deten som
förelegat vid den efterlevande makens död, Agell. Att kasta lossmenar
från detta krav skulle, även lbli rimligareresultaten kan i vissaom
enskilda fall, innebära lagrummet får i grunden annorlundaatt en
funktion.
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Agell har sålunda, han själv, hamnat dennära uppfattningmenar som
Eriksson företrätt med hjälp andra än påståendenmen argumentav om

regeln gäller utläggningenatt enda arvslott och inte arvsföljden.av en

Testamentsfrågor

Agell diskuterar också vissa testamentsfrågor med anknytning 3till kap.
8 § Han förordar den först avlidne maken fåratt behörig attanses

sitt förordna ocksåtestamente övergenom egendom den efter-som
levande maken haft med äganderätt, när den sistett testamente av
avlidne saknas, under förutsättning tolkning i det enskilda falletatt en

vilja inte talar däremot.testatorsav

Arvsskattefrågan

Agell diskuterar avslutningsvis 15 § 2 fjärde stycket AGL. Be-mom.
stämmelsen gäller framgått arvsbeskattning vid efterlevandesom ovan en
makes död han fått egendom arvinge efter sin make. Enligtom som
huvudregeln i första stycket skall den först avlidnes släktingar haantas

till hälftenrätt den efterlevandes bo. Därefter vissa undantag frånav ges
denna andelsberälcting. I fjärde stycket finns hänvisning till 3 kap.en
8 § förarbetenaI till det stycket uttalas den först avlidne makensatt
arvingar skall få hela kvarlåtenskapen i lott.anses en

Walin har uttalat den angivna konsekvensenatt inte kunde riktigvara
eftersom hälften i normalfallet måste kommaarvet från varjeav anses
make.

Agell eftersom det berörda tillägget tillatt AGL införtsanser med det
både departementschefen och Lagrådet angivna syftetav åstadkommaatt

den beskattningseffekterl all egendom skallatt utgöra efter denanses arv
först avlidne maken måste denna uppfattning skatteregelns innebördom
rimligen vidare godtas gällandeutan Hanrätt. visserligensom attanser
det ÄBi propositionen med förslag till 3 kap. 8 § liksom i förarbetena
till ändringen i AGL saknas tillfredsställande motivering till förstöden
uppfattningen båda makarnasatt egendom skall lott.utgöra Dettaen
hindrar emellertid inte, Agell, föratt ettmenar argument attman som
lägga detta betraktelsesätt till grund för arvsbeskattningen kan åberopa

den ÄButvidgadeatt 3arvsrätten enligt kap. 8 § bygger på de arvs-
rättsliga släktskap med enbart den först döde maken.personernas

Agells slutsats sin analys blir den regeln i och gåvo-av att nya arvs-
skattelagen har övervägande fog för sig även inte heller dettanog om
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ställningstagande bör byggas på någon begreppsmässig etikettering av
3 kap. 8 §

Agell påminner Walin emellertid har underbyggtatt sinom upp-
fattning ÄBenligt 3 kap. 8att §arvet består lott efter varderaenav
maken med ytterligare tänkvärd jämförelse frånutgår lägeten som om
den efterlevande maken B skrivit till förmån för maketestamente Azs
enda bröstarvinge denne skall Bzsatt kvarlåtenskap dvs.om vad B
hade med full äganderätt. Då får bröstarvingen, han också har rättom
till efterarv efter A, uppenbarligen två olika lotter, efter varderaen
maken. Situationen kan enligt Walin inte bli annorlunda B underlåterom

upprättaatt litar tilltestamente arvsregelni 3 kap. 8utan §
Från skatterättslig synpunkt avslöjar Walins exempel tänkbar fällaen

15 § AGL kan leda till, Agell.som säger

2.11.4 Rättsfallet NJA 1993 145s.

I rättsfallet 1993NJA 145 prövade Högsta domstolen frågan dets. om
ÄBför tillämpning 3 kap. 8 § krävs den först avlidneav att makens

arvingar har konkret efterarvsrätt. Nedan följer sammanfattningen en
rättsfallet.av

Å ÅMakarna Helmer och Ruth förordnade i inbördes "atttestamente
den överlever den andre skall med fullav äganderättoss som erhålla all

Åden avlidnes kvarlåtenskap". Helmer avled och bouppteckningen
Ådödsbodelägareupptog makan Ruthsom efterarvingarsamt som

ÅzsHelmer systerdotter Birgit B och ytterligare Testa-sex personer.
bevakades och delgavs samtligamentet efterarvingar, vilka inte väckte

talan klander ÅNågramot testamentet.om avled Ruth ochsenare
efterlämnade dödsbodelägare, enligt bouppteckningen,som Allmämia
arvsfonden. Testamentet bevakades Rutth:sefter dödäven och delgavs
efterarvingarna.

Birgit B och övriga efterarvingar angivna yrkade eftersom personer
stämning å Allmänna arvsfonden tingsrätten slkulle förklara deatt att
hade bättre till Årätt kvarlåtenskapen efter Ruth Allmämiaän arvs-
fonden. Som grund för sin talan gjorde kärandena gällande i första hand

de i sin egenskapatt efterarvingar till Helmer jämlikt 3 8kap. §av
ÄB Åberättigade allärva kvarlåtenskapvar att Ruthefter och i andra
hand det inbördesatt med hänsyntestamentet till omständigheterna vid
dess tillkomst och efteråt visade det skulle stämma överens medatt

Åzsmakarna Å:svilja skulle tillfallaatt Helmer arvingar.arvet
Allmänna arvsfonden bestred käromålet. Fonden gjorde gällande att

ÄBregeln i 3 8kap. § inte, ifrågavarandenär vunnit lagatestamente
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Åkraft, berättigade kärandena till efter Ruth omständig-samt attarv
heterna inte Åzsvisade det skulle stämma medatt överens makarna

Åzsvilja skulle tillfallayttersta Helmeratt arvingar.arvet
Tingsrätten ogillade käromålet och hovrätten fastställde tingsrättens

dom.
domstolenHögsta målet till prövning ochtog uttalade bl.a.upp

följande i domen:

"Genom 1928 års arvslag infördes bestämmelser makes arvsrätt,om
vilka några sakliga ändringar intogsutan i 3 kapsenare AB. Det
främsta kännetecknet för bestämmelserna makes arvsrättom attvarden efterlevande maken bara fick fri förfoganderätt till vad han eller
hon ärvde efter sin make. Vissa den först avlidne makens arvingar,av
efterarvingarna, hade tillrätt del i kvarlåtenskaglenefter den sist
avlidne maken. Den efterlevande maken för ndrad attvar enom

utesluta efterarvingarnatestamente från deras del i kvarlåtens pen.Däremot stod det den först avlidne maken fritt att testamentegenom
utesluta dessa arvingar från till del irätt kvarlåtenskapen efter honom
eller henne. Det kunde ske makarna i inbördest.ex. attgenom

förordnade, efterlevandetestamente make skulleatt erhålla den först
avlidne makens kvarlåtenskap med full äganderätt. Ett sådant

medförde alltsåtestamente bestämmelserna 3 kap AB efterarvatt l ominte blev tillämpliga se 1950NJA 483 Beckman-Höglund,samts
Svensk famiferättspraxis, C l.V h

I samban 1987med års ändringar 3i kap AB infördes bestäm-
melser även makarsatt bröstarvingar skulle fåom stågemensamma
tillbaka för den efterlevande maken så bröstarvingarnasätt att
skulle få del i kvarlåtenskapen efter den sist avlidne maken somefterarvingar. Samtidigt infördes den omtvistade bestämmelsen inu
8 § för den händelse det vid efterlevandedenatt, makens dödom
famis arvsberättigade efter endast makarna, dessa arvinen av arskulle allt.ärva Bestämmelsen får sin praktiska betydelse i det let

den sist avlidne maken saknaratt arvingar. Den innebär allmännaatt
arvsfonden i sådan situation inte får idel den sist avlidne makensen
kvarlåtenskap, vilket fallet enligt tidigare gällande arvsrättsligavar
regler, får tillbakastå för den förstutan avlidnes arvsberättigade
släktingar. I motiven har understrukits den regeln gäller tillatt nya
förmån endast för de den först avlidne makens släktin harav ar somefterarvsrätt rop l986/87:1 238. förstDen avli makenss nearvingar i arvsklassen har sålundatre inte få tillarvsrättavsetts
följd 3 kap. 8av

Genom den omtvistade bestämmelsenatt placerats i 3 kap AB
antyds den, liksom bestämmelsernaatt i övrigt i kapitlet, för sin
tillämpning förutsätter den inte spelatt satts testamenteur genom avden först avlidne maken. Det angivna motivuttalandet talar ocksånyss
för det. Det därvidär märka regel inågon ka itletatt att avsettsom
innefatta begränsningar testationsfriheten för den avlidneörstav

97 lustRzn Bengtsson, Magnusson, Lind, Törnell och Nilsson.
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maken så har det uttryckliäen 3i lagtexten kap l § 2 st.angetts
Någon sådan begränsning inte i xteniinns

Inbördes med fulltestamenten hair varitägan vanligt före-erätt
kommande under mycket lång tid. Typiskt har med sådanasnett
testamenten kvarlåtenskapen förstefter denavsetts att avlidne helt
förs över till den efterlevande maken med för dennerätt att testamen-

över den erhållnatera egendomen. Varken lagtext eller förarbeten
antyder åstadkomma ändrinatt någon i det hän-avsett attman
seendet, så efterarvingar skulle uteslutas framatt tilrätt andel i den
sist avlidne makens kvarlåtenskap bara det direkt föreskrivs i ellerom
på d särskilda omständigheter eljest följer den förstav avavli testamente.es

Bevisionskärandena har alltså inte till eftterarvrätt enligt 3 kap 2
§ AB. De kan därför inte heller med stöd 8 § kapitelav sammaÅ.åberopa någon till kvarlåtenskapenrätt efter Rutth "

överväganden2.11.5

ÄB3I kap. 8 § ñnnssägs det vid den efterlevandeatt makens död
arvsberättigade efter endast makarna skall dessa arvingar allt.ärvaen av

ÄB3 kap. 8 § har varit föremål för livlig debatt i doktrinen. Nären
det gäller den först avlidne makens arvingar har det diskuterats vilka
arvsklasser arvsberättigade,är vilka efterarvingar ärsom som arvs-
berättigade varifrån skall komma..samt arvet anses

Utredningen inte sin uppgift ställning till hur gällandeatt taser som
bör tolkasrätt till hur den aktuella bestämmelsenutan bör utformas i

framtiden. En utgångspunkt bör härvid familljerättsreformensvara syn
på grunderna för arvsordningen.

Vilka arvsklasser bör arvsberättigadevara

ÄBDet ostridiga syftet 3med kap. 8 § låta helahar boet eftervarit attt
sist avliden make helt saknar fallarvingar tillvissa gå arvingaren isom
denpå först avlidnes sida och inte till arvsfonden.Allmänna följdEn

härav bör enligt haratt huvudregeln till efterarvrättvara personer som
efter den först avlidne maken kan den del i boetöverta ävennu som
den efterlevande maken innehaft med 00thäganderätt normalt skullesom
gått till den makens arvingar, de funnitts. De redan äregna om som
arvsberättigade får alltså överta egendom normalt.änmera

De enligt huvudregeln i 3 kap. har efterefterarvsrätt den förstsom
avlidne är arvingar i första och andra Arvingararvsklassen. till den först
avlidne i tredje arvsklassen saknar däremot efteirarvsrätt. De under-
sökningar gjordes inför 1928 års ändringar arvslageni visadesom att
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allmänheten endast önskade efterarvsrätt för arvingarna i andra
parentelen. Någon indikation på allmänhetens uppfattningatt ändrats
sedan dess föreligger inte. Det finns därför inget talar för attsom arv-
ingarna i tredje arvsklasseni denna speciella situation skulle någonges
efterarvsrätt. En sådan reglering skulle också strida systematiken imot
3 kap.

Utredningen därför endast arvingar i förstaatt ochanser andra arvs-
klassen bör komma i fråga på den först avlidne makens sida.

Vika efierarvingar bör arvsberättigadevara

Nästa fråga diskuterats är arvsrätten enligt 3 kap. 8som § förutsätterom
i deträtt enskilda fallet till efterarv efteren den först avlidne. Som

framgått ansågs inte i rättsfallet NJA 1993 145ovan någon tillrättatts.
enligt 3 8kap. § fanns dennär efterlevandearv maken hade fått till-

gångarna med full äganderätt på grund Fråganärvadtestamente.av som
i framtiden bör gälla i sådant fall och i andraett fall där efterarvsrätten
i det enskilda fallet inte ñnns för den först avlidnes släktingar, närt.ex.
den först avlidne bort sintestamenterat egendom till tredje eller närman
den först avlidnes bröstarvinge fått sitt helt och hålletut redan efterarv
det första dödsfallet.

I doktrinen har hävdats kravet på efterarvsrättatt i det enskildaen
fallet kan slå orättvist mellan olika arvingar. Som exempel på detta har
nämnts den situationen den först avlidneatt maken har två egna
bröstarvingar X och Y. Vid det första dödsfallet får X sitt medanut arv
Y avstår från sin omedelbara När denarvsrätt. efterlevande maken sedan
dör har endast Y efterarvsrätt och får då helaärva återstoden boetav
medan X blir utan.

Detta exempel kan naturligtvis tyckas orättvist återstoden boetom av
värt mycket Det omvända kanvar emellertid ocksåpengar. gälla,

nämligen det den efterlevande lämnar efter sigom blygsamtär i
förhållande till vad X redan fått.

Exemplet visar det mycketäratt svårt skapa regelatt en som ger
rättvisa resultat för arvingarna i alla olika fall. Frågan situationom en
upplevs rättvis beror närmast hurpå exemplen konstruerassom och vem

98Däremot har diskuterats arvsrätten helt borde slopas för arvingar-om
i tredje arvsklassen bet.se LU 1982/83:32 ochna 1986/87:1 f..97prop. s.

Angående diskussionen omi vilken utsträckning efterarvsrätten för arvin garna
i andra arvsklassen borde behållas, 1986/87:1 90se prop. s.
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däri utpekas lidande. Liksom isom fall medalla sekundosuccessionsom
och spekulation kring framtida spelar slumpen och tidpunkten förarv -
inträffade dödsfall roll. Vad möjligen skullestor kunna fasta påtaman-

hurär förhållerregel sig till genomsnittlig arvlåtaresen vilja.en egen
Även här kan exempel konstrueras olika Antag densätt. förstatt
avlidne maken bort sintestamenterat kvarlåtenskap till tredje man
eftersom han inte har någon kontakt med sina efterarvingar. Dessa har
då ingen tillrätt efterarv i det enskilda fallet. Det då mycketvore
egendomligt de likväl skulle denärva efterlevande maken. Enom sådan
utgång kan knappast sägas istå överensstämmelse med vad en genom-
snittlig arvlåtare kan tänkas ha En regel möjliggöravsett. sådantettsom
resultat därförär inte önskvärd.

Mot bakgrund det sagda utredningen det bör krävasav nu attanser en
tillrätt efterarvi det enskilda fallet.

Varifrån skall kommaarvet anses

I doktrinen har hävdats vid den efterlevandes dödatt kvarlåtenskapen
bör delas i lotter,två från den först avlidne och frånupp den sisten en
avlidne maken. Anledningen härtill det inteär naturligtäratt påståatt

egendom till kanskeatt värde efterlevandedenstort förvärvat eftersom
det första dödsfallet, den efterlevandest.ex. samt enskildagenom arv,
egendom skall komma från den först avlidne maken.anses

Utredningen delar uppfattningen det, med beaktandeatt hurav arv
efter de arvsrättsliga principerna leds inom och mellan släktled, är mest
naturligt det lotter.tvâ Dettaatt innebärse attsom arvsregel bören ny
införas. Den först avlidnes släktingar alltså delsärver sin släkting,egen
dels dennes make. Detta börsynsätt sin efterföljd inom arvsskattelag-
stiftningen.

En regels utformningny

ÄBSåsom 3 kap. 8 § f.n. utformadär täcker språkligtden dels densett
situationen det endast den förstatt är avlidne maken efterlämnarsom
arvingar, dels den situationen det endast efterlevandedenatt är maken

efterlämnar arvingar.som
Såsom ÄBpåpekats i doktrinen detär 3överflödigt kap. 8 § täckeratt

sistnämnda situation, eftersom den efterlevande maken i sådant fallett
har innehaft boet med full äganderätt och hans egendom redan enligt de
vanliga arvsreglemai 2 kap. skall tillgå hans arvingar.
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Utredningen det föredraär bestämmelsenatt utformasatt attanser
enbart med tanke det fallpå för vilket särskild regel behövs,en
nämligen den efterlevande maken saknar arvingar.att
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3 Förskott på arv, m.m.

Utredningens förslag: Regler förskott skall ñnnas ävenom arv
i framtiden. Förutsättningarna för avräkning gåva dockgörs likaav
för bröstarvingar och andra arvingar. Detta innebär gåva skallatt en
avräknas förskott på endast arvlåtarensom har föreskrivitarv om
det eller det grund omständigheterna måste ha varitav antas

då egendomenavsett gavs.
Som följd presumtionen förändrasatt bröstarvingaren av detnär

gäller avräkning förskott ÄBändras presumtionen i 7 kap. 2 §av
avräkning laglott.påom

ÄBRegeln i 7 kap. 3 § andra stycket jämkning testamenteom av
görs till presumtionsregel.om en

3.1 Inledning

En kan under sin livstid vilja gåvaperson till arvinge. Detge en en
vanligaste torde förälder överför egendomatt till sinavara barn elleren
pä hjälpersätt dem ekonomiskt.annat

Gåvor från arvlåtaren skall i vissa fall avräknas förskott påsom arv
när arvlåtaren har dött och hans kvarlátenskap skall fördelas. Reglerna

förskott finns 6i kap.om Bestämmelsernaarv olikaär för
bröstarvingar och andra arvingar och de kan, kommer visas i detattsom
följande, leda till mycket invecklade beräkningar. Utredningens uppgift
är förenkla reglernaatt förskottom arv.

Nedan följer beskrivning 32.gällande avsnitten rätt Därefterav
redogörs för uttalandeett Lagrådet förskottsreglernahur kanav om
förenklas avsnitt 3.3. Slutligen följer i 3.4avsnitt utredningens över-
väganden.

1 Vissa formler och räkneexempel finns intagna i bilaga 4.
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3.2 Gällande rätt

3.2.1 Bakgrund

6I kap. lagen fanns bestämmelser förskott påom arv mot-om arv
svarande ärvdabalkens regler. Bestämmelserna i arvslagen överfördes
oförändrade sak 6till 1958.2kap. ärvdabalken år I samband med
familjerättsreformen gjordes vissa ändringar i 1 och 7 §§.

I arvsskattesammanhang skall sammanläggning ske gåva ochav arvs-
eller testamentslott för möjliggöra progression i beskattningen,att om
gåvan inom tio år före dödsfallet, 19 § AGL.getts se

ÄB3.2.2 6 kap. 1-5 §§

Förskott till bröstarvinge

ÄB6I kap. 1 § första stycket första meningen stadgas vad arvlätarenatt
i livstiden har bröstarvinge skall avräknas förskottgett dennespåen som

efter arvlåtaren, inte har föreskrivits eller med hänsyn tillarv annatom
omständigheterna måste ha varitantas avsett.

Huvudregeln alltsåär avräkning skall ske gåvaatt av en som
arvlåtaren bröstarvinge sinunder livstid. Bakgrundengett till regelnen
är rättvisa bör råda mellan bröstarvingar.att Bestämmelsen grundas på
presumtionen arvlåtaren inte velat gåvan skulle verka förryckandeatt att

detpå slutliga delningsresultatet. Man med andra 0rd arvlåtarenantar att
i de flesta fall helst resultatet blir detsamma gåvan inteattser som om
hade givits. Ytterst beror denna presumtion på styrkan den lag-av
bestämda arvsfördelningen

2 Bestämmelsen i 6 kap. 8 § arvslagen reglerna avseendeattom
bröstarvinge skulle äga motsvarande tillämpning adoptivbarnpå eller dess
avkomling kunde dock upphöra till följd adoptivbarns ställningattav
reglerades i 4 kap.

3 Se NJA 1928 397.s.
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Undantag fån avrälazing

ÄB6I kap. 2 § stadgas två undantagsfall där avräkning inte skallom
ske.

Det första handlar kostnader, förälder lagt nedom påsom en ett
barns uppehälle och utbildning. Sådana skall inte avräknas på barnets

den vidkänts kostnadenarv, om därmed endast fullgjortsom honom
åliggande underhållsskyldighet.

Inte heller skall på bröstarvinges avräkningen äga förarv rum
sedvanliga gåvor, vilkas värde inte står i missförhållande till givarens
villkor.

Avrälmingens storlek m. m.

ÄB6I kap. 3 § regleras avräkningens storlek. Här sägs avräkningatt
förskott skall ske efter egendomensav värde vid mottagandet, inteom

bör gällaannat grund omständigheterna.av
Kan inte allt vad arvinge mottagit i förskott avräknasen hanspå

ÄBarvslott, hanär enligt 6 kap. 4 § inte skyldig återbära överskottetatt
med mindre bestämmelse därom träffats då förskottet gavs.

Bestämmande arvslottemas storlekav

ÄB6I kap. 5 § regleras hur arvslotternas storlek skall bestämmas vid
avräkning förskott. Här föreskrivs har förskottav att skall kvar-getts
låtenskapen före delningen ökas med förskottets värde eller, om av-
räkning inte kan ske fullt förskottstagarensut med vad kanarv, som
avräknas.

Var arvlåtaren gift och skall bodelning påverkasske även denna ettav
förskott. En regel härom §ÄktB.finns i ll kap. 5 Här stadgas skallatt
vid bodelning med anledning makes förskottdöd på harav en arv som

någon makesgetts giftorättsgodsur avräknas efter den döde,arvet
skall på den lott vid bodelningen tillkommer densom dödes arvingar
avräkning ske för förskottet eller, det inte Ekan avräknas helt påom

för vad kanarvet, avräknas förskottet. Sedan avdragsom har gjortsav
för skulderna skallatt täckas, skall förskottsgivarens giftorättsgods före
sammanläggningen med den andra makens giftorättsgods ökas med ett
belopp vad skallmotsvararsom avräknas vidl bodelningen.som

bilagaI 4 finns ÄBolika exempel hur 6på kap. 5 § och ll kap. 5 §
ÄktB kan fungera med invecklade beräkningar följd.som
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3.2.3 Förskott och laglott

ÄB7I kap. 2 § stadgas bröstarvinge skyldig sinär på laglottatt att
avräkna vad han mottagit arvlåtaren i förskott sittpå Han ärav arv.
också skyldig avräkna vad han mottagit på grundatt testamente,av
såvida inte föranleds detta.annat av

3.2.4 Då förskottstagaren avlidit

arvingeHar mottagit förskott avlidit före arvlåtaren, för-ärsom
ÄBskottstagarens avkomlingar 6enligt 6kap. § första stycket skyldiga

avräkna förskottet sinapå arvslotter.att
Skall delas mellan flera och har arvinge i mottagitarv grenar en gren

förskott, hanär, avlidit före arvlåtaren efterlämnautanom att av-
kornlingar träder i hans ställe, övriga arvingar inomsom samma gren
skyldiga avräkna förskottet sinapå arvslotter. De skall inteatt dock ta
mindre del i kvarlåtenskapen de skulle ha gjortän förskottstagarenom

ÄB.varit i livet 6 6kap. § andra stycket

3.2.5 Förskott giftorättsgodsav

Har make sitt giftorättsgods förskott tillpå bröstar-getten av arv en
vinge makarnasär skall avräkning för detta pågörassom gemensamma,

efter den först avlidna maken. Om detta intearvet räcker till, skallarv
återstoden avräknas efter den andra maken. Vadarvet sagtssom nu
gäller också då efterlevande make sådan egendom omfattasen av som

bröstarvingars 3enligt 2arvsrätt kap. § har förskott tillpåav gett arv
bröstarvinge till den först 6avlidna maken kap. l § andra stycket

AB.
Tredje meningen i ovannämnda stycke tillkom 1987 iår samband med

familjerättsrefonnen. meningenWalin har kritiserat Enligt Walin är
bestämmelsen inte minst på grund sin placering li § i förstället iav -
7 § svårtillgänglig. Enligt Walin torde det emellertid klart attvara-
första och andra meningarna i andra stycket tillämpliga,är närensamma
den make, blir "efterlevande make", under bådas livstidsom senare av
sitt giftorättsgods har förskott till bröstarvinge. Däremotgett gemensam

dessa meningarär två inte tillämpliga, make tillgåvagettom samma en

4SeÄBIs.145f.
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bröstarvinge inte är makarnas denIen egen som gemensamma. nya
tredje meningen förklaras "Vad nu" gäller också dåatt sagtssom en
efterlevande make sådan egendom omfattas bröstarvingarsav som av

3arvsrätt enligt kap. 2 § har förskott bröstarvingepå till tillgett arv en
den först avlidna maken. Enligt Walin citerademåste de orden hänföra
sig till båda de föregående meningarna i stycket.andra I det fall som
uppmärksammas i tredje meningen förutsätts inte den efterlevandeatt
maken har något sitt giftorättsgods. förutsättningengett Den harav

förskottet skallersatts sådanatt egendom denav tagetvara av som
efterlevande fått efterärva sin avlidna make och omfattassom av
bröstarvingens till efterarvrätt enligt 2 Walin. Förskottet kanmenar
ha till icke bröstarvingegetts eller till Ien gemensam en gemensam.
förra fallet kan andra meningen i andra stycket inte bli tillämplig,
eftersom den bröstarvingen inte har någon till efterrätt denarv
efterlevande maken, konstaterar Walin. Har förskottet tillgetts en

bröstarvinge, kan däremot andra meningen bli tillämpliggemensam när
den efterlevande maken dör, fortsätter Walin.

Tredje meningen inte tillämpligär den efterlevande maken gettom
gåva den andel han innehade med full äganderätt. Det tordeav som
emellertid, Walin, ofta inte kunna konstateras från vilken andelmenar

kommergåva och skall avräloias, intedet har särskilten angetts.om
Man får enligt Walin efter omständigheterna skallgåvanattpresumera
avräknas denpå eller den andra andelen.ena

Beträffande tillämpningen tredje meningen tillägger Walin denav att
efterlevande svårligen kan ha befogenhet i vidare månatt än ärsom
förenligt 3med kap. förordna inte skallgåvan avräknas. efter-att Den
levande får inte i övrigt förändra andelstalet för den först avlidna
makens efterarvingar, Walin.säger

3.2.6 Förskott till styvbarn m.fl.

Vad make sitt giftorättsgods har styvbarn elleren av gett ett en
ÄBavkomling till styvbarn skall enligt 6 kap. 7 avräknas§ på mot-

efter den andratagarens maken, inte föreskrivitshar ellerarv annatom
med hänsyn till omständigheterna varitmäste Medhaantas avsett.

förbehåll skall, inte följer 6 kap. l vad densamma annatom av
efterlevande maken har sådan arvinge ellergett testamentstagareen som
enligt 3 kap. 2 § eller 12 kap. l § har del i den efterlevanderätt att ta
makens bo avräknas på lott i detta. 6Bestämmelserna i kap.mottagarens
2--6 skall tillämpas i dessa fall.även

SOU7 98.110
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3.2.7 Skall förmånstagarförordnanden avräknas förskottsom

Det har diskuterats bröstarvinge, insatts förmånstagareom en som som
till livförsäkring, skyldigär avräknaen tillrättenatt utfallande
försäkringsbelopp förskott arvpåsom

Frågan prövades i rättsfallet 1996NJA 428. Högsta domstolen koms.
fram till bröstarvinge,att vilken insatts förmånstagareen tillsom en
livförsäkring, inte är skyldig avräkna tillatt rätten utfallande för-
säkringsbelopp förskott sittpå efter försälcringstagarensom änarv annat

detta föreskrivits eller med hänsynom till omständigheterna måste anses
ha varit försäkringstagarens avsikt. Presumtionen ansågs alltså emotvara
avräkning.

3.2.8 Frikallande från avräkningsskyldighet för bröstarvinge

Den uppställda presumtionen 6i kap. l § första stycket första meningen
ÄB gäller inte alltid. Som framgår lagtexten kan arvlåtaren frikallaav
gåvotagaren från avräkningsskyldighet. Ett sådant frikallande kan ske

Mentestamente. frikallande kangenom kommaett även till uttryck på
sätt. Någon särskildannat form för sådan viljeförklaring inteären

föreskriven. Ofta måste frikallande grundat iett sakensanses natur,egen
farnär it.ex. goda ekonomiska omständigheter lämnaren periodiskt

stöd till eller dotter. frikallandeEtten frånvuxen avräknings-son
skyldighet på sätt änannat kan äga intetestamente bara vidgenom rum
gåvans givande när helstutan därefter och dettasom oavsett om
frikallandet är uttryckligt eller endast framgår omständigheterna.° Attav
efter arvlåtarens död avgöra frikallande har gjorts ellerett inte blirom

bevisfråga.7en

5 ÄBSe Walin, 1 141s.

6 Se NJA H 1928 398s.

7 Se rättsfallett.ex. RH 23:82 där majoriteten i hovrätten kom fram till
tillräckligtatt stöd inte fanns för arvlåtarenatt anta att någonavsett att

avräkning inte skulle ske.
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Ett frikallande från avräkningsskyldighet medför gåvan huvudöveratt
inte räknas förskott dettaI avseende förhållandetverkar tillsom
nackdel för arvlåtaren själv i det den disponibla kvoten sålunda beräknas
endast med hänsyn till den reella kvarlåtenskapen. Frikallandet innebär

ÄktBvidare gåvan inte avräknas vid bodelning llatt enligt kap. 5 §
En tillgåva bröstarvinge arvlåtaren inte skulle avräknasavsettsom

kan dock bli föremål för nedsättning eller äterbäring enligt 7 §kap. 4

3.2.9 Förskott till awingeannan

Har arvlåtaren gåva till arvinge bröstarvingegett än skallen annan
avräkning ske endast detta har föreskrivits eller på grundom av
omständigheterna måste ha varit då egendomen 6 kap.antas avsett gavs,

ÄB.1 § första stycket andra meningen
Här alltsåär utgångspunkten då detän gäller bröstarvingar.en amian

Arvlåtaren kan dock viljeförklaring i ellertestamenteavge genom en
föreskrift i levande livet avräkning skall ske. Kommer arvlåtarensatt
vilja avräkning till uttryck sätt än måsteannatom testamentegenom
det dock ske i samband med gåvan Har gåvotagaren mottagitatt ges.
gåvan föreskrift avräkning skall ske, kan inteutan hanattom utan eget
medgivande förpliktas till avräkning än arvlåtaren förordnatannat om
detta testamente.genom

3.2.1O Uppgiftsskyldighet

För reglerna avräkningatt förskott skall tillämpas krävskunnaom attav
kännedom finns lämnade förskott. sådana uppgifterFör skallom att

8 Se NJA 1928 399.s.

9 ÄktBVid åktenskapsskillnad ñnns möjlighet 4 § ii 11 kap. atten en
sådan situation erhålla vederlag för Vid bodelning medgåvan. anledning av

makens död finns dock ingen direkt motsvarighet till regeln i kap.11 4 §ena
ÄktB. ÄktB ÄktB ÄBI förarbetena till sägs stället innehålleroch i andraatt
förmåner för den efterlevande, utvidgad arvsrätt och vidrättLex. att
bodelningen behålla sin egendom, 1986/87:1 171.se prop s.

1° Se NJA 1928 403s.
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ÄBkomma fram 20isägs kap. 5 § bland delägarna ñmisatt om
laglottsberättigad arvinge skall, delägare begär det, i boupp-om
teckningen lämnas uppgift vad arvinge eller hans avkomling mottagitom
i förskott den döde. Uppgift skall också vadav arvinge fått iges om
förskott efterlevande makes giftorättsgods. För fåav framatt en
upplysning förskott kan delägare påkalla sådan edgångom stadgasvarom

20i kap. 6 §

3.3 Lagrådets förslag

I samband med de ändringar ÄBgjordes 6i kap. l och 7 årsom
1987 uttalade Lagrådet följande:

"Det torde obestridli reglerna förskottatt påvara redanom arvenligt gällande rätt, skall tillämpas, kan leda till mycketom e
invecklade beräkningar. Det sammanhänger tydligen med reglernaatt

konstrueradeär så skall så rättvistatt resultat möjligt.ettman somMåhända skulle kunna såå: reglerna intryckattman attger av enverklig millimeterrättvisa är rsträvad. Efter vad vitse som upptillämpas reålernaemellertid inte så ofta, kanske ust beroen påederas ade karaktär. Stundom sker väl dockinvec och de tordeetta
då upphov till åtskilligt besvär vid boutredningen.ge Vad somföreslås lagrådsremissen kan tänkas åtminstone i viss1 att mån
ytterligare komplicera förfarandet vid boutredning förskottnär har
förekommit.

Eftersom detta iämne det hela får fallasägas utanförstora ramenför den lagstiftning såvitt angår AB det gäller, vill lagrådetsom nuinte väcka fråga i förevarandeatt sammanhang skall underman ta
övervägande genomföraförenklingaratt på detta område. Enligt
lagrådets mening emellertidör rinci iella skäl någotrent görasav
åt lagstiftning kanske kan sägasen alltför inveckladsom ams somför i allmänhet vinna tillämpninatt ändå kan åstadkommamen sombesvär i del fall. Måhända orde därför så småningomen till
övervägande frågan ellerupptas mindre genomgripandeom en mer
förändring och förenkling dessa regler. Som mycket enkelav enreform skulle kunna tänkas omkastning skeddeatt gresumtionenen av6i kap. 1 § första stycket första menin AB. Inne örden häravenskulle avräkning förskottatt gällernär bröstarvingevara skalletav
ske endast detta föreskrivits eller med hänsyn till omständiom -heterna måste ha varit Sammaantas regel skulleavsett. gälm.a.o. aför bröstarvingar gäller för andra arvingar. Med sådansom nu enenkel reform skulle förskottsreglernas tillämpning komma att

för fall där arvlåtaren verkligen velatreserveras de skulleatt

u Justitierådet Mannerfelt, f.d. justitierådet Hessler, regeringsrådet
Wahlgren och justitierådet Rydin.
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tillämpas. Förmodligen skulle detta bli fallet främst fråganär är ombon."större

överväganden3.4

3.4.1 Behövs reglerna förskott arvom

Av den undersökning utredningen låtit framgårgöra reglernaatt om
ÄBförskott 6i kap. åberopas mycket sällan. En anledning härtillarv

förefaller känner till reglerna. Enatt anledning kanvara annan vara
bestämmelserna förskottatt i sig kan upphov till komplicerade be-om ge

räkningar exemplen i bilaga 4 visar. fallI de bestämmelserna isom
ÄB6 kap. allt åberopas det ofta bröstarvingetrots är själv inteen som

fått någon gåva påstår eller flera andra syskon har fåttatt ettsom
förskott.

Utredningens uppgift i denna del föreslå förenklingarär i reglernaatt
förskott på Den förenklingenstörsta bortom reglernaarv. att tavore om

Ävenavräkning förskott helt och hållet. arvlåtaren under sinav om
livstid arvinge gåva, skulle då eftergett arvlåtaren fördelasarveten en
lika mellan arvingarna bortseendemed från gåvan. På det sättet skulle

undgå de problem i dag kan uppkomma i anslutning tillman som att
avräkning förskott på skall ske. Frågan är då denna lösningav arv om

lämpligär andra synvinklar.ur
Att arvlåtare själv får ställning till avräkning skallta skeen ellerom
innebär möjlighet för honom besluta fördelningen sinatten om av

kvarlåtenskap. Beslutat han viss skallgåva avräknas,att leder dettaen
till de andra arvingarna får lotter.att större Bestämmer han andraå
sidan avräkning inte skallatt ske eftersom hangåvotagaren,gynnas
förutom gåvan får dela lika med de andra.arvet

Utredningen arvlåtarens möjlighetbeskrivnaatt råda överanser attnu
kvarlåtenskapens fördelning bör finnas kvar. möjlighetDenna är ett
utflöde den förfogarätt egendom ägandetatt överav rättt.ex.som ger,

på olika villkorasättatt gåvor. Att förbjuda avräkning kan detpå sättet
intrång i ägandet. Villett arvlåtaren barneni slutändan skallses som att

behandlas lika, även barn får delar i förskott,sitt bör detettom av arv
alltså finnas möjlighet förordna Möjlighetendet. till avräkningatten om
bör därför finnas kvar beträffande alla arvingar.
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3.4.2 Förskott till bröstarvinge m.fl.

Regler avräkning förskott på bör alltså enligtom utredningensav arv
mening finnas iäven framtiden. De nuvarande bestämmelserna behöver
dock förenklas. Det också viktigtär reglerna förskott återspeglaratt om
vad normalt kan den avlidnes verkliga vilja.antassom vara

Enligt gällande rätt arvlåtaren vill tillatt gåvapresumeras att en en
bröstarvinge skall avräknas förskott på Utredningens under-som arv.
sökning tyder emellertid på de flesta föräldrar inte känneratt till deatt
gåvor de sina barn betraktas förskott på och alltsåger skall blisom arv
föremål för avräkning vid givarens död. Eftersom många inte känner till
regeln avräkning skall ske ingetatt har förordnats,om kanannatom

knappast säga den står i överensstämmelse medman att vad normaltsom
kan den avlidnes vilja.antas vara

Lagrådets tio år gamla förslag, kasta presumtionenatt avseendenu om
bröstarvingar, förefaller väl avvägt. Avrälcning skulle alltså skevara
endast när arvlåtaren reglerna förskott skulle bliavsett att till-om
lämpliga.

En sådan regeländring skulle leda till förbättringar.två Först och
främst skulle avräkning ske endast i de fall arvlåtarennär har kännedom

reglerna och uttryckligen har bestämt de skall tillämpas.om Härtillatt
kommer antalet kompliceradeatt arvslottsberäkningar troligen skulle
minska. En sådan ändring kan också förenlig med hurantas vara
regelsystemet uppfattas imånga dag.av

Utredningen bakgrund härav presumtionenmot för avräkninganser att
i 6 ÄBkap. l § första stycket första meningen beträffande bröstarvingar
bör bort. Detsamma bör gällatas presumtionen för 6avräkning i kap.

ÄB7 § avseende styvbarn och andra. Avräkning bör alltså endast ske
i de fall givaren förordnat det antingen i eller påtestamenteom annat

Skersätt. det skall detsätt i sambandgörasamiat med gåvanatt ges.
Med omkastad presumtion fråganuppstår deten nuvarandeom

undantaget beträffande ÄBunderhåll och sedvanliga skänker 6i 2kap. §
bör kvar. Enligt nuvarande ordning skall kostnader förvara underhåll
och vanliga gåvor inte avräknas i något fall. Om utgångspunkten
framgent bör gåvogivaren uttryckligenatt måste avräkningvara attange
skall ske, kan givetvis fråga uppkomma sådan möjlighet tillom en
avräkning skall gälla de kategorier undantagna.är Förutomsom attnu
fallen kan beräknas få, utredningen sådan möjlighetattvara anser atten
exempelvis i med retroaktivtestamente verkan föreskriva sedvanligaatt
skänker skulle i avräkning inte bör öppnas. Det skulle motverka
strävan efter enkelhet. Det nuvarande undantaget för underhåll och
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vanliga gåvor bör därför kvar formuleras någotvara men om som en
följd ändringen 6i kap. l §av

Utredningen däremot inte förenklingnågonanser att sättet attav
beräkna arvslotternas storlek möjlig.är Vill arvlåtaren avräkningatt
skall ske bör beräkningen arvslotternas storlek enligtgöras denav
gällande bestämmelsen 6i kap. 5 §

En ändring bör dock 6göras kap. l § andra stycket Såvittav
gäller gåva egendom under äktenskapet utgjort giftorättsgodsav som

i daggörs enligt bestämmelserna i detta stycke skillnad mellan gåva som
under bägge makarnas livstid och gåvages den efterlevande.som ges av

Skillnaden är i det första falletatt avräknas gåvan alltid subsidiärt på
efter den sist avlidne,arvet makarna givare.oavsett är I detvem av som

andra fallet kan subsidiär avräkning enbart ske gåvan denom ges av
andel boet härrör från den först avlidne maken.av Dennasom sakliga
skillnad är svår motivera. Härtill kommeratt den andel boetatt av som
den efterlevande innehar med fri förfoganderätt kan egendomrymma

den först avlidne makens enskildasom egendom.var Gåva sådanav
egendom skulle inte, den under båda makarnas livstid, kunnaom gavs
avräknas subsidiärt på efter den efterlevandearvet maken, dettamen
skall däremot enligt gällande skerätt motsvarande gåva i ställetom ges

den efterlevande. Slutligen denav nuvarande lydelsen tredjerymmer av
meningen, Walin påpekat se 3.2.5,avsnitt den situationensom denatt
efterlevande gåva till den först avlidne makens särkullbarn.ger en
Eftersom särkullbarnet inte har efter denarvsrätt efterlevande maken,
kan gåvan aldrig avräknas på efterän den först avlidnearvetmer
maken. Lagtexten täcker alltså för mycket.

Det nämnda problemet kan lösas på två sätt. Detnu alternativetena
är bestämmelsen ändras,att så den omfattarenbartatt gåva egendomav

under äktenskapet utgjort giftorättsgodssom och tillsom ges en
bröstarvinge. Att behöva hålla vilkengemensam reda egendom som

utgjort giftorättsgods under äktenskapet leder till praktiskadock problem
denför efterlevande maken och inteär i överensstämmelse med

principen den efterlevandeatt bara behövaskall förvaltaom en
förmögenhetsmassa. Det andra alternativet upphävaär regeln.att
Utredningen övervägande skäl talaratt för dennaanser lösning,senare

också ligger i linje med strävan förenklasom bestämmelserna iatten
6 kap. AB.
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3.4.3 Vissa laglottsfrågor

De föreslagna ändringarna bestämmelserna förskott har beröringav om
med frågor gäller reglerna laglott.ett Utredningen har valtpar som om

redovisa dessa laglottsfrågor här.att

§ÄB7kap. 2

ÄBbestämmelsenI i 7 kap. 2 § stadgas bröstarvinge skyldigäratt att
på sin laglott avräkna vad han mottagit grundpå såvidatestamente,av
inte föranleds detta.annat av

Som följd presumtionen ändras det gällernär avräkningatten av av
förskott bör enligt utredningen dennaäven prestuntion ändras på mot-
svarande Fallensätt. då bröstarvinge får något arvlåtaren medanen av
denne i livetär bör alltså jämställas fallmed de då bröstarvingen får
något Avräkning laglott förpå vadtestamente. mottagitsgenom som
grund bör därför framgent förutsättatestamente uttryckligt för-av ett
ordnande därom i testamentet.

§ÃB7kap. 3

ÄB7 3I kap. § andra stycket vad bröstarvingesägs erhålleratt en
påkalla jämkning i inte skallatt omfattas dengenom testamente av

efterlevande makens till kvarlåtenskapen 3rätt enligt kap. i fallandra än
då jämkningen testamentsvillkor gäller till förmån för denavser som
efterlevande maken.

övervägandeBestämmelsens utformning Agell.har kritiserats av
skäl talar för också denna bestämmelse utformas presumtions-att som en
regel skall tillämpas bara inte följersom annat testamentet.om av

ÄB7 kap. 3 § andra stycket bör alltså utformas så, vid jämkningatt
förordnande till förmån för make bröstarvingesän tillrättav annan

ÄB,egendomen föregår den efterlevande makens enligt 3 kap.rätt om
inte följerannat testamentet.av

n Agell har bl.a. vid Sammanträffande med utredningen framfört denett
synpunkten regeln bör göras tillatt presumtionsregel skallom en som
tillämpas bara inte följerannat testamentet.om av
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4 Särkullbarns skydd arvsplaneringmot

Utredningens bedömning: Ett särkullbarn har alltid få sinrätt att ut
laglott direkt föräldernnär dör. Har laglotten kränkts kan han
påkalla jämkning och gåva. Han kan också väckatestamenteav
jämkningstalan avseende förmånstagarförordnande. Dessa möjlig-
heter får tillräckligt tillgodose särkullbarns intresseettanses av
skydd arvsplanering och ändringnågon reglerna därförmot ärav
inte nödvändig.

4.1 Inledning

förekommerDet inte så sällan, enligt vad utredningens undersökning
visar, omgifta juridisk hjälp,söker eftersom de oroligaatt ärpersoner
för den familjens situation vid dödsfall. Många vill ha rådettnya om
hur de kan arvsplanera, dvs. genomföra olika transaktioner syftarsom
till förfoga den efterlevande makensöver och barnensatt i kom-rätt
mande dödsbon. Syftet den familjensär medlemmar påatt gynna nya
bekostnad barn i tidigare äktenskap. En ökning behovetettav av av
planering logisk 1988konsekvensär års reform. Arvsplanering ären av
i sig i hög grad legitim verksamhet.en

I riksdagen har framförts allt försärkullbarn dåligthar skyddatt ett
olika former 1993/94:L421.arvsplaneringmot se mot.av

sittI betänkande med anledning motionenden nämnda uttaladeav
Lagutskottet frågan skyddet för tillsärkullbarns bordeatt rättom arv

iövervägas lämpligt 1993/94:LUl9sammanhang bet. 17. Riksdagens.
ställde sig bakom betänkandet.

I utredningens direktiv särskilt två frågor gäller särkull-tas upp som
barnens situation. Den frågan skyddsärkullbarns åtgärdermotena avser

syftar till helt eller delvis ifrån dem tillderas och denatt rättsom ta arv
andra frågan gäller regeln preskription talan återbäringom omav av

3gåva i 3kap. § Frågan preskription talan återbäringom omav av
gåva har utredningen behandlat i 2.9.avsnitt detta avsnitt skallI den
allmänna frågan arvsplanering tasom upp.
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Arvsplanering omfattar såväl reglerna i äktenskapsbalken makarsom
rätt förfogaatt över sin egendom reglerna bröstarvinges legalasom om

iarvsrätt ärvdabalken. Nedan följer därför först beskrivning deen av
åtgärder makar kan vidtasom i syftegemensamt t.ex. denatt gynna
make överlever den andre makensom på bekostnad bröstarvinge.av en
Därefter nämns exempel på vad make själv kan vidta för åtgärder fören

uppnåatt effekt. Dessa avsnitt 4.2-4.3samma främst siktetar på
bestämmelserna i äktenskapsbalken. I det därpå följande avsnittet 4.4
beskrivs reglerna i ärvdabalken bröstarvinges Härefterarvsrätt.om
följer redogörelse för de jämlcningsmöjligheteren tillstår buds försom

bröstarvinge tycker hansen blivitatt arvsrätt kränktsom olikagenom
åtgärder från arvlåtarens sida avsnitt 4.5. De bestämmelser som
närmast ÄBaktuellaär återfinns i 7 kap. och 104 § FAL. Slutligen
följer utredningens överväganden i 4.6.avsnitt

Sammanfattningsvis kan rättsläget beskrivas på följande sätt:
Makar kan t.ex.

skriva äktenskapsförord0 där den makens egendom görs enskildena
och på så undandrasätt den egendomen från den bodelning skallsom
ske efter första makens död,

bodela under0 äktenskapet och kombinera bodelningen med ett
äktenskapsförord den bodeladeatt egendomen skallom enskild,vara

gåvor0 till varandra,ge
snedfördela sin0 egendom den maken betalaratt allagenom ene

löpande utgifter och den andre maken förstår investeringarna,
0 testamentera egendom till varandra med förordnande fullom

äganderätt,
insätta0 varandra förmånstagare i försäkringarsom samt

förbruka0 all sin egendom medan de lever.
Barn kan

begära0 få sin arvslottatt denut kvarlåtenskap finns kvar vidur som
arvlåtarens död,

påkalla jämkning0 för fåtestamente sin laglott,av att ut
påkalla jämkning0 förgåva få sin laglottattav ut samt
väcka talan0 jämkning förmånstagarförordrlandeiom försäkringav

och få skälighetsprövning till stånd.en
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4.2 Förfoganden båda makarnaav

4.2.1 Inledning

Enligt äktenskapsbalkens regelsystem makar tvâ ekonomisktär själv-
ständiga så sätt och dem själv förvaltar sinattpersoner var en av
egendom och för sina skulder. De har ingårätt avtal medsvarar att
varandra och och dem har också ingårätt avtal med tredjevar atten av
man.

I åktenskapsbalken timis ingen särskild regel avtalsfrihet mellanom
makar. Avtalsfriheten i stället följa allmänna rättsgrundsatser.anses av
Detta innebär allmänna avtalsrättsliga regler skallatt tillämpas mellan
makar inte avvikande regler finns i äktenskapsbalken.om

Avtal makar ingår med varandra kan två slag. De kansom vara av
angå egendomsordningen i äktenskapet, s.k. familjerättsliga avtal. För
sådana avtal ñmis särskilda regler i äktenskapsbalken. Avtalen kan också

allmänt ñrmögenhetsrättsligt slag, köp, byte ellervara av gåva.t.ex.
Gränsen mellan de olika avtal inte alltidär tydlig.sorternas

Nedan följer beskrivning avtalstyper vanligen kan blien av som
aktuella mellan makar under äktenskaps gång. Bland familje-ett de
rättsliga avtalen gäller det särskilt äktenskapsförord och bodelning. När
det gäller förmögenhetsrättsliga avtal bör uppmärksammas gåva,
eftersom detta institut har särskilda regler för just makar.

4.2.2 Familjerättsliga avtal

Äktenskapqförørd

En makes egendom giftorättsgodsär deni den intemån enskildär
egendom, 7 kap. 1 §

Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma
egendom tillhör elleratt tillfaller dem skallnågon dennessom varaav

ÄktB.enskilda egendom 7 kap. 3 § första stycket På så kansätt
egendom undandras bodelning.

ÄktBEnligt 7 kap. 3 § andra stycket skall äktenskapsförord upprättas
skriftligen och undertecknas makarna eller blivandede makarna.av

Äktenskapsförordet skall sedan registreras hos tingsrätten. Ett
äktenskapsförord slutits mellan blivande makar gäller frånsom
äktenskapets ingående, det in till inomdomstolen frånmånadom ges en
det äktenskapet ingicks.att I fall gäller äktenskapsförordet förstannat
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från och med den dag då det in till domstolen 7 kap. 3 § tredjeges
ÄktB.stycket

När tingsrätten har registrerat äktenskapsförordet skall rätten genast
översända kopia till äktenskapsregistret med uppgiften dagen dåom
handlingen in till stycket16rätten, kap. 3 § förstagavs

Bodelningsavtal

När äktenskap upplösesett på grund äktenskapsskillnad eller dödsfallav
skall normalt makarnas egendom fördelas bodelning. Mengenom
bodelning kan också ske under äktenskapet. Reglerna härom motsvarar
de äldre bestämmelserna boskillnad i GB.om

Är makarna får ÄktBde enligt 9 kap. l § andra stycketense efter
skriftlig anmälan till tingsrätt fördela sin egendom bodelninggenom
under äktenskapet något målutan äktenskapsslcillnadatt pågår.om
Anmälan skall registreras tingsrätten. Vidare skall tingsrätten sändaav
kopia anmälan till äktenskapsregistret medav uppgift dagen dåom
handlingen in. Domstolen skall också införa kungörelsegavs i Post-en
och Inrikes Tidningar ÄktB.och i ortstidningen 16 kap. 3 §

Bodelning under äktenskapet något mål äktenskapsskillnadutan att om
pågår skall ÄktB9enligt kap. 2 § andra stycket göras med utgångspunkt
i egendomsförhållandena den dag då anmälan bodelningen gjordesom
enligt 9 kap. l § andra stycket

Genom bodelning ÄktBenligt 9 kap. l § andra stycketen blir det
klarlagt vad vardera maken äger. Den egendom tillagts make vidsom en

sådan bodelning dockär alltjämt giftorättsgodsen och kommer ingåatt
i bodelning aktualiseraden dödsfall.ny Här skiljert.ex. sig alltsåettav
reglerna bodelning under äktenskapet frånom bestämmelserna om
boskillnad i GB. En boskillnad medförde all egendom blev enskild.att
Önskar makarna utesluta all giftorättsgemenskap i samband med en
bodelning under äktenskapet enligt nuvarande ordning måste de upprätta

äktenskapstörord härom.ett
Registreringsförfarandet vid såväl äktenskapsförord bodelningsom

syftar till skydda tredjeatt dvs. borgenärerna.man,
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4.2.3 Förmögenhetsrättsliga avtal

Gåvor mellan makar

När det gäller ñrmögenhetsrättsliga avtal mellan makar, köp ellert.ex.
byte, tillämpas nämnts regler för fördem andra. Makarsom samma som
kan alltså begränsning ingå köp eller byte med varandra.utan I detta
sammanhang förtjänar erinras reglerna ochsamägande s.k.att om om
dold äganderätt, dvs. makar förvärvat elleratt gemensamt annars

äger något. Fall samägande eller doldgemensamt äganderättav
uppkommer vanligen vid fast egendom och aktualiseras vid exempelvis
skilsmässa eller exekutiva förfaranden När det gäller finnsgåva dock
specialregler i

ÄktBEn gåva mellan makar 8enligt kap. l §är första stycket
gällande mellan dem vad gäller för fullbordande igåvaom som av
allmänhet har iakttagits eller hargåvan registrerats 16enligt kap.om

Allmänna regler gåva finns i l936:83lagen angående vissaom
utfästelser gåva. Enligt dess bestämmelser blir gåva normaltom en
gällande först den harnär överlämnats till gåvotagaren.

Att fullborda gåva överlämnande kan dock svårt fören genom vara
makar lever tillsammans och har besittning till egendom.som gemensam
Därför finns möjlighet till registrering gåva för synliggöraen attav
övergången, dvs. gåvan traderats.att

Ansökan registrering hos tingsrätten. Gåvohandlingengörs skallom
fogas till ansökan. Begärs registrering gåva inte har skettenav som
skriftligen, skall uppgift gåvan lämnas i handling harom en som
undertecknats 16båda 2 §makarna, kap.av

När handlingen registrerats tingsrättenöversänder kopia denen av
aktuella handlingen till äktenskapsregistret uppgift dagen dåmed om
handlingen in till Tingsrättenrätten. också låta föra inskallgavs en
kungörelse gåvan i Post- och Inrikes och i ortstidningenTidningarom

ÄktB.16 kap. 3 §
Om makarna vill gåvan skall bli gällande givarens borgenäreratt mot

Ärskall de registrera den enligt 16 kap. personliggåvan presenten
värde inte står i misstörhâllande till ekonomiskagivarens villkor,vars

den dockär gällande givarens borgenärer registrering, denmot utan om
stycketgällandeär mellan makarna, 8 kap. l § andra

1 Se Gregow, Torkel, Utsölmingsrätt, tredje omarbetade uppl. 1996, s.
och141 dold143 äganderätt och140, 206 samäganderâtt.149samt s.
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8 ÄktBI kap. 1 § tredje stycket stadgas det för visst slagatt om av
egendom finns särskilda bestämmelser innebär gåva blirsom att en
gällande givarens borgenärermot först efter inskrivning eller amian
särskild registrering även dessa åtgärder krävs för sådan gåvaatt en
mellan makar skall bli gällande givarens borgenärer.mot Exempel på
sådan egendom skeppär eller skeppsbygge.

En uttästelse den maken under äktenskapetav attena den andrage
maken ÄktB.gåva är verkan 8 kap. 2utan §en

4.2.4 Andra förfoganden

Det torde inte helt ovanligt makarvara att använda bodelnings-utan att
eller gåvoförfarandet ändå under bestående äktenskapett systematiskt
fördelar egendom emellan sig så, huvuddelenatt makarnas förmögen-av
het ägs endast den maken.av ena

Skälet till detta kan exempelvis makarna vill skyddaattvara
förmögenhet från utmäming for makens gäld. Det önskade resultatetena
kan uppnås alla besparingaratt och investeringargenom genomförs i
endast den makensena namn.

På motsvarande förekommersätt det makar systematisktatt planerar
för snedfördelning äganderättenen till sin egendom i syfteav att senare
utnyttja detta förhållande i förening med åberopandet jämkningsregelnav

ÄktB12i kap. 2 § för missgynna makensatt särkullbarn.ena
Ett exempel får illustrera tillvägagångssättet. Makarna A och B har

under bestående äktenskapett ungefär lika inkomster. Makestora A som
denär äldre makarna har särkullbarn ochav ett makarna har därjämte

barn. Redan vid äktenskapetsgemensamma ingående makarnaär ense
planera sin ekonomiatt så,om särkullbarnets i boetatt rätt efter A skall

minimeras. I detta syfte tillser makarna under åren går Azsattsom
inkomster åtgår för familjens löpande utgifter medan huvuddelen B:sav
inkomster eller investeras i egendomsparas ägs B.som av

2 Bestämmelserna i tredje stycket dock inte gåva fast egendom,avser av
eftersom den registrering förvärvet lagfarten innebär inte för-av som ger
värvaren skydd överlåtarensmot borgenärer. Förvärvaren vinner nämligen
normalt sådant skydd redan överlåtelseavtalet. Vill make dengenom andrege
maken fastighet i gåva blir gåvan gällandeen mellan makarna när gåvo-
handlingen har upprättats i enlighet med de formkrav JB ställersom upp.Skydd givarens borgenärermot erhålls dock först när gåvan registrerats enligt

kap.16 AktB.
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Om A såsom makarna förmodat faktiskt först,avlider väljer medB
ÄktBstöd jämkningsregeln 12i 2kap. § behålla sitt giftorätts-av att

gods. Särkullbarnets lott blir såsom planerat obetydlig. Men Bäven om
skulle avlida först kan den ursprungliga planen genomföras. Också då
väljer den efterlevande, i detta fall A med den mindre förmögenheten,

behålla sitt giftorättsgodsatt och det slutliga resultatet blireget
detsamma för särkullbarnet då också A avlidit. Eftersom A i det senare
fallet får hela kvarlåtenskapen efter B med fri förfoganderätt, föranleder
konstruktionen inte någon olägenhet för A arvsskatten efterän attannan

bortgångB:s blir större vid likadelning.än Det priset makarnaären
många gånger säkert beredda betala.att

Särkullbarnets enda möjlighet angripa konstruktionen tordeatt vara
hävda dold äganderätt för den biologiskeatt föräldern A i B:s egendom.

Åtgärder4.3 den först avlidne makenav

4.3.1 Inledning

Nedan följer beskrivning åtgärder den först avlidne makenen av som
kan ha vidtagit för efterlevandeden och missgynnaatt särkull-gynna ett
barn. De möjligheter beskrivs är förmånstagar-ochtestamentesom
förordnande i försäkring.

Åtgärder den efterlevande maken vidtakan i syfte harsom samma
behandlats i avsnitten 2.6 4.2.4,och den efterlevandedvs. behåller sitt

ÄktB,giftorättsgods med 12stöd kap. 2 § 2.9,avsnitt dvs. densamtav
efterlevande har väsentliggåva orsakat minskning singenom av

ÄktBegendom. Utredningen återkommer till kap. 2 § sinai
överväganden i avsnitt 4.6.2.

De möjligheter den först avlidne och för-har är testamentesom
månstagarförordnande i försäkring.

4.3.2 Testamente

Sedan familjerättsreformen 1988år efterlevandeärver alltså den maken
sin avlidne framförmake särkullbarnbarn. Ett kan avstågemensamma
från sitt och bliratt då också efterarvinge.genast Finns detut arv
efterarvingar till den först avlidne maken innehar den efterlevande
maken egendomen bara med fri förfoganderätt.
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Vill arvlåtaren den efterlevandeatt maken skall egendomen med
full äganderätt måste han göra Testamentsfrihetenett testamente.
begränsas enbart reglerna laglott. Se närmare nedanav i 4.4-4.5.om

4.3.3 Förmånstagarförordnande

Har make tagit livförsäkring elleren olycksfalls-en och sjuk-en
försäkring och vill han försälcringsbeloppetatt skall tillfalla den
efterlevande maken kan han insätta denne såsom förmånstagare, 102se
och 122 FAL. Förmånstagare kan också insättas enligt 4 kap. 4 §
lagen 1993:931 individuellt pensionssparande.om

Är förmånstagare insatt skall enligt 104 § FAL och 4 kap. 6 § lagen
1993:931 individuellt pensionssparande beloppom utfallet eftersom
försäkringstagarens/pensionsspararensdöd ingå i dennes kvarlåtenskap
se vidare avsnitt 4.5.3.

Enligt AGL jämställs dock under vissa förutsättningar förmåns-ett
tagarförvärv i beskattningshänseende med arvfallen egendom, 12 §
AGL

4.4 Bröstarvingars arvsrätt

4.4.1 Allmänt

Barn har efter ÄB.arvsrätt sina föräldrar 2 kap. 1 § Men om
arvlåtaren gift skall kvarlåtenskapen framgåttvar 2.2avsnittsom av
enligt 3 kap. 1 § ÄBförsta stycket första meningen först tillfalla den
efterlevande maken. Make ärver alltså framför bröstarvingar. Först när
den efterlevande maken i sin avlider har bröstarvingarnatur tillrätt arv
efter den först avlidne, dvs. efterarv.

Från den ÄBnämnda huvudregeln 3i kap. 1 §ovan finns dock ett
undantag beträffande särkullbarn. Den bröstarvingeär endast tillsom
den först avlidne maken har nämligen fårätt sin arvslottatt vidut genast
dennes död 3 kap. l § ÄB.första stycket andra meningen

3 Så år fallet någon i enlighet med FAL insattsom förmånstagaresom
och får förfoganderätt över ñrsäkringen eller får utbetalning på grunden av
försäkringen. Hälften vad tillfaller försåkringstagarensav make isom
egenskap ñrmånstagare frittär från skatt.av
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Ett särkullbam kan emellertid sinavstå från rätt sitt efteratt ut arv
den avlidne i samband med dennes död, enligtnågot utredningenssom
undersökning förekommer mycket sällan. sådan bröstarvingeEn blir då
i stället efterarvinge och får sin efterarvslott föräldern dennärut

ÄB.efterlevande maken dör 3 kap. 9 §
När det finns efterarvingar tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande

endast med fri förfoganderätt. Detta innebär den efterlevande makenatt
inte får bestämma över egendomen 3 kap. 2 § förstatestamente,genom
stycket andra meningen

4.4.2 Laglott

Hälften den arvslott tillkommer bröstarvinge hansutgör laglottav som
ÄB.7 kap. l § En arvlåtare kan alltså inte göra bröstarvinge helten

arvlös. Makes arvsrätt däremot inteär skyddad motsvarande ochsätt,
make kan därmed dengöra andra maken helt arvlösen testa-genom

mente.
ÄBEnligt 7 kap. 2 § bröstarvingeär skyldig från sin lottatten

avräkna vad han arvlåtaren mottagit förskotti på sitt vadav samtarv
han mottagit grund inte något följertestamenteav annatom av
testamentet.

Eftersom den efterlevande maken har framförarvsrättnumera
bröstarvingar, kan dessas laglottsanspråk inte görasgemensamma

gällande den efterlevande makens erhållarättmot kvarlåtenskapenatt
med fri förfoganderätt livstid.under sin

4.5 Olika jämkningsmöjligheter

4.5.1 Jämkning testamenteav

Laglottsrätten utgör skydd förordnanden.testamentariskaett Harmot
den avlidne gjort till förmån för sin make,ett testamente någon änannan
kan laglottsanspråken alltid göras gällande i jämkningsprocess, 7 kap.en
3 §

Också har sin kvarlåtenskap tilltestator sin maketestamenteratom
med full äganderätt kan bröstarvingarna påkalla jämkning i testamentet

4 Angående den diskussion förts laglottens avskaffandesom om se
avsnitt 1 not
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för ha kvar sin tillatt rätt laglotter. Ett särkullbarn har då fårätt att ut
sin laglott med gång. Gemensamma bröstarvingarna får,en nämnts,som
emellertid i sådant fall sina laglotterett förstut dennär efterlevande
maken har avlidit.

4.5.2 Jämkning gåvaav

Inledning

ÄB7I kap. 4 § finns regel skall skydda bröstarvingarsen som
laglottsrätt gåvor.mot

I lagrummet stadgas följande.

Har arvlátaren livstideni bortgivit egendom under sådana omständig-
heter eller pá sådana villkor gåvan till syftet likställaatt är medatt

skall itestamente, avseende ä gåvan 2vad 3i och stadgarär om
testamente äga motsvarande tillämpning, särskilda skälom äro
däremot; och skall vid nedsättning gåvan motsvarande del denav av
borgivna egendomen äterbäras eller, det kan ske, ersättningom
utgivas för dess värde. Vid laglottens beräkning skall värdet denav
bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen.

Vill bröstarvinge gåvotagare gällandemot göra förstarätt isom avses
stycket. skall han väcka talan inom är från det bouppteckningett efter
arvlátaren avslutades. Färsittes denna tid, till talan förlorad.är rätt

Var vid dödsfallet gåvan jizllbordad, mä den med mindre särskilda
skäl därtill,äro gällande,göras deni män det skulle ända till intrång

brästarvingesi laglott.

Bestämmelsen har fått ökad betydelse 1988 års reform. Det fimusgenom
därför skäl närmare redovisaatt bakgrund och praxis.

Bakgrund

Före 1928 års arvslag fanns inget skydd för bröstarvingarna mot
arvlâtarens i livstiden fullbordade gâvohandlingar. Om arvlåtaren
bortgivit egendom och därigenom föranlett han inte lämnat någonatt
kvarlátenskap efter sig eller i varje fall kvarlåtenskapenatt blivit
obetydlig, arvingarna låta sig nöjatvungna därmed.var att
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Lagberedningen ansåg det borde ñnnas skydd sådanaatt ett mot
förfoganden från arvlåtarens sida där avsikten kringgåär laglotts-att
reglerna. Beredningen konstaterade den förfogandentypenatt av
förekom i inte alldeles obetydlig omfattning. Anledningen tillen
åtgärder detta slag ofta önskan arvingarnas bekostnadav attvar

exempelvis make i äktenskap eller barn i kull.gynna ett senare en yngre
Lagberedningen föreslog därför det införasskulle regelatt en om

skydd gåvor till syftet kan likställasmot med En sådansom testamente.
regel infördes också i 1928 års arvslag. Bestämmelsen överflyttades
sedan vid införandet ärvdabalken 1958år till 7 kap. §4av

ÄB7 kap. 4 § sikte på gåvor till syftettar likställaär medattsom
förarbetenI itestamente. frågasägs dessa gåvor i regel detatt om

avhållande saknas består i den ekonomiskamoment följdenattsom av
gåvan går givarenöver själv. Här kommerut nämligen företrädesvis i
betraktande falldels där givaren döden inomväntar jämförelsevis kort
tid och därför inte längre har intresse sin egendom och delssamma av
fall där egendom väl formellt bortges detta sker på sådana villkormen
eller eljest under sådana omständigheter arvlåtaren kan beräknaatt att
till sin död ha den bortgivna egendomen.nyttan av

förstnämndaI hänseende märks främst gåvor på självasom ges
dödsbädden eller under givarens sista sjukdom. Men även gåvor som
givits tidigare kommer i betraktande ändamålet kan ha varitantasom att
ordna successionen efter givarens död. Exempelvis bör hit räknas det
fall då arvlåtaren vid givandegåvans sjuk och trodde sig kommavar att
dö sedermera blivit frisk igen. Detta får dock inte utsträckas allt förmen
långt. För skall kumiaatt verkananta attman samma som genom

varit avsedd torde i regel icke förtestamente allt lång tid få ha förflutit
mellan gåvans givande och dödsfallet.

Vad därefter angår den andra fall, nämligen då arvlåtarengruppen
bortgiver egendom under sådana förhållanden han kan beräkna fåatt att
behålla egendomen, kommernyttan betraktandefrämst i därgåvorav
givaren för sin återstående livstid förbehållit sig nyttjanderätten till
egendomen eller avkastningen därav eller icke själveljest gåvangenom
gör någon kännbar uppoffring. Sådana skegåvor underkan många olika
former, bl.a. utfärdande skuldebrev förfaller till betalninggenom av som
först vid utfärdarens död och löper länge hanså lever. Tillräntautan
denna bör också räknas fall arvlåtarendå faktiskt kansenare grupp rent
beräkna efteräven gåvans givande fåatt behålla det bortgivna,nyttan av

då gåvan tillt.ex. make eller med vilken givaren harges annan

5 Se NJA n 1928 ff.443s.
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hem. Beträffande dengemensamt fall kan något mindresenare gruppen
vikt fästas vid tidpunkten för gåvans givande i förhållande till dödsfallet.
Det fordras dock alltid kan avsikt hos givarenatt anta medman att
gåvan företrädesvis ordna successionen. Så givaren haftsnart ett eget
förhållandena under livstiden riktat intresse företa rättshandlingenatt
kommer tillämpning stadgandet i fråga.av

Hos givaren krävs alltså viss avsikt med gåvan däremot krävsmen
inte iatt ondmottagaren tro.var

Om gåvotagaren insolventär förlusten på de laglotts-stannar
berättigade arvingarna.

Återbärs gåvan beaktas inte detta vid gåvobeskattningenf
Lagberedningen följande exempel på regelns tillämpning.gav

En arvlåtare har efterlämnat barn, A, B ochtre kvarlåten-samt en
skap 12 000på kr. Han har under livstiden till X bortgiviten person
18 000 kr ÄBunder sådana omständigheter 7 kap. 4 § tillämplig.äratt
För laglottens beräknande skall kvarlåtenskapen och gåvan samman-
räknas, därvid blir 30 000 kr. Laglotten förutgörsumman barnvart en
sjättedel denna eller 5 000 kr. Ur kvarlåtenskapenav kansumma vart
barn erhålla 0004 kr. Följaktligen blir X återbäringsskyldig med ett
belopp l 000 kr till barn eller sammanlagt 3 000av vart kr.

1988 års bestämmelser förrätt make framförärvaattom gemensamma
bröstarvingar har komplicerat tillämpningen reglerna i 7 kap.av

ÄBI 7 kap. 3 § andra stycket sägs vad bröstarvinge erhålleratt en
påkalla jämkning iatt integenom skall omfattastestamente denav

efterlevande makens till kvarlåtenskapenrätt enligt 3 kap. i andra fall än
då jämkningen testamentsvillkor gäller till förmån föravser densom
efterlevande maken.

ÄBVad gäller 7 kap. 4 § har i doktrinen den slutsatsen dragits detatt
ÄBmåste andra stycket 7antas kap. 3att § blir tillämpligt med dennu

verkan skillnad skallatt mellangöras gåva till make och gåva till
bröstarvinge eller utomstående

Walin följande exempel.ger

5 Se NJA 1975 128 och NJA 1993 c 61.not.s.

7 ÄBSe Walin, I 193s.
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Exempel 1

ÅKvarlåtenskapen efter A 100 000.utgör A har till utomstående getten
300 000. Han har barnet X och med B barnen Y ochgemensamtensam
Z. Varje barns laglott blir 1/6 gånger 400 000 avrundat 66 700. De
får sammanlagt i 200 000 kr, får 66X avrundat 700, ochYarv utvarav

16 700Z medan fårB fri dispositionsrätt 100till 000 motsvarandevar,
Åkvarlåtenskapen och gåvan.tar resten av

2Exempel

Samma förutsättningar A har beloppet 300 000 tillutom B. Iatt gett
detta fall får X sin laglott 66avrundat till 700,ut medan fårB fri
förfoganderätt till Yzs och Zzs laglotter tillhopa 133 300. B får vidare
behålla 200 000 gåvan.av

Rättspraxis

Det finns antal rättsfall där 7 kap. 4 §ett harstort varit föremål för
prövning. Nedan följer referat fallen.tvåav av

Rättsfallet 1963NJA 345s.

1963NJA 345 handlar hustru vid boskifte avstod fråns. om en som att
sin giftorättgöra gällande, Fråga pstod detta attomu var anse som

gåva och 7 kap. §4 AB ämplig. Fråga också särskildaom var om
skäl förelå det aktuella lagrummets tillämpning.mot

Nanny fick 1901år äktenskap Sixten. Nanny gifte sigutom sonen1915år med Carl H. Två år förvärvade Carl viss fast egendomsenareÅri Karlskrona. 1926 dömdes till boskillnad Carlmellan och anny.Vid skifte boet tilldelades enligt överenskommelse mellan makarnaav
samtli tillgångar skyldighet for betalningmannen mot att svara avboets "ld. akarna rättade vidare förandetestamenteettupdög avinnehål Den vid Carls beñntliga kvarlåtenskapen skulle, om anny.överlevde honom, med nytfanderätt tillfalla så hon sinhenne, underatt

livstid skulle sitta i orubbat och dra avkastningen kvarlåtenskapen.o av
Efter Nannys död skulle kvarlåtenskapen och odelathelt med full
äganderätt tillfalla föreningen De Blindas Blekingei län. För denvänner
händelse Nann avled före Carl skulle dennes kvarlåtenska redan vid
hans död tillfal föreningen. Eventuell kvarlâtenskap efter skullea annyvid hennes efterdöd försäljning användas för inköp avplats och förav
bestridande övrig begravningskostnad till utandeövers del,av samt om

förmodan sådan korn finnas,mot tillmed allaäganderätt föreningen.att
Makarna avslutade med uttalandet dettestamentet att testamenta-genom
riska förordnandet deras arvingar uteslutna från varje efter dem.var arv
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Carl avled 1931år och efterlämnade Nanny dödsbodel-som ensamägare. Behållnin eni boet uppgick till 49 395 kr 49 öre.
Nanny i orubbat bosatt och åtnjöt avkastningen Carlsse helan avkvarlåtenskap till dess hon dog 1960.år I bouppteckningen upptogs som

ggdsbodelägareSixten och föreningen. I boet famis brist 635på kren
ore.

Sixten väckte talan dödsboet efter Nanny och föreninmot i derasenegenska dödsbodelägare efter Carl och yrkade hanav datt p avtillrätt aglott skulle bli förklarad tillägare fjärdede denvara en avfasta egendomen.
Som grund åberopade Sixten 7 kap. 4 § AB. Han anförde deatt avNann och Carl 1926år träffade disipositionernainneburit Nanny tillattCarl vit sin andel i det ällda boet,0 denna gåva skett iattsam

uteslutan avsikt beröva Sixten hansatt arvsmölighetere efter modernåberopadleåvan fördenskullsamt jämliktatt det varitagrummet avbeskaffe för honom grundaet att vidrätt lottens beräknandeatt få
vad Nanny vid boslciftet eftergivit sammanlagt kvarlåtenskapen eftermehenne ävensom skyldighet för gåvomottagarens rättsinnehavare attvidkännas den nedsättning gåvan erfordrades för laglottenav som att
âkulleutgå jämte skyldighet återbära motsvarandeatt del gåvan tillav

ixten.
Förenin bestred bifall till Sixtens talan å följandeen grunder. I

första han eftersom 7 kap. 4 § inte tillämp på sådant avståendevarkommit till stånd boskifte. I andrasom nd eftersom Nanngenom
saknat iglåvoavsiktisin inställnin till boskiftet. Boets tillgångar härrör ehelt ån Carl. Gåva förelåg ltså inte. I tredje hand, gåva ansågsa omförelig demia inte jämställaatt meda, fjärdeatt I handvar testamente.

det örelåg särskildaatt skäl tillämpning 7 kap. 4 §mot AB, eftersomavSixten begått brott misshandel och illauppträtt sinmot mor.Dödsboet bestred käromålet.
När det gällde de första grundernagjordetre rådhusrätten, hovrätten

och Högsta domstolen edömning.samma
Först och främst lämnade domstolarna invändningen 7 kap. 4attom§ AB inte tillämpligär på iåva boskiftets form avseende.utanomâoskiftetVad så gäller frågan innefattat frångåva Nanny till Carl

anså domstolarna eftersom Nanny inte gjort sinatt giftorätt gällande
vid ftet detta gåva.atts var anse som

När det gällde frå gåvan likställa med fästeattan om testamentevar
domstolarna vid avståendet inte inverkadeattavseen på Nannyse
möjligheter behålla vadatt hon avstått hennesnyttan uttaladesamtav
vilja inte lämna efteratt sig. Gåvan därför betraktaarv attvar testa-som
mente.

Den fjärde frå särskilda skäl förelåg tillämpning 7 kap.an om mot av4 § AB bedöm däremot olika instanserna. Rådhusrätten oches av
hovrätten ansåg Sixtens brottslighet ochatt de utpressningsförsök han
riktat sin medfördemot ñck särskilda skäl förelåg.attmor attman anseHögsta domstolen däremot ansåg Sixtens vandel och uppförandeatt som
I7åiÃ1Oåilgaåkai tiden inte kunde inverka på hans laglotträtt enligt

p. .



SOU 1998:110 Särkullbarns skydd... 215

Rättsfallet 1985NJA 414s.

1985I NJA 414 tilläm ades 7 kap. 4 § AB serie rättshandlingars. engjorda två makar i hustruns arvingar bekostnadav att påsy gynna av
mannens.

Per Olof E enligt faderskapserkännande 24den februari 1934 farvar
till Ruth W. Enligt handling fullgjorde han sin underhålls-samma
skyldighet barnet tillgentemot barnavårdsnämnden Hackåsattgenom

visst ångsbelut ette en pp.
Olof E Svea ingickE äktenskap 1943. Genomer år lagstiftningoc

1969år utvidgades förarvsrätten utomäktenskaáalibarn. Dennaa
lagändringträdde i kraft den l januari 1970. Per E avled den 20
januari 1 79 och efterlämnade dödsbodelägare makan Svea E ochsom
dottern Ruth W. Bouppteckningen efter Per Olof E visade mindreenbrist i boet. I bouppteckningen Svea Ezs enskilda endom vidvar emakens död till sammanlagtupptagen 462värde 46ett kr. Enliavinbördes från 1965testamente erhöll den makarna E Överlevav som eden andre med full äganderättall den avlidnes kvarlåtenskap.

Under hösten 196 företags mellan makarna E följande rättshand-
l m ar:

Genom äktenskapsförord 23den oktober 1969 förklarades all Svea.Ezs egendom hennes enskilda egendom.vara
5 november 1969 förrättades bouplpteclmingen med anledning avñrestående boskillnad mellan makarna. bouppteckningen upptogs

giftorättsgods till sammanlagt värde 317 604mannens ett kr.av
Efter ansökan dömdes den 7 november 1969gemensam till

boskillnad mellan makarna E.
4. Den 10 1969november förrättades bodelning i anledning avboskillnadsdomen, varvid hustrun tilldelades samtli förtrea mannenfastigheter banktillgodohavanden 68samt 02arna kr och mannentil delades banktillgodohavanden 132 302på kr jämte lösöre, värderat
26till 000 kr.

I äktenskapsförord den 28 1969november förordnades denatt
CgâISIÖOmerhållit vid bodelningen skulle hans giftorätts-mannen vara

o
Den 10 december 1969 förrättades Etcckrxingarunedbou anledning

förestående boskillnad mellan makarna.av Sågenoupptec upptogs
giftorättsgods till 158mannens sammanlagt kr.ett värde avEfter ansökan dömdes decemberden 18 1969 tillgemensam

boskillnad mellan makarna E.
Den 18 december 1969 förrättades bodelningi anledning avboskillnadsdomen, varvid hustrun tilldelades banktilåodohavanden79 000 kr och tilldelades banktillgodohavan 53 000påmannen enjämte lösöre, värderat till 26 000 kr.

Genom äktenskapsförord den 18 1969december skänkte Per Olof
sinaE banktillgodohavanden 53 000på kr till Svea E med föreskrift att

gåvan skulle hennes enskilda Aktenskapsförordetegendom.vara
strerades vid tingsrätten först i januari 1970.re

Olof E hade vidare den 25 1974november utfärdater skuldebrevett
till Svea E 10 000 kr och den 11 oktober 1977 likadant skuldebrevett

20 000på
.Parterna åvan äktenskapsförordet 18att denvar ense om genom

december 1969 avseende 53 kr skulle jämställas med testamentariskt
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förordnande och således i dödsboets behållning, i vilken Ruth W
skulle utfå laglottsande

.Ruth väckte talan Svea E. Ruth W yrkade bl.a. domstolenmot att
måtte fastställa hon berättigad Svea E utfåatt laglott efter sinattvar av
fader Per Olof beräknad fjärdedel skiftesvärdet allsom en av av

endom makarna E ägde vid tidpunkten för Per Olof Ezs bortgånge som
den framgår bouppteckningen efter Per Olof E och medsom av

bortseende från i bouppteckningen reversskuld 30 000 krtagenup om
och vidare med bortseende från be 53 000 kr avseendeett gåvaopp om

äktenskapsförord den 18 december 1969 beträffande vilkengenom gåva
E redan medgivit jämkningenligt 7 kap. 4 § AB.vea

Svea E bestred arlåtenskapen enligt bouppteckningenatt skulle
uppräknas med något belopp den 53 000utöver gåva krom somomfattades äktenskapsförordet 18den december 1969. I andra handav
yrkade hon jämkning till laglott.rättenav

Sedan Ruth W vunnit i tingsrätten och Svea iE hovrätten, avgjorde
Högstadomstolen saken. Parterna hade i Högsta domstolen i mindre

attning justerat sin inställning vad avsåg beloppen. Högsta dom-om
majoritetstolens fann bl.a. följande.

"Enligt 7 kap 4 § AB kan bröstarvinge, arvlåtareni livstiden givitom
bort egendom under sådana omständigheter eller sådana villkor att
gåvan till syftet likställaär med för utfåatt sin laglotttestamente, att
erhålla jämkning gåvan, inte särskilda skäl däremot. Vidärav om
beräknin laglotten skall värdet den bortgivna egendomenav av
läg til kvarl I den detmån krävs för skyddaas att
lag beräknad å angivetotten, skallsätt, gåvan nedsättas ochnu
motsvarande del bortgivna egendomen återbäras eller, detav en ominte kan ske, ersättning för dess värde.utges

Ruth W har grund för invändningen.som - - -Den omständigheten de rättshandlin med Ruthatt ar som avses
Wzs talan företagits före ikraftträdandet d jan 1970 reglernaav om
utomäktenskapliga barns efter fadern kan,arvsrätt vad Svea Emot
gottgâglgâiâe,inte betaga Ruth W påkalla jämkningrätt enligt 7att

lzlamtligarättshandlingar, inbegripet äktenskapsförordet 18d dec
1969, företogs inom loppet knappt två månader. Rättshandlingarnaav
uppbars syfte; enligt vad Sveaett E pgivitgemensamtav u varavsikten med de vidtagna åt ärderna säkerställa kvar åtenskapenatt att
efter makarna skulle tillfa släktingar på hennes sida, avlidenen
broders två döttrar.

Parterna är bedömningen skall frånutgå makarnaattense attom
E vid tiden för den första rättshandlingen äktenskapsförordet 23d-okt 1969 hade i likvärdiga förmögenheter. All egendomstort sett-utgjorde giftorättsgods. Resultatet de vidtagna åtgärderna blev, attav

OlofPer Ezs endom reducerades kraftigt och Svea iEe att mot-
svarande mån lfördes egendom blev hennes enskilda.som

Såsom HovR:n funnit har varken äktenska sförordet 23d okt eller
bodelningen d 18 dec, vardera rättshan ingen betraktasom som enisolerad åtgärd, innefattat gåva mellan makarna. Inte heller äkten-
skapsförordet 28d har, betraktat för sig, inneburit gåva. Vadnov

8 JustR:n Erik Nyman, Ehrner och Broome.
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gäller bodelningen 10d har den, belomed de därvidnov p somtillämpats, formellt endast inneburit häl ndelningsett en avgiftorättsgodset.
Att transaktionen sålunda har genomförts med rättshandlingar somför betraktaär åvor kan dock inteatt vidarevar utansom

tillåtas fal utslaget. Om så fältetlle frittlämnas för makara vore, s
rättshandlingaratt omintetgöra bröstarvin tillgenom rätten serie es

lâñlott iäven strid med grunderna för ddsreglerna i kap. 4 §s
Hur avgränsningen bör göras andlingarrätts kan träffasav som.reglerna detta lagrum kan emellertid bli föremål för tvekan.av 1

Aktenskapsförordet 23d okt den inledande rättshandlingen- -innebar Svea Ers giftorätts odsatt gjordes till enskild egendom,
medan Per Olof Ezs egendom be öll karaktären giftorätts ods. Ettav
äktenskapsförord dema medför visserligen itypav attrege enamaken efter kommande bodelning äger delstörre makarnasen av
egendom än äktenskapsförordet inte hade kommit till stånd. Medom
den frihet GB tillerkänner makar bestämma över egendoms-som att
ordningeni äktenskapet kan det likväl i rincip inte komma frå att1 aå den förmögenhetsöverföring till öljd sådant äktensettsom av ps-örord åstadkommes bodelning efter makens död tillämg7enom ena ajämkningsre lerna i kap 4 § AB. En under makarnas livsti i
enlighet GB:s reglergenomförd första bodelning efter sådantme ett
äktenskapsförord ler isktstä inte den lottsberätti adesett
arvinlgenisämre läge än odelningen fått anstå til efter döds alletom
och därförör inte heller den kunna föranleda jämkning enligt
lagrummet i fråga.

Parterna har förklarat intede påkallar prövning fråatt av anhuruvida den första bodelningen 10d skett sned ör-genom nov ar endelning Per Olof Ezs giftorättsgods. På grund härav och i enlighetav
med vad har anförts bör de dis ositioner innefattas isom nyss som
äktenska sförordet 23d okt och bodelning kunna blia
föremål jämkningör enligt 7 4 §kap. AB.

På finns detsätt anledning betrakta deannat rättshandlingaratt somdärefter företo Aktenskapsförordet 28d varigenom Per Olofs. nov,
Ezs då enskil egendom gjordes till ftorättsgods,åter och den
efterföljande bodelningen 18d dec arligen föranleddapenvar inteu

någonefter den första bodelningen lstötande omständighetav utan
från Örjan planerade led i transaktion. Desammansattsom en
medförde ytterligare egendom frånatt fördes Per Olof E tillöver
Svea E för bli hennes enskildaatt makarnaegendom. inte valdeAtt
den tillnärmast hands ande redan i den förstautvä attsnedgördelningen
bodelningen förmåntil Ezs fullbordaSveaenom en
den avsedda örmögenhetsöverfdringen tydligtvis sin förklaringhar i

önskemål dölja dennaett ytterligareatt överförings gåvokaraktär, vare
motivet har varit slippa gåvoskatt undgå framtidaelleratt att en

ämpning just 7 kap 4 § AB. Den egendom denav som genom
andra bodelningen tillski Svea därförE bör ha tillförtsanseshenne förfarande vid tillämpning 7 kapett 4 § AB ärgenom som av

ämställa medatt gåva.
ämkningsreglerna i nämnda kan emellertid tillämpas endast

i den mån gåvan till syftet är ikställa medatt testamente.
I målet är upplyst Per Olof 1903,född sedanatt någotsom var

år tillbaka förtidspensionerad de åtalade rättshandlingarnanär årvar
1969 företogs. Svea född 1 09,är drev vid denna tidsom enaffärsrörelse. Det framgår vidare OlofPer Ezs allt överskuggandeatt
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intresse utgjordes syssla med travhästar ochatt han fortsatteav att
med denna verksamhet, närmast ha haft hobbykaraktär,som s nes
nästan ända fram till sin död. Svea har uppgivit honatt varintresserad stötta maken i hansatt hobbåverksamhet.av Med hänsyn
till omständigheterna måste Per Olof rättshandlingarnanär,företogs, ha haft dad anledning frånanses utgå denatt attförmögenhetsöverföring til Svea E transaktionen innebar intesomskulle utgöra någon faktisk uppoffring för honom. Såsom harnämnts
Svea E i målet uppgivit ftet med de vidtagnaatt rättshandlingarna

ordna successionenatt makarna.var e r
Med hänsyn till anförda omständigheter måste den företagnanu

transaktionen till ftet likställa medattanses vara s testamente.
Svea Ehar, för den händelse örutsättningar för jämkning enligt 7

4 § AB befinnes föreligga, åberopat vissa omständi somigt hennes mening utgör särskilda skäle jämkning.mot örutom vad
antecknats i TR:ns dom har Svea E isom samtliga instanser åbero atomständigheterna kring pkomst och vidmakthållande till-u avån arna rättshand ingarnasamt företogsatt omkring tio föreår Per

E:s bortgång och vid tidpunkt då han saknade laglotts-en
berättigad arvinge. Vad Svea E i denna del åbero föranlederat
emellertid inte jämkning helt eller delvisatt bör under åtas.

Vid angivna bedömning skall i enlighet med åsäånviandeparternas
Ruth Wzs talan så bifallas Svea E förpliktas tillatt Ruthatt utge112 500 kr jämte enligtränta Överenskommelse."

Minoriteten° hade uppfattning och ville för sin del innefattaen annan

samtlirättshandlingar med motiveringen dessa framstod "som ledatt
i än början planerad transaktionen med avsikt förvandla denatt
alldeles övervägande delen makarnas giftorättsgods till Svea E:sav
enskilda egendom. Till den del värdet vad härigenom tillföllav somhenne översteg värdet hennes giftorättsandeli makarnas sammanlagdaav
giftorättsgods vid tiden för den örstarättshandlingen får transaktionen

bedömning enligt 7 kap 4 § ABen jämställa medattanses varava."g

4.5.3 Jämkning förmânstagarförordnandeav

Allmänt 104 § andra stycket FALom

104I § andra stycket FAL finns regel möjliggör jämkningen som ettav
förmånstagarförordxiande. Här stadgas försäkringstagarenatt om
efterlämnar make eller bröstarvinge och tillämpning förmånstagar-en av
förordnandet skulle leda till resultat oskäligtärett någonmotsom av
dem, förordnandet kan jämkas så försäkringsbeloppet helt elleratt delvis
tillfaller maken eller bröstarvingen. Vid prövningen skall särskilt beaktas

9 JustR Persson, med vilken JustR Beckman instämde.
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skälen för förordnandet förmánstagarens ochsamt makens eller
bröstarvingens ekonomiska förhållanden.

Den tidigare lydelsen 104 § andra stycket FALav

104 § andra stycket FAL ñck sin nuvarande lydelse 1987.år Enligt
styckets tidigare lydelse skulle försäkringsbeloppet i vissa hänseenden
behandlas det tillhört boet och tillagts förmånstagarensom om genom

Dettatestamente. gällde beräkningen laglott.t.ex. Bestämmelsen iav
andra stycket avsåg endast áterkalleliga förmånstagartörordrtanden.

När det gällde oáterkalleliga förmánstagarförordnanden ñck bröst-
ÄBarvingar använda sig 7 kap. 4 § för få sin laglottav att ut ur

försäkringsbeloppet. I vissa sammanhang har hävdats denna regelatt var
analogt tillämplig, i andra den direkt tillämplig.att var

Jämkning enligt 104nuvarande § andra stycket FAL

Den nuvarande lydelsen 104 § andra stycket FAL alltså inteav ger som
den gamla regeln något laglottsskydd. I stället skall skälighets-en
bedömning Vidaregöras. denär regeln jämkning tillämplig pånya om
såväl återkalleliga oåterkalleliga förordnanden.som

Departementschefen uttalade propositioneni inte kan bortseatt man
från förmånstagarförordiuandeatt ett någon gång kan ha utformats
framför allt med tanke på något barnenatt t.ex. inte skall få delav av
försäkringen. Han framhöll förälder olikaatt skäl kan vilja brytaen av
kontakten med barn från tidigare förhållandeett ett och ställaäven
barnet utanför fördelningen kvarlåtenskap försäkringar.och I sådanaav
fall kan det ibland bli aktuellt med jämkning, han. Särskilten menar
gäller detta det inte finns någon kvarlåtenskapnämnvärdom för barnet

få del kanskeatt därför försäkringstagarenrentavav, har bortatt gett
det sin egendommesta till make och andra Men, fortsätterav barn. han,
självfallet kan försäkringstagare också ha fullt respektabla skäl foren att

skillnadgöra mellan sina barn. Försäkringstagaren kan viljat.ex.
tillgodose i första hand de barnen, inte har avslutatännu sinyngre som
skolgång, eller barnett grund sjukdom eller liknande behöversom av

10 ÄBSe Walins beskrivning olika uppfattningar, 309.av s.

11 Se 1986/87:86 104.prop. s.
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hjälp med sin försörjning. Och detäven när saknas skäl denna förtypav
förordnandet, måste, departementschefen, hänsyn tillmenar tas om-
ständigheterna i övrigt särskilt behovet ekonomiskt stöd på ömseav-
sidor.

I rättsfallet NJA 1995 423 väckte särkullbarn,två Pia A och Annes.
jämkningstalanB, 104enligt § andra stycket FAL två halvsyskonmot

i äktenskap, Ann-Soñeett och Anita. Barnens far, Lars hadesenare
b1.a. två försäkringar med Ann-Sofie och Anita förmånstagare. Piasom
A och Anne B påstod Lars L under sitt äktenskap medatt Ann-Soñes
och Anitas företagit serie dispositioner, vilka inneburit för-mor en
mögenhetsöverföringar till hustrun och lett till oskäliga resultat för dem.
De yrkade därför förmånstagarförordnandena skulleatt jämkas.
Tingsrätten gjorde viss jämkning. Varken hovrätten eller Högstaen
domstolen ändrade tingsrättens domslut.

Hur förhåller §ÄBsig 104nuvarande § andra stycket FAL till 7kap. 4

Som nämnts gamla 104 § andra stycket FAL tillämplig endastovan var
på återkalleliga förmånstagarförordnanden. På oåterkalleliga för-

ÄBordnanden ñck 7 kap. 4 § tillämpas.
I samband med ändringen FAL uttalade departementschefen iav att

ÄBde fall 7 kap. §4 tillämpats på oåterkalleliga förordnanden hade
tillämpningen varit analog. Han anförde vidare eftersom den före-att
slagna jämlcningsregeln skulle tillämplig också oåterkalleliga för-vara
ordnanden det sedan lagändringen i kraftträtt knappast torde gå att
hävda sådan analogi längre.en

Walin har uppfattning. Han eftersom 104 §en annan attmenar man,
andra stycket FAL inte längre innehåller laglottsskydd,något kunde

ÄBtänka sig 7 kap. 4 § i stället blevatt tillämplig både återkalleligapå
och oåterkalleliga förordnanden. Något auktoritativt avgörande finns
inte.

Jämkning enligt lagen 1993:931 individuellt pensionssparandeom

4 kap.I 7 § lagen 1993:931 individuellt pensionssparande ñmxsom en
järnkningsregel motsvarande den 104i § andra sycket FAL.



SOU 1998:110 Särkullbarns skydd... 221

Överväganden4.6

4.6.1 Två motstående intressen

Frågan arvsplanering berör i grundenom två olika skyddsintressen. Det
gäller arvlåtarens intresseena själv bestämmaatt sinöverav

egendom, det andra bröstarvingens, i det här fallet särskilt särkull-
barnets, intresse arvsrätten efter föräldernatt inte urholkas.av

Begreppet särkullbarn kan, liksom begreppet styvbam, måhända leda
tankarna till barn särbehandlas på negativtsom sätt. Historisktett ñmis
säkert exempel detta, fallennär familjebildningar typisktav nya var
färre iän dag. Det ovanliga kunde negativ projektion. I dag ärge en
bilden Detta resultatetär deen decenniernasamian. samhälls-senasteav
utveckling, uttryckt också i fortlöpande reformer på familjerättens
område.

Nu för tiden är det inte ovanligt människor gifter sigatt änmer en
gång och får barn i både två och kullar. Särkullbarntre har alltså blivit

allt vanligare företeelse. Fall finns givetvisen där relationen mellan barn
från tidigare äktenskapett och den förälderns familj är dålig.ena nya
Många vårdnads- och umgängestvister vittnar bl.a. detta. finnsDetom
även fall där medlemmarna i familj inte känner till denen ny att ena
maken har särkullbarn frånett tidigare förhållande.ett Att generellt
skilja relationer mellanut särkullbarn och övriga närstående mindresom
goda dockgår knappast. Det rimligareär majoritetenatt anta for-att av
hållandena relativtär harmoniska.

Utredningens undersökning visar också beträffandeatt makars önskan
fördela sin egendom kanatt särkullbarnen delas i Särkull-tre grupper:

barn skall likaärva mycketsom barn, särkullbarnsom gemensamma
skall sinärva laglott ochsom särkullbarn skallinte ärva alls.någotsom

Begreppet särkullbarn innefattar alltså i sig barn olikai situationer och
leder inte till viss arvssituation.typen av

4.6.2 Gränserna för arvsplanering

Arvlåtarens intresse besluta över sin egendomatt står alltsåav mot
särkullbarnets. Vems intresse bör i första hand tillgodoses

Utredningen som framgått avsnitt lanser utgångspunkten börattav
arvlåtaren iatt mycketvara utsträckning själv skallstor få bestämma

över sin egendom. Skälen följande.är
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Under sin livstid kan förbruka sin egendom han vill.en person som
Även makar har i svensk sedanrätt lång tid tillbaka haft underrätt att
sitt äktenskap fritt förfoga sin respektiveöver egendom. Vid äktenskaps-
balkens tillkomst behöll detta ochsynsätt underströk hur viktigt detman

ÄktBmakar har denna frihet. Regeln 12i kap. 2att § uttryckvar ger
åt detsynsätt gäller efterlevandenär makens vid bo-rättsamma att
delningen behålla sitt giftorättsgods, samtidigt den tillsammans medsom

planering kan användas instrument för förfördelaannan ett att ettsom
sårkullbarn se avsnitten 2.6 4.2.4.och

Också detnär gäller förordnanden för dödsfalls skull huvudregelnär
i svensk deträtt råder testationsfrihet.att

Principen arvlåtaren själv skall få bestämmaatt sinöver egendomom
har dock framgått redan i dag vissa undantag.som ovan

Först och främst är testationsfriheten begränsad på så sätt att en
bröstarvinge alltid kan gällandegöra sin till laglott.rätt Har arvlåtaren

bort sintestamenterat egendom hänsyn till bröstarvingesutan att ta
laglottsanspråk, kan bli för jämkningsyrkande fråntestamentet utsatt
bröstarvingens sida.

Även gåvor syfte jämställaär med kan jämkas. Hitatt testamentevars
räknas inte bara vanliga gåvor sådana handlingaräven dåutan som en
make vid bodelning har frånavstått sin giftorättgöra gällandeatten
enligt reglerna i äktenskapsbalken och alltså i praktiken skänkt egendom

Äventill den andra maken. Men inte med det. rättshandlingarnog som
sedda för sig korrektär genomförda enligt äktenskapsbalkens reglervar

ÄB,kan enligtgåva 7 kap. 4 §att flera sådanavara anse som om
rättshandlingar genomförts i serie se rättsfallet 1985NJA 414.en s.
Laglottsskyddet olika rättshandlingar makar emellanmot går alltså
långt.

Vidare kan olika förmånstagarförordnanden jämkas. Slutligen kan i
vissa situationer särkullbarn hävda dold äganderätt för denett biologiske
föräldern i den andre makens egendom.

Det finns alltså flera försätt bröstarvinge hävda sin rättatt trots atten
arvlåtaren vidtagit vissa åtgärder. utvidgningEn de möjligheterav som

finns och sikte på såväl äktenskapsförord, bodelning,tar gåvornu som
och förmånstagarforordnandentestamente skulle innebära dessasom att
viktiga institut försvagades. Bestämmelser redan kompliceradeärsom
och inte oftaså åberopas skulle dessutom bli ännu svårtillämpademer
och svåröverskådliga. Utredningen denna bakgrund det intemot attanser
finns skäl ytterligare försöka förstärka det relativt omfattandeatt skydd
för särkullbarn finns. Tvärtom kan i frågasättas intesom nu om en mer
grundläggande genomlysning bl.a. laglottsinstitutet påkallad syfteär iav

pröva nuvarande avvägning mellanatt arvlåtarens och bröstarvingars
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tätt. Ett sådant uppdrag faller emellertid utanför den aktuellanu
översynen, avsnittse
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5 Jäv för testamentsvittnen

Utredningens förslag: Tillämpningsområdet för bestämmelsen om
jäv för testamentsvittnen utvidgas. Testators sambo jämställs med

make. Så kallattestators ställföreträdarjäv införs.

5 Inledning

Bestämmelser upprättande och återkallelse finns iom testamenteav
10 ÄBkap. Enligt 10 kap. 1 § skall ett upprättastestamente
skriftligen med vittnen.två Dessa s.k. solennitetsvittnen.är Det innebär

de utgör nödvändigatt förutsättning för skall blien att testamentet
giltigt.

Utredningen har fått i uppdrag överväga förändringaratt jävs-av
reglerna beträffande testamentsvittnen bl.a. bakgrundmot av en
riksdagsmotion i ämnet.

Nedan följer beskrivning gällande rätt och praxis avsnitt 5.2-en av
5.3.. Efter kort beskrivning nordisk rätt och referaten av ett av
motionen avsnitt 5.4-5.5 följer utredningens överväganden avsnitt
5.6.

5.2 Gällande rätt

5.2.1 Testamentsvittnenas uppgifter

ÄBEnligt 10 kap. 1 § skall i vittnenas samtliga skrivatestator närvaro
under testamentshandlingen eller vidkämaas sin underskrift dära.
Vittnena skall bestyrka handlingen med sina De skall äganamn.
kännedom handlingens egenskap det stårom testamente, testatorav men
fritt låta dem dessatt innehåll ellerveta

Testamentsvittnena bör vid sina anteckna yrke och hemvist. Denamn
bör också på handlingen teckna intyg rörande tiden för bevittnandet samt
övriga omständigheter kan betydelse försom testamentetsvara av

SOUi 985/10
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ÄB.giltighet 10 2kap. § Har vittnena handlingenpå intygat det vidatt
upprättandetestamentets tillgått så i lsägs skall intyget,som om

klander väcks, tilltro,äga inte omständigheter framkommerom som
förringar intygets trovärdighet.

Testamentsvittnena kan alltså få betydelse vid tviststor en om
testamentet.

Undantagsvis kan giltigtett testamente vittnen saknas,trots attvara
s.k. ÄB.holograñskt 10 kap. 3 §testamente

ÄB5.2.2 10 kap. 4 §

Bestämmelsens lydelse

ÄB10 kap. 4 § behandlar frågan testamentsvittnenas personligaom
kvaliñkationer. Frågan vittnenas behörighet hänföraär till tidenom att
för testamentets upprättande. Bestämmelsen har följande lydelse.

Till testamentsvittne får inte den under femtonär ellertas är påsom
grund psykisk störning saknar insikt betydelsenav en vittnesbe-om av
kräjielsen, inte heller make eller dentestators står i ellerrättsom upp-
nedstigande släktskap eller svágerlag till honom eller hans syskon.är

Ingen får till vittne vid förordnandetas till honom själv, hans make eller
någon står i sådant släktskap eller svágerlag tillsom honom som nyss

Förordnandeär sagt. testamentsexekutor medföratt dock intevara
hinder vittne.att vara

Åberopastestamentsvittne till bevis i rättegång, galler vad i rättegångs-
baücen stadgar sådantär bevis.om

Bakgrund

En ÄBmotsvarighet till bestämmelsen i lO kap. 4 § fanns 2tidigare i
kap. 4 § testamentslagen. Vid ärvdabalkens tillkomst överfördes regeln
till 10 kap. 4 §

Lagrummet har därefter ändrats två gånger. Den första gången årvar
1971 i samband med allmän regel adoptionersatt rättsverkningaren om
infördes. Den andra gången 1991år då uttrycket "psyldsk störning"var

den tidigare beskrivningenersatte de psykiska tillstånd medfördeav som
hinder testamentsvittne.att vara
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§ÃBNärmare 10 kap. 4om

förstaI stycket beskrivs alltså de jäv leder till helaatt testamentetsom
blir ogiltigt. De följande.är

Vittnet underO femtonär år.
Vittnet saknar0 grund psykisk störning insikt betydelsenav om

vittnesbekråftelsen.av
Vittnet ärO make. Har äktenskaptestators blivit upplöst föreliggerett

däremot inte jäv. Så hellerär inte fallet vid samboförhållande.
Släktskapsjäv föreligger0 endast vittnet medär i rätttestatorom
eller nedstigande skyldskap eller hans syskon.upp-
Rätt ochO nedstigande svågerlag jäv.utgör Somupp- testaments-

vittnen kan alltså inte eller svärföräldrar ellerstyv- eller svärbamstyv-
anlitas. Däremot är svåger eller svägerska inte jävig. I dettaen
sammanhang endast svågerlag grundatär på äktenskap.avses som

Bakgrunden till just de nämnda personkategoriernaatt ovan ansetts
jäviga följande.är Lagberedningen uttalade vittnens anlitande vidatt om

tillkomsttestamentes skall främja det därmed avsedda syftet, det är en
förutsättning till vittnen sådana vilkasatt tas närvaro ägnadärpersoner

hos arvlåtaren inpräntaatt vikten förehavande.hans Enligt be-av
redningen dennaär förutsättning inte fylld, de tillkalladeom personerna
är alltför eller på grund sinnesrubbning ellerunga av artav en annan
saknar förmåga uppfatta vad sker och inteatt heller de tillhörsom om
kretsen närmasteallratestatorsav

För diskvalificering spelar det ingen roll jävsförhållandet käntärom
eller inte vid upprättande.testamentets

ÄBI 10 kap. 4 § andra stycket behandlas jäv inte hänför sig tillsom
i sintestamentet helhet bara har begränsadutan verkan. Härsom

föreskrivs ingen får till vittneatt vid förordnande tilltas
honom själv,0
hans make eller0
någon0 står i sådant släktskap svågerlageller till honomsom som
i förstasägs stycket.

Ett förordnande testamentsexekutor medföratt dock inte hindervara
vittne. Angåendeatt testamentsexekutor avsnitt 6.vara se

En överträdelse förbudet i andra stycket ogiltigt igörav testamentet
den delen, 13 kap. l §se

Värdet den egendom förordnandet saknar betydelse.av som avser
Lagberedningen uttalade det väl kunde innefatta onödigatt anses en

1 Se NJA H 1930 198s.
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stränghet frånkänna förordnandeävenatt ett ringa minnes-t.ex.om en
gåva laga verkan. Beredningen dockansåg kravet full klarhetpåatt
angående rättsreglernas innebördrätta dettapå område är synnerligav
vikt och det svårligen låter sigatt göra här dra inteatt gräns ien som
tillämpningen föranleder tvivelsmål och tvister. Lagberedningen antog

även lagregeln gjordesatt generell förordnanden ringaom ekonomiskav
betydelse i allmänhet skulle bli respekterade praktikeni

ÄBBestämmelserna jäv 10i kap. 4 § behörighetenendastom avser
medverka Åberoparvittneatt vid upprättande.testamentetssom någon

förhör med testamentsvittne iett rättegång angåendeen t.ex. testa-
tillkomst, blirmentets RB:s regler vittnen tillämpliga. En erinranom

härom har tagits in i 10 kap. 4 § tredje stycket

5.3 Rättspraxis

ÄB10 kap. 4 § har tolkats bl.a. i rättsfallet 1963NJA 464. Fallets.
gällde frågan ställföreträdare förom ochen testamentstagareen
ställföreträdarens hustru jäviga.var

Anton Ericksoni Salstad född 1876år förordnande i ett testamente
1958år hans kvarlåtenskap,att sedan utgått, skulle tillfallaett at

Evangelistkassan för Västergötland och iladelfiaförsamlingens i
Lidköping Yttre mission med hälften Testamentet bevittnadesvar. avHelge Holmberg och hans hustru Stina.

Anton Erickson avled 1960.år Han efterlämnade tre systrar.
Behållningen i boet uppgick 32till 480 kr.

System Ester Eriksson väckte talan Filadelfiaförsamlingen ochmot
yrkade skulle förklarasatt testamentet ogiltigt såvitt avsåg förordnandena
till de universella Hontestamentstagarna. anförde bl.a. följande: Anton
Erickson vid tillkomst 82testamentets nära år. Han tillhördevar inte
Lidköpingsförsamlin pingstförsamlingen i Floutan eller Salstad,unåeren
vilken sorterade den i Trollhättan. Enligtstad för Lid-arna
köåingsförsamlingendess föreståndare självs iven edamot ochvar avförande i församlingens relse. Vid udenor för testamentetss upp-rättande Helge Holmberg öreståndare för Lidköpingsförsamlingenvar
och följaktligen också ordförande styrelsen. Evan ehstkassan, intesomhade stadgar, inte någon sälvständig juri skvar utan ettpersonförmedlande för gåvor och kollektermottagan frånorgan andrae av
pingstförsamlingaroch enskilda. Den förvaltades Lidköpings-avörsamlingen. Denna församlings Yttre mission församlingensvar enkassa. På grund sin ställning såsom föreståndareegen för Lidköpinav
församlingen och ordförande i dess styrelse hade Helge Holmberg så andel i och hannytta testamentet och hans hustru jämlikt 10att kap.av 4

2§ AB varit obehörigast. bevittnaatt testamentet.
Lidköpingsförsamlingen bestred käromålet.

2 Se NJA 1930 200s.
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Majoriteten3 i HD uttalade:

"De i universellatestamentet förordnandenata äroup att ansesåsom förordnanden till örsamlingen.
Ester Eriksson har såsom grund för sin talan åberopat enäratt,

Helge Holmberg vid tiden för upprättande i egenskaptestamentets avföreståndare för församlingen och ordförande i dess styrelse varställföreträdare för församlingen, Helge Holmberg och hans hustru
jämlikt 10 kap. 4 § 2 AB varit obehöriga bevittnast. att testamentet,
såvitt anginge förordnandena till församlingen.

Enli det angivna lagrummet emå någon tillta testaments-Jsjälvellergasvittne förordnande till honom vissa närstående
Lagrummets avfattning giver stöd förpersoner. jämvälatt

egenskapen ställföreträdare för den medav testaments-som avsesförordnande medför sådan obehörighet. Hinder för makarna Holm-
bergdatt vittnen har därför icke förelegat denpâ åberopadevara

en."grun

justitierådTvå skiljaktiga och ansåg Holmbergmed hä tillvar att nden ställning han intog i församlingen till följd gandet i 1staav
4 § andra stycket AB obehörig vittna vid testamentsförordnanattvar etill församlingen.

5.4 Nordisk rätt

5.4. 1 Danmark

Enligt dansk skallrätt upprättas skriftligenett testamente och under-
skrivas eller vidkännas inför notarie eller inför vittnentvå Vittnenaen
skall närvarande samtidigt och känna till de bevittnarvara att ett
testamente.

Vittnena skall ha fyllt år. inteDe får grund sinnessjukdomav
eller liknande sakna insikt vittnesbekräftelsens betydelseom

En kan inte testamentsvittne, innehållerperson testamentetvara om
bestämmelser till fördel "for ham, hans forlovede,aegtefzelle, beslzegtede
eller besvogrede i eller nedstigende hanslinje eller søskende ellerop-
for eller institutioner, til hvilke hanpersoner ved oprettelsetestamentets

3 lustRzn Beckman, Lind och Bergsten.

4 IustR Petrén, med instämmande JustR af Trolle.av

5 40 § arveloven.

6 första43 § stycket arveloven.
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har sådan tilknyming, han har haft sarlig interesse i be-en at
gunstigelsen. Dette gaelder dog ikke, hvis begunstigelsen ringe harer og
rimelig "7grund.

5.4.2 Finland

FinlandI finns ärvdabalk i grunden vår ärvdabalk. Ien motsvararsom
finländsk finns därförrätt bestämmelse vår regelmotsvararen som om
vittnesjäv. Någon regel ställföreträdarjäv finns inte.om

5.4.3 Norge

Precis i svensk skall irätt norsk rättsom upprättasett testamente
skriftligen med två vittnen. Dessa skall närvarande samtidigt ochvara

dokumentet testamenteärveta att ett
Testamentsvitmena skall minst 18 sinnessjuka.och inteårvara

dispositionEn i till förmån förett testamente testamentsvittnenaett av
ogiltig.är Detsamma gäller disposition till förmån för vissa i lagenen

uppräknade nära.står testamentsvittnetpersoner som
61I § andra stycket loven följande:sägsom arv m.m.

Disposisjon i til føremon for nokontestament vitnet i hostenestesom er
pd testasjonstzkia. ugyldig. Som rekna jimlcsjontenesteer ven og som
styremedlem lücnande iselskap, lag, snfting eller ofentleg institusjon.og
Disposisjønen likevel gyldig när tiüazytinga fiem nuleg Uddeharer er og
han noko ford seie innhaldet i testamentet.

7 43 § andra stycket arveloven.

8 kap.10 4 § ärvdabalken.

9 49 § loven om arv m.m.

w 52 loven§ om arv m.m.

n 61 första§ stycket loven om arv m.m.
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5.5 Riksdagsmotionen

I motionen 199l/92:L406 till riksdagen motionären fp jävs-tog upp
reglerna 10 kap. 4 § Hon anförde den nuvarande lagtexten inteatt
utgör något hinder för Jehovas vittnens med fleras testamentsverk-
samhet. Denna sekt upprättar enligt motionären där sektentestamenten

universellär testamentstagare och där två sektmedlemmar bevittnar
Originaltestamentettestamentet. förvaras därefter enligt motionären i

Jehovas vittnens fall i Arboga på deras huvudkontor.
För minska möjligheternaatt till otillbörlig påverkan föreslog

motionären tillägg ÄB:följandeett lydelse i 10 kap. 4 §av

Ej heller md någon till vittne vid förordnandetagas till förening,
trossamfmd, företag eller därmed jämförbar organisation i vilken han

verksamär

Lagutskottet uttalade vid sin behandling motionen b1.a. följandeav

"Utskottet saknar i ärendet underlag för bedömninghuruvidaen avden nuvarande ordningen inneburit nå påtag iga problem.ra meraFrån principiella utgångspunkter det dockmera enligt utskottetsn
mening ifrågasättas huruvida den har företrädaatt organisa-som entions intressen bör tillåtas bevittna testamenten organisa-som avsertionen. Med hänsyn härtill finns det anledning övervägaatt enutvid ng tilläm ningsorrtrådet för jävsbestämmelseniandgr av 10 kap. 4
§ cket AB. ad då främst kommakans i frågasom är låtaattbestämme omfatta ställföreträdare för densen med ett:som avsestestamentsförordnande. Utskottet kan däremot finna detinte motiverat

enbart det förhållandetatt är verksamatt i organisationenen person
skall föranleda han blir obehörig bevittnaatt att Frågantestamentet.

huruvida jävsregel börom införas, liksom sådanen bestäm-n enmelses närmare ormning, måste emellertid utskottetsenli meningu
bli föremål för ytterligare överväganden, och utgår frånottetuts: attregeringen lämpligt sammanhang spörsmålet."tar upp

Riksdagen följde utskottet.

12 se Lagutskottets betänkande 1991/92:LU35 7.s.
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överväganden5.6

5.6. 1 Inledning

Testamentets karaktär motiverar krav ställsstränga på form ochatt
innehåll. Rättsverkningarrxa omfattande,är vilket inteett testamenteav
minst diskussionen laing tolkningen exempelvis inbördes testamentensav
betydelse ñr makars och sekundosuccessorers visar.rätt De över-
väganden Lagberedningen gjorde det gällernär behovetsom av
jävsregler för vittnen har alltjämt bärkraft. Det gäller såväl grund-
läggande brister, leder till hela ogiltigförklaras,att testamentetsom som
partiellt jäv, där endast visst förordnande blir verkanutan testa-men

i övrigt gällande.ärmentet
Vad frågan gäller är närmast kretsen och fall då jävom av personer

föreligger skall utökas. Nackdelen med utvidgning givetvisär atten
risken för felaktigheter och därmed hel eller delvis ogiltighet testa-av

Åökar. andra sidan säkerställsmentet med utvidgning de skydds-atten
behov Lagberedningen blir bättre tillgodosedda.som angav

I falltvå utredningen utvidgning bör kunna komma iattanser en
fråga, nämligen detnär gäller jämställa sambo med make och i frågaatt

ställföreträdare jfr 1963 års rättsfall och den motion föranleddeom som
direktiven i denna del.

5.6.2 Sambofrågan

Anledningen till make och andra närståendeatt obehörigatestators är att
bevittna alltsåär enligt förarbetenatestamentet dessa inteatt personer

kunna hos honom inpränta vikten hans förehavande. Omanses av
samboförhållanden varit lika vanliga och 1930erkända år i dag,som
hade Lagberedningen med sannolikhet förordat dessa för-ävenstor att
hållanden redan från början borde omfattas jäv. Utredningen attav anser

sambo ingår i den krets typiskt kan påverkaen settav personer som
otillbörligt vidtestator upprättande. Tillämpningsområdettestamentets

för bestämmelsen jäv för testamentsvittnen bör därför utvidgas. Ut-om
ÄBredningen föreslår tillägg i 10 kap. 4 § förstagörsatt stycketett om

även sambo jävig.att testators är
ÄBOckså i den situation aktuell 10i kap. §är 4 andra stycketsom

bör sambo jämställas med make. En bör inte få bevittna ettperson
det innehållertestamente, förordnande till förmån för vittnetsettom

sambo.
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Begreppet "sambo" fims redan tidigare idefinierat ärvdabalken. I
ÄB3 kap. 7 § sista stycket isägs vad föreskrivs ärvdabalkenatt som om

sambor gäller sådana samboförhållanden kvinnadär ogift och ogiften en
bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Dennaman

bestämmelse infördes 1987.år

5.6.3 Ställföreträdarfrågan

företrädareEn för organisation enligt gällande behörigär rätten att vara
testamentsvittne vid förordnande till förmån för organisationen. Detta
kan enligt utredningen leda till stötande resultat, det refererade falletse

Ävenoch det exempel lämnats i riksdagsmotionen.ovan som ut-om
redningen inte har underlag för påstå det vanligtär ställföre-att att att
trädare oberoende vilka organisationer eller samfundav som avses- -
utnyttjar sin ställning för få till stånd förmånligare förordnanden,att

utredningen det principiellt oriktigtär företrädare tillåtsatt attanser en
vittna i sådan situation. andraI sammanhang,att exempelvis ien

rättegångsbalkens jävsbestämmelser 134 kap. § RB, finns också
ställföreträdarjäv. Härtill kommer framgåttdet finns regleratt som ovan

ställföreträdarjäv för testamentsvittnen i Danmark och Norge. Enom
utvidgning bör därför tillämpningsområdetgöras för 10 kap. 4 §av

ÄBandra stycket så ställföreträdare omfattas.att
Först främstoch bör ställföreträdarede legalaär för juridisksom en

jäviga, dvs. styrelsemedlemmar och verkställandeperson anses
direktörer. Men andra med inflytande och ekonomisktäven intresse i
den juridiska jäviga,bör kunna exempelvis majoritets-personen anses
aktieägare eller majoritetsandelsägare. börDet krävas anknytningenatt
till den juridiska sådan intresseär föreligger,betydandeatt ettpersonen
exempelvis särskild ställning föreståndare i organisa-genom en som en
tion eller samfund eller såsom enbart underordnadett anställd i inte
befattning i företag eller enbartett organisation. medlem iAtten vara

förening bör däremot inte i sig jävsgrundande.en vara
Också enskilda kan ha ställföreträdare, exempelvis tör-personer

Ävenmyndare, god eller förvaltare. företrädare börsådanaman anses
jäviga bevittna till de företräder.förmån för denatt ett testamente

Inte bara vittnet självt ställföreträdareär sådanaäven när-om utan om
stående tidigare i ställföreträdarenämnts lagrummet bör jävärsom
föreligga.

Någon nämnvärd nackdel med utvidgning den beskrivnaen som nu
utredningen inte kunna följa. Däremot det limmas skälkan.anser att
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på vård- och sjukhem, liksompersoner olika samfunds- och organisa-
tionsföreträdare, tydligt uppmärksammas på ändring.en

Avslutningsvis vill utredningen nämna fråga utredningenen som
uppmärksammats på, nämligen det lämpligtär vårdpersonalom att
anlitas testamentsvittnen på sin arbetsplats.som Frågan gäller i grunden
inte jäv för testamentsvittnen och faller därför utanför utredningens
uppdrag. Den bör lämpligen lösas införande etiska reglergenom av
inom hälso- och sjukvården, klargör när och i vilken utsträckningsom
medverkan vårdpersonal vittne börav komma i fråga.som
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6 Boutredning, bodelning och
arvskifte

6.1 Inledning

Bestämmelser utredning, förvaltning och avveckling dödsbonom av
ñmis i 18-24 kap. ärvdabalken. utredningensI uppdrag ingår göraatt en
bred översyn boutredning, bodelning och arvslcifte med sikte påav att
bl.a. effektivisera förfarandet. Utgångspunkterna för reform ochen
utredningens överväganden redovisas i avsnitt 6.5. Inledningsvis
redogörs i 6.2avsnitt för gällande liksomrätt, för resultatet av
utredningens undersökning avsnitt 6.4. Förhållandena i nordiska och
vissa andra europeiska länder framgår 6.3.avsnittav

6.2 Gällande rätt

6.2.1 Allmänna bestämmelser dödsboom

Dödsbodelägama

När någon har avlidit är utgångspunkten dödsbodelägarnaatt gemensamt
skallförvalta den dödes egendom under utredningboets 18 kap. 1 §
AB.

Dödsbodelägare efterlevandeär make sambo,eller arvingar och
universella testamentstagare.

Har bodelning skett efter arvlåtarens skalldöd eller bodelning inte
ske, är efterlevande make eller sambo inte dödsbodelägare såvida inteen
maken eller sambon arvingeär eller universell testamentstagare.

Den har rätt eller först sedanatt tasom testamentearv en annan
arvinge eller universell har avlidit delägareärtestamentstagare i dennes
bo inte i arvlåtarens.men
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Innan blivittestamente ståndande, dvs. gällande, såväl arvingeanses
uteslutits från densom insatts till universellarv som som testaments-

delägare boettagare isom

Provisoriskförvalming

Till dess egendomen efteratt den avlidne har tagits hand samtligaom av
dödsbodelägare skall egendomen enligt 18 ÄBkap. 2 § första stycket
vårdas delägare sarnmanboddeav med den avlidnesom eller kanannars

handta egendomen. Den harom tagit hand egendomen skallsom om
underrättagenast övriga delägare dödsfallet. Om det behövs godom

för någon delägare skallman anmälan också göras till Överförmyndaren.
Vad delägaresagts gällersom nu efterlevandeävenom make intesom
är delägare.

Finns det inte någon hand egendomentar enligt 18som kap. 2 §om
ÄB,första stycket skall enligt andra stycket i lagrum medlemsamma av

den dödes hushåll, hyresvärd eller är närmast till det handamian som ta
egendomen tillkalla delägareom samt eller anmäla dödsfallet till social-

nämnden. Då anmälan skett eller förhållandet på blirsätt känt,annat
skall socialnämnden det behövs göra vad enligt 18om kap. 2 §som

ÄBförsta stycket åligger delägare. För de kostnader uppstår harsom
kommunen tillrätt ersättning boet.av

Förhållandet till tredje man

Dödsbodelägarna företräder enligt 18 ÄBkap. l § första stycket
dödsboet tredjemot har rätt tala ochsamt iman att mål rörsvara somÅtgärderboet. inte tål uppskjutas får företassom att även någonom
delägares samtycke inte kan inhämtas.

ÄB18I kap. 3-4 finns två särskilda bestämmelser handlarsom om
dödsboets förhållande till tredje man.

ÄBI 18 kap. 3 § stadgas det för dödsboatt görs gäldom änannan
erfordras för begravningensom eller för boets uppteclcning, vård eller

förvaltning eller det för dödsboet företasom rättshandlingannars som

1 Skyldigheten bevakaatt avskaffadestestamente år 1989. Ett testamente
blir gällande antingen efter godkännandenu eller efter klanderfristenatt löpt

Klanderfristenut. är månader från delgivningensex testamentet.av
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inte erforderligär för sådant ändamål, inte bindandeså det förär boet
med mindre tredje i god tro.man var

ÄB18I kap. 4 § sägs vad tredje i god slutit med dematt troman
enligt bouppteckningen dödsbodelägareär gällandeärsom även om

ytterligare delägare finns. Har innan bouppteckning skett rättshandling
företagits medverkanutan rättshandlingenär ändåtestamentstagareav
giltig, tredje i god och rättshandlingen skäligen intetroom man var
kunde tillsanstå bouppteckningen förrättats.

Talan enskild delägareav

Enskilda delägare får i mål boet väckarör och föra talansom partersom
i för boets räkning övrigaeget delägare är inamn men motparterom

ÄB.målet 18 kap. l §a
Delägare har väckt talan har till ersättningrätt dödsboet försom av

kostnaderna i målet i den kostnadernamån täcks det har kommitav som
boet till godo rättegången.genom

Väcker någon delägare talan dödsboet för räkning, försmot egen
boets talan i målet övriga delägare.av

Förskott och underhåll

Delägare för sin försörjning beroende den döde enligtägersom var av
ÄB18 kap. 5 § första stycket förskottsåsom på sin lott utfå vad for

sådant ändamål erfordras, såvitt lotten uppenbarligen förslår och
förskottet kan lämnas olägenhet utredningen.förutan

I lagrums andra stycke efterlevandestadgas make ochsamma att
oförsörjda barn alltid skall njuta underhållnödigt boet under treur
månader från dödsfallet.

.Vwdestáttd

Dödsbodelägare skyldigär skada medersätta han avseendeatt som
boets vård eller förvaltning uppsåtligen eller vårdslöshet tillskyndatav

ÄB.någon beroenderätt är 6utredningen 18 §kap.vars av
Är flera dödsbodelägare ersättningsskyldiga de solidariskt.svarar
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Lantbruksenhet i dödsboet

Om det i dödsbo ingår fastett egendom är taxerad lantbruks-som som
enhet, skall ÄBboet enligt 18 kap. 7 § ha avvecklat fastighetsinnehavet

fyra år eftersenast utgången det kalenderår då dödsfallet inträffade.av
Har dödsboet förvärvat sådan egendom därefter skall avvecklingen ske

möjligt.snarast
Tillsyn över awecklingenatt sker utövas länsstyrelsen, 4 §av

förordningen 1990: 1510 med länsstyrelseinstruktion. Om awecklingen
inte har skett inom föreskriven tid, får länsstyrelsen förelägga dödsboet
vid vite fullgöra sinatt skyldighet. Beslutet föreläggande fårom
överklagas till kammarrätten.

Den tingsrätt har registrerat bouppteckningensom efter den döde får
på ansökan dödsboet medge anståndav med awecklingen det finnsom
särskilda skäl. Anstånd meddelas för viss tid och får förenas med
villkor. Medges anstånd skall tingsrätten underrätta tillsynsmyndigheten

detta.om
Utredningen har i sitt delbetänkande Bouppteckningar och arvsskatt

SOU 1996:160 föreslagit uppgiftenatt medgeatt anstånd med
awecklingen i framtiden bör ankomma länsstyrelsenpå i stället för på
tingsrätten, detta följd utredningens förslagsom en bouppteck-av att
ningsverksamheten skall flyttas från tingsrätterna.

6.2.2 Boutredningsman och testamentsexekutor

Förordnande boutredningsmanav

ÄB19I kap. finns bestämmelser särskild dödsboförvalming.om
Härmed förvaltning boutredningsmanavses ellergenom testaments-
exekutor.

Då dödsbodelägare begär det skall ÄBrätten enligt 19 kap. l §
förordna egendomenatt skall avträdas till förvaltning boutrednings-av

någon isamt utse sådanman egenskapatt handha förvaltningen. Har
någon blivittestamente utseddgenom till testamentsexekutor, dvs. iatt
fråga förvaltningen träda i arvingarsom och universella testaments-

ställe, hartagares även han rätt påkalla beslutatt boutredningsman.om
Samma tillkommerrätt även den erhållit legat eller föraäger talansom

fullgörande ändamålsbestämmelseom därav det prövas nödigt för
legatets eller ändamålsbestämmelsens verkställande. Vidare skall beslut

boutredningsman fattasom på begäran borgenär eller den stårav som
i ñr betalning gäld efteransvar den döde där detav måste antas att
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dödsboet obeståndär på eller sökandens rätt sätt äventyras.att annat
Slutligen skall dödsboet avträdas till förvaltning boutredningsman iav
fall då dödsbodelägare eller den erhållit legat omyndigär eller harsom
god eller förvaltare enligt 11 kap. 4 eller 7 § föräldrabalken,man om
Överförmyndaren begär det och finnerrätten skäl därtill.

Till ansökan boutredningsman skall fogas kopiaen om en av
Ärbouppteckningen, 19 kap. 2 § bouppteckning inte förrättad,

lämnas i stället trovärdig uppgift delägarna i boet och deras hemvistom
därsamt, testamentsexekutor förordnad,är dennes ochom namn

hemvist.
Val boutredningsman skall så träffas uppdraget kan förväntasav att

bli utfört med den insikt boets beskaffenhet kräver. Hänsyn skallsom tas
till förslag från dem beroendeär utredningen. En dödsbodel-som av

Ärägare får förordnas till boutredningsman. testamentsexekutoren
utsedd skall denne förordnas boutredningsman det inte finnssom om

ÄB.några skäl däremot 19 3kap. §
Om ÄBdet erforderligtprövas får 19enligt kap. 4 § flera boutred-

ningsmän förordnas. Rätten äger bestämma förvaltningen skall delasatt
mellan dem.

Boutredningsmannens uppgifter

En boutredningsman har företa alla för boets utredningatt erforderliga
stycketåtgärder, 19 kap. 11 § första

I andra stycket tillgångarnasägs inte förslåratt till gäldensom
betalning boutredningsmannen skall försöka träffa uppgörelse med
borgenärerna. Om uppgörelse inte kan ochnås delägarna inte fyller
bristen inte heller offentligt ackordzsamt tillkommer stånd, skall
boutredningsmannen avträda boets konkurs.egendom till

I fråga rättshandlingar i inverkaravsevärd på delägarnasom månsom
behållning i boet beträffande andra angelägenhetersamt vikt, såsomav
avyttring egendom har särskilt delägarna,värde för awecklingav som

rörelse den döde idkat eller med borgenärerna,av uppgörelse skallsom

2 Ackordslagen 1970:847 upphörde gälla den 1 september 1996 dåatt
lagen 1996:764 ñretagsrekonstruktion ikraft.trädde Institutet offentligtom
ackord är bara tillgängligt för näringsidkare har rekon-numera ettsom
struktionsbehov. Formellt ñnns inget hinder företagsrekonstruktionsett mot

näringsidkande dödsbo,ett frågan torde inte ha någonav större praktiskmen
betydelse.
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boutredningsmannen enligt tredje stycket inhämta delägarnas mening om
det lämpligen kan ske.

Boutredningsmannen företräder ÄBenligt 19 kap. 12 § dödsboet mot
tredje äger tala ochsamtman iatt mål boet.rör Var ochsvara som en

delägarna får emellertid i målav boetrör väcka och föra talansom som
parti för boetseget räkning,nanm övrigamen delägare ärom motparter
i målet och boutredningsmannen frånavstår föra boets talan, 19att kap.
12 § Delägare hara väckt talan har tillrättsom ersättning av
dödsboet för kostnaderna i målet i den mån kostnaderna täcks detav

har kommit boet till godosom rättegången.genom
Fast egendom eller ÄBfårtomträtt enligt 19 kap. 13 § inte överlåtas

boutredningsmannenav delägarnautan skriftligenatt lämnar sitt
samtycke eller, där det inte kan erhållas, rätten på ansökan tillåter
åtgärden.

Till dödsboet hörande penningmedel görs räntebärandesom genom
insättning i bank skall insättas i boets Inte heller i övrigt fårnamn.
dödsboets egendom sammanblandas med vad tillhör boutrednings-som

eller Värdehandlingarmannen skallannan. nedsättas i öppet förvar i
bank det sammanlagda värdetom överstiger beloppett motsvarande två
gånger gällande ÄB.basbelopp19 kap. 14 §

19I kap. 14 § AB stadgas boutredningsmannena att före den 1 april
varje år skall redovisning för medelsförvaltningenavge under föregående
kalenderår. I redovisningen skall saldo vid årets börjanupptas och slut

in- och Årsredovisningenutbetalningarsamt under året. skall tillställas
minst Övrigadelägare i boet. delägareen rätten skall samtidigtsamt
underrättas tillställts redovisningen.om vem Fullgörsom inte boutred-
ningsmannen sin redovisningsskyldighet kan rätten utfärda vitesföre-
läggande.

Så dödsboet berettssnart för bodelning eller arvsldfte delningsamt
kan äga förutan någonrum rätt beroendeärmen utredningenvars av
skall boutredningsmannen ÄBenligt 19 kap. 15 § göra amnälan härom
till delägarna och redovisning för sin förvaltning.avge När bodelning
eller arvsldfte har ñrrättats delägarna skall boutredningsmannenav
lämna egendomen.ut Detsamma gäller delningnär verkställtsen som av
bodelningsförrättare eller skiftesman har vunnit laga kraft.

Om boutredningsmannen blir oense

Är flera boutredningsmän förordnande och förvaltningenär odelad
mellan dem skall ÄBde enligt 19 kap. 16 § i viss situation hänskjutaen

fråga till rättens avgörande.en Så falletär boutredningsmännen ärom
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i ärende det ankommer beslutaett dem i och det inteoense attsom
föreligger någon majoritet bland dem för ställningstagande.visst Motett
rättens beslut får talan inte föras.

Tillsyn boutredningsmannensöver förvaltning

När dödsbodelägare begär det eller finnerrätten det lämpligtannars
skall förordnarätten god tillsyn boutredningsmannensöva överattman
förvaltning, såvida inte boutredningsmannen ställer säkerhet för
ersättning han kan finnas skyldig Den gode haratt utge.som mannen
rätt igenom räkenskaperatt och andra handlingar. Han har också rätt

verkställa inventeringatt egendomen. Han skall, på föreläggandeav av
rätten eller framställning delägare, meddela upplysningar boet ochav om
dess förvaltning där anledning föreligger till anmärkning,samt, göra

ÄB.anmälan hos 19 kap.rätten 17 §
Är god inte utsedd äger ansökanrätten delägare ellerman av ex

ofñcio förelägga boutredningsmannen redogörelse för sinatt avge
förvaltning eller förordna någon granska förvaltningen ochatt avge
berättelse däröver.

Entledigande boutredningsmanav

När boutredningsmannen slutfört uppdragsitt får han begäranpå
ÄB.entledigas 19 15rätten kap. § 4 st.av

Vill boutredningsman uppdragfrånträda sitt dessförinnan skall hanen
Ärentledigas skälig orsak,rätten han visar kap. 5 §av om en

boutredningsman inte lämplig eller bör han särskild orsakannanav
skiljas från uppdraget, skall dårätten entlediga det begärshonom av
någon beroenderätt är förhållandetutredningen blireller käntvars av

sätt.annat
Ansöker samtliga dödsbodelägare inteboet längre skallattom

förvaltas boutredningsman skall boutredningsmannensmedrättenav
entledigande förordna därom det farakan ske för någonutanom vars

ÄB.beroenderätt är utredningen 19 kap. 6 §av
Avträds dödsbos egendom till konkurs förordnandet för boutred-är

ningsmannen förfallet enligt 19 kap. 7 §
Dör boutredningsman skall det den hanshar egendom i sinav som

ÄB.vård dröjsmål anmälas hos 19 8 §utan kap.rätten
Innan meddelarrätten beslut förordnande eller entledigandeom av

boutredningsman skall dödsbodelägarna tillfälle sig detatt yttra om
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kan ske märklig tidsutdräkt.utan Ingen får förordnas till boutrednings-
hanutan samtyckt därtillattman eller entledigas från sådant uppdrag

han erhållitutan tillfälle ÄB.att sig, 19 kap. 9 §att yttra

Interimistiskt beslut

ÄBEnligt 19 kap. 10 § får rätten det erfordras meddela interi-om
mistiskt beslut i fråga förordnande eller entledigande boutred-om av
ningsman slutligt beslut inte kan meddelasom omedelbart.

Mot rättens beslut skall i händelse missnöje talan föras särskilt.av
Mot hovrättens beslut får talan inte föras.

.S7cadestârzdoch klander

ÄBEnligt 19 kap. 18 § boutredningsmanär skyldig skadaersättaatt
han uppsåtligen eller vårdslöshetsom vållat dödsboet ellerav någon vars

Ärberoenderätt är utredningen. flera boutredningsmänav ersättnings-
skyldiga de solidariskt.svarar

Om talan beträffande boutredningsmans förvaltning gäller enligt 19
ÄBkap. 19 § vad stadgatär syssloman. Klandertalansom får förasom
delägare. Den anställtav envar klandertalan berättigadärsom att av

dödsboet erhålla ersättning för rättegångskostnaden i den mån den täcks
vad rättegången kommitav boet tillsom godo.genom

Arvode och ersättning

Boutredningsmannen äger dödsboet erhålla skäligt arvode ochav
ersättning för sina kostnader. Finns det inga tillgångar i boet skall den
på ansökan förordnandet meddelats betala.vars

Testamentsexekutor

Förordnande att testamentsexekutor skall, såvitt intevara framgårannat
testamentet, innefatta bemyndigandeav företaanses alla för boetsatt

utredning erforderliga ÄB.åtgärder 19 kap. 20 §
Det sägs boutredningsmani ÄB19 kap. 14-16,som 18om 19och

skall tillämpas testamentsexekutor. Vidare kan testamentsexekutoren
entledigas i ordning boutredningsman.samma Skyldighetensom en
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14enligt § underrätta rätten tillställts årsredovisningatta om vem som
gäller dock endast den boutredningsman.ärsom

Var och delägarna får i mål boet väcka och föra talanrören av som
i for boets räkning övrigapart delägareeget ärsom namn men om
i målet ochmotparter testamentsexekutorn frånavstår föra boets talanatt

ÄB.19 kap. 20 § Delägare väckt talan har till ersättningrätta som av
dödsboet för kostnaderna i målet i den kostnadernamån täcks detav

kommit boet till godo rättegången.som genom

Omedelbar verkställighet

ÄBRättens beslut i ärenden enligt 19 kap. skall lända till efterrättelse
hinder förd klagan. Undantagutan gäller dock för beslut 6enligt §av

19 21kap. § AB.

6.2.3 Bouppteckning och dödsboanmälan

20I kap. regleras frågan bouppteckning och dödsboanrnälan. Ut-om
redningen har behandlat dessa frågor i sitt delbetänkande Bouppteck-
ningar och arvsskatt SOU 1996:160. För närmare redogörelseen av
gällande hänvisas dit.rätt

När någon har avlidit skall tillgångarden dödes och skulder gås
igenom och förtecknas. Detta sker vid bouppteckningsñrrättning.en
Förrättningen privat dödsbodelägarna.är angelägenhet för syftarDenen
huvudsakligen till klargöra förutsättningarna för det likaledes privataatt
arvsldftet. Vid förrättningen handling,upprättas bouppteckning,en som
bevis över vad förekommit vid förrättningen. Bouppteckningsom som
begrepp alltså såväl själva förrättningen den upprättade hand-avser som
lingen.

Till förrättningen kallas delägarna. skall alltidVidare den avlidnes
efterlevande make eller sambo kallas liksom sekundosuccessorer.

I bouppteckningen skall flera personuppgifter den avlidne ochom
andra berörda lämnas och den dödes och skuldertillgångar skall
antecknas så de vid dödsfallet.som var

Bouppgivaren skall handlingenpå teckna försäkran på heder och
uppgifterna till bouppteckningen riktigasamvete att och ingaär att

uppgifter avsiktligt utelämnats. Två skall handlingengode intygamän
allt har blivit riktigt antecknatatt och tillgångarna har eftervärderatsatt

bästa förstånd.
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Bouppteckningen skall inom månad efter upprättandet för registre-en
ring in till rätten i den där den dödeges skulleort ha i tvistemålsvarat
i allmänhet eller, behörig domstol inte finns, tillom Stockholms
tingsrätt.

Från reglerna bouppteckning finns undantag. Omom denett dödes
tillgångar eller, hannär efterlämnar make, tillgångarna jämte hans andel
i makens giftorättsgods inte förslår till begravningskostnadernaänannat
och andra utgifter med anledning dödsfallet och det bland tillgångarnaav
varken finns fast egendom eller behövertomträtt, bouppteckning inte
förrättas. I stället skall socialnämnden dödsboanmälangöra till rätten.

Utredningen har föreslagit nuvarandeatt ordning förändras enligt
följande.

Tingsrätternas befattning med bouppteckningar bör enligt utredningens
förslag i princip helt upphöra. Skattemyndigheten bör i framtiden fatta
såväl besluten registrera bouppteckningaratt och dödsboanmälningar

besluten i fråga arvsskatt.som om
Arvs- och gåvoskattemålen bör i framtiden överklagas till för-

valtningsdomstolarna i stället för till de allmänna domstolarna.som nu
Riksskatteverket föreslås överta Kammarkollegiets centrala tillsyns-

funktion på och gåvoskatteområdet.arvs-
Skattemyndigheterna beräknas enligt utredningen kunna handlägga

bouppteckningsärendena med väsentligt mindre personalstyrka än vad
för närvarande åtgår vid tingsrätterna.som För de enskilda innebär

reformen också förenklingar.
Betänkandet har remissbehandlats och bereds f.n. i regeringskansliet.

6.2.4 Den dödes skulder

ÄB21I kap. finns bestämmelser den dödes skulder. De gällandeom nu
reglerna tillkom 1981.3år

Innan månad har förflutit efter deten bouppteckning förrättadesatt
eller, boet förvaltas boutredningsman,om uppgörelse har träffatsav med
samtliga borgenärer betalningen skulderna fårom enligt 21 kap. l §av
ÄB skuld betalas endast deten fogmed kan betalningenom antas att
inte tillär skada för borgenärerna.

3 Då utmönstrades den tidigare principen dödsbodelägarnaatt blev
personligen ansvariga för den dödes skulder, inte boet inom viss tidom
avtrâddes till förvaltning boutredningsman eller till konkurs,av se prop.1980/81:48.
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Sedan månad har förflutit efter det bouppteckning förrättadesen att
får borgenärerna kräva säkerhet för sådana skulder efter den döde vilka
inte har förfallit till betalning och för vilka det inte redan ñnns tillräcklig
säkerhet. Ställs inte säkerhet inom månader dödsboetfår inte längretre
tillgodoräkna ÄB.sig någon förfallotid 21 2kap. §

Finns det flera delägare i dödsboet eller Allmännaär arvsfonden
delägare får skuld inte förfaller till betalningensam inomen som sex

månader sägas hos borgenären till betalning månader efterupp sex
uppsägningen, 21 kap. 3 § Om borgenären till säkerhet for sin
fordran har panträtt på grund inteckning eller har företagshypotekav
och han inom månader efter uppsägningentre meddelar han vill hållaatt
sig endast till säkerheten, han dock inteär skyldig betalningatt ta emot
före förfallodagen.

Sker bodelning eller arvskifte innan den dödes och boets andra
skulder har betalts eller medel till deras betalning har ställts under

ÄBsärskild vård, skall enligt 21 kap. 4 § bodelningen eller skiftet gå
Ävenåter. egendom har legat eller i enlighetutgetts medsom som en

ändamålsbestämmelse skall lämnas tillbaka till boet det behövs förom
den ÄB.dödes skulder skallatt kunna 21betalas kap. 5 §

6.2.5 Verkställighet legat och ändamälsbestämmelserav

Legat

Sådant legat skall utgå oskiftat skallbo så detutges kan skesom snartur
för någonutan beroende boetsrätt är utredning 22 kap.men vars av

ÄB.1 §
Företas arvskifte innan legatet egendomeller därförutgetts som

erfordras blivit ställd under särskild delägarnavård, solidarisktär
ansvariga för förordnandets verkställande skifte intesåsom ägtom rum.

Skall legat fullgöras viss arvinge eller denneärtestamentstagareav
ÄBenligt 22 2kap. § skyldig verkställa förordnandet hanatt när

mottagit den egendom är avsedd för legatets fullgörande. Beror detsom
hanspå försummelse egendomen inte tillutlämnas honomatt blir han

skadeståndsskyldig legatarien.gentemot
Om legataries rätt äventyras på grund vanvård elleren av av annan

orsak kan han hos rätten ansöka säkerhet ställs för legatetsattom
utgörande eller den aktuella egendomen underatt särskild 22sätts vård

ÄB.3kap. §
Avser legatet viss egendom skall, följerinteannat testamentet,om av

ÄBavkastningen enligt 22 kap. 4 § tillfalla Dennetestamentstagaren.
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skall dock stå för nödvändig kostnad inte föranletts boutred-som av
ningen.

Om legatet visst penningbelopp har, ingetavser framgårannatom av
testamentet, testamentstagaren rätt tillgodoräkna sigatt ränta beloppetpå
sedan fyra månader förflutit ÄB.från 22död kap. 5testators § Räntan
beräknas enligt 5 § räntelagen 1975:635 för tiden fram till dess legatet

ÄBenligt 22 kap. 1 § skall och enligt 6 §utges räntelagen för tiden
därefter.

Ähdamálsbestämmelser

ÄBVad 22isägs kap. legat gällersom även ändamålsbestämmelseom
ÄB.22 kap. 6 §

Underlåter någon vad åligger honom beträffande verkställandesom
ändamålsbestämmelse, ÄBfår enligt 22av kap. 7 § talan därom föras

arvinge,testators sig han harav del i boet eller inte, efterlevandevare
make, arvinges avkomling Äveneller universell testamentstagare.
boutredningsman och Ärtestamentsexekutor har förarätt talan. detatt
fråga allmännyttigt ändamålett får talanom förasäven på förordnande

länsstyrelsen i det län där verkställighetenav huvudsakligen skall ske.

6.2.6 Arvskifte

Förrätmingen

Arvskifte förrättas arvingarna och de universellaav testamentstagarna,
23 kap. l § Var den döde gift skall först bodelning förrättas enligt
bestämmelserna i äktenskapsbalken. Efterlämnar den döde sambo ochen
begär denne bodelning enligt lagen 1987:232 samborsom gemen-

hem, skall bodelningen förrättassamma imian arvskifte äger rum.
Om någon delägare sigmotsätter det får slcifte inte innanäga rum

bouppteckning har förrättats och alla kända skulder har betalts eller
medel till deras betalning har ställts under särskild vård eller uppgörelse
har träffats innebär delägaren inte förattsom skulderna 23 kap.svarar
2 § AB.

Skall legat eller ändamålsbestämmelse fullgöras oskiftat bo, fårav
skifte inte någon delägares bestridandemot innanäga förordnandetrum
har verkställts eller delägaren har fritagits från för dessatt svara
fullgörande eller erforderlig egendom har blivit ställd under särskild
vård.
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Står boet under förvaltning boutredningsman ellerav testaments-
exekutor, får skifte inte företas innan denne har anmält utredningenatt
har slutförts.

Lonläggnirzgen

ÄBAllmänt 23 kap. 3 §om

ÄBEnligt 23 kap. 3 § äger delägare vid skiftet njuta lott i varjeenvar
slag egendom. Sådan egendom lämpligenav inte kan delas ellersom
skiljas bör dock såvitt möjligt läggas på och lott.ut Före-en samma
kommer fordran på delägare skall fordringenen tillskiftas denneen så
långt hans lott förslår.

Regeln har föranlett vissa tillämpningssvårigheter följandesom
redogörelse utvisar.

Regelns tillämpning i praktiken

Om dödsbo detnärett skall skiftas endast innehåller penningmedel
uppstår inga problem vid delningen mellan arvingarna. Det vanligaste
är emellertid det förutomatt också ingår flera andra slagpengar av
egendom i boet, lösöre, fastt.ex. egendom och värdepapper.

Huvudregeln alltsåär varje delägare haratt njutarätt lott i varjeatt
slag egendom. Undantag gäller endast förav egendom intesom
lämpligen kan delas eller skiljas. Sådan egendom bör såvitt möjligt
läggas på ochut lott.en samma

Frågan dåär när det kan bli aktuellt tillämpa undantagsregeln.att
Enligt förarbetena tillkom undantagsbestämmelsen med hänsyn till att
egendomen kan sådan beskaffenhet delningvara däravav att en
överhuvud kan ske eller skulle medföra väsentlig värdeminslcning;en
det förra iär regel händelsen beträffande lös sak, det ofta i frågasenare

fastighet eller samlingarfom
I rättsfallet 1972NJA 214 tillämpades 23 kap. 3 § Tvistens.

handlade fördelningen aktiemajoriteten i fåmansbolag.om Iav ett
dödsboet fams två dödsbodelägare. Den ägde redan 700 aktier i detene
aktuella bolaget. Den avlidne efterlämnade återstående 900 aktier.

4 Se NJA 1933 533.s.
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Boutredningsmannen tillskiftade vardera dödsbodelägaren 450 aktier.
majoritet5HD:s uttalade bl.a. följande.

"Arvskifte, förrättas delägarna i dödsbo, sker överens-som av enomkommelse dem emellan. Till ledning härför stadgas i 3 kap. 3 § AB
delägarnaatt njutaäger lott i varje slag egendom.envar Dennaav av

regel, gälleräven sådana fall då skiftesman har bestämmasom att1
delningen,får ñruttryck den grundprincipenom ett vageses som att

delä önskemål och intresse i möjligaste mån bör tillgodoses. n
vissgränsningi delägarestillrätt varje egendomföljer1 av

stämmeav en tagna1 samma agrum attsågasu sen, va somlämpligen kan delas eller såvitt möjligt bör läggas en1ott.på
Denna begränsnin nämnda grundprincip Avenatt uppges.

bedömning ågan huruvida viss egendom lämpligen kanen delasav
eller skiljas vilken bedömning kan sammanhänga med ställnings-ett-tagande frågan till vilken lott endomen i fall bör läggas1 annateåäst -bör sååågrundval vad de olika delägarnasav motsom svarar
önske och intressen. När skifte förrättas skiftesman och denneav
skall lämplighetsprövninggöra i vad mån egendom vissten avskall llas och tilläggasviss lott, måste han således isamman regehänsyn inte bara till besta ffenheten just den egendom det ärav

till förhållandenaäven i övrigtutan i boet och till de olikaga om
delägarnas möjligheter tta egendomen.att utnskii-JtesmannenDet sagda irmebär, vid full örandeatt sinav

avis âffâahâätââttá
ålmbandfrågor inbördesså de kannt lösas oberoendeatt avvarandra. Många kan förhållandena sådana vid valetnger attvara

mellan olika möj lösnin knappast kan med någon adiga r avsäkerhet denavgöras ösningen riktigareär denän Närom ena an a.skiftet skall omfatta aktier i s.k. fåmansbolagqkankormna eciellaup
problem. En majoritetspost kan ltäga särs vär på detett e dgarunavdärmed förenade infl tandet bolaget.över Föreligger så värde ärnt
det be delse för ödsbodelägarna skiftet sker så, detta värdeav att att
inte går örlorat tâppdelningaktieposten kommer demgenom utanav
alla tillgodo efter deras i boet.e

I förevarande fall har enighet inte kurmat nås hur aktiernaom
i möbelbolaget skall behandlas vid skiftet. ftesmannen har då
fördelat aktierna enligt huvudre 23eln i kap. 3 § AB. Anledning att
underkänna denna delning före igger endast den lett till värde-om
förstöring för boet i dess helhet eller missgynnande någonavdelägare. måletI visatär så förhållandet."äratt

justitierådTvå skiljaktiga. Enligt deras uppfattning fanns det intevar
anledning än skiftet sådant detanta verkställtsannat innebaratt en

splittring aktieposten. En uppdelning aktiernaogynnsam mellanav av

5 JustRm Riben, Joachimsson och Holmberg.

° IustR Bnmdin, med vilken JustR Gyllensvärd instämde.
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delägarna borde därför inte ske menade de. ställetI borde de tillskiftas
den delägarna redan ägde aktier i bolaget.av som

ÄBUndantagsbestämmelsen 23i 3kap. § behandlas i rättsfalletäven
1987NJA 943. I det målet efterlämnade avlidneden Anders L. åttas.

dödsbodelägare. Han lagfaren till hälften fastigheter.ägare tvåvar av
Den andra hälften fastigheterna ägdes dödsbodelägarna,av av en av
Britta P. Hon och Anders L. hade förvärvat hälftendelarna i efter sinarv
far 1969.år Tvist uppstod fastighetsandelarna boets levandesamtom
och döda inventarier. Den förordnade skiftesmannen beslutade Britaatt
P. skulle tillslciftas fastighetsandelarna och inventarierna med motive-
ringen hon redan ägde hälften fastigheterna och inventariema,att attav
hon sedan lång tid bodde fastigheten ochpå hon bedrev denatt
förekommande jordbruksdriften. Skiftet klandrades av en annan
delägare, Carl-Gunnar C. Som grund för sin talan anförde han bl.a. att
sldftesmannen förfarit felaktigt frångå huvudregeln i 23 kap.attgenom
3 § l Från Britta Pzs sida framfördes det framstodst. näraatt som

utsiktslöst äganderätt skulle fungeraattnog utan atten gemensam
upprepade motsättningar och därav föranledda stridigheter skulle
uppkomma mellan delägarna. HD uttalade fastighetsandelarna inteatt
utgjorde sådan egendom huvud kanöver delas, enligtdelningattsom
huvudregeln inte skulle medföra väsentlig värdeminskning samt atten
motsättningar vid äganderätt inte kunde föranledaen gemensam
avvikelse från huvudregelni 23 3kap. § HD anförde svårigheteratt

kan uppkomma egendom delas i ideellanär andelar i sista handsom upp
får lösas med tillämpning l904:48lagen 1 samäganderätt.av s. om
Ärendet återförvisades till slciftesmannen för behandling.ny

Utgången har kritiserats i doktrinen, bl.a på den grunden det inteatt
svårigheternalöser de inneboende harDet intedet kansagts att vara

någon god lösning alla delägare sin ideell andel i allaatt ge var
fastigheter, i synnerhet inte stridigheter råder. I stället kanom vara
tillrådligt sälja fastigheterna, tillfälle förmed delägarnagärnaatt att
lämna bud fastighetpå bör säljas. frågaMan måste sigsom om en
rationell skötsel och drift förväntaskan oeniga delägare skall blinär
samägare. Att försäljning enligt samäganderättslagen kanskeäger ärrum
något ingen delägare egentligen önskat.som

7 ÄBSe Walin, n 220s.
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Skzjieshandlingen

ÄB23I kap. 4 § stadgas det över arvskifte skallatt upprättas en
handling skrivs under delägarna. Denna regel innebärsom alltsåav att

giltigt arvskifte inteett har kommit till stånd förrän handlingen
upprättats boetsöver fördelning. Handlingen skall dessutom skrivas
under samtliga arvingar och universellaav ellertestamentstagare deras

eller ombud.representanter För undvika framtida tvisteratt detär
viktigt den egendomatt läggs på varje lott specificeras.utsom noga

Skifteshandlingen behöver inte undertecknas delägarna vidav samma
tillfälle för giltig.att vara

Tidigare fanns krav på arvskifteshandlingenett skulleatt bevittnas
detta upphörde år 1987.men

Skijiesman

På delägares begäran ÄBskall rätten enligt 23en kap. 5 § förordna
någon skiftesman.att Skiftesmannainstitutet regleradesvara tidigare

23uttömmande i kap. ärvdabalken. I samband med familjerättsreformen
1987 ÄBår infördes 23i kap. 5 § i stället hänvisning till reglernaen om

bodelningsförrättare i äktenskapsbalken. Det innebär vadatt som
föreskrivs i 17 kap. l-4 och 6-9 äktenskapsbalken bodelning,om
bodelningsförrättare och make skall gälla i fråga arvskifte, skiftes-om

och delägare i boet. Arvode ochman ersättning till skiftesmannen skall
dock betalas dödsboet.av

Hänvisningen till reglerna i 17 kap. äktenskapsbalken innebär att
domstolen begäranpå delägare skall förordna någonav en att vara
skiftesmän dödsbodelägarna själva inte kanom arvskifte.ettenas om
Om det behövs får flera skiftesmän förordnas.

Om boet efter den avlidne ställs under förvaltning boutredningsmanav
denneär särskilt förordnandeutan skiftesman. Detta gäller dock inte om

någon redan har förordnats elleramian boutredningsmannen ärom
delägare i boet.

Ställs boet under förvaltning testamentsexekutor denneärav utan
särskilt förordnande skiftesmän. Detta gäller dock inte någonom annan
redan har förordnats skiftesman eller testamentsexekutornsom ärom
delägare i boet.

skiftesmannen skall bestämma tid och plats för arvskifte kallasamt
dödsbodelägarna till förrättningen. Kan delägarna inte komma överens
skall skiftesmannen pröva sådan tvistiga frågor är betydelse försom av
arvskiftet och inte föremålär för rättegång. I sådant fall skall han i en

honom underskriven handling själv bestämmaav arvskifte.om
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Den arvskifteshandling slciftesmannen har iskallupprättatsom
original eller bestyrkt kopia så möjligt delges delägarna. Ensnart som
delägare missnöjdär med skiftet får klandra det inomsom attgenom
fyra veckor efter delgivningen väcka talan de andra delägarna vidmot
den tingsrätt har förordnat skiftesmannen. Klandras inte arvskiftetsom
inom demia tid har delägarna förlorat sin talan.

I mål klander arvskifte får domstolen inhämta yttrandeom av av
skiftesmannen och återförvisa ärendet till honom.

6.2.7 Avtal angående sammanlevnad i oskiftat dödsbo

Allmänt avtal sammanlevnad oskifiat dödsboiom om

Om dödsbo förvaltas delägarnaett och de har kommitgemensamtav
ÄB,överens leva i oskiftat bo gäller, enligt 24 1att kap. §om samman

i fråga förvaltningen boet och företrädarätten boet vadom attav som
18isägs kap. 1 § inte har avtalats. Också bestämmelserna iannatom

6 och 7 kapitel skall tillämpas.samma

Den årliga avkastningen

Om inte avkastningen skall användas till bekostnad av gemensam
hushållning eller för räkning, delägareär enligtamiars gemensam envar

ÄB24 kap. 2 § berättigad efter kalenderårsvarje fordrautgångatt
delning behållen avkastning.av

Giltighetstid och uppsägning

Har delägarna inte bestämt någon giltighetstid för avtalet det gällandeär
tills månader förflutit sedan det blivittre 24någon delägareuppsagt av
kap. 3 § AB.

Om efterlevande make deltagit i avtalet ingår äktenskap,en nyttsom
eller delägare dör och såsom dödsbodelägare efterlämnar någonom en

inte deltagit i avtalet, skall detta, uppsägning sker inom fyrasom om
månader därefter, upphöra gälla eftermånader uppsägningen, 24att tre
kap. 4 §

Har väsentlig ändring inträtt i de förhållanden vidavgörandesom var
avtalets ingående eller bör avtalet särskild orsak inte längreav annan

ÄBbestå, får enligt 24rätten kap. 5 § delägares talan förklarapå att
avtalet skall upphöra gälla.att
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Förordnande boutredningsmanav

Förordnas boets avträdande till förvaltning boutredningsman,om ärav
avtal sammanlevnad i oskiftat bo förfallet. Ett sådantförordnandeom fär
inte meddelas ansökan delägare 24 kap. 6 § AB.av

6.3 Utländsk rätt

6.3.1 Danmark

Ny lag skzjie dödsbonom av

I Danmark trädde den l januari 1997 loven skifte af dødsboer iom
kraft. Huvudsyftet med den lagstiftningen är genomföra full-attnya en
ständig revision reglerna skifte dödsbon. Denav lagenom av nya
innebär reglerna behandlingatt dödsbon förenklas och moder-om av
niseras. Vidare har antalet skiftesformer halveratsnästan i den lagennya
i förhållande till tidigare bestämmelser.

Möte skijieretteni

När begravningsmyndighet myndigheten för böcker fören som-
kyrkans räkning och ftmgerar datakälla till centraltsom som ett
personregister eller dansk myndighet får besked dödsfall,annan ettom-
skall myndigheten underrätta behörig skifteretsnarast detta;om
skifteförvaltningen hör under byretterna, dvs. allmän domstol i första
instans. Sldfteretten inhämtar sedan nödvändiga upplysningar om arv-
ingama från det centrala personregistret och eventuella testaments-om

från dettagare centrala testamentsregistret. Därefter kallar skifteretten
möjligt de efterlevandesnarast till därmöte ställning tillett boetstas

fortsatta behandling.

Provisoiiska åtgärder

Fram till dess beslut fattats i fråganatt ett boets fortsatta förvaltningom
och avveckling åvilar det i besittningär den dödesenvar som av
tillgångar bevara dessa på betryggandeatt Undersätt. demua tid kan inte
tredje väcka talan boet. Fordringar och andraman mot krav boetmot
kan i stället anmälas till skifteretten.
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Olika skifiesformer

Det fanns tidigare många olika skiften välja på i dansktyper att rätt,av
efter reformen har antalet sätt avveckla dödsbomen reducerats tillatt ett

följande sex.
Det första siktesättet på de bon där tillgångarnatar i princip endast

räcker till begravningskostnaderna. Det andra fallsättet däravser en
efterlevande make övertar boet. Ett bo kan i vissa fall läggasensam ut

oskiftat föroch detta finns tredje modell.som Vidare finns privaten
ski/ie och förenklat privat skijie. Av de cirka 60 000 dödsfall som
inträffar i Danmark varje år avvecklas 10 000 enligt den förenklade
privata skiftesformen. Slutligen imåste vissa fall sldfteretten utse en
bobestyrer handha boets förvaltningatt och aweckling.

F örordrzande bobestyrerav

Skifteretten skall besluta dödsbo skall förvaltasatt ett bobestyrerav en
arvinge begärt.ex. det, boet insolventärom elleren det ärom om

osäkert vilka arvingar.ärsom
Justitieministern auktoriserar för varje domsaga passande antalett

advokater får till bobestyrer handhautses förvaltningensom att av
dödsbon. Har den avlidne i ett testamente skallangett vem som vara
bobestyrer förordnar Skifteretten normalt denna I övriga fallperson.

domstolen självutser de auktoriserade advokaterna.en av
Skifteretten utfärdar skijieretsatrest visar boet tillavträttsen attsom

förvaltning bobestyrer och till bobestyrer.genom utsettsvem som
Innan bobestyreren förvaltningenövertar dödsbo måste hanettav

teckna försäkring skyddar boet förlust.en motsom

Allmänt bobestyrerens uppgifierom

En bobestyrerens första uppgifter i behövligär omfattningav boetsatt ta
tillgångar i förvar eller säkra dessa oberättigade dispositioner.mot

En viktig åtgärd för bobestyreren kontaktärannan med denatt ta
avlidnes borgenärer. Detta sker bobestyreren iattgenom en annons
anmodar dem har krav dödsboetpá inom viss tid anmäla detta,som att
proklama.

Bobestyreren skall också möjligt meddela arvingarna ochsnarast
legatarierna deras tillrättom arv.

Bobestyreren tecknar boet och det i rättegångar.representerar
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Ãbnirzgsstatus

När fristen ñr borgenärerna har löpt skall bobestyreren utarbetaut en
åbningsstatus. Denna skall innehålla förteckning boetsöver samtligaen
tillgångar och skulder med värdeangivelse dödsdagen, boetsper
förväntade intäkter och utgifter uppgift boet solventär ellersamt om

Åbningsstamseninte. utarbetas på särskild blankett och tillställsen
arvingarna, Skifteretten och skattemyndigheten.

Styret boetav

Bobestyreren beslutar i frågor angår boet. Väsentliga fråge-som
ställningar Ärskall dock först framläggas för arvingarna. dessa inte
eniga i för boet väsentlig fråga skall denna behandlas på bomødeen ett
till vilket alla arvingar skall kallas. Uppnås inte enighet kan det bli
omröstning bland de närvarande arvingarna. Varje arvinges röst

storlekenpå hansmotsvarar eller hennes lott i boet. Det beslut som
arvingarna kommer fram till kan åsidosättas bobestyreren beslutetav om
är uppenbart olämpligt eller strider någons rätt.mot

Boopgørelse

Bobestyreren skall avslutningsvis utarbeta boopgørelse. Demaa skallen
innehålla redogörelse för boets behandling, arvsñrhållandena,en en

boetsredovisning tillgångar och skulder, intäkter och utgifterav samt
fördelningen tillgångarna mellan arvingarna och legatarierna.av

Boopgørelsen måste göras två år efter dödsfallet. Omöjliggörsenast
boets förhållanden boopgørelsen kan bli klar inomatt denna tid skall
bobestyreren meddela slcifteretten detta och därvid redogöra för an-
ledningen till förse ngen. Skifteretten kan medge anstånd med
ingivande boopgør lsen och besluta bobestyreren fortlöpande skallav att
inge redogörelser för boets förhållanden.

När boopgørelsen klarär skall den läggas fram vid avslutandeett
bomøde för godkännas. Den skall sedan inatt till Skifteretten ochges
Skattemyndigheten. Boopgørelsen skall undertecknad bobestyre-vara av
ren.

Kan arvingarna inte godkämua boopgørelsen har de rätt klaga påatt
denna inom fyra veckor från sammanträdet. Skifteretten sedanprövar
tvisten.
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6.3.2 Finland

Finlands ärvdabalk i grunden den svenskamotsvarar ärvdabalken. 19I
kap. i den finländska ärvdabalken finns regler boutredningsman ochom
testamentsexekutor 23och i kap. bestämmelser arvskifte.om

Boutredning

På ansökan dödsbodelägare eller vissa andra skall förordnarättenav att
boets egendom skall överlåtas till förvaltning boutredningsmanav samt

någon i sådanutse egenskap handha förvaltningen.att
Till boutredningsman skall förordnas kan antasen person som vara

skickad verkställa utredningenatt med den insldkt boets kräver.art
Delägare Ärfår förordnas till boutredningsman. testamentsexekutor
utsedd, skall han förordnas till boutredningsman, skäl finnsom
däremot.

En boutredningsman har företa alla för boets utredningatt erforderliga
åtgärder. Han företräder dödsboet tredje käramot äger ochsamtman

i mål boet.rör Han får dock inte överlåtasvara fast egendomsom utan
delägarnas samtycke eller tillstånd.rättens

När boutredningen klarär och arvskifte kan äga skall boutred-rum,
ringsmannen anmäla det till delägarna och redovisning sinöveravge
förvaltning. En boutredningsman berättigad tillär skäligt arvode boetsur
medel.

En testamentsexekutor har, inte följer iamiatom testamentet, stortav
befogenhetsett boutredningsman. Vadsamma stadgatärsom en som om

boutredningsmans förvaltning, ansvarighet, entledigande och tillrätt
arvode äger motsvarande tillämpning på testamentsexekutor.

Arvskife

Arvskifte i förstaär hand privat angelägenhet mellan delägarna,en men
ansökan skall rätten förordna lämplig till skiftesman.en person

Boutredningsman eller testamentsexekutor inte delägareär är utansom
särskilt förordnande skiftesman, delägarna amnodar honomom att
firrätta skiftet och inte har blivit utsedd.amian

Skiftesmannen skall bestämma tid och för skifte kallaort samt
delägarna till förrättningen. Han skall försöka få delägarna ingåatt ett
avtal skiftet. I fall skall skiftesmannen självannat förrättaom skiftet.
Utgångspunkten dåär delägare skall tilläggas lottatt i varje slagenvar

egendom. Dock bör egendom inte lämpligen kanav uppdelas ellersom
säljas såvitt möjligt läggas på lott. Kan skifte inte på fåssätten annat
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till stånd, får framställningrätten på skiftesmannen förordna vissattav
egendom eller vid behov all boets egendom skall säljas.

Vill delägare klandra skifte förrättats skiftesman, skall hanett som av
väcka talan övriga delägare inom månader frånmot det skiftetsex
förrättades.

6.3.3 Norge

Olika skzfiesfonner

När någon har avlidit skall den dödes släktingar,närmaste efterlevande
make eller varit närvarande göra anmälan dödsfallet,amian som en om
i lensmannsdistrikt till lensmannen ioch övriga fall till skifteretten den
offentliga skiftes- och arvsbehandlingen hör under herreds- eller
byretten, dvs. allmän underrätt.

Dödsboet kan sedan awecklas enligt två huvudformer, privat eller
offentligt skifte. Av dessa den privata skiftesformenär vanligast. Ofta
hålls förberedande i sldfterettenett med arvingarna förrettsmøte att
komma fram till vilken form skall användas för awecklingen detsom av
aktuella dödsboet.

Ett privat skifte förutsätter minst myndig arvinge sigpåtaratt en
för den avlidnes förpliktelser. När sådantansvaret åtagande har gjortsett

genomförs slciftet arvingarna inblandning offentlignågonutanav av
myndighet. Arvingarna skall inom sextio dagar från dödsfallet till
skifteretten anmäla de vill skifta boet privat. Görs sådanatt anmälanen
utfärdar skifteretten de arvingar övertagitattest upptaren som som
gäldsansvaret.

Om arvingarna inte vill skifta privat skall offentligt skifte ägaett rum
vid skifteretten. Av de 6 000 dödsfall inträffar i Oslo varje årsom
skiftas endast 150 dödsbon offentligt. viktigEn anledning till denatt
privata skiftesformen dominerar den billigareär är offentligtänatt ett
slcifte.

Inledande åtgärder vid ofentligt skijfe

När dödsbo skall skiftas offentligtett skall det regel utsessom en
bobestyrer. Slcifteretten väljer själv skall förordnas. Ofta detärvem som

begränsad advokater inom domsagan får uppdragenen grupp som som
bobestyrerer.

Bobestyreren skall ställa säkerhet för sitt med beloppettansvar som
skifteretten bestämmer.
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Innan förvaltningen boet överlämnas till bobestyreren skallav
sldfteretten vid sammanträde dit arvingarna kallas kartlägga boetsett
tillgångar och skulder, registrering. Det ankommer också på slcifteretten

proklama.utsättaatt

Bobestyrerens uppgifter

Efter registreringen det bobestyrerenär för förvaltningensom ansvarar
och awecklingen boet. företräderHan boet iäven Arving-av processer.

skall vända sig direkt till honom och det kan bli aktuellt hanarna att
håller möten med arvingarna.

Bobestyreren skall avsluta sitt uppdrag med utarbeta tillutkastatt ett
fördelning egendomen mellan arvingarna, bøøppgjør. inteHar hanav
gjort detta inom år efter han blev förordnad skall han skickaett be-en
skrivning boets förvaltning till skifteretten. Bobestyreren får därefterav
fortlöpande skicka in boet till domstolen tills avvecklingenrapporter om

klar.är

Överprövning bobestyrerens beslutav

Skifteretten kontroll- och instruktionsmyndighetär beträffande bobe-
I princip kan domstolen allastyreren. överpröva beslut bobestyreren

fattar. Arvingarna har däremot ingen allmän klagomöjlighet detnär
gäller bobestyrerens beslut. Uppstår oenighet mellan arvingarna i en
juridisk fråga kan emellertid bobestyreren arvingarna frist inomge en
vilken de kan anhängiggöra skiftetvist vid skifteretten.en

Tyskland6.3.4

Vanligt förekommande i Tyskland dödsboförvaltningär testa-genom
mentsexekutor T estamentsvollstrecker, utsedd verkställatestator attav
hans vilja. En testamentsexekutor underyttersta står tillsyn av
domstol och självständigär också i förhållande till arvingarna. Han
förvaltar kvarlåtenskapen och förfogar bindandedenna medöver verkan
för arvingarna och inför demär ansvarig för sin förvaltning. Till hans
åligganden hör också åstadkomma uppgörelse mellan arvingarna.att en

8 Källor: Kipp-Coing, Erbrecht, Tübingenuppl., passim.14 1990,

501/9851109
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Om bestämttestator något måste han skifta boetannat, enligt lag. För
få till stånd skifteatt mellan arvingarnaett kan han i kraft sinav

förfoganderätt egendom ingåravyttra i kvarlåtenskapen. Testatorsom
kan också anförtro åt honom verkställa skiftetatt på hansätt ñnner
skäligt.

På begäran arvinge, testamentsexekutor eller i vissa fallav borgenär
kan domstol dödsboförvaltareutse IVachlassverwalter. Denneen har till
uppgift betala den avlidnesatt fordringsägare tillgångarna i kvar-ur
låtenskapen. Genom anordnande förvaltarskap befrias arvingarna frånav
personligt för den dödes skulder. Medan förvaltarskapetansvar består,
kan arvingarna varken förvalta eller förfoga över kvarlåtenskapen.
Förvaltarens behörighet går före också eventuell testamentsexekutors.en
Sedan skulderna betalts, häver domstolen förvaltarens förordnande på
dennes begäran. Den vidare avvecklingen dödsboet, däriblandav
uppgörelsen mellan arvingarna, ankommer förvaltaren.på

I vissa fall, exempelvis det finns bortovarande arvingar, kanom
domstol besluta vissa säkringsåtgärder, såsom förseglingom boet,av
deposition och värdepapper förordnandeav pengar godsamt av man
It/achlasspfleger förvalta dödsboet.att Denne företräder de slutliga
arvingarna och är ansvarig dessa.gentemot

6.3.5 Frankrike

Den franska lagens skiftesbestämmelser kan intrycket fransktatt ettge
skifte sker helt inblandning frånutan något offentligt med mindreorgan
det uppstår tvist mellan arvingarna, Detta delvisen är riktigt, men man
måste också beakta det i Frankrike finnsatt offentligt notariatsväsenett
och notarien spelaratt nyckelroll vid franskt skifte. Notariernaen ett
står under offentlig kontroll och auktoriserade.är De fungerar bl.a. som
rådgivare åt arvingar vid dödsfall och har viktiga funktioner i systemet
från skiftets början till dess slut. I det följande nämns några exempel på
detta.

Först och främst är det notarien ombesörjer dödsbodelägar-attsom
kretsen blir fastslagen.rätt Detta sker deActe Notoriété, ärgenom som

9 Källor: Nielsen-Lindencrona, Intemationalt generationsskifte, Viborg
1983, 73 ff.s.

Terré-Lequette, Droit civil Les successions, les libéralités, 2 uppl., Paris-1988, passim.
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minst två trovärdiga vittnen inför notarien avgiven förklaringen av att
de kände den avlidne och vissa angivna hansär lagligaatt personer
arvingar eller testamentstagare.

vissaI situationer skall försegling boet ske. Så kan fallet,en av vara
det finnsnär underåriga arvingar eller arvingenågonnär frånvarande.är

Förseglingen juridiskär procedur, där domstolen beslutar denen att
avlidnes hela hem eller vissa föremål skall förseglas. Beslutet om
försegling kan sedan hävas, exempelvis alla arvingarna spåras. Vidom
denna procedur är notaries bistånd nödvändigt.en

inventarieforteclmingEn inventaire erfordras för befria arvingeatt
från personligt för boets skulder. Sådan förteckning dåupprättasansvar
det råder osäkerhet storleken den avlidnes förpliktelser ellerom av om
boets solvens, liksom i flera andra fall där den korrekta registreringen

kvarlåtenskapen kan få betydelse för viktiga rättsverkningar.av Det är
notarien behörigär övervaka förteckningen ochatt bekräftasom
uppgifterna i denna, förteckningen får rättsverkan först sedan denmen
registrerats domstol.av

fransktEtt skifte avslutas normalt med notarien upprättaratt en
déclaration de succession. Först sedan arvsskatten betaldär utfärdar och
bekräftar notarien certificat de propriété, varefter arvingarna kanen
disponera sittöver arv.

Kan arvingarna inte komma skiftet kanöverens domstolen utseom en
notarie får genomföra tvångsskifte. Detta skall sedan godkännassom av
domstolen Izomologation.

Det odelade boet enligt franskär interätt självständigatt anse som en
juridisk Rådigheten boet tillkommeröver arvingarnaperson. gemensamt.
Av praktiska skäl etableras ofta i bon med flera arvingar fullmakts-en
ordning där arvinge företrädarätt hela boet.atten ges

England6.3.6

Det utmärkande för engelsk kvarlåtenskapenrätt är inte tillfalleratt
arvingarna direkt först dödsboförvaltare.särskildutan Dennepasserar en

skiftesdomstolen Highutses Court eller särskilda sldftesmyndigheterav
registries efter ansökan. Har den avlidne i angivit någontestamenteett

förvaltare, normalt denne skiftesdomstolen.utses I fallsom annatav
vanligen den efterlevandeutses maken eller arvinge.en

När den tilltänkte förvaltaren har edsvuren förklaring,avgett en
hanövertar hela rådigheten dödsboet.över Förvaltaren betraktas som

10 Källor: Nielsen-Lindencrona, ff.61a.a., s.
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den avlidnes och inträder irepresentant dennes ställe med de befogen-
heter den avlidne hade. Detta innebärsom tredjet.ex. kanatt en man
ingå giltigt avtal medett förvaltaren behöva undersökautan attensam

det finns samtycke från arvingarna.om
Förvaltaren skyldigär kartlägga den avlidnesatt fasta och lösa

egendom. Han vidareär skyldig upprätta Inventoryatt of theen estate
och med ed bekräfta den, rätten utfärdar föreläggande härom.om

Den avlidnes egendom skall i första hand tjäna till täcka den dödesatt
skulder. Förvaltaren har personligt förett skulderna blirattansvar
betalda.

När den avlidnes förpliktelser har fullgjorts återstår fördelaatt
nettobehållningen mellan arvingarna och eventuella testamentstagare.
Dessa inträder inte förrän då i sin rätt.

6.3.7 Spanien

I spansk betraktasrätt förmögenhetsmassan vilande fram till desssom
arvsförhållandenaatt klarlagts och arvingarna accepterat arvet.

För få klarhet i fråganatt vilka ingår delägare iom som som
dödsboet vänder sig arvingarna normalt först till det centrala testaments-
registret i Madrid. Här får de reda på det finns ochett testamenteom
vad det i så fall har för innehåll. Finns det inte något ellertestamente är
det oklart till sitt innehåll vad gäller arvsförhållandena, blir det nöd-
vändigt för arvingarna oftaatt, notarie, vända sig tillgenom en en
behörig domstol. Denna utställer på grundval de lämnadeav upp-
lysningarna Declaracián de herederos abintestadø.en Detta dokument
tjänar bekräftelse på och klarläggandesom en arvsförhållandena.ett av

vissaI situationer skall den avlidnes tillgångar och skulder registreras.
Bestämmelserna härom hänger med reglernasamman acceptom av arv
och gäldsansvar.

Skiftet är normalt privat angelägenhet, vid oenigheten mellanmen
arvingarna kan domstolen fårutse genomföra skiftet,en person som
vilket skall godkämias.senare

Huvuddokumentet i det spanska skiftet kallas Cuademo panicional
och måste bekräftas notarie. Denna handling innehållerav en en
redogörelse boet och avslutas med fördelningav lotterna.en av
Dokumentet har rättsverkningar dels mellan arvingarna, dels gentemot
tredje man.

u Källa: Nielsen-Lindencrona, ff.91a.a., s.
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Schweiz6.3.8

I Schweiz det förbehålletär varje kanton själv utfärda de bestämmel-att
myndighetersrör medverkan vid skifte. De myndigheterser som ett som

i vissa kantonerär den kantonala underrätten på andra ställenavses men
kommunalstyrelsen eller fredsdomaren. Myndigheterna ingenutövar
rättskipning har uppgift bistå arvingarna vid skiftetutan på olikaattsom
sätt.

Även reglerna skifte kan skilja sig mycket i olikaåt kantoner,om om
kan vissa viktiga generellt gällande grundprinciper fastslås.

Det åvilar överallt den kantonala myndigheten genomföra vissaatt
säkrings- och kontrollåtgärder. Om det finns underåriga ellert.ex.
bortovarande arvingar, skall det alltid genomföras registrering ochen
det kan också bli aktuellt försegla boet.att

vissaI situationer skall särskild förteckning öjfentliches Inventaren
varvidupprättas, den avlidnes borgenärer förtecknas. Reglerna härom

hänger med bestämmelserna gäldsansvar.samman om
En huvuduppgifterna för den kantonala skiftesförvaltningenav är att

fastställa dödsbodelägarkretsen. Denna beskrivs i offentligt arvsintygett
benämnt Erbbescheinigung eller deattestation qualité d héritien

Skiftet sker normalt privat angelägenhet mellan arvingarnasom en
och avslutas med skriftlig arvsöverenskommelse, tillsammansen som
med arvsintyget bevis har rådighet över Kanger om arvet.vem som
arvingarna inte får skiftet behandlas domstol.enas, av

6.4 Utvärdering boutredningsarbetetav

6.4.1 Inledning

I utredningens uppdrag ingår undersöka boutredningsarbetethuratt
bedrivs i dag. Utredningen skall enligt direktiven koncentrera sin
undersökning boutredningar där det tvistråder mellan delägarna.
Särskild uppmärksamhet skall snabbhetenägnas åt och effektiviten i för-
farandet och vilka förbättringar eventuellt kan åstadkommas. Detsom
skall undersökasäven förfarandet i övrigt utformatär ettom
ändamålsenligt sätt bakgrund dess syften.mot av

Utredningen har bakgrund härav genomfört undersökningmot en
bland urval och organisationer medett anknytningnära tillpersoner

12 Källa: Nielsen-Lindencrona, ff.83a.a., s.
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3området. De utvalda deltagarna i undersökningen har ombetts lämnaatt
synpunkter dels på hur boutredningsarbetet bedrivs i dag, dels på
eventeulla förändringar behöver göras.som

Nedan följer sammanfattning de kommit inen iav svar ut-som
redningens undersökning.

6.4.2 Utredningens undersökning

Avvecklingstiden

Av de uppgifter utredningen inhämtat framgår i dödsbon där detatt
råder tvist mellan delägarna drar awecklingen boet ofta tiden,påutav
ibland i flera år. Skälen härtill flera.är Dels beror det på yttre
omständigheter och praktiska problem, dels beror det på problem med
de arvsrättsliga och processuella reglerna. En del tiden åtgår tillav att
försöka förlika delägarna.

Exempel problempå det förstnämnda slaget är svårigheter medav att
efterforska delägare och intyg avseende utländska tillgångar från
banker i andra länder, liksom svårigheter med hitta köpare till fastig-att
heter, bostadsrätter och utländska tillgångar. Till fördröjningen bidrar
också långa handläggningstider vid del tingsrätters bouppteckningsav-en
delningar.

En boutredningsmans kvalifikationer

Enligt vad utredningen inhämtat förordnas vanligen till boutredningsman
utomstående med de särskildaen kvaliteter krävsperson försom

uppdraget. Ibland förekommer det dock boutredningar handhasatt av
saknar de grundläggandepersoner kunskapersom mest krävs. Dettasom

leder till irreparabla rättsförluster för delägarna. Det kan sigröra alltom
från bortglömd begäran återvinningen arvsskatt påförts denom av som
avlidne inom tioårsperiod till förbiseddaen arvsavståenden med
åtföljande högre arvsskatt följd. Eftersom boutredningsmansom en
också ofta för ekonomiska värdenstora fleraansvarar del-anser av

i undersökningentagarna det i framtiden bör ställasatt högre krav på
kunskap och skicklighet hos den förordnas till boutredningsman. Ensom
boutredningsman kan i många hänseenden jämföras med konkurs-en
förvaltare och det därför kraven den till boutred-anses att utsessom
ningsman bör likartade.vara

13 Se bilaga
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boutredningsmannens/skijiesmansEn behörighet

Många boutredningsman böratt befogenheterstörre ianser en änges
dag efteratt omdöme. Detta skulle medföraeget snabbare ochagera
billigare boutredningar. Avsaknaden möjlighet själv beslutaattav om
försäljning fast egendom och innebärtomträtt hinder förav t.ex. ett
boutredningsmanneni hans arbete med utredningen.

Någon har förordat boutredningsman skallatt rätt användaen attges
tvångsmedel, vitesföreläggande,t.ex. de flesta uttalat sig imen som
frågan inte denna möjlighet bör införas.attanser

Ett vanligt påpekande från deltagarna i undersökningen bestäm-är att
melserna skifte mycketär svårtolkade då det gäller boutred-om en
ningsmans behörighet. Olika uppfattningar råder i frågan boutred-om en
ningsman kan skifta särskilt förordnande ellerutan det krävs ett nyttom
beslut från domstolen i denna fråga. Här efterlyses förtydliganden av
lagtexten.

En regel behandlas i flera skiftesregelnär likadelning isom svar om
23 kap. 3 § bl.a. detnär gäller fastigheter. Det boutred-attanses en
ningsman och skiftesman bör fler valmöjligheter vid skiftet,en ges t.ex.
rätt särskilt förordnandeatt självutan sälja fastighet offentligpåen
auktion eller lägga hel fastighet endastpåut lott.en en

.Wcijiesmarmainstitutet

Skiftesmannainstitutet används sällan. Av det totala antalet förordnade
boutrednings- och skiftesmän andelen skiftesmänutgör femtedel viden
Stockholms tingsrätt. GöteborgI och Malmö är andelen skiftesmän
betydligt mindre.

Svaren i utredningens undersökning visar dödsbo sällan i detäratt ett
skicket det går skifta skiftesmanatt näratt blir förordnad. Det dåären
mycket opraktiskt äratt förordnaäven boutrednings-tvungen attman en

för erforderliga utredningsåtgärderatt skall kunna vidtas. Fleraman
ifrågasätter starkt behovet hela institutet och tycker det börattav
upphävas.

Tzdsbegränsat uppdrag för boutredningsman

Flera har uttalat de det inte skall införasatt reglerattanser attom en
boutredningsman skall ha slutfört avvecklingen dödsbo inom vissettav
tid. De sådan ordning skulle leda tillatt otillräckligamenar en ut-
redningar felaktiga och slarviga skiften.samt Detta skulle i sin ledatur
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till fler överklaganden. Andra kan dock tänka sig regel atten om
boutredningar skall klara inom viss tidsperiod.vara en

Anslutningsklander

Vissa deltagarna i undersökningen detav bra detattanser vore om
infördes möjlighet anslutningsvis klandraatten arvskifte. Andraett är
emellertid den uppfattningen sådan möjlighet endastav att skulle ledaen
till fler iän dag.processer

Överväganden6.5

6.5.1 En effektivare dödsbohantering

Det övergripande syftet med utredningens översyn den aktuellaav nu
delen ärvdabalken förenklaär och förbättraav att det nuvarande för-
farandet för förvaltning dödsbon i de fall delägarna själva inte kanav
eller vill för förvaltningen. Enligt direktiven skallsvara uppmärksamhet
ägnas åt snabbheten och effektiviteten i förfarandet åt de fall dåsamt
tvist råder mellan delägarna. En utvidgning boutredningsmansav resp.
skiftesmans befogenhet nämns särskilt, liksom tanken införapå att
institutet "anslutningsklander" för minska antalet klanderprocesser.att

En avgörande utgångspunkt alltså förvaltningenär dödsboatt ärav
och alltjämt skall angelägenhet för delägarkretsen påvara en mot-
svarande sätt bodelning och arvskifte privatär förrättningsom utanen
inblandning än undantagsvis frånannat utomstående och det allmänna.
De nuvarande reglerna innebär självförvaltning upphöratt endast om
någon eller några delägare sig detmotsätter eller andra viktiga intressen
utanför delägarnas krets skulle äventyras för det fall delägarna tilläts att
själva för boets utredande. Borgenärer, legatarier,svara legala ställ-
företrädare enligt föräldrabalken och andra vilkas rätt beroendeär av
utredningen har därför fått rätt påkalla beslut denatt avlidnesattom
egendom skall Ävenavträdas till förvaltning boutredningsman.av om
det, utredningens undersökning vid handen,som inte särskiltärger
vanligt än delägareatt påkallar boutredningsmannaförordnande,annan
bör krets i dag alltjämt ha möjlighetsamma dra dödsboet undansom att
delägarförvaltning.

Utredningens undersökning hur det nuvarande fungerarav systemet
pekar också följandepå erfarenheter. I dödsbon där det råder tvist
mellan delägarna detär inte ovanligt avvecklingen pågår under fleraatt
år. Ibland handhas boutredningar saknar grundläggandeav personer som
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kunskaper området. Detta bidrar ofta till arbetet drarän påatt utmer
tiden och leder ibland till irreparabla rättsförluster för delägarna. Det
finns alltså behov skärpa kvaliñkationskraven beträffandeett demattav

skall förordnas till boutredningsmän. Det finns också önskansom en
hos dem får sådana uppdrag utvidgad behörighet påsom attom en agera

hand. Slutligen kan ifrågasättas skiftesnxanrxainstitutet böregen om
finnas kvar.

boutredningssammanhangI intar testamentsexekutor särställning.en
Testator kan i ha förordnat egendomentestamentet skallatt vara
undandragen delägarnas förvaltning och, vilket vanligt,är också ha

skall testamentsexekutor.angett Testators vilja dåutgörvem som vara
utgångspunkten för bedömningen. Oavsett boutredningsmanom
förordnas eller inte, avsiktenär givetvis skall verkställasatt testamentet
också i denna del. Vid förordnande boutredningsman har i testa-av en

angiven förvaltare f.n. alltid försteg. vissamentet I fall kan tolknings-
svårigheter uppstå, såsom förordnandenär innefattar verk-testators
ställighetsföreskrifter eller besked val vilka antingen ärom av personer
svåra eller olämpliga följa. Men grundenär också föratt testamentet
förvaltningen, längeså det inte ogiltigförldarat.är Anledning att
frånfalla denna utgångspunkt vid övervägande framtidaettom mera
effektivt förvaltningsförfarande saknas. Tvärtom respekten förutgör

synpunkter ytterligaretestators markering dödsboförvaltningensen av
privata karaktär och förordnande boutredningsman elleratt ettav av
motsvarande det allmänna är undantag. Reglernaatt ettgenom se som
härom bör alltså subsidiära i förhållande till testamentsförordnandevara

dödsboförvaltningenom m.m.
De vanligaste fallen boutredningsmannaförordnandenär begärs är när

det råder motsättningar inom delägarkretsen. Enligt vad utredningen
inhämtat förordnas tillvanligen boutredningsman utomståendeen person
med de särskilda kvalifikationer krävs uppdraget,för dvs. vanligensom

advokat eller biträdande jurist. Det förekommer också banken en att en
med vid de rättsliga frågor ofta förekommer i boutredningarvana som
förordnas. Detta gäller främst fall där det inte råder tvist mellan
delägarna boutredningsman ändå behövs, i dödsbo medt.ex.men etten
internationell anlcnytning. När finnstestamentsexekutor utsedd i etten

det ocksåär vanligttestamente han hämtats den nämndaatt ur nu
kretsen, samband naturligt i fallär de anlitatett testatorsom pro-
fessionell hjälp vid upprättande.testamentets

I den nuvarande ordningen delägarna inte obetydligt inflytandeettges
det gällernär valet En sådan utgångspunkt kan liggasägasav person.

väl i linje med respekten för den självförvaltrxing delägarna ärav som
huvudregeln. En delägare kan således själv förordnas till boutrednings-

frågan dödsboförvaltning delägarnaoavsett änman, om om av annan
väckts denne själv, delägare eller tredjegemensamt någonav annan
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intressent. Mot bakgrund önskan neutralisera intresse-attav en
motsättningar inom delägarkretsen för få till stånd smidigtatt ett
förfarande kan det i frågasättas delägarnas synpunkter, sedan välom
tanken på denöverge självförvaltningenatt väckts, börrena väga så

fallet.tungt är En fördel medsom nu utomståendeatt ochutse en
opartisk inteär bara partsintressetperson att ocksåtonas utan attner
valet kan göras med sikte på åstadkommaatt professionellen mera
hantering.

Genom väljaatt kan förväntas för effektivpersoner som svara en
förvaltning bör inte endast delägarnas kollektiva intresse ävenutan
övriga intressenters önskemåletblirätt bättre tillgodosedd. lösa såatt
många stridigheter möjligt redan i inledande stadium, försom ett att
undvika utdragen rättslig prövning, blir också bättreen tillgodosett med

boutredningsman med särskilt kunnandeen och särskild sldcklighet. En
sådan kan också anförtros behörighetperson i större utsträckningatt än
för närvarande fatta beslut också delägarnas vilja i de fallmot för-- -valtningen eller efterföljande slcifteett detgör motiverat. Härigenom
bidrar institutet till lösa tvister påatt kostnadseffektivtett sätt änmera

domstol i större utsträckning tidigtom en måste kopplas in. Man kan
säga delar denatt rättsliga kompetensen överförs från domstolenav till
själva boutredningsmannaftuiktionen, vilket också medverkar till att
renodla domstolens funktioner till de komplicerade ärendena.mera

Den professionalisering skisserats ställer sig regel på kortsom nu som
sikt dyrare än nuvarande ordning och bör därför inte undantag.utanvara
Insikten valet boutredningsman,att delägarnaom inte kanav om enas

självförvaltning, regelmässigt kan kommaom falla påatt en person vars
kvalifikationer motiverar högre förvaltningskostnad kan dock i sigen

faktor verkar dämpande stridigavara en på viljorsom och därför
konfliktpreventiv, resultat alltsåett såväl delägarnasom gagnar som

övergripande samhällsintressen.mera
Som allmänna utgångspunkter för reform detnär gäller döds-en

boförvaltning bör alltså gälla förvaltningen i första handatt alltjämt skall
angelägenhet för delägarna medvara beaktandeen de villkorav som

arvlåtareni kan ha föreskrivet.testamente Om delägare elleren annan
legitimerad intressent begär det skall dock utomstående kumia övertaen
förvaltningen. Denne bör, i undantagsfall,utom hämtas denrena ur
professionella krets jurister och andra i dag i utsträckningav storsom
förordnas till boutredningsman. Den utomstående förvaltarens behörighet

fatta beslut böratt utvidgas i syfte undvika utdragna rättsligaatt
konflikter och påskynda awecklingenatt dödsboet. Denna behörighetav
bör utsträckas till gälla också de fallatt då bodelning och skifte inte
förrättas delägarna själva. För markera dennaav inriktningatt nya av
boutredningsmannainstitutet bör det kallas dödsboförvaltare.
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När det gäller avgränsningen uppdraget bör, vid sidan deav av
nuvarande reglerna boutredningsman, i del fall ledning kunnaom en
hämtas i de bestämmelser gäller för konkursförvaltare, desom trots
grundläggande skillnader finns mellan dödsboförvaltning ochsom
avveckling konkursbo: En dödsboförvaltareett är under-av ytterst
ställd delägarnas vilja, eftersom de har möjlighet återtagemensamma att
sin självförvaltning. På motsvarande kan den avlidnesätt i hatestamente
lämnat föreskrifter dödsboförvaltaren eller testamentsexekutorn ärsom
skyldig sigrätta efter. Men dödsboförvaltareatt eller testaments-en
exekutor har, såsom också konkursförvaltare, i betydandeatten
utsträckning till flera intressentersta intressen och kan intevara som en

delägare enbart begränsa sina insatser till valdaensam delar av
uppdraget.

Slutligen bör reglerna allmänt utformas så, de undviker onödigatt
omgång, för såväl domstol enskilda, och underlättar smidigtsom ett
förfarande väsentliga intressen eftersätts.utan att

Frågor gäller internationella dödsbon behandlar utredningen intesom
närmare.

Med dessa allmänna utgångspunkter redovisar utredningen sina
överväganden det gällernär sammanslagningen boutredningsmanna-av
institutet och skiftesmamiainstitutet till institut dödsboförvaltareett nytt
avsnitt 6.5.2, dödsboförvaltares behörighet avsnitt 6.5.3 ochen en
dödsboförvaltares kvalifikationer avsnitt 6.5.4. Därefter redogörs for
utredningens förslag tidsbegränsat dödsboförvaltaresatt för-om en
ordnande avsnitt 6.5.5. Utredningen diskuterar också frågan om
testamentsexekutor avsnitt 6.5.6 liksom tingsrätterna alltjämtm.m. om
skall fatta beslut dödsboförvaltare 6.5.7.om

I särskilt avsnitt avsnitt 6.5.8ett redovisar utredningen sina över-
väganden rörande "anslutningsklander".

14Se lagen 1935 :44 dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norskom
medborgare, hade hemvist här i riket, lagen 1935:45som m.m., om
kvarlâtenskap efter den hade hemvist i Danmark, Finland, Island ellersom
Norge och lagen 1937:81 internationella rättsförhållanden rörandeom
dödsbo.
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6.5.2 Dödsboförvaltare institutett nytt-

Utredningens förslag: Boutredningsmannainstitutet och skiftesman-
nainstitutet slås ihop till institut, dödsboförvaltare.ett nytt

Scifiesmarzrzairmtitutet

Mellan boutredningsman och skiftesman finns skillnad detstor nären
gäller behörigheten vidta utredningsåtgärderatt i boet.

En boutredningsman skall företa alla för boets utredning erforderliga
åtgärder. Han skall bereda boet för skifte. Kan dödsbodelägarna sedan
inte skiftet ankommer det boutredningsmannenpåenas om ävenatt
skifta boet. Visar det sig vid skiftet ytterligare någon förvaltnings-att
åtgärd behöver vidtas, något behöver försäljas, har boutrednings-t.ex.

behörighet vidta dennaävenmannen att åtgärd.
Om det boetnär skall tvångsskiftas inte finns någon boutredningsman

förordnad, får särskild skiftesman En sådanen fårutses. inteperson
göra skiftaän boet. Omannat det särskiltnär förordnad skiftesmanen
skall skifta visar sig boet inte riktigtär klartatt för skifte, måste därför

boutredningsman förordnas. Denna inskränkningen i skiftesmansen
behörighet kan skapa problem hannär vid skiftet skall tillämpa regeln

tillrätt lott i varje ÄBslag egendom i 23om kap. 3 § närmareav som
framgår redovisningen i avsnitt 6.2.6.av

Utvidgad behörighet för skifiesmannen

Av rättsfallet 1987NJA 943, rörde andelar i fastigheter,tvås. som
följer det krävs starka ÄBatt skäl för huvudregelni 23 kap. 3 §att skall
frångås. Regeln kan framgått leda till mindre tillfredsställandesom
resultat och utredningen delar den kritik förts fram nuvarandemotsom
ordning. Det måste otillfredsställande för skiftesman behövavara atten
skifta fastighetsandelarut arvingar han goda grunder kansom anta
inte kommer kunna fungera tillsammansatt samägare. Samägande-som
rättslagen visserligen i sådant fall varje delägareger ett rätt hosatt
domstolen begära godsetatt god försorg skall säljas pågenom en mans

auktionoffentlig och så kan densätt verkligen vill hasom egen-
domen in denna. Att först skifta och sedanropa förfarandestarta ett
enligt samäganderättslagen där god skall och auktion hållasutsesman
kan dock dels lång tid, dels föranledata onödiga kostnader. Det vore

15 Se 6 § lagen 1904:48 1 samäganderâtt.s. om
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därför, framhållits i doktrinen, bättre tvisten kunde lösas slutligtsom om
skiftesmannen.av

Varken i dansk eller norsk finns motsvarighet 23rätt någon till kap.
3 § När delägare i dödsbon i Danmark och inteNorge kan komma

har bobestyrerenöverens fria händer besluta fördelningenatt om av
tillgångarna. En motsvarande frihet skulle svårighet kunna införasutan

ÄBiäven svensk 23 3rätt regeln i kap. 1§ bort.att st. togsgenom
En sådan regelförändring skulle innebära delägare skulle kunnaatt en

medges övriga delägarerätt lösa till sig egendom. Idén inteatt ärav ny.
Lagberedningen diskuterade möjligheten införa stadgandeatt ettav om
lösningsrätt för den befanns lämpligast 1932:16SOU 508 f.som s.
Beredningen uttalade emellertid dels sådan regel skulle medföraatt en
flera tillämpningsproblem vad gäller värderingen, dels det intet.ex att
fanns behov någon sådan regel.av

En förändring bör dock frånutgå huvudregeln delägarnaatt attom
skall få del i varje slag egendom skall finnas kvar. Men skiftesman-av

bör få frihetstörre hantera situationen bl.a. falliattnen som exem-
plifieras 1987 års rättsfall, dvs. då fastighet skall skiftas och fleraav en
dödsbodelägare vill få den på sin lott. De nuvarande undantagsreglerna
förhindrar inte uppsplittring flera. Skiftesmannenpå måste därför lägga

andelar fastigheten på varje dödsbodelägaresut lott, detta hantrots attav
kan förutse de inte kommer fungerakunnaatt samägareatt utan attsom
egendomen inom kort tid kommer få försäljas offentligpå auktion.atten
I sådant läge det bättre för alla skiftesrnannenett själv redanvore om
vid skiftestillfállet kunde besluta egendomen skulle försäljas. Enatt
sådan försäljning skulle kunna utformas intern auktion blandsom en
delägarna. De delägare vill ha egendomen har då möjlighet attsom
bjuda vad de den värd och den högstbjudandeär får den, medananser
de andra får hålla tillgodo med med och dela köpeskillingen.att vara

fallI då det lämpligareär skulle skiftesmannen ställeti kunna ordna en
offentlig auktion. Priset bestäms då marknad.störreen

En regel föreslaget innehåll innebär skiftesmannen måsteattav nu ges
ökad beslutanderätt. Bara vetskapen denne, han finner detattom om
lämpligt, har beslutarätt försäljning kan påverka delägarna ochatt om
bidra till de lättare kommer Härmed kan ocksåöverens. detatt över-
gripande syftet undvika tvister Utredningenuppnås. därföratt attanser
skiftesmannen bör diskretionär behörighet bakgrundatt motges en av

ÄBhuvudregeln 23i kap. 3 § första likviderastycket tillgångar och
således inte längre bunden den nuvarande regeln föreskrivervara av som

strikt lottläggning varje slag egendom.en av av
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Bör beteckningen skifiesman behållas

Med den utvidgade behörighet föreslås för skiftesntannensom ovan
närmar sig denne boutredningsmannen i behörighetshänseende. En
boutredningsman får enligt dagens regler i viss utsträckning besluta

försäljning. Fråga uppstår då detom i fortsättningen behövs tvåom
skilda institut.

Såväl i dansk i norsk ñmisrätt bara institut bobestyrersom ett som
täcker de uppgifter boutredningsman och skiftesmansom en har ien
svensk rätt.

I Sverige förekommer inte skiftesman i så utsträckning istor praxis.
Enligt utredningens undersökning detär endast i fall fempåett som
skiftesman förordnas. Av undersökningen framgår också gällandeatt
regler skifte många upplevsom svårtolkade seav 6.4.avsnittsom

Mycket talar därför för boutrednings- och skiftesmamiainstitutetatt
bör göras till institut. Dettaett kan lämpligenom benämnas dödsboför-
valtare.

Även med institut fråganett ärnytt utredning och skifteom ytterst
delägarnas och förrättningen privatansvar angelägenhet. Klararen
delägarna utreda boet behöveratt de hjälpav med slciftet, behövermen
de inte begära dödsboförvaltareatt förordnas förrän ien det skedet.

Behöver, å andra sidan, delägarna hjälp med utredningen dödsboetav
klarar de utföra skiftet kanatt dödsboförvaltarenmen i praktiken avsluta

sitt arbete när boet är utrett.

6.5.3 En dödsboförvaltares behörighet

Utredningens förslag: En dödsboförvaltare skall ha behörighet att
försälja fast egendom och kravtomträtt påutan samtycke från
delägarna eller rätten.

Reglerna boutredningsmans behörighet finnsom en framgått isom
19 kap. Reglerna boutredningsmannen behörighet förvaltager att
och företräda boet med sikte på förbereda boet föratt skifte. Hans
behörighet dockär begränsad avseende fast egendom och tomträtt. I

ÄB19 kap. 13 § stadgas nämligen fast egendom elleratt intetomträtt
får överlåtas boutredningsmannen delägarnaav skriftligenutan att
lämnar sitt samtycke eller, där det inte kan erhållas, rätten på ansökan
tillåter åtgärden. Det sagda inskränker dock inte den förfoganderättnu

kan tillkomma boutredningsmannensom enligt lagakraftvunnet testa-
mente.
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Om boutredningsman försäljer fast egendom eller tomträtten utan
erforderligt samtycke eller tillstånd, ogiltigåtgärdenär delägareom
väcker talan klander inom månader från det han ñck kännedomtreom

åtgärden och inom lagfartår sedan eller inskrivningsenast ettom
beviljades.

Det sig självtsäger avsaknaden möjlighet själv beslutaatt attav om
försäljning fast egendom och innebär hindertomträtt för boutred-ettav
ningsmannen i hans arbete med utredningen och avvecklingen boet.av
Anser han försäljning bör ske för betala den avlidnesatt att t.ex.en
skulder, måste han först försöka inhämta samtliga delägares skriftliga
samtycke. Motsätter sig någon dessa försäljningen boutred-måsteav
ningsmannen begära tillstånd.rättens Detta boutredningsarbetetgör att
drar tiden.på kanDet exempelvis förekomma boutredningsmannenut att
redan hittat köpare till i boet ingående fastighet denen atten men
tilltänkte köparen antingen inte vill eller kan avvakta tillståndrättens

avstår från fullfölja köpet.utan När besluträttens tillståndatt välom
kommer, möjligheternaär sälja fastigheten alltså redan försuttna.att

Tingsrättens prövning i realitetenär för det formellmesta natur.av
Någon ingående materiell prövning sker inte. Självfallet före-mer
kommer dock fall tingsrättendär avslår boutredningsmannens begäran

därför ansökan underbyggd.för dåligtärt.ex. att
Reglerna särbehandling fast egendom har i svensk långrättom av

tradition. Ett skäl härtill den fastaär egendomen historiskt haftatt sett
betydelse och den värdefullastor egendomenrepresenterat mest som

ingått i släktensättens, eller sedermera enskildesden tillgångar. Särskilt
påtagligt detta i förindustriell tid, då fastighetens karaktärvar av
försörjningskälla uppenbar.var

I dag spelar emellertid inte längre den fasta egendomen roll,samma
och den integår längre i från tillgeneration generation i ut-arv samma
sträckning förr. Jordbrukssamhällets kulturmönster har brutitssom upp.
Härtill kommer det finns lös egendom likaatt representerarnumerasom
eller högre värden i dödsbo: rörelse, bostadsrätt eller värdepapper.ett
Sådan egendom omfattas inte begränsning. Gränsennågon mellan fastav
och lös egendom värdeskiljare likaalltså inte tydligär förr.som som
Alternativen därförstår mellan förse ytterligare egendom medatt samma
begränsning gäller beträffande fast egendom och ellertomträttsom nu

16Se rättsfallet NJA 1983 802. Boutredningsmannen hade i detta falls.
inte ingett något avtalsförslag och inte övrigtheller i lämnat några upp-
lysningar de villkor varunder försäljningen kunde tänkas komma tillom
stånd. Han hade endast förklarat försäljning skulle ske till högstbjudandeatt
efter anbudsñrfarande. Högsta domstolen sådantansåg underlag i detatt ett
aktuella fallet måste otillräckligt.anses
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mjuka regleringenatt de Enligt utredningenupp bör detav sist-senare.
nämnda alternativet väljas särskilt speciella krav bör ställas påsom en
dödsboförvaltares kvalifikationer, utredningens förslag nedan. Skydds-se
intresset bör härigenom kunna tillgodoses.

Dödsboförvaltare bör alltså möjlighet själv besluta försälj-attges om
ning även fast egendom och tomträtt. På detav skullesättet han i detta
hänseende behörighet konkursförvaltare.samma Innansom en en
dödsboñrvaltare beslutar överlåta fastighetatt ellerom tomträtt,en en
bör han dock skyldig höra dödsbodelägarna,attvara det kan skeom

omfattande tidsförlust.utan
En delägare motsätter sig överlåtelsen bör hasom möjlighet atten

begära rättens prövning försäljningsbeslutet. Sådan prövning börav få
begäras månad efter detsenast delägaren delgivitsen att underrättelse

överlåtelsen. Försäljningen får inteom genomföras förrän beslutet har
vunnit laga kraft.

En dödsboförvaltare bör få försälja fastighet eller tomträtt påen en
det sätt han finner lämpligast. I vissa fall kan det bäst säljaattvara
egendomen under hand medan det i andra fall är ändamålsenligtmest att
anordna auktion, intern eller offentlig. Någoten särskilt förordnande av

förrätten ordna och genomföraatt exempelvis offentlig auktion bören
inte krävas.

6.5.4 En dödsboförvaltares kvalifikationer

ÄrUtredningens förslag: testamentsexekutor utsedd skall hanen
förordnas till dödsboñrvaltare det kan han kommerantas attom att
nära uppdraget tillfredsställandeett sätt.

I övriga fall skall till dödsboförvaltare förordnas advokat eller
med Ävensärskilda kvalifikationerannan förperson uppdraget. en

juridisk får förordnas till dödsboñrvaltare.person Delägare får inte
förordnas till dödsboförvaltare inte särskilda skäl talar för det.om

Val boutredningsman skall enligt gällandeav träffasrätt så uppdragetatt
kan förväntas bli utfört med den insikt boets beskaffenhet kräver.som
Särskilt avseende skall fästas vid förslag dem, vilkas rätt beroendeärav

utredningen. I lagrumsav andra stycke stadgas delägaresamma färatt
förordnas Ärtill boutredningsman. testamentsexekutor utsedd skall
denne förordnas boutredningsman det inte finnssom skäl däremot.om

Enligt gällande finnsrätt det inget hindrar uppdragetattsom att vara
boutredningsman åt juridisk Utredningensges undersökningen person.
visar det inteatt är ovanligt uppdraget anförtrosatt ät exempelvis en
banks notariatavdelning.
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Att utreda och aweckla dödsbo tidskrävandekan ochett vara en
komplicerad uppgift.

En dödsboförvaltare skall först och främst kartlägga tillgångar och
skulder i boet. Därefter försöka träffamåste han uppgörelse med de
borgenärer finns. Han måste kanske försälja egendom för fåattsom

betala skulderna med. Den avlidne efterlämnar vidare kanskeattpengar
rörelse säljas.måsteen som

boet klartNär väl bodela skiftaär och skall dödsboförvaltaren iatt
första hand verka för de inblandade skall komma överensatt parterna

hur bodelningen skall ske och fördelas. Lyckas inte det, måstearvetom
han själv först besluta i de prejudiciellamånga gånger svåra frågor som
skall lösas innan bodelning respektive skifte Slutligen skalläger rum.
bodelning skifteoch genomföras.

Härtill kommer de inblandade dödsbodelägarna inte sällan äratt
känslomässigt mycket upprörda och inbördes i många frågor. Detoense
brukar ofta framhållas just arvskiften lockar fram de inblandadesatt

sidor.sämsta
Höga krav bör ställasnormalt på den skall lösa deperson som

nämnda frågorna. För förvissa sig de handhar för-att attom som
valtningen och avvecklingen dödsbon har erforderliga kvaliñkationerav
har i Danmark infört justitieministemregel auktoriserarattman en om

lämpligt antal advokater i varje domsaga får förordnas till bo-ett som
Ävenbestyrer. i Norge det endast begränsadär advokater inomen grupp

varje domsaga kan komma i fråga för uppdragen bobestyrer.som som
bestämmelseEn i ärvdabalken endast advokater fårattsom anger

törordnas dödsboförvaltare skulle onekligen fördelarha mångasom
jämfört dagens dödsboförvaltare.med regel val advokat-Ettom av
monopol skulle, å andra sidan, sig främmande för svensk rätts-te
tradition. Visserligen innebär ordningnuvarande för förordnande av
konkurstörvaltare faktiskt vissa godkändamonopol för advokateratt ett
eller biträdande jurister tillskapats område. Förhållandena fördetta
dödsbon dockär regel inte jämförbara. Många frågordirekt ärsom av
sådan lämparde sig för revisor eller bank. regelväl Ennatur att en om
särskilda kvalifikationer bör därför tillinte begränsas advokater,att avse
biträdande jurister eller jurister.ens

Alla inblandade har intresse duktig kunnigdet så ochärattav en
möjligt får dödsboförvaltareuppdraget och detperson som som som

ekonomiska utfallet kan handharkompetentattgynnas av en person
förvaltningen.

fördelEn vidare valet kan falla utanförär stårom en person som
familjen, släkten eller andra berörda. sådan kan ha lättareEn attperson

objektivt frågorde och problem dyker och kan lösa demse som upp
effektivtpå bör också lättareEn utomstående hasätt.ett attmer person

vinna alla delägares förtroende jämfört med dödsbodelägarnaom en av
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blir förordnad dödsboförvaltare. En delägare harsom intressenegna
bevaka i boetatt och han kan därför lätt bli beskylld för partisk.att vara

Risken för konflikt blir så inbyggd.säga I praxisatt händer också ofta
delägare ñrstatt blir förordnaden boutredningsman tvistsom attmen

uppstår mellan honom och de andra delägarna, vilket leder till dessaatt
vill ha boutredningsmannen utbytt.

Med den utvidgade behörighet utredningen föreslagit i före-som
gående avsnitt då det gäller försäljning fast egendom och blirtomträttav
det också nödvändigt skärpa kvaliñkationslcravenatt hos den skallsom
besluta försäljning. En försäljning fastom egendom eller tomträtt ärav
i sig viktig och kvalificerad rättshandlingen måste fattas riktigapåsom
grunder.

Utredningen denna bakgrundmot övervägandeanser skälatt talar för
vi även i svenskatt irätt, likhet med vad gäller i Danmark ochsom

Norge, bör införa krav på endastett att med särskildapersoner
kvalifikationer får förordnas dödsboförvaltare. Ett skäl kansom som
anföras sådanemot att regel införs är det bliren dyrareatt haatt en
jurist eller ekonom förordnad dödsboförvaltare jämfört medsom att
välja dödsbodelägarna lättareen kanav hålla sina kostnadersom nere.
Mot detta kan i sin invändastur kan förväntasatt klaraexperten
uppdraget på kortare tid och därför totalt inte blir dyraresett än en
dödsbodelägare dödsboförvaltare. Dessutom kansom risk för högreen
kostnad för hjälp med boutredningsarbetet verka avskräckande för
delägarna och därför få dem i större utsträckningatt själva klara
awecklingen boet i stället för ansöka förordnandeav att döds-om av
boförvaltare, i de fall detta egentligen inte behövs.

Den nämnda regeln bör Ärdock inte gällanu i alla situationer. en
testamentsexekutor utsedd bör han förordnas till dödsboförvaltare, om
det kan han kommerantas att utföra uppdragetatt tillfredsställandeett
sätt. Inte heller bör dödsbodelägare helt avskuren frånen möjlig-vara
heten bli förordnad.att Om särskilda skäl talar för det bör det kunna
ske. Sådana skäl kan föreligga det inte finns någon eller enbartom en
liten risk för det skallatt uppstå tvist mellan delägarna det likvälmen
finns anledning ha dödsboförvaltare.att Ett sådant fallen är de krav på
särskild företrädare kan förekomma enligt utländsksom i in-rätt
ternationella dödsbon. En förordnadrätten dödsboförvaltare harav som
regel lättare i umgänget med utländska myndigheter än dödsbodelägarna

kollektiv skulle ha.som



SOU 1998:110 bodelningBoutredning, och arvskzjfle 275

6.5.5 dödsboförvaltaresEn förordnande bör tidsbestämmas

Utredningens förslag: En dödsboförvaltare skall slutföra sitt
Äruppdrag inom från förordnandet.år uppdraget inte slutförtett

inom denna tid får han begära anstånd hos I sambandrätten.
härmed skall han redogöra för sin förvaltning boet ochav uppge an-
ledningen till uppdraget inte slutförts. Beviljas anstånd skallatt

bestämmarätten tid inom vilken uppdraget skall slutföras.ny

ärvdabalkenI saknas regler boutredningsman/skiftesman måsteattom en
klar med sitt uppdrag inom viss tid. Såväl i dansk norsk rättvara som

finns däremot regler innebär bobestyrerens uppdrag tids-ärattson1
bestämt, 6.3.1avsnitten 6.3.3.ochse

Utredningen det led i arbetet med effektiviseraatt ett attanser som
boutredningsarbetet bör införas regel dödsboförvaltarensatten om
uppdrag skall tidsbegränsas. skall slutföra sittHan uppdrag inom årett
från förordnandet. En regel detta börslag kunna bidra till attav
uppdraget inte onödigt fördröjs.

Är inteuppdraget slutfört inom får han begäraår anstånd hosett
samband härmedrätten. I skall förhan redogöra sin förvaltning boetav

och anledningen till inteuppdraget slutförts. Beviljas anståndattuppge
skall bestämma tid inom vilken uppdrageträtten skall slutföras.ny

6.5.6 övrigaTestamentsexekutor och vissa frågor

Utredningens förslag: gällerAlla regler dödsboförvaltare skallsom
tillämpas testamentsexekutor, inteäven följerannaten om av

En förordnas tilltestamentsexekutor inte döds-testamentet. som
boförvaltare skall ha ställning delägare.som

Vissa regler i dag inskränker boutredningsmans behörig-som en
het eller syftar till kontrollera han utför sitt uppdraghurattsom
upphävs.

Testamentsexekutor

Som framgått avsnitt 6.5.4 bör testamentsexekutor alltjämtovan ges
försteg dödsboförvaltare det kan han kommerett antas att attsom om

utföra uppdraget tillfredsställande detOm endast frågasätt. ärett om
förordnande i delvis förvalta boet "special-ett testamente attom

exekutor" kan det i vissa fall lämpligt någonatt utsevara annan.
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En testamentsexekutor inte förordnas till dödsboförvaltaresom bör
ställning delägare detges när gällersom underrättas förvaltningenatt om

och singöra meningatt gällande.
För underlätta tillämpningenatt bör framgent testamentsexekutorsom

benämnas både den helt och den delvis fått förordnandesom isom testa-
i frågamente förvaltningenatt träda i arvingarsom och testaments-

ställe. Enligttagares huvudregeln, dvs. inte testamentetom annat,anger
bör också alla regler dödsboförvaltare tillämpligaom påvara en
testamentsexekutor. I dag finns antal skillnaderett enligt vadsom somframgått leder till tillämpningssvårigheter och avgränsningsproblem. De
nuvarande skillnaderna fyller inte något egentligt syfte. I stället kan
uppdelningen leda till onödig omgång. Ansvareten förenatär medsom
de olika uppdragen står ofta inte klart for de inblandande.

Vissa övriga frågor

I fråga behörighet ansöka dödsboñrvaltare,om att allmänna åliggan-om
den, medelsñrvaltning, redovisning, entledigande, arvode, skadestånd

bör deetc. nuvarande bestämmelserna boutredningsman i alltom
väsentligt också gälla framgent. När det gäller den andelsbestämning

utredningen föreslagit isom avsnitt 2.5 behövs dock särskilda före-
skrifter.

Några de nuvarande bestämmelsernaav inskränker boutred-som en
ningsmans behörighet eller syftar till kontrollera hursom att han utför
sitt uppdrag bör uppmärksammas särskilt.

Talgn dödsbodelägareav

ÄB19 kap. 12 § innehåller inskränkninga i boutredningsmannensen
ensamrätt företräda boet.att Förvaltas dödsbo boutredningsmanett av en
får och delägarna i målvar en boetav rör väcka och föra talansom som
parti föreget boets räkningnamn övriga delägaremen ärom motparter
i målet och boutredningsmannen frånavstår föra boets talan.att I

ÄB19 kap. 20 § finns motsvarandea regel avseende denen situationen
att testamentsexekutoren är utsedd.

Mot bakgrund dödsbotörvaltareatt enligtav utredningensen förslag
får starkare ställning än boutredningsmanen och kvaliñkations-en att
kraven höjs i förhållande till vad gäller i dag, bör rätten väckasom att
och föra boets talan endast tillkomma Ärdödsboförvaltaren. delägarna
och dödsboförvaltaren inte överens talan skall väckas eller ej, kanom en
delägarna alltid begära dödsboförvaltarens entledigande. Föreligger en
osäker fordran dödsboförvaltaren inte villsom väcka talan kan dennaom
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skiftas kanske till 0värde kr, delägare sedan självpåut, ett av somen
kan väcka talan i eget namn.

ÄB19Bestämmelseni kap. 12 § bör alltså upphävas. Som följda en
ÄBhärav bör bestämmelsen 19 20även i kap. § upphävas.a

Nedsättning värdehandlingarav

ÄB19 kap. 14I § första stycket tredje meningen finns skyldighet ñren
boutredningsman nedsätta värdehandlingar i förvar i bank,öppetatt om
det sammanlagda värdet överstiger belopp motsvarande två gångerett
gällande basbelopp 1962:381enligt lagen allmän försäkring.om
Basbeloppet 1998 36ñr 400år kr. Deposition innebärär inte någon
formell boutredningsmannen får disponeraspärr, de deponeradeutan
handlingarna. Betydelsen depositionsskyldigheten alltså mycketärav
begränsad då det gäller exempelvis skydd förskingring. Tidigaremot
fanns motsvarande stadgande deponering i 15 8kap. § FBett om
angående förmyndares förvaltning. bestämmelseDenna är numera
upphävd. Depositionsskyldigheten bör beträffandeutgå dödsboför-även
valtare.

od man

ÄBEnligt 19 17kap. § skall begäran dödsbodelägare ellerrätten av
det falli lämpligt förordna god tillsynär öva överannat attom man en

boutredningsmans förvaltning. Domstolen har också möjlighet att
förelägga boutredningsman redogörelse för sin förvaltningatten avge
eller förordna förvaltningen.någon granskaatt

Enligt utredningens förslag kvalifikationskrav ställasskall höga på
förordnasdem dödsboförvaltare. Vidare föreslås uppdragetattsom som

skall slutföras inom Blir inom denna frist fårår. det inte slutförtett
dödsboförvaltaren begära och då redogöra för sin för-anstånd måste
valtning. Mot bakgrund kontrollmöjlig-härav utredningen inte attanser

ÄB19 17heterna i kap. § behövs i framtiden. Bestämmelsen kan alltså
upphävas.
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6.5.7 Tingsrättens befattning med ärenden om
dödsboförvaltare

Utredningens förslag: Tingsrätten skall förordna den dödesatt
egendom skall överlämnas till förvaltning dödsboförvaltareav samt

någon i sådanutse egenskapatt för förvaltningen. Tingsrättensvara
skall också vissapröva tvistiga frågor.

En särskild fråga är ärenden dödsboförvaltarerörom bör hand-som
läggas vid tingsrätt eller dessa ärenden kan flyttas till någonom annan
myndighet.

Utgångspunkten vid överväganden ärenden bör flyttas från tings-om
rätterna är domstolarnas verksamhetatt skall renodlas och i möjligaste
mån koncentreras till tvistelösning. Den omständigheten det finnsatt
behov dödsboförvaltare indikerar i fallav en underliggandevart tvisten
mellan delägarna. Det ocksåär svårt finna någonatt domstolänannan

skickadär besluta i frågorsom att förr eller kan kommasom senare att
utvecklas till klanderprocess eller talan. Mot dennaen bakgrundannan

detär naturligt just ärendenatt dödsboförvaltare fortsättnings-ävenom
vis bör Ärendenafinnas kvar vid tingsrätterna. bör alltså inte flyttas.

Enligt ÄBstadganden i 19ett kap. skallpar rätten ofñcio iagera ex
vissa situationer detnär gäller förordnande och entledigande av
boutredningsman se ÄB.19 kap. l § 2 och 5 2§ Attst. domstolenst.
har denna övervakandetyp uppgifter står dock inteav i överens-
stämmelse med nämnda strävan koncentrera domstolarnasatt verksamhet
på tvistelösning. Bestämmelsen i 19 kap. 1 § hör också med attsamman
vissa uppgifter redan finns hos domstolen. Genomförs utredningens
förslag flytta hanteringenatt bouppteckningarna går den källan tillav
information förlorad och ofñcio-uppgift sig mindre naturlig.en terex
Bestämmelseni 19 kap. l § bör därför upphävas. Regelni 19 kap. 5 §
kan dock behövas i fallt.ex. då advokat förordnatsett döds-en som
boförvaltare och därefter uteslutits Advokatsamfundet delägarnasur utan
vetskap. Domstolens roll bör vidare kvarstå för fall klander ellerav

talan. De frister och handläggningsbestämmelserannan finns börsom nu
dock förkortas förenklas.resp.

Som framgått i 6.5.3avsnitt föreslår utredningenovan också att
tingsrätten delägares begäran skall pröva försäljningsbeslut fastett om
egendom eller tomträtt dödsboförvaltare fattat.som en
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6.5.8 Anslutningsklander

Utredningens bedömning: Anslutningsklander vid bodelning och
arvskifte skulle ha begränsat värde med tillhänsyn antaletett att
klanderprocesser mycket litet.är Härtill kommer klander-att

redan möjliggör for svaranden i viss utsträckningattprocessen nu
framställa yrkanden han själv behöver väcka klander-utan attegna
talan. Anslultningsklander i denna föreslås därförtyp av processer
inte.

Inledning

Enligt direktiven har utredningen särskilt detöverväga äratt om
motiverat införa möjlighet till "anslutningsklander"att tvångs-en av
slcifte, dvs. regler den inte klandrar skifte i tid fårändåatt ettom som
möjlighet det inom viss tid eftergöra klandrat.att att motpart

Tvister tvångsbodelning tvångsskifteoch är många gånger omfat-om
tande och präglade personliga motsättningar mellan Härtillparterna.av
kommer förrättarna saknar tvångsmedel. Därför drar handläggningenatt
ofta tiden.på Mot bakgrund härav det angeläget klanderreglernaut är att

utformade,såär slutförande saken i möjligaste skemån kanatt ett av
i onödan tördröjs.utan att processen

Även inte någon egentligen vill klandra beslutetparternaom av om
bodelning/skifte, vågar de, enligt framförts,vad med nuvarandesom
ordning kanske inte föravstå den händelse andra skulle väckaparten
klandertalan. Domstolarna skulle fåalltså handlägga klanderprocesser,

inte någon egentligen velattrots fortsättaatt tvisten.parternaav
Ett sätt komma tillrätta detmed detta, har framhållits,att skulle vara
införa till anslutningsklander. Partatt rätt egentligen inte villen som

klandra dåskulle kunna avvakta och den andra ihur görpartense
förvissningen han har kvar ldandermöjlighetsin inom anslutnings-attom
fristen. Härigenom skulle antalet tvister kunna begränsas.

följandeI avsnitt redovisas reglerna tvångsskifte och klander samtom
vad praxisi och doktrin kan ldanderprocess,utläsas liksomsom om

17 artikelI i SvJT ff.1992 223 behandlar Teleman olika frågor ien s.
den svenska äktenskapsrättsliga stiftningen. sambandI med hanatt tar u p
reglerna tvångsbodelning mel makar alltså regler gälom an samma som er
vid tvångsskifte dödsbo framför införahan tanken möjlighet tillattav om en
anslutningsklander a.a. f.. direktiven hänvisas236 I till därivads. som
framförs.
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reglerna på närliggande områden. Slutligen följer utredningens över-
väganden.

Allmänt tvángsskifieom

På delägares begäran skall, framgåtten 6.2.6,avsnitt rättensom av
ÄBenligt 23 kap. 5 § förordna någon skiftesman.att Vadvara som

föreskrivs i 17 kap. l-4 och 6-9 äktenskapsbalken bodelning,om
bodelningsförrättare och make skall gälla i fråga arvskifte, slciftes-om

och delägare i boet. Arvodeman och ersättning till skiftesmannen skall
dock betalas dödsboet.av

Närmare bodelninggörrdttarens/sküiesmannensom prövning

Bodelningsforrättarens/slciftesmannens uppgift förstär och främst att
försöka makarna respektive dödsbodelägarna kommaatt överens om
fördelningen egendomen. Om detta inte går skall hanav själv bestämma

fördelningen.om
När bodelningsförrättaren/skiftesmannen själv skall bestämma för-om

delningen skall han först pröva sådana tvistiga frågor ärsom av
betydelse för bodelningen/arvskiftet och inte föremålär för rättegång.
Många dessa frågor kan förekomma såvälav vid bodelning vidsom
arvskifte.

En bodelningsförrättare skall först och främst pröva makarnavem av
viss tillhör.egendom Naturligtvis kan han inte med bindande verkan
avgöra fråga där tredje är Han kanen däremot ställningpart. tillman ta

viss egendom vid fördelningenom makarna emellan skall tillhöraanses
den maken eller utomstående ochena verkställa delningenen av
makarnas egendom utifrån sitt ställningstagande i den frågan. Ett sådant
avgörande blir, det inte klandras, bindande mellan makarnaom intemen
bindande i förhållande till tredje fortfarande kan singöraman, rättsom
gällande.

Vidare skall bodelningsförrättaren pröva egendomen skall ingå iom
ÄktB.bodelningen jfr l0 kap. Han skall också beräkna andelar med

tillämpning ÄktBbestämmelserna i 11 kap. tillämpaav reglernasamt
ÄktBjämkning 12i kap. hanom finner det befogat.om

1 se beträffande det följande 1986/87:1 224prop. s.
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För skiftesman kan det bli aktuelltäven frågorpröva såsomatten
bedömning arvsförskott, m.m.1°kränkning laglottav av

Bodelningsförrättarens/slciftesmannens handläggning prejudiciellav en
fråga måste bli summarisk och enkel. forrnlöstHan får inhämta de
uppgifter behövs för saken. fårDet ocksåavgöra ankomma påattsom
de inblandade förebringa erforderlig utredning.att

Närmare klandertalanom

Talans väckande

En delägare missnöjdär med tvångsskifte får klandra detettsom genom
inom fyra veckor efter delgivningen väcka vidtalan den tingsrättatt som

har förordnat skiftesmannen. Talan väckasmåste samtliga övrigamot
delägare. åliggerDet officiorätten beakta klanderfristenattatt attex

törsuttits.inte
Väcker två eller flera delägare talan varandra och derasärmot

respektive talan sådan de uppträder kärande ochömsomatt som
svarande handläggs målen tillsammans huvudkäromål ochsom gen-

19 ÄBse Walin, 235.s.

2°1 rättsfallet NJA 1957 745 väckte delägare klandertalan allamots. en
Övriga delägare Denne delägare förklarade han skulleutom haatten.
medgett den väckta talan han blivit instämd. denna försäkranTrots ansågom
HD talan inte hade blivitatt väckt i rätt ordning.

rättsfalletI NI 1979A 448 omständigheterna följande. I ett testamente,s. var
vari A och B upptagits under 3 och EC, Dtestamentstagare samtsom a
upptagits under föreskrivet3 bl.a. visstestamentstagare attsom var
egendom skulle fördelas lika mellan de under och b3 nämnda3 testa-a

aktuellaDenmentstagarna. egendomen utgjordes enbart bankmedel.av
Skiftesmannen tillskiftade femtedeltestamentstagamaenvar av en av
egendomen. Genom ansökan stämning å och E klandradeC, Dom envar av

ochA B skiftet med yrkande fjärdedel egendomen tillskiftasmåtteatt en av
henne. Deras yrkanden till hinderprövning de inte väcktupptogs utan attav
talan varandra.mot

Delä godkänner verkstållt skifte förlustig singår klandra det,rått attare som
N A 1977 459.se s.

21 rättsfalletSe NJA 1978 132.s.
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käromål se 14 kap. 3 RB. Klanderfristen måste iakttas även denav
eller dem genkärande.ärsom

Fastställelsetalan

En klandertalan angriper bodelningens/arvskiftets materiella innehåll,
dvs. andelsbestämning, värdering Men den inteär konstrueradm.m.

fullgörelsetalan ärsom en fastställelsetalan.utan att Enanse som en

22 se rättsfallet NJA 1995 714. Målet gällde tomrättsavgäld. Förs. attfå tomrättsavgäldens storlek prövad för period måste talan väckas inomny enviss frist. Fråga uppstod genstämning ktmde väckas efter fristensom utgång.HD uttalade det inte möjligtatt lagstöd.utanvar

23 Frågan prövades Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1985av 140.s.I målet hade tvångsbodelning skett mellan två före dettaen makar, Georg och
Sonja A. Bodelning klandrades båda makarna. Tingsrätten ogilladeavkäromålen och fastställde skiftet. Båda makarna överklagade tingsrättens dom
till hovrätten. Hovrättens domslut under unkt hadel följande lydelse.
"HovR:n ändrar på det sätt överklagade i huvudsaken denattomen avskiftesmannen verkställda bodelningen förklaras skola jämkas i följande
avseenden. Den Georg A gottskrivna fastigheterna Lillbynposten 16:1 och
Lillbyn 16:2, Färila socken, Ljusdals kommun nedsättes till 340 000 kr ochden honom påförda fgiftorättsandelenposten till 253 517 kr 20 öre i följd

Georg A gottskrivnavarav respektivesummoma påfördaav blir 423oster962 kr 98 öre och 454 071 kr 92 öre. Sonja skallA således i fteslikvid tillsGeorgA utge30 108 kr 94 öre. Enligt åsämjande har Sonja härutöverA-til Georg föratt A guldna amorteringar 2 068 kr 23utge öre." Sedan Sonja
A överklagat hovrättens dom fann Högsta domstolen skäl meddelaatt
prövningstillstånd.Härefter kronofogdemyndighetenutmåtte på grundvaLav

ovrättens lagakraftvunna dom Sonja tillhörigA förtomträtt Georg Azsensammanlagda fordran enligt domen. Sonja anfördeA besvär i hovrättSvea
och yrkade utmätningen skulleatt hävas. Hon gjorde gällande någonattexekutionstitel kunde ligga till grund för utmätning hossom henne inte fanns.
Hovrätten lämnade besvären bifall. Sona anfördeutan A därefter besvär i
Högsta domstolen uttalade följande. domsom låg till grund fören somutmåtningen hari anledning Georg talanAzs den skiftesman beslutadeav avbodelningen jämkats på så sätt fastigheterna Lillbynatt 16:1 och 16:2 har
åsatts lägre värdeett än det skiftesmannen bestämda. Detta har ñrt medavsig omräkning andra i bodelningen ochposter resultatetav har blivit attGeorg berättigatsA erhålla skifteslikvid Sonja A med 30 kr108 94 öre,avvarjämte han berättigats erhålla ytterligarebeloppett 2 kr068 i23 öreaversättning för gjorda låneamorteringar. Georg talanAzs har, såsom den måsteförstås, utgjort enbart talan klander bodelningen i syfte få tillen om attavstånd ändring dennas innehåll. Domen innehålleren i överensstämmelseav
med detta inte något åläggande för Sonja betalaA skifteslikvidenatt eller
ersättningen ñr amorteringama. Den år därmed i hithörande del inte någon
exekutionstitel och kan således inte föranleda någon verkställighet. Beslut omutmätning ñr uttagande Georg tillkommandeA fordran depåav en nunämnda beloppen, efter avrundning 32 177 kr, borde alltså inte ha fattats."
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klandertalan uppbyggdär på så densätt innehåller yrkandesom att om
förpliktande för visst belopp eller visspart att utge egendom kanett
alltså inte prövning.tilltas upp

Däremot kan fullgörelsetalan behöva väckas efter det bo-en att
delningen/arvskiftet vunnit laga kraft för bodelningen/arvskiftetatt
verkställt. I sådan fullgörelseprocess kan svaranden emellertid inteen
komma med yrkanden och invändningar skulle ha framställts isom
klanderprocessen.

Att klandertalan bör fastställelsetalan torde dock inteses som en
hindra kvarstad kan meddelas i vissaatt fall Jfr 1988 13.NJA s.

Vad får till prövning domstolentassom upp av

Frågan då vadär får till prövning domstolentas isom upp av en
ldanderprocess. Utgångspunkten bör densamma i andra dis-vara som
positiva tvistemål, dvs. kärandens yrkande och svarandens inställning

grunderna församt talan se 17 kap. 3 §parternas RB. Den särskilda
karaktären hos klanderprocesserna, särskilt de gäller arvskifte, kansom
emellertid leda till vanliga processuella huvudregleratt inte alltid är
tillämpliga i klanderprocessen. Nedan några exempel på detta.ges

24 Teleman utesluter dock inte klandertalan kan kombinerasatt meden
fullgörelsetalan, Teleman, Bodelning äktenskapen under och vidse

skilsmässa, uppl.,2 1993, 266 100. Något vägledande avgörande inots.
denna fråga dock inte föreligga.synes

25 I rättsfallet NJA 1951 654 yrkade TysklundAnna åläggande förs.
Johan Tysklund till henneatt 1 808 kr jämte Tillränta. stöd förutge sitt krav
åberopade hon mellan förrättad bodelning enligt vilkenparterna hon bl.a.en
hade tillskiftats fordran Johan Tysklund. Denne bestred rkandet ochav
gjordeinvändnin angående de i bodelningen fastställda vår H0vR:nar ena.onstaterade lertid Johan Tysklund inteatt väcka ldandertalaneme attgenominom fristen försuttithade sin förarätt talan bodelningen, varför hanatt mot
förpcliiktadesbetala det yrkade beloppet.att HD meddelade prövningstill-
stân .

26 Se Teleman, 266 101.nota.a. s.
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Kärandens möjligheter föra in material ia. att nytt processen

En grundläggande fråga är för den klandrandeutrymmetom parten att
komma med yrkanden är i ldanderprocesserstörre i tvistemålännya i

Åsikternaallmänhet. Frågan har diskuterats i litteraturen. isär.gar
TottieEnligt torde den omständigheten handläggningen hos bo-att

delningsförrättaren måste bli siunmarisk och enkel medföra makarnaatt
får frihet vid fullföljdstor till domstol föraatt in frågor och nyttnya
material i rättegången. En make torde sålunda i samband med hanatt
klandrar förrättningen till tingsrätt framställaäga yrkande exempelvis

få bostad ÄktB,överta och bohagatt med stöd 11 kap. 8om § ävenav
han inte väckt övertagandefrågan inför bodelningsförrättaren,om menar

Tottie.
Teleman däremotär uppfattning. Enligt hans meningav en annan

måste utgångspunkten klandertalan skallatt huruvidaprövavara attavse
innehållet i bodelningsförrättarens beslut korrektär utifrån de inför
beslutet framställda yrkandena ioch övrigt föreliggande förutsätt-
ningarna. De olika tvistefrågorna och ställningstaganden därtillparternas
har ofta samband med varandra, fortsätter han. Särskilda problem gäller
i fall tvistiga värderingar och redovisningsfrågor.av Man bör därför

iän välmotiveradeannat utpräglade undantagsfall medge yrkandennya
och godta material i klanderprocesserna,nytt Teleman.enligt

Walin anför i sin kommentar, utveckla fråganutan att deom
processuella aspekterna närmare, "delägare inte väcker talanatt isom
tid har förlorat sin Arvsldfteträtt. kan alltså bli partiellt verkan ochutan

"29stå sig i övrigt.
I rättsfallet 1997NJA 62 fastslås den klandrat bodelningatts. som en

äger rätt efter klanderfristensatt utgång, med den begränsning som
följer 13 kap. 3 § l 3 RB, ändra sin väckta talan.st.av HD uttryckte
rättsläget följandepå sätt.

"Bestämmelsen i paragrafens 13 kap. 3 § RB, utredningens
anmärkning andra stycke andra meningen, enligt vilken yrkandennyai vissa fall får framställas i högre innebärrätt, inte heller hinder

taleändringen, eftersommot tvistens6prövningi TR:n denär första

ilomitplsspröymngense 1990NJA 6 0 och Fitger, Rättegångsbalkens
s : a, .

27 ÃktenskapsbalkenSe Tottie, 549.m.m. s.

28 Se Teleman, 266.a.a. s.

29 Se Walin, 241.a.a. s.
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Vad saken gäller är den föreliggersåledesrätt enligt RBom som
ändra väckt talan skallatt prekluderad efter utgångenen anses avklanderfristen självasätt väckarätten talan.attsamma som

I rättspraxishar enligt RB låten taleändring fått göras ävenen
efter talefristen detutg gällt talannär återvinnin itn en av ex om
konkurs klander arrendesyn NJA 1990 336 19och 0NJAoc av s

660. I mål klander skiljedom det däremot enligtär vads om av somframgår HD:s beslut 16d 1996dec i mål O 4519/94 möjligtav
öra sådan taleändring.att en

rättsfallen fram år frågan torde få lösas utifrån tolkningattv en
vare enskild talefrist. En utgångspunkt för tolkningenav rege om

öra taleändring tillåtenatt enligtär RB fårsynes görasvara en som
efteräven talefristens utgång, inte särskilda ändamålsskäl italarom

riktning.annan
Ett skäl tillåta sådan taleändring skulle i förevarandemot att fall

kunna bodelningen hade vunnit laga kraft iatt de delar den intevara
klandrats. Emellertid får huvudregeln bodelnin inteattanses vara en
vinner laga kraft partiellt eftersom de olika delarna i bode ningen
ofta hänger så nära de i verkställighetshänseende inte kanattsamman
skilas från varandra. Att bodelningklandras kan också få till följden

delningen återförvisas till bodeatt ningsförrättaren och bodel-att
ningen ändras också i sådana delar inte har klandrats. Se Tottie,som
Aktenskapsbalken 549 och 553f.s

Mot bakgrund den angivna ordningen finner HD i linje med denav
princip kommit till uttryck i de ovannämnda rättsfallen skälsom
saknas i mål klander bodelningatt denänom anta annatav att somhar klandrat bodelningen efter klanderfristensäger rätt utgång,att

mledberörda begränsning enligt 13 3kap § RB, ändra sin väckta
an."ta

Svarandens möjligheter föra in material iatt nytt processen

Vilka möjligheter har svarande enligt dagens regler föra inen att
material i klanderprocess Kan svaranden själv klandra skifteten utan att
föra in yrkanden och grunder, skulle bestämmelser anslutnings-egna om
klander inte sig meningsfulla.te

klanderprocessEn avseende bodelning/arvskifte skiljer sig såtillvida
från andra bodelningen/skiftet ändras i del det oftaattprocesser, om en
för med sig töljdändringar i andra delar bodelningen/skiftet, ävenav om
dessa ändringar inte omfattas kärandens yrkande. Detta ärav en
nödvändig följd alla delarna i bodelning eller iatt arvskifteav etten

Ändrarhänger ihop. i del, ändras ofta förutsättningarna förävenman en
övriga delar. klanderprocesserI arvskiften förstärksrör dettasom
ytterligare i de fall det flerär eftersomän två flera lotterparter,
påverkas.

3° NJA 1996 751.s
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För svarandena i klanderprocesser kan det därför ñmias behovett av
i fall reservationsvis,att, få föra invart material avseende andra delar
bodelningen/skiftet denän käranden klandrade.av Exempel: Aav

klandrar arvskifte och yrkar han skall fåett bilen sinpå lott.att B och
C bestrider A får framgång med sin talanatt B skall hamen menar om
moraldockan sin lott och C soffgruppen på sin. Frågan dåär Bom
och C har framställarätt sina yrkanden,att de inte självatrots att
klandrat.

Frågan svarandens möjlighet föra in yrkanden i klander-om att
diskuterades minoriteten i rättsfallet 1983NJA 635.processen av s.

Målet handlade bl.a. frågan bodelning kan vinna laga kraftom om en
Majoritetenpartiellt. fann inteså fallet,att närmareutan attvar men

belysa de processuella grundförutsättningarna. Minoriteten, komsom
till slut, uttalade följande.samma

"Bodelnin skiftesman har, såsom framhållits i rättsfallet NJAgenom
1978 13 karaktären judiciell förrättning utmynnande is av en ett,beslut blir bindande för I rättsfallet erinras ocksåsom parterna. ominnebörden bestämmelsen 19att i ka 15 2§ AB harav st ansetts

tillgångarna i boet inte fåratt förränämnas klandertidenvara u
obegagnadgått till ända eller lagakraftvurmen dom i skiftesfrågan
före igger. Som principiell utgångspunkt vid bedömningen avförevarande mål måste i överensstämmelse härmed gälla, påatt enbodelning lgá-undadfordran dvs fordran enli bo-partenen som ena-delningen erhållit den andra inte förfaller till betalning örränr -bodelningen har laga kraft.vunmt

Fråga uppkommer emellertid, inte bodelning lika välom en somdom kan ha vunnit laga kraft i sådan del,en inte äranses somföremål för något ändringsyrkande. Har talan fullföljts endast mot endel dom, fär domen i övri det kan ske,när verkställasav en somkraftvunnen, örordnas med anlednin denannatom av
föllildatalan se 3 3 2§ UB. Bode ning kanstnumera

visser gen inte tvångsvis verkstä las därpå grundat dom-utan ett
stolsavgörande. Eftersom bodelning skiftesman i vissa andraenom
hänseenden jämställtshar med omstol meddelat avgörandeseett av

1978NJA 132utom även 1980 320NJA 1982och 24, liggers s sdet likväl till handsnära skiftesman förrättad bodelningatt anse en av
kunna vimia laga kraft i sådana delar inte berörs ldandertalan.som avOmständigheterna kan till och med sådana begränsningenattvara avklandertalan bör få verkan mellan träffadsamma parternasom en
lfåârâillcrtinggodta skiftesmannens bodelningatt i övrigt partiellom som

0 e mng.
Enligt vår mening får alltså frånutgå bodelning kanattman en

vinna laga kraft partiellt. Därvid måste emellertid räkna med attman

31 JustRm Höglund, Vängby och Heuman.

32 lustRzn Ulveson och Ehrner.
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härför praktiskautrymmet skäl mycket begränsat.är De olikaav
delarna i bodelning hänger ofta så nära denen delenattsamman enainte i verkställighetshänseende kan skiljas från den andra. svaranden
i klanderprocessen kan med anledning kärandens talan komma attavframställa yrkanden föranleder ändrarätten bodelningensom att även
i sådana delar inte har angripits käranden. Och i fallsom mångaav
måste det framstå ovisst, inte kommerrätten be sigsom om att agnamöjligheten återförvisaatt ärendet till skiftesmannen.av amman-fattningsvis kan sägas förutsättnin föratt bodelning haattar anse envunnit laga kraft partiellt torde före igga endast i ganska speciella
situationer, främst sådana där ldandertalan detalj utanavser ensamband med övriga delar."

Om minoritetens uppfattning speglar rättsläget, kan alltså svaranden i en
klanderprocess med anledning kärandens talan komma framställaav att
yrkanden föranleder rätten ändra bodelningensom iatt även sådana
delar inte har angripits käranden.som av

Domstolens avgörande

Domstolen kan välja själv saken elleravgöraatt återförvisa ärendetatt
till bodelningsförrättaren/skiftesmannen. Vilket väljs beror bl.a. påsom
omfattningen ändringen.av

Om domstolen kommer fram till värdet beträffande vissatt egendom
är vad skiftesmannenett än funnitannat och storleken på den skiftes-att
likvid har i följd däravpart ändras,som att utge kanskeen domstolen
själv i sitt domslut fastslår ändringarna i skiftet se hovrättens dom i
rättsfallet NJA 1985 140.s.

Kommer domstolen däremot fram till skiftet skall ändrasatt så att en
vid tvångssldftetpart inte fått lott i varje slagsom egendom skall fåav

sådan lott, föranleder detta säkert hela skiftet i princip fåratt göras om
och skiftet därför måste återförvisas till skiftesmannen se tingsrättens
och Högsta domstolens domar i 1987rättsfallet NJA 943.s.

Återförvisning

Om skiftesmannen får ärendet återförvisat till sig, inställer sig frågan
vilken handlingsfrihet han har i förhållande till det första skiftet.
Förarbetsuttalandena, praxis och doktrinen tiger på denna punkt.

Klart dockär skiftesmannenatt bundenär beträffande den eller de
frågor domstolen avgjort. Har domstolen värderatsom viss egendom till
visst belopp, hanmåste naturligtvis utgå från det beloppet vid skifte

två. Likaså måste han tillnummer lott irätt varje slagpartge en av
egendom domstolen kommit fram till detta.om
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Naturligtvis kan det vid det skiftetandra frågeställningaruppstå nya
inte varit aktuella vid det första skiftet eftersom förutsättningarnasom

då annorlunda. Detta torde kunna föranleda de inblandadevar att
framställa önskemål fördelningen egendomen utifrån denya om av

förutsättningarna.senaste
Även den grundläggande processuella utgångspunkten börom attvara
klandersvarande kan få ñnna sig i bodelning eller arvskifte i inteen att

klandrade delar fast,står ñnns alltså stöd i såväl praxis doktrin försom
svarandens möjlighet i praktikenatt frågoratt belysta iattanse

klanderprocessen betydande,är han själv från ldander.avståtttrots att

Antalet klandegprocesser

Vid Stockholms tingsrätt inleds ungefär tio klanderprocesser åretom
rörande arvslcifte. I Göteborg och Malmö väcks endast någon enstaka
klandertalan varje år.

Möjlighet till anslumingsklagan i andra fall

När talar möjlighet till anslutningsklagan tänker i förstaman om man
hand på reglerna i rättegångsbalken anslutningsvisrättparts attom
överklaga tingsrättens dom i tvistemål och brottmål. I övrigt institutetär
relativt främmande i svensk Nyligen infördesrätt. emellertid tillrätten
anslutningsldander i jordabalkens regler vid arrende.om syn

Rättegångsbalkens regler anslutningsklaganom

50 kap. lI § RB stadgas vill överklaga tingsrättens domatt parten som
i tvistemål skall göra det skriftligen. Skrivelsen skall in tillges
tingsrätten. Den skall ha kommit in till inomrätten veckor från dentre
dag då domen meddelades.

Om överklagat tingsrättens dom, har enligtpartenena motparten
50 2kap. § RB rätt överklaga domen inom vecka från dem dag dåatt en
den i l § angivna tiden gick Ett överklagande gjorts undter sådanut. som
tid förfaller, det första överklagandet återkallas eller skälarnnatom av
förfaller.

Motsvarande regler gäller för brottmål, 5l kap. l 2 §§och RB.se
Däremot saknas möjlighet till anslutningslclagan vid överklagande av

tingsrätts beslut 52 kap. RB och vid överklagande hovrätts dom ochav
55beslut 56och kap. RB.
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Såvitt gäller besvär torde orsaken enligt Welamson helt enkelt
väsentligen den avgöranden vilka skall överklagasatt med dettavara
rättsmedel normalt inte emot.kan gå båda Vid sådanaparterna
avgöranden har sålunda regelmässigt endast intresse ochpartenena av
överhuvud möjlighet till överklagande och hans beslut i fullföljdsfrågan

därförär inte avhängigt något ställningstagande,motpartensav menar
Welamson. Undantag kan väl förekomma torde enligt denne saknamen
större praktisk betydelse.

När det gäller revisionsförfarandet måste, Welamson säger,som
skälen helt andra. Nya lagberedningen föreslog reglervara om an-
slutningsrätt iäven revisionsmål, medan de lagförslagen intesenare
innehöll någon motsvarighet härtill. Processlagberedningen uttalade att
möjligheten till anslutning "torde beträffande högsta domstolen i endast
ringa förhindramån "34onödig fullföljd.

Jordabalkens regler anslutningsklanderom

I jordabalken finns sedan den 1 1996januari regel anslutnings-en om
klander för visst fall. arrende.Den gäller klander vidav syn

När arrendeställe avträds skall det 9enligt kap. 23ett § JB göras en
avräknirg mellan jordägaren och arrendatorn. Om inte avtalatsannat
skall avrälaiingen grundas på Synen skall förrättas minst tvåsyn. av
synemär. Vid skall allt hör till arrendestället undersökas. Omsynen som

nte godtar kan hanpart klandra den.en synen
Regler klander 9finns i kap. 28 § JB. Part inte ärom av syn som

nöjd mej får klandra den väcka talan den andraattsynen motgenom
inom månad frånparten det synehandlingen delgavs honom. Omatten

den har klandrat får ocksåparten klandraena motpartensynen, synen,
den för honom gällande tidentrots att för klander har gått En sådanut.

klandernlan skall väckas inom detmånad från delgavsatt partenen
stämning med anledning den första klandertalan. finnsHär alltsåav en
möjlighet till anslutningsklander.

33 beträffande det följande Welamson, anslutningsvadOm 1953,etc.,
64s.

34 S: Förslag till rättegångsbalk SOU 1938:44 565.s.

35 s 1995/96:43 19 ff.prop. s.

SOU98:1110
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Bedömning

Fördelen med regler anslutningsldagan brukar i allmänhet beskrivasom
följandepå Ensätt. egentligen såär nöjdpart med domsom attpass en

han inte vill överklaga inte någon det behövergör medpartom amian
regler anslutningsklagan inte överklaga domen "för säkerhetsom skull"

kan då lugntutan avvakta och någon verkligenpartse om amian
överldagar. På försvinnerså sätt antal onödiga från dom-ett processer
stolarna.

Som utredningen emellertidär antalet klanderprocesserangett ovan
inleds år rörande arvskiften mycket litet.som Med utredningensper

förslag höga krav på dem till dödsboförvaltare kommerom utsessom
troligen klanderprocesserna bli färre.än Redan bakgrund häravatt mot
kan därför isättas fråga bestämmelser anslutningsklanderom om
behövs. Utredningen vill emellertid också framföra följande processuella
synpunkter.

Såvitt utredningen kan utläsa gällande rätt är svarandens ställningur
i klanderprocess i praktiken i vissa avseenden likvärdigen med hanatt
själv klandrat. I klanderprocess avseende bodelning/arvskifte finnsen
betydande möjligheter för svarande klandertalan fåatt utanen egen
andra delar bodelningen/arvskiftet prövade omfattasänav som av
kärandens klandertalan. Skälen till detta bodelningensär eller arvskiftets

där bedömningnatur, eller prövning i viss del har nära samband meden
de Övriga delar ingår i delningen eller skiftet. Endast talansom om en

klart avgränsad detalj, torde grundförutsättningavser fören en
anslutningsklander föreligga. Dessa fall torde undantagsfall.vara rena
Med hänsyn härtill får det anslutningsklander inte har deattanses stora
fördelar sina håll gjorts gällande. Härmed faller grundför-som en
utsättning för införa institutet.att

En ordning med anslutningsklander också rad processuellareser en
frågor har göra med beräknandetatt fristen för anslutnings-som av
klandret.

Beträffande tingsrättsdom löper överklagandefristen från dagen dåen
domen och det därförär också lätt förutsäga under vilken tidges att en
anslutningstalan måste väckas för kunna till prövning. Vidatt tas upp
klander arvsldfte förutsättningarnaär inte desamma. Här räknasav
möjligheten klandra från delgivningenatt skifteshandlingen. Fråganav

då frånär vilken tidpunkt anslutningsfristen skulle börja löpa. Man kan
tänka sig olika lösningar.

En lösning är låter fristen löpa frånatt det klanderfristen förman att
den klandrar går Det innebärsom ut. och domstolatt partman som
skulle behöva hålla reda på de olika delägarnanär blir delgivna för att
kunna när anslutningsfrist börjarveta löpa och den löptnär Demiaen ut.
lösning därförär inte bra.
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En lösning är i arrendefallen låter fristenatt förannan man som
anslutningsklander börja löpa självnär blir delgivenpartman som
stämningsansökan. Eftersom det i klanderprocesser kan ñnnas många

kan fristerna förparter, anslutningsklander domstolens synvinkelsett ur
bli svåröverskådliga även med denna lösning.

Sammanfattningsvis utredningen med hänsyn till vadanser som nu
redovisats bestämmelser anslutningsldanderatt vid bodelning ochom
arvskifte skulle ha mycket begränsatett värde. Genom föra inatt ett nytt

i dessa klanderprocesser skullemoment redangöra processuelltettman
svårt område ännu svårare. Detta därför enligtär utredningen ingen
framkomlig väg vill effektivisera boutrednings- och arvskiftes-om man
reglerna.
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7 Dödförklaring m.m.

Utredningens förslag: Kriterierna for dödtörklaring ändras.
Är någon försvunnen och detär han död, får hanärutrett att-

dödförklaras omedelbart.
Är det inte den försvunne död, föreliggerutrett äratt det medmen-

hänsyn till omständigheterna kring försvimiandet och vad isom
övrigt käntär hög grad sannolikhet för han död, fårären attav
frågan dödförlclaring tidigast efterår försvimiandet.tasom ettupp

I övriga fall får frågan dödförklaring tidigast fem årtasom upp-
efter försvimiandet.

Ärendena dödförklaring flyttas till Skattemyndigheten.överom

7.1 Inledning

När någon avlider i Sverige gäller följande.
2Enligt § i lagen 1987:269 kriterier för bestämmande män-om av

niskans död ankommer det på läkare i överensstämmelse medatt
vetenskap och beprövad erfarenhet fastställa döden inträtt. Läkarenatt
skall sedan enligt 4 kap. 2-3 begravningslagen 1990:1144 utan
dröjsmål utfärda dödsbevis och lämna det till Skattemyndigheten. När
Skattemyndigheten får dödsbeviset avregistreras den avlidne från
folkbokföringen enligt 19 § folkbokföringslagen 1991:481.

De nämnda reglerna bygger denpå avlidnes kropp helt ellernu att
delvis undersöka.går Om däremot försvunnenatt är och deten person
inte går utreda han har avlidit befararatt att fallet, fårså ärattmen man
institutet dödförklaring tillgripas. Regler detta ñnns i 25 kap.om
Enligt huvudregeln måste den försvunne ha varit borta i tio innanår en
ansökan dödförklaring kan till prövning domstol. Närtasom upp av
domstolen har dödförklarat någon skall denne enligt 19 § folkbokförings-
lagen avregistreras från folkbokföringen.

Även förhållandena sådanaär dödsbevis inte kan utfärdasom att
därför någon kropp inte kunnat återfinnas, kanatt undantagsvis den
fömodat avlidne avregistreras från folkbokföringen dödförklaringutan att
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först skett. Detta kan ske i sådana fall där det ändå klarlagt denattanses
försvunna död. Somär exempel kan nämnas det äratt utrett att personen
i fråga befann sig ombord på fartyg förlisteett utan attsom personen
kunde räddas. Detta förfarande tillämpades vid Estoniakatastrofen.

Enligt direktiven finns behov reglernaöverett dödför-attav se om
klaring, främst för undersöka tidsfristerrxaatt kan förkortasom men

föräven möjligt förfarandetgöraatt mindre komplicerat detom än är
i dag. Vidare behöver enligt direktiven förhållandet mellan dödförklaring
och folkboäringslagens regler avregistrering föregåendeutanom
dödförklaring över.ses

Nedan följer beskrivning gällande regler och referaten någraav av
aktuella rättsfall avsnitt 7.2. Därefter redogörs för nordisk avsnitträtt
7.3. Slutligen följer utredningens överväganden avsnitt 7.4.

7.2 Gällande rätt

7.2.1 Historik

Tidigare famis regler dödförklaring i förordning från 1854,årom en
huru förhållas bör med egendom, tillhört den, vilken längre tidsom
varit borta, låta höra sig.utan att Detta den första svenskaav var
författning innehöll regler dödförklaring. Förordningen byggdesom om

Äldrepå lagberedningens förslag till ärvdabalk.
Enligt förordningen kunde ansökan dödförklaring göras när någonom

varit försvunnen i tjugo år. Hade den försvunne veterligen blivit
livsfarligt sårad i krig, befunnit sig ombord på fartyg då det förgicks
eller varit i sådan livsfara och visste inte han blivitamian attman
räddad, fick ansökan dödförklaring emellertid göras redan efter femom
år. Samma tidsfrist gällde den bortovarande skulle nittioöverom vara
år gammal han vid liv.om vore

Rätten skulle i de allmänna tidningarna kungöra kallelse på denen
bortovarande gånger. När dettre gått efterår den sista kallelsen ñckett

dödförklararätten den bortovarande.
De gällande reglerna dödförklaring, med huvudregelnu om en om en

tioårig presumtionstid, tillkom lagennär boutredning och arvskifteom
infördes 1933.år Bestämmelserna överfördes sedan till ärvdabalken när

Årdenna trädde i kraft år 1958. 1981 gjordes två justeringari 1 Då
infördes möjligheten ansöka dödförklaring redanatt efter år,treom om
det är antagligt den försvunne befann sig iatt livsfara hannär senast
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veterligen i livet. För de fall det försvunneär den befannvar utrett att
sig i livsfara, kortades tiden från till år.tre ett

ÄB7.2.2 Reglerna i 25 kap.

Ansökan dödförklaringom

ÄB25 ÄBI kap. finns regler dödförklaring. 25I kap. 1 § stadgasom
bortanågon är och detatt sedan han veterligen vid livom senast var

törflutit tio år eller, han skulle sjuttiofemöver år gammal, femom vara
år, ansökan får göras hans dödförklaring. Kan det denantasom att som

bortaär befann sig i livsfara då han veterligen i livet, fårsenast var
Äransökan sedangöras har förflutit.år det han befann sigtre utrett att

i livsfara, får ansökan dock sedangöras har förflutit.årett
Som exempel fall där det måste den försvtmneutrett attanses

befann sig i livsfara departementschefennämner den forsvunneatt var
ombord på fartyg har undergått såvittett känt någonutan attsom
räddats eller han inblandad i strid eller någon farligvar en annan
situation krigunder ett

Ansökan dödförklaring får den bortovarandesgöras make,om av
arvinge eller kan bero dödförklaringen.rätt Ansökan görsannan, vars av
hos i denrätten där den haftbortovarande hemvistort inom riketsenast
eller, behörig domstol inte finns, Stockholmshos tingsrätt 25 kap.om
2 § AB.

undersökningAv den utredningen framgårgjort vanlig orsakatt en
till ansökan dödförklaring är har försvunnit tillatten om en person
sjöss. Det förekommer också fall lämnatdär sitt hem fören person att
uträtta vardagligt ärendeett aldrig kommit En undertillbaka.men annan

allt vanligareår dödtörklaringsärende inleds medsenare typ attav en
flykting kommer till Sverige för folkbokföringsmyndighetensom uppger

maken död. Saknasär iatt sådant fall stöder dettautredningett som
påstående antecknas flyktingen gift folkbokföringen.i Flyktingensom
får sedan sigvända till domstol med dödförklaringansökanen om av

1 Se 1980/81:48 s.43.prop.

2 Utredningen har igenomgått ärendena dödförklaring under årenom
1994-96 vid tingsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utredningen
har också inhämtat uppgifter från RSV.
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maken. Först sedan domstolen dödförklarat maken kan flyktingens
civilstånd ändras i folkbokföringen.

Handläggningen hos domstolen

ÄBDet ankommer enligt 25 kap. 3 § på domstolen höra den borto-att
varandes make denne vistas inom riket, hans närmaste fränder,om

kan ha haft underrättelseantas den bortovarandeannan senastsom om
Skattemyndigheten ochsamt polismyndigheten i den där hanort senast

hemvistägt inom riket.
ÄBHar sådan tid i 25sägs kap. 1 § förflutit och framkommersom

inte den bortovarandeatt avlidit, skall utfärdarätten kungörelse om
ansökningen. Kungörelsen skall också innehålla kallelse på den borto-en
varande viss dag, inteatt måsenast tidigaresättas än år därefter,som ett
anmäla sig hos rätten. Därutöver skall kallelsen innehålla anmaningen
till kan lämna upplysning i ärendet inomenvar som tidatt samma
underrätta domstolen, 25 kap. 4 §

Beslut dödförklaringom

Har den i kimgörelsen fastställda dagen gått till ända, skall rätten, om
ÄBsådan tid 25i kap. 1 § förflutenär och densom anges vet attman

bortovarande avlidit, förklara han skall för död. Han skallatt dåanses
ha avlidit, ÄBi fall 25antas i kap. l § första meningen vidsom anges

utgången den månad då angivna tid gick till ända eller, i frågaav nyss
bortovarande fyllt sextiofem inte sjuttioom år hansom närmen

veterligen sist vid liv, vid utgången den månad under vilken hanvar av
skulle ha fyllt sjuttiofem år i fall enligt andra eller tredjesamt,
meningen i paragraf, på den dag eller, dagen inte känd,samma ärom
vid utgången den månad då livsfaran förelåg respektive kundeav antas
föreligga. I besluträttens skall vilken dag sålunda äranges att antasom

ÄB.såsom dödsdag 25 kap 5 §
Rätten skall enligt KK 1924:475 meddelanden från domstolang. om

dödförklaringar skyndsamt underrätta Skattemyndigheten beslutetom om
dödförklaring. Skattemyndigheten avregistrerar sedan den dödförklarade

folkbokföringen enligt 19 § folkbokföringslagen. Enligtur uppgift från
RSV avregistreras i hela landet 25ungefär åretpersoner om som en
följd domstolsbeslut dödförklaring.av om

Då enligt lag tid skall räknas från dödsfall skall, där dödförklaring
skett, tiden räknas från det beslutet laga kraft, 25 kap. 6 §vann
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Äterbäring egendomav

domstolsEn beslut dödförklaring upphäver inte den försvunnesom
rättskapacitet, särskilda honom tillkommande rättigheter eller andra till
hans knutna rättsförhållanden Beslutet dödförklaring innebärperson om

den försvunne skall död, dvs. förklaringen grundläggeratt anses som en
presumtion han död ochär han dött vid viss tidpunkt. Närmareatt att en
bestämt presumtionens innehållär såväl han levt intill denna tidpunktatt

han då upphört leva.att attsom
Den i beslutet angivna presumtionen kan motbevisas. Lagstiftarens

meningen institutetmed inte förhindraär någon åtnjutaatt att en
rättighet behörigen kan styrkas endast regleringutan attsom ge en av
rättsläget för det fall ovisshet råder huruvida lever eller ären en person
död. Skulle det visa sig den dödförklarade lever faller givetvisatt
presumtionen. Någon särskild talan dödförldaringens hävande iärom
och för sig inte nödvändig. Skulle undernågon åberopande dödför-av
klaringen förvägra den återkomne hans kan dennerätt, hinderutan av
dödförklaringens laga kraft i särskild rättegång sina anspråkgöra
gällande, utgivande elleregendom betalning fordran. Ent.ex. av av
dom i sådan vinner till frånrättegång skillnad formligtetten upp-
hävande dödförklaringen rättskraft mellanendast Det kanparterna.av

den anledningen utverka dödförklaringenspraktiskt attav vara upp-
hävande, den återkomnes identitet blir dragen i tvistemål.t.ex. om
Domvillobesvär enligt 59 rättsmedelkap. RB eller enligt 58 kap. RB
kan användas i vissa fall.

Dödförlclaringens bortfaller vidarepresumtionsverkan det visar signär
den dödförklarade avlidit vid tidpunkt än den angivits iatt annan som

Ävenbeslutet dödförklaring. fallsådanti har presumtionenettom
med faktmn vidare till förgrundersatts läggasett är ägnatutan attsom

rättslägets bedömande. De dödsfallet rättsverkningamabetingadeav
skall alltså, bl.a. med hänsyn kvarlåtenskapen,till succession såvitti
möjligt genomföras rubbningar dödförklaringentill följd ochutan av
åtgärder hakan vidtagits med stöd denna.som av

ÄB25I kap. 7 § finns egendom förstadgande återbäringett avom
falldet det visar sig den dödförklarade följdliv. Envar tillvidäratt som
dödförklaringen har tillträtt den Sammaegendom skall åter.då bäraav

regel gäller, det visar sig den avliditdödförklarade har vidattom annan

3 LagberedningensSe ñrslag till lag arvskifteboutredning och SOUom
1932:16 604s.
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tidpunkt denän antagits dödsdag och med hänsynsom därtillsom annan
berättigadär till kvarlätenskapen.
Har egendom skall återbäras överlåtits tillsom är denneävenamian,

återbäringsskyldig han inte i god då hanom åtkomtro egendomen.var
När egendom återbäres skall också avkastningutges belöper påsom

tiden efter det innehavaren ägdekunskap bättreatt tillvann rättannan
egendomen eller han delgavs stämning. Har han haft nödig kostnad för

Ävenegendomen skall den ersättas. nyttig kostnad skall ersättas denom
inte gjordes under tid Utgörs egendomensagts.som penning-nyss av
belopp skall beloppetränta på erläggas enligt 6 § räntelagen 1975:635
från den dag innehavaren kunskap ägde bättreattvann tillrättannan
beloppet eller stämning delgavs honom.

Bestämmelsen ÄBi 25 kap. 7 § endast den dödförklaradesavser
egendom. Däremot innehåller bestämmelsen ingenting vad t.ex.om som
skall hända med livförsäkring utbetalats elleren pensionsom en som
utgått. Enligt Lagberedningen det emellertid även särskiltvar utan
stadgande klart återbetalningatt skall ske i sådant fall. Enligtett
reglerna i lagen 1962:381 allmän försäkring skall dockom åter-
betalning endast ske i stiutationer där någon medvetet har uppburit efter-
levandepension därtillfrättutan Den allmänna principen åter-om
kravsrätt för den betalar i den felaktigasom ut be-pengar tron att
talningsskyldighet föreligger condictio indebiti har också i rättspraxis

ha undantag,ansetts bl.a. i situationer där den fått utbetalningensom
varit i god ochtro har förbrukats.pengarna

Om den dödförklarade gift och hans make har gift sig eftervar om
beslutet dödforklaring och det visar sigom den dödtörklaradeattsenare
lever föreligger tvegifte. I sådan situation får de inblandade självaen
välja vilket Äktenskapskillnadenäktenskapen skall upplösas.av som
behöver i detta fall inte föregås ÄktB.betänketid se 5 kap. 5 §av

Rättspraxis m. m.

Den fråga vållat tillämpningssvårigheterstörst isom praxis detär ärom
eller antagligtutrett den bortovarande befunnitatt sig i livsfara hannär
sågs i livet. Högstasenast domstolen har i fall dennaprövat fråga.tre

Härutöver finns hovrättsavgöranden.ett par

4 Se 16 kap. 10 § och 20 kap. 4 lagen§ 1961:381 allmän för-om
g.
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Rättsfallet 1977NJA 118s.

I detta rättsfall omständigheterna följande. Anna-Lisa Nilssonvar
ansökte dödförklaring sin 21 1976.Einar Nilsson januaridenom av man
Fredagen den 22 1972september omtalade Einar förNilsson sin hustru

han ämnade cykla till familjens och tillbringa helgenatt ut sommarstuga
där för vila sig efter 23ansträngande arbetsperiod.att Denupp en
september åkte Anna-Lisa Nilsson själv till förut sommarstugan att
överlämna och tidning till maken. Hon fann då låstmat att stugan var
och motorbåten borta och maken givitatt sig påantog att utvar en
ñsketur. Efter några timmars återvände hon tillväntan bostaden i
Hudiksvall. När hon 24den september återkom till sommarstugan var
båten fortfarande borta och den hon tidigare lämnat till sin makemat var
orörd. Samma dag gjorde hon polisanmälan.

Polismyndigheten utfärdade intyg i ärendet. Av det framgick bl.a.ett
följande. 23Den 1972september anmäldes plastbåt dagatt en samma
påträffats cirka 300 Sandreveln i Hudiksvallsfjärden.öster Båtenm om
hade fastnat i lina till utlagd nätvåle. I båten fanns bl.a. bagen en en
innehållande jacka och flaska med mindre mängd brännvin.en en en
Båten identiñerades Einar OmfattandeNilssons. spaningar ochsom
draggningar blev resultatlösa. talade förNågot änattsom amian person
Einar Nilsson fört båten eller Einar Nilsson det hela forut att arrangerat

dölja frivilligt försvinnande hade icke framkommit. Vid tiden föratt ett
Einar Nilssons försvinnande nordöstligvinden till västlig medvar en
styrka varierande 2mellan 8och m/sek.

majoritet5Högsta domstolens framgickfann intedet utred-att av
ningen Einar Nilsson befann sig i livsfara hannär veterligenatt senast

i livet. Eftersom förflutit däreftertio inte hadeår kunde ansökanvar om
dödförklaring inte till prövning.upptas

justitieråd°Ett skiljaktigt fick framgåoch anförde det attvar att anses
Einar Nilsson farit med båten hållas for visstdet kundeut samt att att
det under båttärden inträffat något Nilsson hamnatmedfört Einarattsom
i livsfarlig situation. Ansökan därfördödförklaring kundeen tasom upp
till prövning.

5 lustRzn Alexanderson, Bergsten, Gyllensvärd och Sven Nyman.

° Fredlund.JustR
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Rättsfallet NJA 1980 44s.

Ragnar Blomkvist försvann den 8 juli 1972. Hans barn ansökte attom
han måtte dödförklaras. De åberopade han, då han veterligenatt senast

i livet, befann sig i livsfara ochvar än förflutitåratt därefter.tremer
Av till ansökningen fogade handlingar framgick Ragnar Blomkvist,att

vistades på Kurön i Mälaren, kvällensom på 8den juli 1972 begav sig
i mindre,ut öppen båt, utrustad med utombordsmotor.en Han hade

uppgivit han skulle ñskaatt och eventuellt gå Södertälje. Dagenmot
efter återfanns båten drivande och nedvänd. Högsta domstolensupp-
majoritet7 uttalade följande.

"Till stöd föráåøåståendetRagnar Blomkvistatt kvällenpå den dag, d
8 juli 1972, han veterligen i livet, begav sigsenast sjönpåvar uti öppen mindre båt har inte kunnat åberopasen nå iakttagitatt onhonom båten. Med hä till omständigheterna1 får pås endet likväln

för Avtas förhålgott. andet båten påföljande daatt återfanns
drivande och nedvänd kan emellertid inte med tillräcupp- grad avsäkerhet slutas Ragnar Blomkvistatt vid något tillfälle i samband med
båtfärden befann sig livsfara. Inte heller vad eljest förekommit1 somi målet, rörande exempelvis väderleksförhållandena, anledning tillgersådan slutsats. På grund härav ochen depå domstolarna i övrigtavanförda skälen kan ansökningen dödförklaring inte tillom upptasvidare behandling."

justitierådTvå skiljaktiga och yttrade.var

"Av utredningen fram Ragnar Blomkvist kvällenatt på 8d uli
1972 från Kurön i Mälaren begivit sig på ñsketur i minut en en e,öppen båt, utrustad med utombordsmotor, båten på för-samt att
middagen påföljande dag återfunnits drivande och nedvänd.upp-
RagnarBlomkvist har alltsedan båtfárden varit försvunnen.

ill i saken upprättad polisrap ñmis foåaden redogörelseort en avden poli rsonal bärgade den åt Ra lomkvistsom Avanvänt.rdenna ogörelse framgår, båten åte tsr att Lönnvikennära vid
Ekerön, det under kvällenatt och dessförinnan blåst först frånnatten
västnordväst och sedan från sydväst enligt polispersonalensamt att
trolig olyc lats varit belägen mellan Kuröns sydöstra udde och
Bornhuvuds sistnämnda slutsats innebördr. olyckanär attvars-antagits ha inträffat å ö fårpet vatten grundad påantagas vara-vind- och strömförhå lan en.

Sökandena har framhållit, anledning saknasatt misstänkaatt attRagnar Blomkvist händelseutvecklingen förarrangerat ordnaatt ettfrivilligt försvimiande. Härtill må antecknas, Ragnar Blomkvist vidatt

7 JustRm Gyllensvärd, Höglund och Palm.

8 .lustRzn Mannerfelt och Sterzel.
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ifrågavarande tid såsom änkling hade omvårdnaden sina tvåensam om
5barn, då och 13 gamla.årstayn

tilled hänsyn de anförda omständigheterna får det hållas förnu
visst under båtfárden inträffat medförthändelse Ragnaratt atten som
Blomkvist råkat i livsfara. "

1995Rättsfallet 39NJA s.

dettaI fall ansökte Solveig dödförklaringV sin sambo Kennethom av
C. Hon påstod det han befann sig i livsfara hanatt närutrett attvar
försvann och halvt tidigare. anfördeår Hon till stöd för sin talanett ett
bl.a. följande. Kenneth C vid tiden för försvinnandet anställdvar som
förste maskinist hos norskt rederi, Swan Shipping AS. Natten mellanett

20den 21och den juli 1992 Kenneth C ombord på skeppet MVvar
Swan River från i Belgien till Santosväg Antwerpen i Brasilien.
Skeppet befann sig många dagsresor från land. kvällen 20På den juli
1992 tittade Kenneth C tillsammans med andra videoñlm ipå ett
samlingsutrymme. tillDärefter gick sjökapten Ulf A sin hytt. Efter en
liten komstund Kenneth glödlampor,C dit och överlämnade två varefter
han gick sin hytt. 04.05 21 1992Kl. den julinästamot morgon
saknades Kenneth C personalsinpå Då tillgått hans hyttpost.
konstaterandes han inte fanns söktesdär. Båten igenom flertalatt ett
gånger. I Kenneth Czs inte användhytt undersängen Pånatten. ettvar
litet bord låg hans ocharmbandsur, nycklarcigaretter, ordentligttändare
ditlagda. En sjöförklaring förrättades demaa kunde integenommen
konstateras vilket fartyget.Kenneth C lämnatsätt Ingen annan
båttrafik fanns i närheten.

KennethHovrätten anförde formycket talade C fallit bordöverattatt
och drunknat. utredningenEftersom det inte framgick under vilkaav

omständigheternärmare han emellertid enligtförsvunnit kunde detsom
hovrätten inte styrkt livsfarligbefunnit situation,han sig iattanses en

detta framstodäven dödförklaringantagligt. Ansökan hadeom som om
tidigtdärmed gjorts för och skulle således awisas.

domstolenHögsta fastställde hovrättens beslut.

1963 34SvIT rfs.

E. ansökte i april 1962 sin G.dödförklaring dotter Hanom av
anförde till stöd ñr sin 1958talan majbl.a. följande. 8 anmäldesDen
till polisen i Mora G försvunnit. hade efterforskningar inteHonatt trots

9 IustRm Jermsten, Lars DaneliusK Beckman, Munck, och Regnet.
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kunnat återñmias. Det känt hon skulle börjatatt sitt arbetevar kl.som
06.30 den aktuella dagen gå Noret-bronsetts omkring 03.45.mot kl. I
hennes hade återfunnits dagbok, vilkenrum framgick hon denen av att
24 april 1958 umgåtts med tankar på livet sig. Vidareatt ta hadeav
återfunnits kuvert med påskriftenett "Innehåller sista versen". Kuvertet
innehöll anteckningar daterade dels den 27 april 1958, dels den 7 maj

år kl. 19.15. Av anteckningarnasamma ktmde utläsas G. hade föratt
avsikt livet sig.att ta De omständigheter, under vilkaav hon försvann,
måste bedömas hon befann sig i direktsom livshotandeom situation.en

Av polisens promemoria framgick bl.a. följande. En hade denperson
8 1958maj kl. 03.45 Österdalälven.G Noret-bronsett vidmot En

hade dag 07.30amian kl. frånperson fönstret isamma sin bostad på
östra älvstranden invid Noret-bron svallvågor ochsett vattenstänk, som
uppstått från något föremål, vilketstort från mitten bron hamnat iav

Draggningvattnet. undersökningsamt med hjälp grodmän hadeav
Österdalälvenföretagits i nedströms Noret-bron Gzs kroppmen

påträffades inte.
Hovrätten yttrade i sitt beslut följande.

25"I kap. 1 § AB stadgas ansökan dödförklaringatt borto-om avvarande må för det fall, denne befunnit sig iatt livsfara, då han
veterligen i livet,senast ske efter det år förflutit.var tre Detta
stadgandehar tidigare bestämmelseersatt i 2 § törordn. 27en nov.185 huru förhållas bör med egendom, tillhört den, vilken längresomtid varit borta låta hörautan sig.att Den äldre bestämmelsen avsågavdet fall, den bortkomneatt veterligen blivit i krig livsfarligt sårad
eller befunnit ombord fartyg,på då det förgicks, eller varit i

sådan livs ochamian han blev räddad.ara vet, attman
Det finns i förarbetena till den bestämmelsen icke något,nya somantyder, med densammaatt frångå den uppfattningavsetts att omi ebörden begrceippetlivsfara, kan utläsasav den äldresom texten.urandra sidan har lagtexten erhållit avfattning,en ickenya en somnödvändiggör lika snäv tolknin detta begrepå,en den äldreav somkräva.texten Vid sådant örhållandesynes och intet uttalande

under förarbetena till den gällande bestämmelsen tvingar tillnu annat,bör det stå lagtillämpande myndighet fritten tolka ordet livsfaraatt
på sätt, bästett överensstämmer med den ifrågavarandesom lag-
stiftningens fte.

Det nämn syftet får beredaantagas mölighet tillatt denvara attmed hög grad sannolikhetsom fåren ha ocksåav ött rättsligtantagas
betraktas död.sett Från denna synpunktsom kan det näppeligensett

avgörandebetydelse,vara denav fara för livet, utgörom som enbetingelse tillämpningenör den ifrågavarande bestämmelsen,av
härrör omständigheterttre eller berorav på vederbörandes egetpsykiska stånd. Det avgörande bör i stället vilken gradvara, avsannolikhet föreligger för vederbörandesom dött vidatt visstetttillfälle. Klart uttalade självmordstankar i förening med omständig-
heter, medföra hög grad sannolikhetsom för dessa viden attav ettbestämt tillfälle förverkligats, böra kunna tillfyllest förvara attlivsfara skall ha föreanses
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I förevarande fall finner de tydligt uttalade självmords-HovRzn
tankarna i Gzs dagbok i efterlämnadeoch andra anteckningar
tillsammans med övri föreli gande omständigheter vid hennesa
försvinnande 8 maj 958 hög sannolikhetså Igrad tyda påme av

hon da berövat livet, ovR:n AB:s bestäm-att attsamma anser
melser dödför aring i fal livsfara böra vinna tillämpning."om av

fannHovrätten alltså ansökan dödförklaring skulle tillatt tasom upp
prövning.

1986: 173RH

ÅFöräldrarna till Jacob yrkade skulle dödförklaras. De påstodatt sonen
det kunde han befann livsfarasig i han försvann ochnäratt antas att

Aanförde till härförstöd bl.a. följande. Jacob försvann från Sañnat/t
8Swift den 1983.maj Fartyget 21 1983hade sedan den legat tillmars

ankars internationelltpå utanför Förenade Arabemiratens Östkust.vatten
Avståndet till kusten fleramotsvarade timmars med snabbresa en

Åmotorbåt. Jacob mönstrade 1983fartyget i januari andre-på som
Å8 majDen arrangerades och Jacob deltog i det lagstyrman. regattaen

representerade Sañna Swift. efterföljandeUnder den regattamid-som
Ådagen intog Jacob avsevärda kvantiteter alkohol och vid åter-var

komsten till Sañna Swift kraftigt berusad. Väl ombord började han
uppföra sig underligt, kände omgivningensig hotad och irradeav
omkring i fartygets korridorer imed dragen kniv handen. Befälhavaren,

ochöverstyrmannen maslcinchefen lyckades småningom lugnaså ner
honom, talade honom till och ñck honom lägga sig i sin hytträtta att
och han lovade 21.30-tidenkvar där. Vid ringde telefonen iatt stanna
det obemannade maskinrummet jourhavande tredjemaskinistoch gick dit

Å:sför På ditvägen noterade han Jacob hyttdörratt attsvara. var
Åstängd. Samtalet från Jacob och denne sade: Spring, du denärvar

siste blir "choppad" Tredjemaskinisten svarade det välattman som var
Åbäst Jacob gick och lade sig igen och det lugnt deoch välatt tog att

kunde diskutera problemen Tredjemaskinisten hänfördedag. Jacobnästa
Å:s yttrande samband videoñlmäga med nyligen hadeatt en som man

och innehöll flertalet Tredjemasldnistenmord- och våldsscener.sett som
återvände till sin hytt ungefär kl. 22.00 och konstaterade då Jacobatt
Å:s hyttdörr 23.00och hytten Klockanöppen utlösteatt tom.var var
maskinchefen brandlarmet med avsikt detta uppmärksammapå sättatt

Åbesättningen Jacob försvunnen och försökaeventuelltatt attvar
locka fram honom, eftersom han hade sig. Jacobtrodde gömtattman
Å infann sig tillinte Samlingsplatsen fartyget genomletadesvarpå men
med negativt resultat. Påföljande dag genomsöktes fartyget ochåter
livbåt isattes för leta fartyget. Efterspaningarna resultatlösa.att runt var
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Ombord fartyget Å:spå återfann såväl Jacob och sjömansbokman pass
60 000 kr i kontanter.som ca

Fartygets befälhavare uttalade bl.a. följande. Vid tidpunkten för
törsvimiandet rådde stark ström byig, kraftig vindsamt med krabb sjö.
Det helt otänkbart för någon simmavar i land elleratt till närmsta fartyg

låg 2,5på nautiska milssom avstånd. Farvattnen i området dessutomvar
rika hajpå och andra större rovñskar. Ingen fartygets båtar, flottar,av
liwästar eller livbojar saknades. Ingen lejdare eller lina uthängdvar
över fartygssidan. Sañna Swift i ballast vid tillfället och hadevar ett
fribord 15 höjd varifrån detav svårt klaram, en hoppatt oskadd,var ett
speciellt i mörker. Ingen utlänning identitetshandlingarutan och pengar

kunskap isamt detutan arabiska språket har någon möjlighet hållaatt
sig undan i Förenade Arabemiraten. Enligt befálhavarens mening hade

ÅJacob fallit överbord och drunknat.
Hovrätten fann vid samlad bedömning omständigheternaen vid Jacob

Å:s försvinnande sådana det kundevara att han befannantas sig iatt
livsfara då han veterligen i livet. Eftersomsenast ansökanvar om
dödiörklaring gjorts än år efter försvinnandettre kundemer den därför

till prövning.upptas

7.2.3 Folkbokföringslagens regler om
avregistrering

19 § folkbolçföringslagen

Enligt 19 § folkbokföringslagen 1991:481 skall den avlider ellersom
dödförklaras avregistreras från folkbokföringen. Vad vid tillämp-som
ningen denna lag krävs för utredningav skall avlidenattom man anses
framgår inte förarbetena.av

Har försvunnit och kan deten person antas dödatt är skallpersonen
normalt dödförklaring ske innan dödsfallet registreras i folkbokföringen.
I praxis har emellertid i undantagsfall bortovarande kunnaen ansetts
registreras avliden föregående dödförklaring.som utan Följandeen
situationer kan nämnas exempel.som

1 Om enligt säkra uppgifter befannen sigperson ombord på ett
fartyg förlist under sådanasom omständigheter det måsteatt anses
uteslutet han räddats.att

2 Om befann sig på fartygen person som påett Öppetute vatten
fallit över bord och trots efterforskningar inte kunnat hittas.noggranna

3 Om inför flera vittnen kastat sigen iperson från bro ochvattnet en
sedan inte påträffats.
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4 Om flygplan i bärgas olyckanhavet kunna ochstöttatett utan att
liksom de ombordvarandes identitet säkerhet kunnat fastställas.med har

5 Om avlider världen tillnågon isolerad plats i tillgångpå utanen
läkare i vittnensmånga vilka till och med begravtnärvaro,men
kroppen.

6 Om fallitnågon utför högt eller från flygplan flerabergett ett
ovanför havsytan fallskärm förblir fÖISVIIDJICII.ochtusen meter utan

Beslut direkt avregistrering fattas den skattemyndighet inomom av
verksamhetsområde den försvunne folkbok-eller har varitär senastvars
34förd § fjärde stycket FBL. Skattemyndigheten fattar sitt beslut efter

anmälan eller ansökan 34eller finns skäl till det, § förstadetnäramiars
stycket Ofta initierasFBL. direktärendena avregistrering folk-om ur
bokföringen polisen. Innan den lokala Skattemyndigheten fattar beslutav
i frågan avregistrering sig Riksskatteverket. hittillsDet haryttrarom
inte hänt någon blivit felaktigt avregistrerad.att

När tingsrätt beslutar dödförklaring enligt 25reglerna i kap.en om
ÄB tingsrätten alltid ordentlig bevisvärderinggör det föreliggandeen av
materialet. Handläggningen registreringsärendena hos skattemyndig-av
heten däremot Skattemyndighetensformell. grundasär beslutmer
normalt den bedömningpå bevismaterialet polisen i singjortsomav
utredning, beslutet Skattemyndighetenoch fattas hos har därförsom mer
karaktär registreringsbeslut.av

beslutEtt avregistrering kan överklagas inskränkning i tidutanom
38 § folkbokföringslagen.

avregistreringEn skattemyndighets beslut normaltgodtasom av
domstolar och andra boutredning, bodelningmyndigheter ochså att
arvskifte efter den avlidne förrättas.kan

folkbokföringen,Skulle felaktigtnågon ha avregistrerats ñnns ingaur
regler återbäring den bortovarandes egendom motsvarandeom av
bestämmelsen 25i kap. 7 §

Rättspraxis

praxisDen skattemyndigheterna tillämpar gällersedan vadlängesom
avregistrering försvunna föregående dödförklaringutanav personer
grundar sig följande material.

Rättsfallet 1911 90.NJA s.-
JO:s ämbetsberättelse 1946 167.s.-

13 1983Dom den april Stockholm i målKammarrätten i nrav-
1874-1982.

I samband med Estoniakatastrofen tillämpades också principen om av-
registrering föregående dödförklaring.utan
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ägna NJA 1911 90s.

I rättsfallet NJA 1911 90 omständigheterna följande.s. C Sjunnes-var
ingav för inregistrering tillson Hovrätten Skåneöver och Blekinge en

bouppteckning efter Majoren C G M W Boltenstern. Till ansökan
fogades utdrag död-ett och begravningsboken, enligtur vilket Bolten-

avlidit den 10stern februari 1910. Som dödsorsak drunkningangavs
olyckshändelsegenom över Medelhavet. Hovrätten föreladeresa

pastorni den aktuella församlingen vad legatatt till grund förange som
anteckningen i död- och begravningsboken. Pastorn svarade att
dödsfallet hade anmälts den förolyckades vidav besök påson som
olycksplatsen förvissat sig drunkningsolyckan inte kunnatom men
anträffa den ñrolyckades lik. Enligt bestyrktespastorn uppgiftersonens

flertal intyg,ett vilka framgickav Boltensternav att varit ombord på en
ångare, lOden februari 1910 förlistsom under över Medelhaveten resa
och han därvidatt omkommit. Hovrätten ansåg inte full utredningatt
kunnat åstadkommas Boltensterns död och ansåg därförom inte att
bouppteckningen kunde inregistreras.

Sjunnesson två söner tillsamt Boltenstern anförde besvär. Följande
bevismaterial åberopades:

" l Bref från svenske konsuln i Marseille till Sjurmesson, hvarmed
öfversändes, bl.a. kabinettsfotografi af Boltenstern ochen urklippett,af Hvar 8 dag med afporträtt Boltenstern och hans dotter fröken
Boltenstern.

2 Bref från ångbåtsbolaget till svenske konsuln i Marseille, inne-
hållande, assalgerarlistanatt till General Chanzy, försvann isomhafvet 10 ebr. 910, major Boltensternupptoge från Köpenhamn
och fröken Boltenstern.

3 Ett bref från bolagetannat till konsuln med utdrag ur as-sagerarlistan, deta å Boltensterns ochup fröken Bonumren ten-bifetter,sterns vil enligt i brefvet lämnats i utb te motCooks jett 18,009, utfär i Köpenhamn 19n:r an. 1 10.a4 Intygaf svenske konsuln, fartyget afgått frånatt arseille 9
febr. 19 med Alger såsom destinationsort pffölandedag totaltmenförolyckats, och enligt pålitligaatt, meddelanden ån ngbåtsbolaget,

dykareundersökningarenom konstaterats, intet helst afatt somkundeg bärgas.getsa inre
Ett af bokhållare hos Cook Sons i Marseilleen utfärdadt,

inför svenske konsuln undertecknadt in innehållande: Bolten-g, attoch fröken Boltensternstern besökt Coo kontor 9 febr. omkring11,30 bokhållaren igenkändeatt den förrem.; å omformälda
kabinettsfotograñ och fröken Boltenstern på urkliplâet;Boltensternattinnehaft och förevisat biljetter, utfärdade af Coo kontor i Köpen-
hamn; dessa biljetteratt de enda, nämnda kontor utlämnatvore somñr till Algerpassagerare, med ifrågavaranderestesom båt; samt attaf Cooks tolkar af bokhållarenen tillsagts följa Boltenstern ochattfröken Boltenstern ombord å farty hvilket tolken ocksået, gjort.

6 Intyg tolken, underteckna tiwr konsuln:av Tolken hade 9
febr. och talatsett med Boltenstern, hvilken han igenkände åfotografien. Med Boltenstern dam, tolkenreste igenkände åen som
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urklippet.. befallningPå af sin förmån ledsagade tolken dem till
General Chanzy och utb deras biletter ångbåtsbolagets kontor,åtte
innan de gingo ombord. ombord och förde dem tillolken såg em
deras h fartyg 9Detta det enda, febr. afgick fråntter. var som
Marsei till Alger. Endast fransk tulltjänsteman, hadee en person, en
räddats vid förlisnin en.

3 från fransEtt konsularagenten Minorca i anledning afe
fö från svenske konsuln Boltensterns frökenågan ochangåen e
Boltensterns lik till 10 1910,svenske konsuln aflåtet bref af mars
hvilket innehöll, alla efterforskningar d kare afslutats,att attgenom
nämnda 15 23lik anträffats, af döda endastattpersoners
återfunnits, och af dessa 10 identiñeras.allenast kunnatatt

8 af förordnatsEtt två af HofR:n omhändertagaattpersoner, som
bortkomne 1910i utfárdadtBoltensterns egendom,majoren nov.
intyg, Boltenstem, 1910i an. begifvit sig tillpåatt som resa
utlandet, sedan den tiden icke l tit sig afhöra, och ickedetatt vore
dem bekant, han vid lif. "att vore

domstolenHögsta afuttalade det "på grund handlingar, blifvitatt som
hos K. M. företedda, måste visst, majoren Boltenstemsåsomantagas att
omkommit vid ångaren General Chanzys förlisning i Medelhafvet
10 febr. 1910". Hovrättens utslag undanröjdes därför och ärendet
återförvisades till hovrätten.

JO:s ämbetsberättelse

Östersjön.1944I november gick ångfartyget under iHansa Fråga
uppstod då de vid kundeha omkommit katastrofenantogsom som

i död- och begravningsboken dödför-eller de först måsteupptas om
klaras. Domhavandeni Gotlands därfördomsaga hemställde JO måtteatt

följande:uttala sin i frågan.mening sitt JOI uttaladesvar

8"I kap. l § lagen 9 1933den juni boutredning och arvskifteom
stadgas vidnågon borta och sedan han veterligen sistäratt, om var
liv örflutit tio eller, skulle sjuttiofemår där han årövervara
gammal, fem år, hans dödförklaring. Befannmå ansökan göras om

den bortovarande i livsfara, han veterligen i livet,då senast var
ansökan efterske det förflutit.årtre

§I 4 kapitel tid förfluten, 1 §heter det: Ar sådan isamma som
ochsägs, den bortovarande avlidit, utfärdeutrönes rättenatt

kungörelse ansökningen honom vissmed kallelse å åatt senastom
dag, e må tidigare därefter, anmäla sig hossättas årän rättenettsom
eller lanå domaren.et

w lustRzn K.G. Carlson, Skarstedt, Sjögren Svedelius.Thomasson, och

11 ämbetsberâttelseJO:s ff.1946 157s.
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Om kungörelsens ytterligare innehåll och införande i tidningarna
ärendets vidaresamt behandlingm m bestämmelseräro givna i 4 och

följlande aferi kapitel.para samma
ill d ovannämnda lag lifggeror lagberedningenett den 30avjuni 19 2 avgivet betänkande med örslag till lag boutredning ochomarvskifte I motiveringen till 8 kapm 4 § im. lagförslaget, i härsomifrågavarande del i huvudsak likalydande medvar gällande stad-nu

gande,anförde lagberedningen sid 601 bland följande: Iamiatörevarande stad ande hade såsom förutsättning för kimgörelses ut-fárdande igenangivits, det ickeu c att utrönts, den borto-attvarande avli han måste avliden kunde särskiltanses varainträffa, då den försvunne befann sig i livsfara; fartyg kundeett t exhava förlist under sådana omständigheter, det ñngeatt uteslutet,ansesnågon deatt ombordvarande räddats.av
Av de ombordpersoner, å Hansa vidsom fartygetsvoro under-gång, hava enligt verkställd utredning allenast två blivit räddade. Attde övriga ombordvarande omkommit måste för visst. I den månansesutredning vunnits, att än de båda räddadeannan vidperson ifråga-varande tillfälle medföljt Hansa vid fartygets avgång från Igynäshanm,bör det i överenstämmelse med vad lagberednin kunnaorten autrönt, han avlidit.anses att Då pastorsämbetet i isb efter polis-utredning, utvisande någon vissatt varit ombor å Hansa vidpersonifrågavarande tillfälle blivautan räddad, iatt död- och be avnings-boken antecknat han avlidit,att mig därför astorsäm havasynes etetförfarit riktigt. Därest i fall nämnda beska enhet ansökanav omdödförklarin sker hos domstol, bör därför kungörelse om an-sökningen utfärdas, åtminstone förrän dete visar sig omöjligt attfå anteckning verkställd i död- och begravningsboken den ifråga-omvarande död."personens

Kammarrättens dom

Enligt polisrapporti målet kastadeen sig Berta Hansson den 7 1981maj
i från Lidingöbron.vattnet Spaningsarbete med hjälp polisbåt ochav
dykare igångsattes omedelbart och bedrevs under timmartvåca utan att
Berta Hanssons kropp hittades. Enligt fanns flera vittnenrapporten till
händelsen.

Riksskatteverket yttrade till kammarrätten.

"Fråga är således det den tillom pastorsämbetet lämnadegenom
Eollisrapportenkan utrönt Berta Hanssonanses haratt avlidit.

relativtpporten utförlig redogörelseger en för händelseförloppet.En svaghet är emellertid den inte upplyseratt polisens uppfattningomhändelsen. Det förtjänarom också amhållasatt polisrapportenattinte utvisar sådana omständigheter ldaganden Detsom typenanger avär vittnesmål styrkt hongenom omedelbartatt sjunkit, Hon återkominte till under denytan tid då vittnena kvarstannade på platsen och därbrandkår och polis verkställda efterforskning liksom i tidigareeninlaga den 12 februari 1982 Iakttagaren från Lidin kundekonstatera kroppen ickeatt kom under avsevärd tidsrymd.upp en
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De vittnesmål och omständigheter Xpolisra lämnarportensom
uppgifter dock sådan karaktär RSär ändå detkunnaattom av nner

klarlagt Berta avlidit den 7 1981Hansson maj och kanattanses
antecknas död i Lidingöpastorsämbetet församling utansom av
föregående dödforklaring. "

Kammarrätten ansåg det fick klarlagt Berta Hansson avliditatt attanses
den 7 maj 1981 och hon därför ktmde antecknas dödatt som av
pastorsämbetet föregående dödförklaring.utan

Estoniakatastrofen

Östersjön.28Den 1994september förliste fartyget m/s Estonia i
Närmare fanns ombord. Det kunde snabbt konstaterastusen attpersoner
det fanns praktiskt och psykologiskt behov deett stort attav personer

med säkerhet följt Estonia till havets botten formelltäven kundesom
betraktas döda. Reglerna i folkbokföringslagen kunde tillgodose detsom
behovet.

Inom Rikskriminalen upprättades identiñeringskommission.en
Kommissionen inriktade sitt arbete utreda vilka befann sigpå påatt som
fartyget det förliste ochnär inte räddats. materialDet gick attsom som
få fram kunde olikapå sätt.utom passagerarna se

Många fanns med på passagerarlistan eller besättningslistan och var
anmälda saknade anhöriga.som av

Vissa fanns inte med på passagerarlistan, andra omständighetermen
talade ändå för de befunnit sig ombord. Bevis för detta framkomatt

förhör med överlevande från dent.ex. genom samma resgrupp som
aktuella vid kontroll telefonsamtal skett från färjan viapersonen, av som
personliga mobiltelefoner, vid preliminärboloiingar,kontroll av genom

parkering bil skett i anslutning till färjans avgångatt av osv.
31 1994Den oktober kunde Rikspolisstyrelsen underrätta Riksskatte-

verket det 470 samtliga folkbokförda iatt utrett attom var personer,
Sverige, omkommit vid förlisningen. kundeDessa sedan omgående
avregistreras i folkbokföringen skattemyndigheten.av
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7.2.4 Sammanfattning

I tabell 1 nedan beskrivs sammanfattningsvis i vilka situationer av-
registrering kan ske direkt folkbokföringen och när ansökanur om
dödförklaring får tillgripas.

Tabell 1

Förutsättningar Möjlig åtgärd

Det är utrett att avlidit Avregistreringpersonen möjlig
kroppen har inte återfunnits.men omedelbart. Skatte-

myndigheten kan besluta
ofñcio.ex

Det är befannutrett att Ansökan dödför-personen om
sig i livsjfara hannär veterligen klaring kansenast eftergöras

i livet.var år.ett
Tingsrätten beslutar efter
ytterligare år.ett

Det är antagligt be-att Ansökan dödför-personen om
fann sig i livsfara när han klaring kansenast eftergöras
veterligen i livet.var år.tre

Tingsrätten beslutar efter
ytterligare år.ett

En mellan 0 och 75 år ärperson Ansökan dödför-om
försvunnen. klaring kan eftergöras

tio år.
Tingsrätten beslutar efter
ytterligare år.ett

En över 75 år försvun-ärperson Ansökan dödför-om
nen. klaring kan göras efter

fem är.
Tingsrätten beslutar efter
ytterligare år.ett

I de fall tingsrättennär har beslutatovan dödförklaring skall skatte-om
myndigheten underrättas så den dödtörklaradeatt kan avregistreras ur
folkbokföringen.
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7.3 Nordisk rätt

7.3.1 Danmark

danskI finns regler dødsformodningrätt i loven borteblevne frånom om
1946.år
Efter offentlig inkallelse kan i dom bestämmas den bortovarandeatt

skall död. Begäran offentlig inkallelse kan inges, detnäranses som om
har tiogått år sedan den bortovarande veterligen i livet. Omsenast var
den bortovarande den gången i livsfara eller det andra grunder ärvar

till visshet gränsande sannolikhet för han död, för detäratten t.ex. att
fartyg eller flygplan han ombord försvunnet,på fristenär ärsom var
bara år.ett

Behöriga ansöka den bortovarandes makeär eller arvingar elleratt
andra har rättsligt intresse erhålla dødsformodnings-ett attsom av en
dom. Tar domstolen ansökningen utfärdas kungörelse med kallelseupp

den försvunne.på När viss tid har förflutit därefter, månader tilltre ett
år, det har den försvunne lever eller död, skallutan äratt utretts om

meddelarätten dødsformodningsdom. Domen gäller presumtionen som
för den bortovarandes död i alla hänseenden.

Bestämmelserna dødsformodning kan inte användas det ärom om
den försvunne död. sådana fall kan skifteretten,är Iutrett att även om

dödsattest inte utställs, i beslut konstatera han död.ärett att

7.3.2 Finland

finländskI finns bestämmelsernarätt dödförklaring i 1901 lagårsom
dödförklaring. Enligt huvudregeln skall minst tio förflutitår ha efterom

utgången det kalenderår den försvunne veterligen inär senastav var
Överstigerlivet. hans ålder 75 dödförklaring fårår begärs,när

förklaring emellertid ske redan efter frånfem nämnda tidpunkt. Omår
den saknade vid försvinnandet, omyndig grund underårighet,påvar av
dvs. hade han inte fyllt tjugo räknas tiden från slutetår, det underårav
vilket han skulle ha myndig ålder. Befann siguppnått den bortovarande
i livsfara vid försvinnandet, får dödförklaring haråräga när trerum
förflutit efter det kalenderår han veterligen i livet.när senast var

Den förintats i olycka dödförklaraskan tillräckligså snartsom
utredning erhållit olyckan och hans kropp förintats.attom om

Ansökan dödförklaring hos domstol. Behörig ansökagörs ärattom
den bortovarandes make eller släkting ellernärmaste annan person vars

kan bero dödförklaringen.rätt vissa förutsättningarUnder får ävenav
allmän åklagare ansöka dödförklaring.om
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Om domstolen ansökningentar skall i regel den försvunnesupp make,
närmaste släktingar och förmyndare allmänne åklagarensamt höras.

Rätten skall kalla den försvunne offentlig kungörelse. Igenom
kallelsen skall han anmodas viss dagatt anmäla sigsenast hos dom-
stolen. Dagen får inte sättas tidigare änut månader och änsex senare
den första ordinarie rättegångsdag infaller efter år från rättenssom ett
beslut kungörande. Förutom kallelsenom skall kungörelsen innehålla
uppmaning till alla kan lämna upplysning i sakensom det tillatt ge
känna hos rätten inom angiven tid. Kungörelsen skall anslås på rättens
dörr. Genom sökandens försorg skall den också föras in i den officiella
tidningen.

När anslagstiden har löpt skall domstolenut pröva förut-om
sättningarna för Ärdödförlclaring uppfyllda.är de det skall domstolen

utslag förklara den försvunnegenom för död. I utslaget skall även
dödsdagen fastslås. Förekommer inte skäl bestämma tidatt skallannan

dödsdag den dagsom när dödförklaring enligtanges tidigast kanovan
ske.

Beslutet dödförklaring gäller i alla hänseenden,om såväl personliga
ekonomiska.som

7.3.3 Norge

I norsk finnsrätt bestämmelser dödförklaring i 1961 års lovom om
försvunne Har någon försvunnit underpersoner. sådana omständigheter

det inte finnsatt något rimligt skäl till tvivel han är död, kanattom
skiftesdomaren omedelbart meddela beslut den bortovarandeett attom

Äravliden.är bevisningen för den försvunne avliditatt inte lika stark
i nyssnämnda fall, kan talansom väckas dødsformodningsdom.om en

Berättigade väcka talanatt är den försvunnes arvingar, make och andra
har rättsligt intresseettsom sådan dom. T alan får väckas tioav nären

år har gått från försvinnandet. Om den bortovarande då befann sig i
allvarlig livsfara, räcker det med år.ett

Domstolens avgörande innebär dödspresumtioni alla sammanhang.en
Arvingarna kan alltså få sitt Skulle detut visa sig den borto-arv. att
varande lever, får han kräva tillbaka sin egendom. Han måste dock
begära tillbaka egendomen inom tjugo år. Blir det klart han dog vidatt

tidpunkt än den dagen amian i domstolensangetts avgörande ochsom
därförär andra berättigade till kvarlåtenskapen,personer får de rätta

arvingarna rikta arvsanspråk dem förstmot mottagit kvarlåten-som
skapen. De rätta arvingarna har tio år på sig framställa sina krav.att



SOU Dädförklaring1998:110 313m. m.

Överväganden7.4

7.4.1 Behovet reformav en

avlider avregistreras folkbokföringen.När skall hanen person ur
Normalt dödsbevis utfärdat läkaresker detta på grundval ettav av en

fastställt döden inträtt. Befaras det har avlidit kannågonatt attsom men
kroppen inte återñnnas, ändå omgående avregistreraskan avpersonen
Skattemyndigheten folkbokföringen det han död.är ärutrett attur om

inteKan det däremot den försvunne död, fårsägas ärattutrettvara
ansökan hans dödtörklaring domstol se i avsnitthos översiktgörasom
7.2.4.

Reglerna i ärvdabalken folkbokföringslagen skiljer sigoch på några
viktiga punkter.

ÄB25Ett domstolsbeslut dödförklaring enligt reglerna i kap.om
innefattar alltid fallprövning föreliggande materialet. vissadet Ien av
kan ñmiasdet omfattande polisutredning med uppgifter från vittnen,en
teknisk undersökning skall bedömas. Många bestårgångerm.m. som
emellertid materialet uppgifter,endast få påståendenågra t.ex. ettav
från anhörig den försvunne död. SkattemyndighetenHos äräratten om
handläggningen ofta Skattemyndig-enbart registrerande karaktär.av
hetens beslut grundas bedömning bevismaterialetnormalt denpå av som

Även emellertidpolisen gjorti sin utredning. Skattemyndigheten kanhos
prövningen ibland bli omfattande.mer

ÄBbeslut dödförklaring i 25 fattasEtt enligt reglerna kap. kanom
19tidigast efter stöd § folkbok-två år försvinnande. Medett av

föringslagen däremot direkt efter försvin-kan avregistrerasen person
nandet föregående väntetid.utan

domstol ochTrots beskrivna skillnader handläggningen vidmellan
skattemyndighet, där i i huvudsak alltså frågadet det fallet är omsenare

fårregistreringsbeslut materiell prövning,bakomliggandeett utan
besluten dödtörklaring direktenligt ärvdabalken och beslutenom om
avregistrering enligt praktiken rättsverk-folkbokföringslagen i samma

ÄB,ningar. dock endast i 25Regler återgång egendom finns kap.om av
vilket be-speglar den skillnaden mellan de bäggegrundläggande
slutstyperna.

Även enkla kandet registreringsförfarandethos Skattemyndighetenom
fördelar ordning därha sina frågan skall ha kvarärsynas en enom man

föregås beslutavregistrering folkbokföringen alltid behöverinte ettavur
avregistreringdödförklaring då beslutförsvunnit. Ettom en omperson

folkbokföringen samtligahar rättsverkningar det ivittgåendeså attur
fall behöver materiell därför för beslutgrund. Mycket talar att ett omen
dödförklaring fattas dödsbevis utfärdasbör i alla de fall inte kandär ett
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läkare. En materiell prövningav måste alltid igöras ärenden om
försvunna personer.

I avsnitt 7.4.2 beskriver utredningen vilka förutsättningar börsom
föreligga för beslut dödförldaringatt skall få fattas.om I det därpå
följande avsnittet, 7.4.3, behandlas vissa handläggnings-gemensamma
frågor. Frågan ärendena dödförldaringom skallvar handläggas iom
framtiden i avsnitt 7.4.4.tas Slutligen behandlas iupp 7.4.5 vissa för-
fattningsfrågor.

7.4.2 Rekvisiten för dödförklaring enligt de reglernanya

Inledning

Vid utformningen de reglerna dödförldaringav måste följandenya om
delvis motstående intressen beaktas.

Enligt svensk rätt medför dödförldaring alla de rättsverkningaren i
personligt och ekonomiskt hänseende inträder när någon dör. Dettasom
innebär dödförldaringatt bör få meddelasen endast mycket starkaom
skäl talar för den försvunneatt är död. Ju längre tid gått eftersom
försvinnandet, desto mindre är givetvis risken för oriktig dödför-en
klaring. Det sagda talar allmänt för långa frister bör föregåatt beslutett

dödförklaring.om
Mot detta står de anhörigas önskan såväl känslomässigaatt av som

juridiska och ekonomiska skäl få fastslaget den försvunneatt död.är
Först då kan kanske det egentliga sorgearbetet börja och först då
betraktas den försvunne avliden i myndigheternas och andrassom ögon,
med de rättsverkningar följer därav.som

En viktig utgångspunkt ocksåär reglerna dödförldaringatt skallom
fungera lika bra vid enstaka försvinnanden i samband medsom stora
katastrofer där kanske hundratals människor befaras ha omkommit.

Den utredning framförgörs allt polismyndighetensom nu be-av
träffande omständigheterna kring försvinnande kanett mycket olikase

I vissa situationer,ut. såsom efter fartygs- eller flygplansolycka, gåren
det kanske direkt efteratt olyckan klarlägga vissaatt personer om-
kommit kropparnatrots inteatt kunnat återfinnas eller identifieras. Detta

fallet vid Estoniakatastrofen.var I andra fall däremot baravet attman
viss försvunnit.en person

För täcka skilda fallatt bibehålla grundläggande kravett påmen
generalitet har utredningen funnit det finns behovatt olika reglertreav

dödförldaring. Dessa beskrivsom i det följande.
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Dödförklaring omedelbart efter försvinnandet

I dag saknas i ärvdabalken regel möjliggör dödförklaringen som
omedelbart efter försvinnande. Förhållandena kring Estoniasett
förlisning visar emellertid det finns behov rättsligt kunnaatt ett attav
betrakta försvunnit i samband med olycka avlidnapersoner som en som
direkt efter denna presumtionsfrist förstnågon måste löpa,utan näratt
det klarlagt deär försvunna döda. Skälenmåste för dettaatt ärvara
såväl juridiska ekonomiska och emotionella.som

När regler dödförklaring utformas det därförär viktigt detattnya om
införs möjlighet i vissa situationer dödförklarakunna iatten personer

anslutning tillnära de försvunnit. Naturligtvis bör beslutatt ett om
omedelbar dödförklaring kunna fattas endasti sådana situationer detdär

ställt bortomär allt rimligt tvivel den försvunne har avlidit. fallDeatt
där det kan komma i fråga tillämpa den bestämmelsen sådanaäratt nya
fall där Skattemyndigheten enligt nuvarande regler kan fatta beslut om
direkt avregistrering folkbokföringen.ur

En regel bör därför ställa krav detpå den försvunneäratt utrett attny
har avlidit. Beviskravet skall alltså detsamma i dag gäller vidvara som
tillämpning 19 § folkbokföringslagen.av

Beslut dödförklaring i dessa fall skall kunna ske så snart ut-om
redningen kring försvinnandet klar. fristNågon skall alltså förstär inte
behöva löpa.

Ansökan dödförklaring efter årettom

Förutom de fall där det klarlagt försvunnenär avlidenäratt en person
ñnns situationer där bevisningen inte så stark regelnär omedelbaratt om
dödförklaring kan tillämpas där omständigheterna denpekar imen
riktningen. För dessa fall bör liksom ha regler där viss tid måsteman nu
förflyta innan beslut dödförklaring får fattas.om

ÄBEnligt nuvarande regler i 25 kap. fimis olikatvå situationer där
Äransökan dödförklaring kan kortare tid efter försvinnandet.görasom

det den försvunne befann sig i livsfara han veterligenutrett att när senast
Äri livet får ansökan efter år. det dengöras antagligtvar ett att

bortovarande befann sig i livsfara får ansökan eftergöras år.tre
En förutsättning för dödförklaring skall kunna ske enligt dessaatt

båda regler alltsåär bevisning viss styrka föreligger beträffandeatt av
begreppet livsfara. Frågan då dettaär begrepp, vållat vissaom som
tillämpningsproblem, skall ñmias kvar dei reglernaäven nya om
dödförklaring. Angående tillämpningsproblemen redovisningense
ovan.
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För begreppet livsfaraatt behålls i lagtexten talar det funnits längeatt
i de svenska dödförklaringsreglerna och det även används iatt våra
grannländers motsvarande regler.

Vad med styrka talar för begreppet livsfarasom bör bytasatt ärut
dock det i praxis visat sigatt svårt avgränsa och tolkaatt be-vara

I situationer därgreppet. det rimligtvis inte funnits någon amian
förklaring till försvinnandet än i fråga avliditatt har de kortapersonen
tidsfristerna på respektive inteett år kunnattre användas eftersom
livsfaran likväl inte kimde försägas handen vid försvimiandet.vara
Enligt utredningen talar övervägande skäl därför för bereppetatt
utmönstras lagtexten.ur

I stället bör förutsättningarna så, det med hänsyn tillattanges om om-
ständigheterna kring försvinnandet och vad i övrigt käntärsom
föreligger hög grad sannolikhet för den försvunneen död fåratt ärav
frågan dödtörklaring år efter törsvimiandet.om tas ett Med sådanupp en
formulering fångar även fall där allt talar förman upp att personen
omkommit, även omständigheterna inte är sådana livsfare-om att
begreppet hade kunnat användas.

Med den regelns formulering finns inte heller anledningnya ha tvåatt
olika tidsfrister. En ettårsregel bör tillfyllest.vara

Ansökan döaförklaring mer fem årom

Utöver de två regler beskrivits behövs bestämmelsenya som ovan en
täcker alla de övriga fall inte täckssom in kravet påsom utrettav resp.

hög grad sannolikhet. Om försvunnit ochav det inte ñnnsen person
några tecken alls vad hänt eller det finns viss utredning be-som men
visningen inte är så stark, kan inte de beskrivna reglernaovan om
omedelbar dödtörklaring respektive ansökan dödförklaring efterom ett
år tillämpas. För sådana fall måste regel längre presumtionstiden om
ñmias. Frågan dåär hur lång denna tid måste vara.

När 1854 års förordning tillkom fristen tjugo år. Då möjlig-var var
heterna efterforska försvunnaatt inte alls så i dag.storapersoner som
Vid den tiden kunde lättare emigrera till andra länder och börjaman ett

liv undernytt gränskontrollett nytt i huvudsak resultatnamn; ettvar av
Årförsta världskrigets omvälvningar. 1933 halverades fristen till tio år.

Skälet den snabba utvecklingen samfärdselnspåvar område.
I dag 150nästan år efter den första regeln och drygt 60 år efter

tioårsregelns tillkomst har den tekniska utvecklingen gått vidare. De
fysiska kommunikationerna har förbättrats bådeavsevärt inom och utom
landet, och informationstekniken utvecklas med hög hastighet. För tre
år sedan Internet i okänd företeelsevar stort är på blivägen attmen nu

hushållsvara. dagensI moderna samhälleen det lättär kommuniceraatt



SOU 1998:110 Dödförklaring 317m.m.

med anhöriga i hemlandet befinneräven sig långt bort.om man
Dessutom detär svårare förrän myndigheters vetskap bytaatt utannu
identitet eller emigrera till land, även personkontrollenett annat om
skiljer sig från land till land.

övervägande skäl talar därför för fristen bör kunna förkortasatt
väsentligt. Enligt utredningen femär år väl avvägd period. Någonen
särskild regel där hänsyn till försvunnesden ålder behövs då intetas
heller.

7.4.3 Gemensamma bestämmelser

Dödförklaring bör alltså enligt utredningens förslag kunna ske i olikatre
Ärsituationer. det den försvunne har avlidit skall dödförklaringutrett att

kunna ske omedelbart. Föreligger med hänsyn till omständigheterna
kring försvinnandet och vad i övrigt käntär hög grad sannolik-som av
het för den bortovarande har avlidit får fråganatt dödförklaring tasom

efter försvimiandet.år I övriga fall fårett frågan dödförklaringupp om
fem efterår försvimiandet.tas upp

Ansökan dödförklaring bör i framtiden fåäven degörasom av
anhöriga.närmast Beslutsmyndigheten bör dock också ha rätt påatt eget

initiativ ärende till behandling påta skatte-ett sättupp samma som
myndigheten i dag ärende direkt avregisreringtar ettupp om ur
folkbokföringen officio. Denna möjlighet värdefullär för besluts-ex
myndigheten, antal människor befaras ha omkommit ochett stortom en

polisutredning gjorts beträffande samtliga försvunna. Igemensam ett
sådant fall skall beslutsmyndigheten inte behöva awakta ansökningar
från de anhöriga, myndigheten skall kunna dödförklara allautan som
bedöms ha omkommit på gång också skeddesåsom i samband meden
Estoniakatastrofen.

ÄBEnligt de nuvarande 25reglerna i kap. skall alltid hörarätten
vissa och myndigheter kan ha upplysningar lämnapersoner att samtsom
utfärda kungörelse ansökningen och den bortovarande ochom uppmana

har upplysningar lämna höra sig till rättenannan att attsom senastav
viss dag. Denna dag får inte tidigaresättas år efter detänen ett att

kungörelsen utfärdats. Några motsvarande regler finns inte i folkbok-
föringslagen beträffande skattemyndighetens handläggning ärendenav

avregistrering.om
Regeln inhämta yttrande frän försvunnesdenatt m.fl.närmasteom

bör fakultativ.göras Det kan nämligen finnas situationer där det
framstår onödigt för beslutsmyndigheten införskaffa flerattsom upp-
lysningar försvimiandet, det polisutredning it.ex.om om genom en
samband med katastrof den försvunneär död.stor Deärutrett atten
anhöriga skall då inte behöva sig.yttra
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Kungörelse bör förbehållas de fall där det inte är denutrett att
försvunne avliden.är Syftet med kungörelse försökaär få kontaktatt
med den försvunne. Tiden inom vilken den försvtmne och andra kan
höra sig bör dock kunna förkortas tillav månader. Kungörandet börsex
också i större utsträckning kunna ske med hjälp informations-av ny
teknik, Internet.exempelvis

Skulle det visa sig dödförklaradatt lever finns framgåtten person som
regler återbäringsskyldighet 25iovan kap. ärvdabalken.om Dessa

regler skall fimas kvar och de skall gälla för alla de situationer därtre
dödförldaring får ske.

Till frågan krav dokumentation försvinnandetom återkommerom
utredningen vid frågan vilken myndighet skall handläggaom som
ärendena.

7.4.4 Var skall ärendena dödförklaring handläggasom

Med utredningens ÄBförslag har instituteni 25 kap. 19och § folkbok-
föringslagen slagits ihop och frågan blir då ärendena dödför-var om
klaring skall handläggas i framtiden. Valet står närmast mellan tings-
rätten och Skattemyndigheten, vilka båda har erfarenhet ärendenav om
försvunna Att överföra ärendena tillpersoner. någon myndighetamran

inteär så närliggande.
För domstolarnaatt även i framtiden skall handlägga ärendena om

dödförklaring talar domstolarna iatt vårt land tradition har beslutatav
i dessa ärenden och de utfört uppgiftenatt mycket väl. Enligt lagstift-
ningen i våra nordiska grannländer ankommer också på domstolarna i
dessa länder fatta beslut dödförklaring.att I riktning talarom samma
vidare den omständigheten det i dessa ärenden bliratt nödvändigt med

materiell bevisvärdering, något liggeren tillhandsnärmare försom en
domstol göra.att

En fördel med ha kvar ärendenaatt dödförklaring vid tingsrätternaom
skulle också det då ñmis möjlighetatt hålla muntligvara förhandlingatt
enligt reglerna i ärendelagen, något dock sällan förefaller utnyttjassom
i praktiken. Domstolarnas handläggning dödförklaringsärendenaav
påminner många gånger i realiteten skattemyndigheternas hand-om
läggning ärendena avregistrering folkbolcföringen.av om ur

12 Detta istår full överensstämmelse med lagen 1977:654 kun-om
görande i mål och ärenden hos myndighet innehåller vissam.m. som
generella bestämmelser kungörande i bl.a. Post- och Inrikes Tidningar.om
I 4 § sägs kungörandeatt fär ske "även i form". Härmed allaannan avses
tillgängliga spridningsformer, 1976/77:63 169.se prop. s.
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Mot låta tingsrätterna behålla handläggningenatt dödförklarings-av
ärendena talar emellertid dessa ärenden inte har tvistekaraktär. Enatt
allmänt accepterad föreliggersträvan f.n. renodla domstolarnasatt
verksamhet så långt möjligt, så dessa kan koncentrera sig påattsom
rättskipning och egentlig tvistelösning. Då det i det ordinära ärendet om
dödförklaring endast finns enpartsförhållande hör dessa inte längreett

vidare hemma hos domstol.utan
Mot lägga handläggningenöver dödförklaringsärendenaatt påav

Skattemyndigheten talar dock den omständigheten det bliratt typen ny
uppgift för Skattemyndigheten, eftersom ärendena kommer krävaav att

omfattande prövning vadän nuvarande registreringssystem fören mer
med sig.

För Skattemyndigheten likväl skall anförtros handläggningenatt av
dödförklaringsärendena talar det ñmis klara beröringspunkter medatt
bouppteckningsärendena, vilka Skattemyndigheten enligt utredningens
tidigare förslag framtiden.skall sköta i Hos Skattemyndigheten finns

god överblick över alla medborgare uppgifterna folkbok-ien genom
föringssystemet. Vidare har det inom skattetörvaltningen byggts upp en
inte obetydlig kunskap den utredning besluten direktom som om
avregistrering enligt folkbokföringslagen i dag kräver. Denna erfarenhet
kunde bl.a. tillfredsställandepå tillsättett beslut med-närtas vara
delades i anledning Estoniakatastrofen. Slutligen kan detav antas att
antalet ärenden kommer bli begränsat.att

Läggs ärendena dödförklaring på skattemyndigheternaöverom
kommer möjligheten till domstolsprövning ändå kvar i sambandatt vara
med överklagande. Skattemyndighetens beslut i folkbok-ett
föringsärenden överklagas till förvaltningsdomstolarna. Dödförklarings-
ärendena däremotprövas i dag i de allmänna domstolarna. Förvaltnings-
domstolarna har emellertid redan erfarenhet ärendena direktav om
avregistrering folkboHöringen.ur

Vid Vägning de för- och förknippadenackdelar är meden av som en
flyttning dödförklaringsärendena från tingsrätterna till skattemyndig-av
heterna har utredningen för föreslå Skattemyndigheten,stannat attatt

registrerar födslar, också första fåri instans alla frågorprövasom nu
eller skallär avliden.om en person anses vara

I dag handläggs ärendena avregistrering den skattemyndighetom av
inom verksamhetsområde försvunneden eller har varitärvars senast
folkbokförd. Innan Skattemyndigheten fattar sitt beslut sigyttrar
Riksskatteverket. Vid Estoniakatastrofen Riksskatteverket ini-var

Ärendenatiativtagare till avregistreringen försvumia.de död-av om

13Se Utredningens delbetänkande Bouppteckningar och arvsskatt SOU
1996: 160.
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förklaring bör i fortsättningenäven handläggas på regional nivå. Riks-
skatteverket bör dock för utbildning personal och uppbyggnadsvara av

rutiner tillsynen handläggningenöversamtav nya dödförklarings-av
ärendena.

Liksom i dag kommer beslutsunderlaget i ärendena dödförklaringom
vanligeni huvudsakatt utgöras polisutredning. För denna skallav en att

utgöra braså beslutsunderlagett möjligt har Rikspolisstyrelsensom
föreslagitredan Rikspolisstyrelsen ochatt Riksskatteverket tillsammans

skall utforma rutiner för dödförklaringsärendena och klarlägga vad som
förväntas polisen i dessa ärenden. Ett sådantav samarbete mellan
Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket bör bakgrund utred-mot av
ningens förslag till reformat institut kunnaett underlätta handläggningen
hos skattemyndigheten. Möjligheterna till samarbete med polisen i andra
länder och Interpol bör därvid givetvis också kunna tillvara.tas

7.4.5 Författningsfrâgor

Ett institut för dödförklaringnytt bör med innehåll innefattarett som-
de civilrättsliga reglerna återbäring regleras i särskild lag.om en-
Denna lösning har också valts i Danmark, Finland och Norge. Alterna-
tiven ÄBvälja antingen reformeraatt 25 kap.att eller bygga folkbok-ut
föringsreglerna mindreär lämpliga.

M Rikspolisstyrelsens 1995:8, Estoniastudien.rapport
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Övriga8 frågor

8.1 Inledning

Under utredningsarbetet har, också förutskickats i utredningenssom
tidigare betänkande, vissa övriga frågor påkallat uppmärksamhet. Det

ÄBgäller dels utformningen 16 kap. med regler preskription,av om
dels antal frågor med anknytning till tingsrätternasett nuvarande
handläggning bouppteckningar. Syftet med iöversyn dessa delarav en

ytterligare förenklaär tillämpningen och handläggningenatt samt att
klara del tillämpningsfrágor uppkommit efter 1988 reform.ut årsen som
Frågor med anknytning 16till kap. behandlas i 8.2,avsnitt medan de
övriga frågorna redovisas i 8.3.avsnitt

8.2 Preskription och testamenteav arv

Utredningens förslag: Ansvaret för kimgörelse sker enligtatt
ÄB16 kap. skall ankomma den förvaltarpå boet i stället försom

domstol. Förfarandet benämns efterlysning. Preskriptionsfristerna
behålls oförändrade.

8.2.1 Gällande rätt

ÄB16I kap. finns bestämmelser reglerar frågan preskriptionsom om
och Bestämmelserna huvudsaki oförändrade frånärtestamente.av arv

lagen och lagen testamente Vissa foljdändringar gjordesom arv om
dels 1976 3år då § kom till, vari preskription faderskap intenär ära
fastställt regleras, dels i 1988samband med reformårs då 1 § andra
stycket fick utformning.ny

1 Se NJA 1928 499 ff och NJA ff.1930 383s. s.

SOU98.110I
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16 kap. l-3 behandlar frågan det ñmis kända arvingar ellerom
testamentstagare okänd respektive okända arvingarort vid tiden för
boutredningen. Genom det påkallas kungörelseatt kan preskriptions-en
frist på fem år fås löpa. Den inteatt inom den tiden tillträtt kvar-som
låtenskapen eller sin lott däri eller huvudöver anmält sitttaget anspråk
förlorar enligt 7 § sin rätt elleratt ta Mot dentestamente. intearv som
vill han eller hon villange gällandegöraom anspråk påett ellerarv

finnstestamente enligt 5 § möjlighet tvinga framatt ställnings-en ett
tagande sexmånadersföreläggande.ettgenom Den allmänna pre-
skriptionstiden, dvs. för kända arvingar eller testamentstagare, tioär år.

Frågan arvskungörelse handläggs tingsrätten,om också harav som att
officio bevaka frågan. Kungörelseex skall ske i Post- och Inrikes

Tidningar.
För okänd arvinge eller och förtestamentstagare känd arvinge eller

testamentstagare vistas på okänd skall godsom förordnasort enligtman
11 kap. 3 § FB Överförmyndare ofñcio ellerav efter anmälan. Denex

har boet i sin vård skyldigärsom anmäla behovatt godav man.
Hur kungörelse skall ske framgår närmare författning från årav en

1959.2

överväganden8.2.2

I utredningens tidigare betänkande, där frågan överföringom av
handläggning bouppteckningar från tingsrätt tillav skattemyndighet
behandlats, stannade utredningen for då inte föreslåatt någon ändring

detnär gällde hanteringen frågorna i 16 kap., närmast medav hän-
visning till den anknytning till dödförklaring förelåg.som

Inom för den större översynramen sker bör utgångspunktensom nu
dock Det framförär alltvara ien hänseendenannan. tre behovsom av
förändring kan övervägas:

2 KK 1959:321 med närmare bestämmelser kungörande, iom varom
16 kap. 2 och 3 ärvdabalken stadgas. betydelseAv är också 9 för-§
ordningen 1994:952 Allmänna arvsfonden handlarom anmälnings-som om
plikt fSr tingsrättema till Kammarkollegiet i fall där 16 kap. 1 eller 2 § är
tillämplig.
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Initiativet till och formerna för arvskungörelse,0
preskriptionsfristerrxas längd0 och

frågorna skall handläggas.0 var

skallVem initiativ till kungörelse kungörelseoch hur skall sketa

Enligt nuvarande ordning vilar för få till stånd arvskun-ansvaret att en
görelse 16enligt kap. l eller 2 första§ i skedet denpå har boet isom
sin vård, dvs. dödsbodelägare, dödsboforvaltare med utredningens
förslag eller den förvaltar enligt 18 2boet kap. § innan döds-som
bodelägare omhändertagit egendomen. härutöverMen finns skyldig-en
het också för ofñcio uppmärksammarätten saken.att ex

En exofñcioskyldighet naturlig i de fall domstolen i sin rätts-var
vårdande funktion hade allmänt beakta vissa rättsliga angelägen-att att
heter blev utförda. Utvecklingen sedanhar rättegångsbalkensnya
ikraftträdande femtiofor sedan betoningår gått domstolensmot en av
uppgift tvistelösare eller rättsldpare rättsvårdare. Reformenänsom mera

föräldrabalkenspå förområde tio sedan,år där antal funk-snart ett
tioner, bl.a. förordande god i icke tvistiga fall flyttades frånav man,
domstol till Överförmyndare gick riktning.i samma

Reglerna arvskungörelse och preskription syftar till tillgodoseattom
i huvudsak intressen:två dels ellerarvtagarens testamentstagarens
intresse i de fall denne okänd eller okändär dels också intressetort,
hos de dödsbodelägare eller intressenterövriga har legitimt kravettsom
på osäkerhetstillstånd kan rättslignå slutpunkt. detFrånatt ett en
allmännas sida finns med bortseende från eventuella arvsskatterättsliga-
anspråk inget direkt intresse i saken.-

Med förslag flytta iskattläggningen anledning dödsfallöverett att av
från allmän domstol till skattemyndighet förvaltningsdomstoloch upphör
i praktiken också allmän domstols faktiska medkontakt ärenden kansom

impuls exofñciofunktionen.utövaattge
Mot bakgrund vad intebör det framgent ankommasagtsav som nu

allmänpå domstol bevaka ellerbortovarandeatt testamentstagares
arvingars intresse, de kända och befinner sigokända elleräroavsett om

okänd börDet uteslutande för kretsensak dödsbodel-ort. vara en av
eller forägare den sin vård för. Skyldig-har boet i attsom annars svara

heten bevaka arvskungörelseförfarande i bör alltsågångsättsatt att ett
exklusivt ankomma demia Till frågan skallkrets. om vem som
besluta kimgörelse återkommer utredningen i följande avsnitt.ettom

Enligt gällande bestämmelser i skall kungörandetärvdabalken ske ute-
slutande i Post- och Inrikes Tidningar. Kungörande i och InrikesPost-
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Tidningar med eller kompletteringutan med ortstidning har gammal
hävd och förekommer i rad författningar Syftet med denen aktuellanu
ktmgörelsen är nämnts påbörja förfarandeattsom delsett tillvaratarsom
den bortovarandes eller okändes intressen, dels detgör möjligt att
avsluta rättsligt osäkerhetstillstånd.ett En kungörelse enbart i Post- och
Inrikes Tidningar uppfyller väl det intresset inte fullt detsenare men
förra. Om kungörelse verkligenen nå böratt den inteavser ut,
begränsas enbart till Post- och Inrikes Tidningar. Utredningen har när
det gäller kungörelse led i dödförlclaring funnitettsom kungörande,att

i de fallen även skall ske isom tidning, också börortens ske med hjälp
andra medier, exempelvis Internet.av Motsvarande sigsynsätt gör

gällande här. Det bör därför föreskrivas kungörande, förutomatt skeatt
i Post- och Inrikes Tidningar, skall ske på lämpligt sättfannat Ut-
gångspunkten för fristens utgång bör då också i fortsättningen anges
direkt och inte relaterad enbart till tidningens utgivning.

Presknptionsjiistemas längd

För närvarande finns i arvsrättsliga sammanhang i 16 kap. olika
preslcriptionsfrister. En är till fem år och desatt fall då ktmgörelseavser
har kommit till användning. Den allmänna preskriptionsfristeni övriga
fall §5.tioär 4år Härtill kommer frist månader i de fallen om sex
oklarhet föreligger känd arvinge ellerom villtestamentstagare göra
anspråk sinpå 5 §.rätt Rätten kan då förelägga denne inom dennaatt
tid, dvs. månader från det han delgavssex föreläggandet, singe

Ärinställning till vid någons död faderskapet till honom inte
fastställt och fadernär inte heller kändsätt förannat döds-amian

3 ÄktB,Se 16 kap.Lex. 3 § kap.11 27 §FB, 15-17 delgivningslagen
1970:428, 15 kap. 1 § konkurslagen 1987:672 och 6 § lagen 1927:85

dödande fbrkommen handling.om av

4 Detta står, framgått, i full överensstämmelsesom med lagen
1977:654 kungörande i mål och ärenden hosom myndighet Lagenm.m.

också är tillämplig när kungörandesom sker än myndighetav annan
innehåller vissa generella bestämmelser kungörande i bl.a. Post- ochom
Inrikes Tidningar. I 4 § sägs kungörande får skeatt "även i form".annan
Härmed alla tillgängliga spridningsformer,avses l976/77:63 169.se prop. s.

5 Den i 4 § angivna tiden tio år utgör preskriptionstidytterstaom en som
gäller för samtliga arvsanspråk, NJA 1997 285.se s.
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bodelägare, boutredningsman eller den sitter i boet, skall densom som
vill grunda faderskapetarvsrätt på sin gällandegöra inomrätt tre
månader från dödsfallet eller, bouppteckningen förrättasom senare,

vid bouppteckningen 3 §.senast a
Utredningen ihar förslaget till lag dödförklaring se avsnitten ny om

7 frist fem förår de fall där någon borta detsatt ären utan att
föreligger hög grad sannolikhet för han avliden. innebärär Detatten av

minskning för falldel där det i dag föreskrivs tio Huvudskäletår.en en
till den kortare tiden de förbättradeär kommunikationsmöjligheterna och

ökad internationalisering. Den nuvarande preskriptionsgränsen fempåen
förevarandeår i sammanhang bör inte kortare, eftersomsättas ut-

gångspunkterna likartade.är
detNär gäller den allmämia arvsrättsliga preskriptionstiden överens-

denstämmer med den allmänna obligationsrättsliga preskriptionstiden
också tio år. Visserligenär förskrivs för del fall kortare frist,som en en

bl.a. det konsumentfordringarigällernär det saknas skäl i dettaattmen
sammanhang införa kortare preskriptionsfrist 16gällande iän kap.en nu

Inte heller bör den sexmånadersfrist efter föreläggande ñmissom nu
eller tremånadersfristen 3enligt § ändras.a

Sammantaget utredningen alltsa de frister finns 16iattanser som nu
kap. kan behållas oförändrade.

skallVar frågorna handläggas

Som framgått tingsrätten i dag för beslut arvskungörande,svarar om
antingen det skett efter anmälan eller, vilket mindre vanligt, efterär en
exofñcioprövning. Utredningen har i det föregående avsnittet föreslagit

skyldigheten för domstolen frågor arvskungörelseatt prövaatt utanom
anmälan föreligger bör upphöra.att

Som konsekvens utredningens förslag i övrigt kommeren av
tingsrätternas befattning med bouppteckningar minska. Iatt samma
riktning går också utredningens förslag det gäller boutredning ochnär
arvskifte, där dödsboförvaltare behörighet och kopplasstörre rättenges
in i mindre utsträckning, förordnandeäven dödsboförvaltareom av
alltjämt skall ligga på domstolen.

6 Preskriptionstiden är år för fordran konsument, ford-tre mot en om
ringen tjänst eller nyttighet, 2 § preskriptionslagenavser en vara, annan
1981:130.
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En fråga arvskungörande eller preskriptionsfristensom löpande iär
sig inte tvistig angelägenhet. Den syftar tillen få klarhet i faktiskaatt
förhållanden och därmed undanröja rättslig osäkerhet. Meden en
utgångspunkt där domstol i linje med vad utredningen tidigare-
redovisat- i så utsträckningstor möjligt enbart handlägger frågorsom
där tvist föreligger kan det i frågasättas arvskungörande ärom en
domstolsangelägenhet. I fallet förordnandemed dödsboförvaltare harav
dödsbodelägarna inte kunnat själva för förvaltningen,attenas om svara
och det är naturligt det domstoläratt för detta förordnande.som svarar

Utredningen med hänsyn till vadanser övervägandesagts attsom nu
skäl talar för arvskungörelseatt framgent inte handläggs domstol.av
Den möjlighet till föreläggande enligt 5 § riktat arvinge ellermot en
testamentstagare inte kan eller vill sin inställningsom bör dockange
alltjämt ankomma rätten. I de fallen, enligt vad utredningensom
inhämtat är utomordentligt sällsynta, finns tydligt tvåpartsförhållande,ett

det är naturligt knyta till handläggningsom att i domstol.en
När det gäller arvskungörelse står valet närmast mellan låta dettaatt

bli helt privat angelägenhet eller låtaen skattemyndighet handlägga
också detta. Om den tillgörs privat åtgärd, behövs alltså ingenen
anmälan, dödsbodeläutan eller dödsboförvaltare får själv ombesörjagare
kungörelse och till preskriptionsfristen börjaratt löpa.se Kontrollen av

fristen gått fåratt därefterut ankomma på dem och på den gode man
alltjämt enligt reglerna i ll kap. 3som § FB bör förordnasi de fall som

ÄB16 kap. lmotsvarar och 2 för bevaka den aktuellaatt personens
rätt.

Alternativet låta skattemyndighetatt anmälan, utfärda kungörel-motta
och registrera fristens utgångse ocksåär tänkbart. En sådan åtgärd har

påtaglig likhet med den uppgift utredningen bör ankommasom menar
på skattemyndighet detnär gäller dödförklaring i framtiden. Härtill
kommer utredningens förslag låta registrering bouppteckningatt ochav
arvsskatteläggning sak för skattemyndigheterna.vara Valet dennaen av
myndighet kan, detnär gäller utredning i anledning försvunnenav en

alltså framstå naturligt bl.a.person, med tanke på den överblicksom i
registerhänseende skattemyndigheterna onekligensom har i vårt land.
Även ärenden arvskungörelse skulleom utgöraom ärendetyp fören ny
skattemyndigheterna är de varken komplicerade eller särskilt omfattande.

Kungörandeti fråga dödförklaring dock förstadiumär till för-om ett
valtningsbeslut. Detta element saknas i fråga arvskungörelse. Omom
anmälan och kungörande i de fallen skulle ankomma på myndighet,en
skulle enbart marginell förändring inträffa i förhållandeen till låtaatt
saken privat angelägenhet. Skyddsaspektenvara en bör enligt ut-
redningens mening tillgodosedd den bevakningvara åvilargenom som
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den gode Denne bör också i kungörelsen, jämte dödsboetmannen. anges
eller dödsboförvaltare, information. Det ligger undermottagaresom av
alla förhållandeni allas intresse kungörande och vidare hantering skeratt
på korrekt sätt. I fall får inte preskriptionsfristen denett annat
utsträckning slutoch framför övriga dödsbodelägareallt kan önska.som

Utredningen därför övervägande skäl talar föratt attanser arvs-
kungörande framgent blir helt privat angelägenhet. Förfarandet bören

efterlysningbenämnas
Utredningen har erfarit domstolarna tolkar gällande regleratt om

arvsktmgörelse så kungörelse kan underlåtas i de fall boet litetsåatt är
arvingen lott.eller inte kan få någon Motsva-att testamentstagaren ut

rande undantag bör gälla efterlysning och uttryckligen framgå av
bestämmelserna.

Övrigt

De följdändringar gjordes i anledning 1988 reformi 16års kap.som av
l § andra stycket har inte tillräckligt klart reglerat relationen mellan

bröstarvingarsärkullbarn och övriga Detta bör förtydligas, så detatt
framgår särkullbarn, inte sinavstått efteratt ett rätt att ta ut arvetsom
den först avlidne, har få efterlysning till ståndrätt avseendeatt en
bortovarande, bröstarvinge till såväl denär avlidne efter-som som
levande Ommaken. den bortovarande inte sig tillkänna, bör hanger

ha förlorat sin inte bara i förhållanderätt till särkullbarnet utananses
också i förhållande till övriga bröstarvingar det gäller efter dennär arvet
först avlidne. frågaI efter efterlevandeden maken förlorasom arv
däremot inte inte efterlysningsförfarandearvsrätten, ochett nyttom
försummad anmälan föranleder till det.

7 Denna används i andra fall vid kungörande änterm av annan
mydighet, lagen12 § 1927:85 dödande förkommen handling.se om av

8 ÄBJfr NJA 1958 155 och Walin, 122.s. s.

9 ÄBWalin,Se 1 373.s.
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8.3 Vissa övriga handläggningsfrågor

Utredningens ÄBförslag: 20I kap. utökas möjligheten beviljaatt
anstånd med upprättande bouppteckning. Vidare införsav en
möjlighet godkännaatt bouppteckning efter upprättandet.en
Slutligen införs undantag frånett kravet anteckning denav
efterlevande makens enskilda egendom.

8.3.1 Begreppet bouppteckning

I utredningens tidigare betänkande har understrukits boupptecknings-att
institutet innefattar två delar: handlingen och den förrättning vid vilken
själva förtecknandet sker. En tredje betydelse själva boupp-termenav
teckning justär institutet sådant. I framför allt 20 kap. kansom ibland
tolkningsproblem uppstå, då det inte klartär föreskrifternaom avser
handlingen eller förrättningen. Detta bör med utgångspunkt förenklaatt-
handläggningen klargöras.-

8.3.2 Anstândsfrist

Enligt gällande rätt skall bouppteckning förrättas sist månader eftertre
dödsfallet, såframt på ansökan inom tid rätten med hänsyn tillsamma
boets beskaffenhet eller särskild orsak förlänger tiden.av annan

Nuvarande ordning skapar omotiverad stelhet. Något remedium fören
det fall ansökan anstånd kommer in efteren tid finnsom inte.utsatt nu
Bestämmelserna bör ändras det möjlighet föreläggaatt attges en ny
tid. Försummas fristen begäran kommerutan att in, kan det blien ny
aktuellt tillgripaatt vitesföreläggande.ett

8.3.3 Godkännande bouppteckning,av m.m.

Gocücännande bouppteckningav

Enligt gällande skallrätt bouppteckningen framgå vilka närvaritav som
vid förrättningen. Om någon skall ha kallats inte har närvarit vidsom
förrättningen skall till bouppteckningen fogas bevis han har blivitatt
kallad i tid.

Den inte varit närvarande vid eller kalladsom till förrättning bören
enligt utredningen framgent kunna godkänna handlingen efter för-
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rättningen, omständligt och kostsamt kallelseförfarandeattutan ett nytt
behöver igång.sättas

Anteckning enskild egendomav

Var den döde gift, skall båda makarnas tillgångar och skulder för sigvar
antecknas och värderas i bouppteckningen. Hade makarna eller en av
dem enskild egendom skall förgrunden egendomen skallatt vara
undantagen från bodelningen och egendomens värde särskilt,anges om
det inte på grund förhållandena obehövligt. Det undantagärav som

i gällande lag den situationen arvlátaren inte efterlämnaranges attavser
någon arvinge eller efterlevandedenän maken.testamentstagareamian

falletI det räcker det med den avlidnes egendom redovisasatt utan upp-
delning på enskild giftorättsgods.egendom och

Kravet i bouppteckningenpå efterlevande makes enskildaatt ta upp
egendom bör utgå i de fall där det saknar betydelse sekimdo-ur
successionssynvinkel och inte heller basbeloppsregeln tillämplig.är En
regel härom bör därför införas.

1° Se 1986/87:1 247.prop. s.
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9 Författningskommentar

9.1 Förslaget till lag ändring i äktenskaps-om

balken

17 kap.

1 §

Bestämmelsen i andra stycket och föranleddär institut,att ett nyttny av
dödsboförvaltare, införs i 19 kap. Bakgrunden härtill har redovisats
i 6.5.avsnitt

I dödsbotörvaltares uppgifter ingår bl.a. förrätta bodelning ien att
anledning makes död inte dödsbodelägarna är överens. Det-av en om

gäller dödsboförvaltarestestamentsexekutor. En ochsamma en en
testamentsexekutors behörighet i aktuellt avseende regleras i sinnu
helhet i 19 kap. En hänvisning till bestämmelserna bodelningom
i detta kapitel därför 17görs i l § andrakap. stycket

9.2 Förslaget till lag ändring i ärvdabalkenom

Utredningen har i samband med omfattande sakliga ändringaratt mera
föreslagits i kapitel i ärvdabalken omarbetat helaockså kapitletett
redaktionellt och språkligt. Det 16, 20 23gäller och19, kap.

När enbart någon enstaka bestämmelse sakligt harändrats däremot
inte hela kapitlet omarbetats, 10, ll, 21, och 2422 kap.se

I övrigt har utredningen frånutgått de förslag till ändring som
redovisats i det första betänkandet.
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3 kap. Om makes arvsrätt och efterarv vid dennes dödom

Kapitelrubriken har bearbetats språkligt. Kapitlet har delats in i fem
avsnitt. Det första behandlar makes 1-3 §§.arvsrätt Det andra avsnittet
handlar efterarvsrätt 4-10 §§. Kapitlet avslutasom därefter med tre
korta avsnitt testationsförbud ll §, andelsbestämningom 12 § och
verkan mål äktenskapsslcillnad 13 §.av om

Makes arvsrätt

1 §

Paragrafen i sak lmotsvarar nuvarande § första stycket. Den ändring
har gjorts begreppetär "särkullbarn"som att har införts i lagtexten.

Med särkullbarn bröstarvinge till den först avlidneavses makenen som
inte också är den efterlevande makens bröstarvinge. Hur begreppet
särkullbarn förhåller sig till begreppen styvbarn och fosterbarn har
redovisats i avsnitt 2.2.3.

Nuvarande andra stycket återñnns 3i

2§

Denna paragraf i sakmotsvarar 9nuvarande

3§

Paragrafen innehåller den s.k. basbeloppsregeln i dag finns li §som
andra stycket. Skälen för reform bestämmelsen har redovisats ien av
avsnitt 2.7.5.

Understiger värdet den efterlevande makens egendom beloppav ett
fyra gångermotsvarar det basbeloppsom enligt lagen 1962:381som

allmän försäkring gäller vid tidpunktenom för dödsfallet, har den efter-
levande maken enligt första stycket rätt kvarlåtenskapen efter denatt ur
först avlidne maken, långtså kvarlåtenskapen räcker, egendom till ett
värde skillnaden.motsvararsom

I andra stycket hur värdet den efterlevande makensanges egendomav
skall beräknas. Den egendom skall läggas räknas i fyrasom samman upp
punkter. Egendomen nämns i punkterna 1-3 vadsom motsvarar som
enligt gällande rätt skall medräknas, nämligen vad den efterlevande
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maken fått vid bodelningen, den efterlevande makens enskilda egendom
vad den efterlevande maken fått den förstsamt testamentegenom av

avlidne maken. Enligt fjärde punkten skall försäkringsbelopp ochäven
ersättning tillfallit den efterlevande maken i anledning denannan som av

först avlidne makens död enligt förmånstagartörordnande gjort denneav
medräknas. bestämmelseDemia Förmånstagare kan insättas iär ny.
livförsäkringar i olycksfalls- och sjukförsäkringar 102enligt ochsamt
122 FAL. Samtliga försäkringsbelopp tillfaller den efterlevandesom
skall medräknas. Någon begränsning till visst slag försäkring finnsav
inte. Någon skillnad inte heller mellan beloppgörs engångskaraktärav
och periodiskt utfallande belopp. får vidDe värderingensenare
kapitaliseras. Förmånstagare kan också insättas enligt 4 kap. 4 § lagen

Även1993:931 individuellt pensionssparande. belopp erhållsom som
på grund sådant förordnande skall beaktas.av

Enligt tredje stycket skall den avlidne maken tillett testamente av
förmån för den efterlevandeän maken inte verkställas vid denannan
först avlidne makens död i den förordnandetmån inkräktar på den
efterlevande makens enligt basbeloppsregeln.rätt En makes enligträtt
denna regel alltsågår före inte bara legala arvingars ocksårätt utan

Enrätt. vid den först avlidnetestamentstagares testamentstagare som
makens död får stå tillbaka basbeloppsregelngrund blir i ställetav
efterarvinge och får, inte följer enligt ll kap.annat testamentet,om av

ÄB7 § sin lott vid den efterlevande makens död. En hänvisning tilluta
detta lagrum i sistagörs meningen i tredje stycket.

Efterarvsrätt

4 §

Paragrafen i sak 2nuvarande § första stycket förstamotsvarar me-
ningen. De arvingar enligt bestämmelsen den först avlidneärversom
maken vid den efterlevande makens död beteckningen efterarvingar.ges

5§

Första stycket 2nuvarande § andra stycket och andra stycketmotsvarar
2nuvarande § tredje stycket.motsvarar
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6§

Bestämmelsen ersätter 8nuvarande Bakgrunden härtill har redovisats
i avsnitt 2.1l.5.

I paragrafen föreskrivs har den efterlevandeatt maken inga arvingar,
skall även den efterlevandes andel boet tillfalla den först avlidnesav
efterarvingar, dvs. dem med tillämpning 4 § harsom efterarvsrättav
den först avlidne. De arvingar kan komma i fråga enligtsom paragrafen

alltsåär arvingarna i första och andra arvsldassen. Arvingarna i tredje
arvsldassen däremotär inte arvsberättigade enligt 6

Vidare måste rätt till efterarv föreligga i deten enskilda fallet för att
6 § skall tillämplig. Har bröstarvingevara redan fått sitten efterut arv
den först avlidne maken vid dennes död, har bröstarvingen inte längre
någon efterarvsrätt den först avlidne. Han kan då inte heller ärva med
stöd 6av

Slutligen skall enligt 6ett § komma från denarv efterlevandeanses
och inte från den först avlidne. Detta innebär när regeln tillämpligatt är
ärver efterarvinge till den försten avlidne två lotter, från den försten
avlidne enligt de vanliga arvsreglerna och från den efterlevande.en

7§

Paragrafen motsvarar nuvarande 3 En saklig ändring har gjorts i
andra stycket. Fristen för återbäring gåva har ändrats. Se avsnittav
2.9.3.

Har den efterlevande maken gåva eller därmed jämförliggenom annan
handling, tillbörlig hänsynutan till den först avlidnes arvingar, minskat
sin egendom väsentligt, skall ersättning till dessa arvingar i första hand
utgå boet. Kan ersättning inteur utgå, skall gåvan eller dess värde åter-
bäras den gåvan iom mottog ondsom Talan återbäringtro. fårvar om
inte väckas, sedan år förflutit frånett det bouppteckningen efter den
efterlevande maken avslutades. Tidsfristen för talan alltsåär knuten till
den efterlevandes död och bouppteckningen efter denne.

8§

Denna paragraf i sakmotsvarar nuvarande 4
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9§

Paragrafen i huvudsak 5nuvarande En ändring gjortsharmotsvarar
i första stycket avseende lösningsrätten.

Bestämmelsen reglerar uppdelningen boet mellan de släkt-tvåav
sidorna sistedennär två makar dött. Enligt bestämmelsen föreliggerav
lösningsrätt avseende alla slag egendom. Detta innebär t.ex. attav en
bostadsrätt i värde överstiger ägarsidans lott ändå skall läggas påsom
denna lott betalning sker för mellanskillnaden.om

10§

Paragrafen i sak bestämmelserna 6i nuvarande och 7 §§.motsvarar

Testationsförbud

11 §

Denna paragraf i sak 2 § förstanuvarande stycket andramotsvarar me-
ningen. Frågan efterlevande makes testationsrätt har behandlats iom

2.8.avsnitt
Testationsrätten för efterlevande make har erhållit egendomen som

med fri förfoganderätt enligt gällandeär begränsad endast medrätt av-
seende ideellpå andel behållningen och inte i fråga bestämden av om
egendom. För tydliggöra detta förhållande föreskrivs lli § denatt att
efterlevande maken inte får bestämma andeldenövertestamentegenom

boet skall tillfalla den först avlidnes efterarvingar se 4 §.av som

Avtal eller beslut andelsbestänmingom

12 §

Paragrafen saknar 3motsvarighet i nuvarande kap. tillBakgrunden
den bestämmelsen har 2.5.6.redovisats i avsnittnya

första stycket införsI möjlighet andelsbestämning.göraatten en
Härmed avtal fastställer storleken den andel denettavses som av som
efterlevande enligt ll § inte får bort. sådant fårEtt avtaltestamentera
ingås den efterlevande maken och dem vid avtalstillfállet nästav som
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denne har tillrätt efter den först avlidne maken.arv Av 12 kap. 1 §
följer även blivandeatt skalltestamentstagare omfattas avtalet.av

En andelsbestämning skall medgöras ledning boets värde påav
dödsdagen, inte kommer Överparterna överensom något annat.om an-
delsbestämningen skall upprättas handling skrivs under denen som av
efterlevande maken, arvingarna och testamentstagarna.

Möjligheten ingå avtal andelsbestämningatt inteär inskränkt tillom
viss tid efter dödsfallet, sådantutan avtal kan ingåsett under den
efterlevandes hela livstid.

I andra stycket erinras möjligheten för den efterlevandeom maken
och arvingarna enligt bestämmelsernaatt i 19 kap. begära döds-att en
boförvaltare beslutar andelsbestämning. Här finns dockom tidsfristen
på år efter det bouppteckningenett att avslutats.

I tredje stycket föreskrivs andelsbestämningatt bindandeär fören
dem kommer ärva den förstsom att avlidne maken vid den efterlevande
makens död.

Verkan mål äktenskapsskillnadav om

13 §

Paragrafen motsvarar sak nuvarande 10

6 kap. Om förskott på arv

1 §

Paragrafen är ny.
I första stycket har regel avräkning förskotten gemensam påom av

införts för alla arvingar. Denarv tidigare presumtionen för avräkning
gällde bröstarvingar har tagitssom bort. Angående skälen härtill se

avsnitt 3.4.2. Den bestämmelsen innebär gåvanya att en som en
arvlåtare har arvinge skallgett avräknas förskotten på dennessom arv
efter arvlåtaren endast det har föreskrivits eller på grundom av om-
ständigheterna vid gåvan måste ha varitantas avsett.

I andra stycket regleras gåva den efterlevande maken tillav gemen-
bröstarvinge. Gåvorsam make till andra änsom ges av en gemensamma

bröstarvingar, dvs. särkullbarn eller den först avlidnes efterarvingar,
regleras i sin helhet i 7
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2-6

Paragraferna 2-6i sak nuvarande §§.motsvarar

7§

Paragrafen i nuvarande 7 harhuvudsak Två ändringarmotsvarar
gjorts. Dels har den tidigare presumtionen för avräkning tagitsgåvaav
bort följd ändringen 1 Dels har begreppet styvbarn byttsisom en av

särkullbarn.ut mot

7 kap.

2 §

Presumtionen i bröstarvinge skallparagrafen, sin laglottpåatt en
avräkna vad han fått följdpå grund har ändratstestamente,av som en

ÄB,6ändringen i kap. 3.4.3.avsnitt innebär bröst-Detta attav se en
arvinge laglottpå sin skall vad han grundavräkna påmottar av

endast behandlasdetta föranleds På så sätttestamente testamentet.om av
undergåvor arvlåtarens livstid och egendom arvinge fårsom ges som en

grundpå lika.testamenteav

3§

Bestämmelsen andrai stycket bröstarvinges respektive denreglerar en
efterlevande makens vid järnkningen Bestämmelsenrätt testamente.av

3.4.3.har omarbetats. Skälen för redovisats avsnittdetta har i
Bestämmelsen har skallgjorts till presumtionsregel. Den alltsåom en

bara tillämpas inte för-följer Vid jämkningtestamentet.annatom avav
ordnande till förmån för bröstarvinges tillmake går rättän egen-amian
domen ñre 3den efterlevande enligt kap. följermakens Häravrätt

endast hantill förmån för den efterlevande erhålleräratt testamentetom
den jämkade egendomen. fallefterlevande innehar i sådantDen ett

fri sinegendomen med förfoganderätt bröstarvingen får inteoch ut
laglott förrän efterlevandeden dör.
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10 kap.

4 §

Paragrafen reglerar jäv för testamentsvittnen. Den har behandlats i
avsnitt 5.6.

I första stycket beskrivs de fall där blir ogiltigttestamentet i sin helhet
någon de där nämndaom anlitasav testamentsvittne.personerna Ensom

sådan är make.testators Ett tilläggperson har gjorts i bestämmelsen som
innebär sambo jämställsatt med make i jävshänseende. Anlitas testators
sambo testamentsvittne blir alltsåsom ogiltigt.testamentet

Andra stycket reglerar de jävssituationer endast leder till partiellsom
ogiltighet jfr 13testamentet, kap. lav § andra meningen. En sådan
situation föreligger någont.ex. till vittne vid förordnandetasom till
honom själv eller hans make. Testamentet blir då ogiltigt i den delen.
Sambo jämställs med make iäven denna bestämmelse.nu Ingen får
alltså vittne vid förordnande till förmånvara för sin sambo.

I andra stycket har vidare bestämmelse s.k. ställföreträdar-en ny om
jäv införts. Ingen får till vittne vidtas förordnande till någon hansom
är ställföreträdare för eller harsätt sådan anknytningannat till detatt
föreligger betydande intresseett i förordnandet. Bestämmelsen omfattar
först och främst legala ställföreträdare för juridiska såsompersoner,
styrelsemedlemmar och verkställande direktörer. Men även andra som
har särskild anknytning till testamentstagaren jäviga.är Det kan sigröra

med ekonomisktom intressepersoner och inflytande i juridisken
exempelvis majoritetsaktieägareperson, eller majoritetsandelsägare. Det

kan också föreståndare i organisationvara en eller samfund elleren ett
anställd inte enbarten har underordnadsom befattning. Att endasten

medlem i föreningvara är däremot inte jävsgrundande.en
Huruvida jävsgrundande anknytning elleren diskvalificerandeett

intresse föreligger får alltså frånavgöras fall till fall. Med tanke på de
rättsverkningar jäv får, börett bestämmelsen till försiktighet förmana

och för dentestator överväger medverkasom vittne.att som
Också ställföreträdare för enskilda såsom förmyndare, godepersoner,

ellermän förvaltare, är enligt den bestämmelsen jäviga bevittnanya att
till förmånett testamente för den de företräder.

Regeln ställföreträdarjäv gäller inteom bara den själv ärsom
ställföreträdare även denutan närstående ställföreträdare.ärvars

Tredje stycket i sakmotsvarar nuvarande andra stycket andra
meningen och förde stycket i sakmotsvarar nuvarande tredje stycket.

Den hänvisning i 13görs kap. l § till 10som kap. 4nu § andra
stycket kan kvarstå oförändrad nuvarandetrots andraatt stycket delas
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i två stycken. Hänvisningen 13 1 nämligen siktei kap. § enbarttarupp
de fallpå i det andra stycket.som avses nya

ll kap.

7a §

Paragrafen Bakgrunden 2.7.5.är till den har redovisats i avsnitt Avny.
ÄBplaceringen i ll kap. följer bestämmelsen tolkningsregel.äratt en

Den skall alltså tillämpas endast inte föranledertestamentet annat.om
gjortHar make till förmån för den andreäntestamenteen amian

maken, kan det förekomma ellerhelt delvis inte kantestamentetatt
verkställas vid förstden avlidne makens död grund basbelopps-av
regeln. Makes till fyra förebasbelopp både särkullbarns ochrätt går

fallrätt. I sådant skall i stället enligttestamentstagares ett testamentet
paragrafen verkställas vid den efterlevande makens död.

16 Omkap. preskription eller testamentsrättav arvs-

Kapitlet har fått disposition grund officiellapå det kim-atten avny
görelseförfarandet efterlysning, 8.2.2.privat avsnittersatts seav

Efterlysning arvinge eller testamentstagareav

1 §

Första stycket nuvarande 1-3 §§.delvis bestämmelser imotsvarar
Ansvaret för kungörelse från domstolen tillsker flyttatsharatt

arvingarna. Skyldigheten förvaltar boet,kungöra åligger denatt som
dvs. dödsbodelägarna, dödsboförvaltaren testamentsexekutom.eller
Förfarandet benämns efterlysning.

andraI stycket har tillägg den först avlidnesgjorts avseendeett
särkullbarn. Ett särkullbarn, efterinte sinavstått rätt att ta ut arvetsom
den först avlidne, har få efterlysning tillenligt bestämmelsen rätt att
stånd avseende bortovarande bröstarvinge till såväl denären som
avlidne efterlevande maken.som

Tredje stycket 3 andra stycket.i sak nuvarande §motsvarar
Efterlysning kan undvaras 2i vissa fall enligt
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2 §

Bestämmelsen är Bakgrunden har redovisats iny. 8.2.2.avsnitt
Enligt paragrafen kan efterlysning undvaras i de fall arvingen eller

intetestamentstagaren skall erhålla någon lott i kvarlâtenskapen.

3 §

Paragrafen i huvudsakmotsvarar bestämmelser i nuvarande 1-3 §§. Det
tillägget har gjorts efterlysningenatt skall kungöras även "på amiat
lämpligt sätt". Det innebär efterlysningen kanatt spridas med hjälp av
alla tillgängliga medier, etermedier ellert.ex. Internet. Jfr de allmänna
bestämmelserna kimgörande i lagen 1977:654om kungörande i målom
och ärenden hos myndighet m.m.

Preskription m.m.

4 §

Paragrafen i sakmotsvarar nuvarande 3 Begreppet boutredningsmana
har bytts dödsboförvaltare.ut mot

5 §

Paragrafen i sakmotsvarar nuvarande 4

6§

Paragrafen i sakmotsvarar nuvarande 5

Anmälan anspråkav

7 §

Paragrafen i huvudsakmotsvarar 6nuvarande Dödsboförvaltare har
dock boutredningsmanersatt och anmälan kan inte längre tillgöras
rätten.
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Rättsverkan försummelse följa fristerattav

8 §

Paragrafen i sak nuvarande 7motsvarar

9§

Paragrafen i huvudsak 8nuvarandemotsvarar
Ett tillägg har gjorts avseende den först avlidmes särkullbarn. Ett

särkullbam, inte sin efteravstått den försträtt att ta ut airvetsom
avlidne, har enligt 1 § andra meninggenstycket andra få efter-rätt att
lysning till stånd avseende bortovarande baröstarvinge tillär såvälen som
den avlidne den efterlevande bortovarandemaken. Om den intesom ger
sig tillkänna, har han förlorat sin i föxrhållandeinte bara till särkull-rätt
barnet iockså förhållande Övriga bröstarwingartill det gällerutan när

efter den först avlidne. effterI fråga den efterlevandearvet arvetom
maken förloras däremot inte inte efterlysnings-arvsrätten, ettt nyttom
förfarande och försummad det..anmälan föranleder

19 Omkap. dödsboförvaltare och testamentsexeekutor

Bakgrunden redtovisatstill institutet dödsbotörvaltare har 6.5.i avsnitt
Kapitlet har delats in i förstaavsnitt. awsnittet innehållerDet be-tretton

lstämmelser förordnande dödsboförvaltare 1-5 §§. Testaments-om av
exekutor följer avsnitttetdärefter 6 tredje§. detI regleras döds-en
boförvaltares allmänna åligganden 7-11 Följande avsnitt§§. är
inriktade på vissa särskilda frågor: 12-15medelsförvalmting §§, för-
säljning egendom 16-18 19-21§§, aarvskifte §§,bodelning ochav
andelsbestämning 22 § 23--24och §§. Entlediganderedovisning m.m.

dödsboförvaltare 25-28 29regleras i §§, och ersättning i §arvodeav
och skadestånd i 30 I särskilt avsnitt regllerna ansökanharett om om

prövning ochrättens klander §§§.31-36 Slutligen följersamlats
bestämmelser handläggning 37-43 §§.om m.m.
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Förordnande dödsboförvaltareav

1 §

Paragrafen i huvudsakmotsvarar nuvarande 1
I första stycket räknas de kan begära dödsboförvaltareupp som att en

skall förordnas. Punkterna 1-5 nuvarandemotsvarar första stycket. I
punkten 2 har definitionen testamentsexekutor dock ändratsav på så sätt,

ävenatt endasten person delvisutsettssom att träda i arvingars och
universella testamentstagares ställe benämns testamentsexekutor. Punkten
6 motsvarar nuvarande andra stycket. Skyldigheten för rätten att
förordna boutredningsman ofñcioen har dock upphävts. Skälenex för
detta har redovisats i avsnitt 6.5.7.

Andra stycket motsvarar nuvarande tredje stycket.

2§

Bestämmelsen är Bakgrunden till bestämmelsenny. har redovisats i
avsnitt 2.5.6.

Enligt paragrafen kan dödsboförvaltare också förordnas förrättenav
baraatt göra andelsbestämning. Detta kanen bli aktuellt i de fall den

efterlevande maken ärver egendom den först avlidne maken med friav
förfoganderätt. I sådant fallett kan det finnas intresse hosett den
efterlevande eller den först avlidnes efterarvingar få fastställt huratt stor
del boet den efterlevande inteav fårsom bort 3testamentera enligt kap.
ll Kommer den efterlevande och arvingarna inte överens om
andelens storlek i frivilligtett avtal enligt 3 kap. 12 kan alltså en
dödsboförvaltare förordnas fastställa andelensatt storlek.

Ansökan får göras den efterlevande maken ellerav arvinge elleren
testamentstagare har närmast rätt delsom i den efterlevandeatt ta
makens bo. Av ansökan skall framgå anledningen tillatt det begärsatt

dödsboförvaltareatt skall förordnasen justär andelsbestämningatt en
skall göras. Ansökan måste göras år efter detsenast ett boupp-att
teckningen efter den först avlidne maken avslutades.

Av 22 § framgår dödsboförvaltarenatt skall tillämpa äktenskaps-
balkens och ärvdabalkens regler hannär andelsbestämningen.gör
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3§

Paragrafen i huvudsak utredningens förslag 2till § imotsvarar
delbetänkandet Bouppteckningar och arvsskatt SOU 1996: 160.

Kravet "trovärdigpå uppgift" delägarna och testamentsexekutorom
har utgått. Att de uppgifter sökande tilllämnar domstolen skallen vara
korrekta självklart.är Däremot skall inte den ansöker behöva hasom
intyg andra de uppgifter han lämnar riktiga.ärattav personer om

I övrigt ihar paragrafen tillagts i fall 2i § skallatt som avses
sökanden lämnaäven uppgift och postadress beträffande varjeom namn
arvinge och har del i den efter-rättnärmasttestamentstagare att tasom
levande makens bo.

4§

Bakgrunden till bestämmelsen har redovisats 6.5.4.i avsnitt
ÄrFörsta stycket 3nuvarande § tredje stycket.motsvarar en

testamentsexekutor utsedd skall han förordnas till dödsboförvaltare om
det kan han kommer utföra uppdraget tillfredsställandepåantas att att ett

Behovet förordnasätt. testamentsexekutor till dödsboförvaltareattav en
dock inteär så eftersom testamentsexekutor harstort, en samma

behörighet dödsboförvaltare inte följerannat testamentet,som en om av
6 Eftersom inte förvaltningsbefogenhetnågonett testamentese ger

förrän det vunnit laga kraft kan det dock finnas behovett ettav
förordnande i vissa fall.

Av den definitionen ltestamentsexekutor i § andra punktennya av
följer även testamentsexekutor inskränktmed förordnande kanatt en
förordnas dödsboförvaltare. I sådan situation kan det docksom en vara
lämpligt ytterligare dödsboförvaltare förordnas och för-att atten
valtningen delas mellan dem, så den fått förordnande iatt ett testa-som

får verkställa utredningen endast det eller de områdenmentet som
Ävenförordnande den andre dödsboförvaltaren börtestators avser.

naturligtvis i så utsträckning möjligt försöka efterleva destor som
instruktioner itestator gett testamentet.som

Skulle testamentsexekutorn inte klara sin uppgift kan delägarnaav
alltid begära hans entledigande. Rätten kan också entlediga honom ex
ofñcio. Se 25-26 §§.

I andra stycket föreskrivs i övriga fall får förordnasvem som som
dödsboförvaltare. Såsom framgått den allmänna motiveringen höjsav
kvaliñkationskraven dem förordnas förvaltapå dödsbo föratt ett attsom

utvidgadeden behörigheten i skilda hänseenden. Enligt denmotsvara
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lydelsen andra stycket skallnya därför till dödsboförvaltareav endast
förordnas advokat eller meden särskilda kvalifikationerannan person
för uppdraget. Med med särskilda kvalifikationerannan person avses

biträdande jurister,t.ex. bankjurister och ekonomer har erforderligasom
kunskaper farniljerätt, boutredningsarbeteom och förmögenhetsför-
valtning.

Även juridiska kan förordnas handha förvaltningenpersoner att ettav
dödsbo. En uttrycklig regel härom införs i den aktuella paragrafen. En
förutsättning för juridiskatt skall förordnasen döds-person som
boförvaltare denär skallatt handha uppdraget hos densom juridiska

uppfyller de kvalifikationskravpersonen ställs på dödsboför-som en
valtare. Uppgift är tänkt handhaom uppdragetvem att bör därförsom
lämnas till innanrätten den juridiska förordnas, ipersonen t.ex.
samband med samtyckeatt 37enligt § andra stycket. Närges den
juridiska har förordnats skallpersonen anmälan handläggarensen om

göras till rätten enligt 40namn
Delägare kan enligt den gällande lydelsen andra stycket förordnasav

till boutredningsman. Denna möjlighet finns kvar när det gäller
förordnande dödsboförvaltare. Den bestämmelsenav har docknya
utformats så delägare inte fåratt förordnas till dödsboförvaltare inteom
särskilda skäl talar för det. Med särskilda skäl sådana situationeravses
där det inte ñnns nämnvärd risk för någon tvist mellan delägarna men
andra skäl kan motivera behovet dödsboförvaltare. Så kan falletav vara

det frågaär tillgångarom utomlands och kravom från utländsk
myndighet ställts företrädare föratt dödsboet skall förordnaden vara

rätten eller motsvarandeav myndighet; den svenska ordningen med
delägarna kollektivt behöriga är mindre vanligsom utomlands.

Om dödsbodelägare förordnas dödsboförvaltareen det sedansom men
visar sig han inte klararatt sitt uppdrag, kan de andra delägarna begära
hans entledigande. Rätten kan också entlediga honom officio. Se 25-ex
26 §§.

5§

Paragrafen i sakmotsvarar nuvarande 4
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Testamentsexekutor

6 §

Paragrafen delvis 20nuvarandemotsvarar
bestämmelsenI testamentsexekutor behörighetges en samma som en

dödsboförvaltare inte följer Bakgrunden tillannat testamentet.om av
regeln har redovisats i 6.5.6. Det innebär testamentsexekutor haratt en

formella och materiella rättigheter dödsboförvaltare isamma som
Bestämmelsen gäller dock inte någon har förordnatsgemen. om annan

dödsboförvaltare.som
Utses någon än testamentsexekutorn till dödsbotörvaltare, skallannan

dödsboförvaltaren behandla testamentsexekutorn delägare.som en
Testamentsexekutorn skall underrättas boets förvaltning och får göraom
sin mening gällande delägare, 10, 16, 31-33sättsamma som en se

37och §§.

Dödsboförvaltarens åliggandenallmänna

7 §

Paragrafen, allmän beskrivning dödsboförvaltaressom ger en av en
åligganden, i huvudsak llnuvarande § första stycket. be-Imotsvarar
stämmelsen uttryckligen dödsboförvaltaren skall bevaka rättenattanges
för dödsbodelägarna och andra beroende utredningen,är t.ex.som av
borgenärer och legatarier.

8§

Paragrafen i sak 12nuvarandemotsvarar

9§

Paragrafen motsvarari huvudsak nuvarande ll § andra Skyldig-stycket.
heten få offentligt ackord till stånd har dock upphävts. Somatt ett
framgått 6.2.2avsnitt upphörde 1970:84Dackordslagen gälla denav att
1 1996september då lagen 1996:764 företagsrekonstruktion träddeom
i kraft. Institutet offentligt ackord bara tillgängligt förär numera
näringsidkare har rekonstruktionsbehov. Formellt finns ingetett settsom
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hinder ñretagsrekonstruktionmot näringsidkande dödsbo,ettav men
frågan torde inte ha någon större praktisk betydelse.

10§

Paragrafen i huvudsakmotsvarar 11nuvarande § tredje stycket. Ett
tillägg har dock gjorts.

En dödsboförvaltare har självrätt besluta försäljningatt fastom av
egendom och tomträtt samtycke föreligger från delägarnautan att eller

se 16rätten §. I förevarande paragraf understryks särskilt döds-att
boñrvaltaren bör inhämta yttrande från delägarna innan han beslutar i

sådan fråga.en

11 §

Paragrafen i sak nuvarande 16motsvarar

Medelsfdrvaltning

12-15I regleras dödsboförvaltarens medelsförvaltning. Liknande
bestämmelser återfinns i föräldrabalken beträffande förordnade för-
myndare, gode män och förvaltare i konkurslagen beträffandesamt
konkursförvaltare, 12 kap. 4-6 FBt.ex. och 7 18-19kap. §§se
konkurslagen 1987:672. En dödsboförvaltare åsidosätter sinsom
skyldighet enligt de aktuella bestämmelserna kan klander-genom en
eller skadeståndstalan åläggas betala ersättning föratt ränte-t.ex. en
ñrlust.
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12§

Paragrafen i sak 14nuvarande § förstamotsvarar stycket andra
meningen.

13§

Paragrafen har i huvudsak sin motsvarighet i nuvarande 14 § första
stycket första meningen.

bestämmelsenI föreskrivs kontanter skall göras räntebärandeatt
in isättas bank. Detta gäller dock inteatt i den deman behövsgenom

till betalning löpande utgifter. Medel behövs för löpande utgifterav som
kan dock med fördel insättas kontopå dödsboförvaltaren frisom ger
uttagsrätt.

14§

Paragrafen i sak nuvarande 14 § andramotsvarar stycket.

15§

Bestämmelsen är ny.
Dödsboförvaltaren skall löpande bokföra in- och utbetalningar. Dessa

uppgifter skall sedan med i dödsboförvaltarens redovisning, 24tas se
Något formkrav finns inte, bokföringen kan exempelvis skeutan
elektroniskt datorstöd.med

Försäljning egendomav

16 §

Bestämmelsen Bakgrundenär har redovisats i 6.5.3.avsnittny.
förstaI stycket föreskrivs dödsboförvaltaren får sälja dödsboetsatt

egendom. Bestämmelsen gäller all egendom, lös fast. Någon be-som
stämmelse kräver samtycke från delägarna eller tillstånd rättensom av
finns inte. Förvaltaren bör givetvis vilket försäljningssättöverväganoga

bäst.är I vissa situationer kanske det lämpligastär säljasom att egen-
domen direkt under hand, medan idet andra fall fördelaktigtär mest att
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anlita mäklare eller anordna inbördes auktionatten mellan delägarna.en
I andra stycket hänvisas till skyldigheten 10i § inhämta delägarnasatt

mening innan beslut försäljning fattas. Dödsboförvaltarenom är
emellertid inte bunden delägarnas uppfattning.av

Dödsboförvaltaren skall enligt 18 § tillställa delägarna skriftligtett
beslut försäljning fast egendom ellerom Entomträtt. delägareav som

missnöjdär med beslutet har rätt begära rättens prövning, 31att se

17§

Paragrafen är ny.
När dödsboförvaltaren skall sälja egendom enligt 16 § kan han välja
anordna offentligatt auktion. Något särskilt förordnandeen förrättenav
genomföra sådanatt auktion behövs inte. Däremot skallen han på

lämpligt sätt enligt den aktuella bestämmelsen kungöra försäljnings-
villkoren tid och plats för auktionensamt för säkerställa tilltänktaatt att
köpare uppmärksammas på saken, jfr ll § lagen l904:48 s.l om
samäganderätt.

18§

Paragrafen är ny.
Som framgått 16 § får dödsboförvaltare själv beslutaovan av en om

försäljning fast egendom och Hantomträtt. dockär enligt 18av §första
stycket skyldig tillställa delägarnaatt skriftligt beslut försälj-ett om
ningen. Beslutet skall enligt 42 § andra stycket delges enligt bestäm-
melserna i delgivningslag 1970:428. En delägare missnöjdär medsom
försäljningsbeslutet kan därefter 31enligt § begära domstolens prövning

saken.av
Enligt andra stycket får försäljningen inte genomföras förrän fristen

begära rättensatt prövning löpt eller frågan avgjortsut domstolav
beslut har vunnit laga kraft.genom som

Bodelning och arvskifte

19-22I finns de bestämmelser samlade reglerar döds-som en
boförvaltares behörighet vad gäller bodelning och skifte. Flera av

ÄktBreglerna återfinns i dag i 17 kap. 23och kap. AB. De nuvarande
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skillnaderna mellan boutredningsman och skiftesman har dock upphört.

19§

Paragrafen i huvudsak nuvarande 15motsvarar § första stycket. En
erinran bodelning och arvskifte i förstaatt hand privatärom en
angelägenhet för dödsbodelägarna har tagits ini lagrummet. I sådantett
fall behöver formellnågon förrättning inte hållas bodelning ochutan
skifte kan ske capsulam, dvs. handlingen cirkulerarper attgenom
mellan delägarna.

Bestämmelsen redovisning skall återfinns i 24attom avges

20§

Kan delägarna inte komma skallöverens, dödsboförvaltaren enligt första
stycket besluta bodelning enligt reglerna i äktenskapsbalken ochom om
arvskifte enligt reglerna i ärvdabalken. sambandI härmed skall han

sådanapröva tvistiga frågor betydelseär för bodelningen ellersom av
arvsldftet och inte föremålär för rättegång. Bestämmelsen har sinsom

ÄktBrnotsvarigheti l7 kap. 6 § andra stycket jämförd 23med kap. 5 §
AB.

Bestämmelsen i andra stycket Detär nuvarande kravet detpå attny.
alltid skall hållas förrättning har slopats, eftersom det kan finnas fallen
där detta krav framstår onödig formalitet bara upphovsom en som ger
till kostnader. Därför föreskrivs dödsboförvaltaren detatt om anser
lämpligt bodelning eller arvskifte får ske vid förrättning. Han skallen
i sådant fall bestämma tidett och plats för förrättningen kalla del-samt
ägarna.

Också bestämmelsen i tredje stycket Den reglerarär fördelningenny.
egendomen vid arvskifte. Enligt gällande skallett rätt egendomenav

23enligt kap. 3 § första stycket fördelas så varje delägare sinpå lottatt
får del varje slag egendom. De problem detta lagrum harav av gett
upphov till har redovisats i 6.5.2.avsnitt

En dödsboförvaltare har handlingsfrihetstörre vid skiftet än en
boutredningsman. Utgångspunkten visserligenär föräven dödsboför-en
valtare fördelningen egendomenatt skall ske enligt 23regeln i kap.av
3 finner han sådan fördelning inte ändamålsenlig,ärattmen en t.ex.
därför två sannolikt inteatt kommer kunna fungerapersoner att som

tillsamägare fastighet, har han förfararätt på Han kansätt.en att annat
besluta fördelningen egendomen iatt stället skall ske lott-av genom
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dragning, auktion delägarna emellan eller på lämpligt sätt.annat
Lottdragning förekommer redan i dag i de fall dödsbodelägarna är
överens den metoden skall fåatt användas. Dödsboförvaltarenom får
emellertid använda den även alla samtycker till det. Vidutan auktionatt
delägarna emellan får egendomen läggas den högstbjudandespå lott efter
det värde han bjudit. Slutligen kan dödsboförvaltaren också besluta att
egendomen i stället för fördelas skall säljas. Iatt sådant fall får köpe-ett
skillingen skiftas på delägarna. Försäljningut skall ske enligt 16

Av 41 § framgår dödsboförvaltaren skallatt handlingupprätta överen
bodelningen och arvskiftet.

21§

Första stycket i sak nuvarande 15motsvarar § andra stycket.
Andra stycket i sak nuvarande 18 §motsvarar tredje stycket. Det

lagrum i föräldrabalken 16 kap. 11ärsom avses

Andelsbestämning

22 §

Paragrafen saknar motsvarighet i 19nuvarande kap. Bakgrunden till den
bestämmelsen har redovisats i avsnitt 2.5.6.nya

Om den efterlevande maken och arvingarna inte kan komma överens
andelsbestämning, kan de begäraom en dödsboförvaltareatt en

förordnas enligt 2 Dödsboförvaltaren skall enligt 22 § första stycket
med ledning reglerna i äktenskapsbalken och ärvdabalken beslutaav om
andelsbestämning. I samband härmed skall han sådanapröva tvistiga
frågor betydelseär för andelsbestämningen och intesom av före-ärsom

förmål rättegång. Av hänvisningen till reglerna i ärvdabalken följer att
andelsbestämningen skall med ledninggöras boets värde på döds-av
dagen, inte de berörda kommer överens dödsboförvaltarenom attom
skall utgå från dag.en annan

Liksom vid bodelning och arvskifte kan dödsboförvaltaren välja om
förrättning skall hållas eller inte. Anser han förrättning behövs skallatt
han enligt andra stycket bestämma tid och plats för denna kalla densamt
efterlevande maken, arvingarna och testamentstagarna.

Av 41 § framgår dödsboförvaltaren skall, liksomatt bodelningöver
och arvskifte, upprätta handling beslutetöver andelsbestämning.en om
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Andelsbestämningen 3enligtär kap. 12 § tredje stycket bindande för
dem ärver den först avlidne maken.som

Redovisning m.m.

23 §

Bestämmelsen är Bakgrunden har redovisats i avsnitt 6.5.5.ny.
En dödsboförvaltare skall ha slutfört sitt uppdrag inom frånår for-ett

ordnandet. Det får närmast ankomma dödsbodelägarna bevakaatt att
fristen hålls.

Om dödsbotörvaltaren inte lyckas bli klar inom fårår, han begäraett
anstånd hos Irätten. samband härmed skall han redogöra för sin förvalt-
ning boet och anledningen till uppdraget inteav slutförts.uppge att

Domstolen har välja mellan entledigaatt dödsboförvaltaren enligtatt
25 § andra stycket eller bevilja anstånd. Entledigas dödsboförvaltaren
kan domstolen sedan med stöd 1 § eftersomutse besluteten amian av

den dödes egendomatt skall överlämnad tillom förvaltningvara av
dödsboförvaltare alltjämt gäller. Om irätten stället beviljar anstånd skall
den bestämma tid inom vilken uppdraget skall slutföras.ny

24§

Första stycket i huvudsak 15motsvarar nuvarande § första och tredje
styckena. I bestämmelsen föreskrivs uttryckligen redovisningen skallatt

skriftlig.vara
Andra stycket vad enligtmotsvarar nuvarande 14 § skall ingåsom a

i den årliga redovisningen.
Enligt tredje stycket skall dödsboförvaltares redovisning tillställasen

delägare i boet. Redovisningen skall delgesenvar enligt 42 § andra
stycket. Stycket i övrigt 14motsvarar nuvarande § andra stycket fjärdea
meningen. Fjärde stycket i sak 14 § tredje stycket.motsvarar a

Entledigande dödsboförvaltareav

25 §

Första stycket i sak nuvarande 5motsvarar § första stycket och 15 §
fjärde stycket.
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Bestämmelsen i andra stycket i sak nuvarande 5 § andramotsvarar
stycket. Bestämmelsen domstolens entlediga förvaltarerätt attom en ex
ofñcio behövs exempelvis i de fall advokat förordnas till döds-en
boförvaltare och därefter utesluts Advokatsamfundet skälur av som-
inte hänförligaär till det uppdraget delägarnas vetskap. Iutan ett-
sådant fall kan ingriparätten och entlediga förvaltaren initiativ.på eget
Förevarande bestämmelse kan också komma till användning testa-om en
mentsexekutor eller delägare blivit förordnad dödsboförvaltaresom men
denne inte kan fullgöra sitt uppdrag. I sådant fall kan domstolenett
sedan med stöd l eftersomutse beslutet den dödesen amian attav om
egendom skall överlämnad till förvaltning dödsboförvaltarevara av
alltjämt gäller.

Tredje stycket i sak 5nuvarande § tredje stycket.motsvarar

26§

Paragrafen i sak 6nuvarandemotsvarar

27§

Paragrafen i sak nuvarande 7motsvarar

28§

Paragrafen i sak 8nuvarandemotsvarar

Arvode och ersättning

29 §

Paragrafen i sak 19nuvarande § andra stycket.motsvarar
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Skadestånd

30 §

Paragrafen i 18sak nuvarande § första och andra styckena.motsvarar

Ansökan rättens prövning och klanderom

31 §

Bestämmelsen är ny.
En delägare missnöjdär med beslut försäljning fastettsom om av

egendom eller fårtomträtt enligt förevarande paragraf ansöka rättensom
prövning beslutet. Ansökan skall fyra veckor eftergöras detsenastav

delägaren delgivits beslutet, 42 § andra stycket.att I fall ärannatse
tillrätten prövning förlorad.

Ansökan skall hos domstolen behandlas domstolsärende. För-ettsom
säljningen fär inte genomföras förrän frågan avgjorts beslutettgenom

har vunnit laga kraft.som

32§

Paragrafen i huvudsak 19nuvarande § första stycket.motsvarar
Hänvisningen till reglerna syssloman har dock tagits bort. I ställetom
regleras uttryckligen i paragrafen vad gäller talan avseendesom
dödsboförvaltarens förvaltning.

Fristen inom vilken ldandertalan skall väckas har förkortats från ett
tillår månader. Bakgrunden dödsboförvaltarens uppdragtre är att

tidsbestäms. Förvaltarens redovisning framtidenskall i tillställas envar
delägare. dettaPâ sätt bör delägare snabbt kunna ställning tilltaen om
talan klander skall väckas.om

Delgivningsformen avseende redovisningen framgår 42 § andraav
stycket.

33§

Första stycket i huvudsak bestämmelsen 17i kap. § andramotsvarar
ÄktBförstastycket meningen och 23hänvisningeni kap. 5 135-§ AB.

SOU98:1112
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36 och 41-42 regleras återstoden vad i dag återfinns i dessaav som
bestämmelser.

Andra ÄktBstycket 17 kap. 9 §motsvarar och hänvisningen 23i kap.
5 § Tillägg har gjorts beträffande andelsbestämning.

34§

Bestämmelsen är ny.
Som framgått kan dödsboförvaltare förordnas 2ovan enligt § fören

göra andelsbestämning.att Dödsboförvaltarenen genomför sedan
andelsbestämningen i enlighet med vad 22isägs dvs. i enlighetsom
med bestämmelserna i äktenskapsbalken och ärvdabalken. En efter-
levande make, arvinge eller missnöjdtestamentstagare är medsom en
sådan andelsbestämning får klandra den. Talan klander skall väckasom

Övriga omfattasmot andelsbestämningen fyrasom veckor efterav senast
det den efterlevandeatt maken, arvingen eller delgivitstestamentstagaren
handlingen andelsbestämningen,över 41 42och §§.se

35§

Paragrafen 17 kap. 8 §motsvarar andra stycket andra meningen och
ÄktBtredje stycket ÄB.hänvisningen 23i kap. 5samt §

36§

Paragrafen i huvudsak 17motsvarar kap. 8 § andra stycket första
ÄktBmeningen och hänvisningen i 23 kap. 5 § Tillägg har gjorts

avseende beslut försäljning fast egendom ellerom tomträttav samt
andelsbestämning. Forum för de tvister inämns bestämmelsen ärsom
exklusivt, dvs. de allmänna forumreglernai 10 kap. RB gäller inte.

Motsvarande gäller inte vid talan klander förvaltning. Sådanom av
talan får liksom i dag väckas vid i denrätten där förvaltningen förts,ort
10 kap. 7 § RB, eller vid förvaltarens personliga forum.

Vad har gäller talan angáendesom sagts beslutnu dödsboför-av
valtare. Gäller talan beslutett testamentsexekutor enligt 6 §av en som
inte också dödsboförvaltareär tillämpas enbart de allmänna forum-
reglerna i rättegångsbalken.
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Bestämmelser handläggningom

Inhämtande yttrandeav

37 §

stycketFörsta i huvudsak 9nuvarande § andra stycket. Ettmotsvarar
tillägg har orts sikte det fallet dödsboförvaltarepå skalltar attsom en
förordnas eller förordnad förär andelsbestämning.göra Iatt etten
sådant fall skall inte bara den efterlevande maken dödsbodelägareärsom

tillfälle sig efterarvingarna.ävenatt yttra utanges
Nuvarande andra meningen har upphävts. Anledningen härtill är att

lagen 1996:242 domstolsärenden innehåller generella bestämmelserom
sammanträde, 13exempelvis Av anledning behövs inteom se samma

heller bestämmelsen i 9nuvarande § första 9 10stycket. I och lagen
domstolsärenden ñnns nämligen bestämmelser vad skerom om som om

ansökan innehåller brister och den inte kompletteras enligt före-en m.m.
läggande.

Andra stycket i 9sak nuvarande § tredje stycket.motsvarar

Interimistiskt beslut

38 §

Paragrafen i sak 10nuvarandemotsvarar

39 §

Paragrafen i 16sak § andra meningen 21nuvarande ochmotsvarar
Ett ytterligare undantag har förtsdock in i bestämmelsen. Det avser
beslut försäljning fast 16egendom eller jfr 18 §§.ochtomträtt,om av

Anmälan till rätten

40 §

Bestämmelsen är Den de fall då juridisk förordnasrörny. en person
dödsboförvaltare, bank. juridiska skall iDent.ex.som en personen en

sådan situation in anmälan till vilken enskildrättenge en om person som
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utför uppdraget. Anmälan skall in dröjsmål. Fårutanges en ny person
för uppdraget böransvar också detta amnälas till rätten. Syftet är att

besked alltid skall kunna fås är ansvarig för ärendetom påvem som ex-
empelvis bank eller advokatbyrå.en

Handläggningsreglerför dödsboförvaltaren

41§

Första stycket i huvudsakmotsvarar 17 kap. 6 § andra stycket andra
meningen och 8 § ÄktBandra stycket tredje meningen hän-samt
visningen i 23 kap. 5 § Ett tillägg har gjorts avseende andelsbe-
stämning.

Andra stycket 17 ÄktBkap. 8motsvarar § första stycket och
hänvisningen Äveni 23 kap. 5 § här har tillägg gjortsett avseende
andelsbestämning.

42§

Bestämmelsen delvisär ny.
förstaI stycket sägs när dödsboförvaltareatt skall tillställaen en

delägare eller försändelse detta får skeannan med breven till mot-
kändatagarens postadress.senast Normalt behöver alltså inte delgivning

ske enligt delgivningslagen 1970:428.
Försändelser enligt 18, 24 och 41 skall dock enligt andra stycket

alltid delges enligt bestämmelserna i delgivningslagen. Bestämmelsen i
detta stycke i huvudsak ÄktBmotsvarar 17 kap. 8 § första stycket och
hänvisningen i 23 kap. 5 § Tillägg har emellertid gjorts för beslut

försäljning fast egendomom ellerav redovisningtomträtt, för-av
valtningen och beslut andelsbestämning.om

43§

Paragrafen i huvudsakmotsvarar nuvarande 21 Tillägg har gjortsa
avseende beslut enligt 2 dvs. andelsbestämning.om
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20 kap. Om bouppteckning och dödsboanmälan

Utredningen föreslog i sitt delbetänkande Bouppteckningar och arvsskatt
SOU 1996: 160 bouppteckningsverksamheten skall flyttas frånatt
tingsrätterna till skattemyndigheterna. Till följd härav föreslogs bl.a.
ändringar i vissa bestämmelserna 20i kap.av

Utredningen har också i denna sista sitt arbete haft anledningetapp av
föreslå ändringar i 20 kap. Mot bakgrund häravatt ett par presenterar

utredningen i sitt slutbetänkande såväl de ändringar itogssom upp
delbetänkandet de ändringsförslagen. Hela kapitlethar ocksåsom nya nu
bearbetats redaktionellt och språkligt.

Kapitlet har delats in i fyra avsnitt. I det första behandlas de regler
bouppteckningar 1-10 §§. Därefter följer reglernasom avser om

handläggningen hos Skattemyndigheten 11-13 §§. 14I § regleras
tilläggsbouppteckning. Kapitlet avslutas med paragrafer dödsbo-tre om
anmälan 15-17 §§.

En genomgående förändring i kapitlet det tydligt uttrycksär att om
med uttrycket bouppteckning förrättningen, handlingen eller bådaavses
delarna. Frågan har behandlats 8.3.i avsnitt

Bouppteckning

1 §

Paragrafen utredningens tidigare förslag 1till Angåendemotsvarar
bakgrunden till detta förslag Bouppteckningar och arvsskatt SOUse
1996:160.

Härefter har den ändringen gjorts anstånd kan beviljas ävenatt om
ansökan härom kommer in månader efter dödsfallet.än Bak-tremer
grunden till denna ändring har 8.3.2.redovisats i avsnitt

2§

Paragrafen i sak 2nuvarande § första stycket första meningenmotsvarar
och andra stycket AB.
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3i§

Paragrafen i sak 2nuvarande § förstamotsvarar stycket andra fjärde-
meningarna.

4§

Paragrafen i huvudsak 3nuvarandemotsvarar Skyldigheten lämnaatt
uppgift den dödes yrke och arvinge uteslutenär frånom del iom som
kvarlåtenskapen har dock utgått, eftersom dessa uppgifter inte fyller
någon egentlig funktion. Enligt 18 kap. 1 § fjärde stycket såvälanses
den universelle den arvingetestamentstagaren uteslutits frånsom som

dödsbodelägare fram till dess kanarv som gällande.att testamentet anses
Under denna mellanperiod skall därför båda i egenskap döds-av
bodelägare i bouppteckningen.tas upp

5§

Paragrafen i huvudsakmotsvarar nuvarande 4 Kravet på boupp-att
teckningen skall innehålla uppgift den efterlevande makens enskildaom

ÄktBegendom och sådan rättighet 10enligt 3kap. § inte skall ingåsom
i bodelningen har dock eftergetts i de fall det obehövligt.är Bakgrunden

Ändringenhärtill har redovisats i avsnitt 8.3.3. innebär således att om
det saknar betydelse efterarvssynpunkt och inte heller bas-ur
beloppsregeln tillämpligär någon anteckning efterlevande makesom
enskilda egendom inte behöver göras.

6§

Paragrafen i sak 5 förstamotsvarar nuvarande § och andra styckena

7§

Paragrafen i sak 5nuvarande §motsvarar tredje stycket.
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8§

Paragrafen 6i sak nuvarandemotsvarar

9§

Bestämmelsen Bakgrunden har redovisats i 8.3.3.är avsnittny.
Om det efter bouppteckningsförrättning upptäcks någonatten som

skulle ha kallats förrättningentill inte har kallats, har den berörde enligt
förevarande paragraf möjlighet i efterhand godkänna den bouppteck-att
ning har Godkännandetupprättats. skall ske skriftligen antingen påsom
bouppteckningen eller handling. Vederbörande skall intyga hanattamian
godkänner bouppteckningen och skriva under med sitt ställföre-namn.
trädare har givetvis rätt godkänna bouppteckningen för sin huvud-att

rälming.mans
inteVill den skulle ha kallats godkänna bouppteckningen, måstesom

dock förrättning hållas och tilläggsbouppteclcning upprättasen ny om
den första bouppteckningen hunnit registrerad.bli

10§

Paragrafen i sak nuvarande 7motsvarar

Handläggningen hos Skattemyndigheten

11§

Paragrafen utredningens 8forslag till § i delbetänkandet.motsvarar
Angående bakgrunden till detta förslag Bouppteclmingar och arvsskattse
SOU 1996:160.

12§

Paragrafen utredningens tidigare förslag till 9 Angåendemotsvarar
bakgrunden till detta förslag Bouppteckningar och arvsskatt SOUse
1996:160.
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13 §

Paragrafen utredningensmotsvarar förslag 11till § i delbetänkandet.
Angående bakgrunden till detta förslag Bouppteckningar och arvsskattse
SOU 1996:160.

Tilläggsbouppteckning

14§

Paragrafen i sakmotsvarar nuvarande 10

Dödsboanmälan

15-17

Paragraferna i sakmotsvarar utredningens tidigare förslag 8till a
Angående bakgrunden till detta förslag, Bouppteckningar ochse
arvsskatt SOU 1996:160.

21 kap.

1 §

Paragrafen motsvarari sak Begreppetnuvarande 1 boutredningsman
har dock bytts dödsboförvaltare.ut mot

22 kap.

7 §

Paragrafen i sakmotsvarar nuvarande 7 Begreppet boutredningsman
har dock bytts dödsboförvaltare.ut mot
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23 kap. Om arvskifte

1-4

Paragraferna motsvarari sak nuvarande 1-4 §§. Begreppet boutrednings-
har dock bytts dödsboförvaltare.ut motman

5§

Bestämmelsen är ny.
ÄBDen innehåller erinran 19det i kap. ñmis regleratten om om

arvskifte dödsboförvaltarenär förordnad ellerär testamentsexekutor
utsedd.

24 kap.

6 §

Paragrafen i 6sak nuvarande boutredningsmanBegreppetmotsvarar
har dock bytts dödsboförvaltare.ut mot

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

Punkt

Bestämmelsen tidpunkten för lagens ikraftträdande.anger

Punk12

En vedertagen princip inom äldre bestämmelserarvsrätten fort-är att
farande skall tillämpas arvlátaren har avlidit före ikraftträdandetom av
den lagen. bestämmelseEn finnsdetta innehåll intagen i punktennya av

Regeln har dock undantag finns uppräknade under a-d.som
förstaDet undantaget under a gäller bestämmelserna 3de i kap.nya

6 och 12 §§. Dessa, till den efterlevande saknarrätt närsom avser arv
arvingar andelsbestämning, skall tillämpas den förstävenresp. om
avlidne maken har avlidit före ikraftträdandet. Det innebär dennäratt
efterlevande maken dör efter lagens ikraftträdande den först avlidnes



362 Färfattningskømmentar SOU 1998:110

arvingar skall ärva två lotter, från den släktingen och frånen egna en
dennes make. Vidare innebär det även den förstatt avlidne makenom
dött före ikraftträdandet andelsbestämning får göras.en

Undantaget under b de bestämmelserna efterlysningavser inya om
16 kap. Dessa skall också tillämpas även arvlåtaren avlidit föreom

Äldreikraftträdandet. bestämmelser gäller dock i fråga ärendenom om
kungörelse upptagits Övergångs-domstol föresom ikraftträdandet.av
bestämmelsen innebär något kungörelseförfarandeatt inte harom inletts
före ikraftträdandet för efterlysning kommeransvaret att till stånd ligger
på arvingarna själva, även arvlâtaren dött dessförinnan.om

De bestämmelserna dödsboförvaltarenya skall enligt com tillämpas
även arvlåtaren Äldreavlidit föreom ikraftträdandet. bestämmelser
gäller dock i fråga dem töre ikraftträdandetom förordnatssom som
boutredningsman eller skiftesman. Dessa skall slutföra sitt uppdrag inom

Ärfrånår ikraftträdandet.ett uppdraget inte slutfört inom demia tid, fär
anstånd begäras enligt den bestämmelsen i 19 kap. 23nya

Enligt undantaget under d skall de bestämmelserna i 20 kap.nya
tillämpas även arvlåtaren Äldreavlidit före ikraftträdandet.om
bestämmelser gäller dock i fråga ärenden där bouppteckningen ellerom
dödsboamnälan inkommit till domstol före ikraftträdandet. Detsamma
gäller ärenden där föreläggande eller förordnande enligt 20 kap. 9 §
utfärdats före ikraftträdandet. Denna övergångsbestämmelse överens-
stämmer med utredningens förslag i delbetänkandet.

Punkt3

I punkten 3 har tagits bestämmelseupp en det i lagattsom anger om en
eller författning hänvisasamian till bestämmelse haren som ersatts

bestämmelse i dengenom en lagen tillämpas i stället den be-nya nyaÄvenstämmelsen. följdändringar detom görs kan inte uteslutas detatt
finns ytterligare lagar innehåller hänvisningar till ärvdabalken.som I
sådana fall blir alltså förevarande paragraf tillämplig.

9.3 Förslaget till lag dödförklaringom

Lagen ersätter nuvarande 25 kap. Den har delats in i sju avsnitt.
Efter inledande bestämmelse l §en beskrivs förutsättningarna för
dödtörklaring 2-4 §§. I 5 § ñnns bestämmelser ansökanom om
dödförklaring och i 6-7 regler handläggningen hosom
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skattemyndigheten. Nästa avsnitt själva beslutet dödför-handlar om om
8-9klaring §§. 10Lagen återbäring §avslutas med bestämmelser om

11och överklagande §.

Inledande bestämmelse

1 §

paragrafenI tillämpningsomrádet för den lagen dödför-anges nya om
klaring. bestämmelsenAv följer de fall dödsfalletdet endast iäratt som
inte kan fastställas 1987:269enligt kriterierlagen för bestämmandeom

människans död den lagen tillämplig. Det torde endastärav som nya
i undantagsfall 1987gränsdragning mellan lag ochårsvara rena som en

lagen dödförklaring kan bli aktuell, eftersom fall partiella försvin-om av
nanden likväl medger dödsfallet fastställas medicinskakan påattsom
grunder teoretiskt praktisktär intresse. Under alla för-änav mer
hållanden 1987har års lag givetvis företräde.

Förutsättningar för dödförklaring

2 §

I paragrafen försvunnen får dödförklaras omedelbartattanges en person
efter försvinnandet det han död. Bestämmelsen saknarär ärattutrettom
motsvarighet i 25nuvarande kap. Bakgrunden till regeln har
behandlats i avsnitt 7.4.2.

Regeln tillämpligär i fall Skattemyndigheten enligtsådana där
nuvarande regler kan direkt avregistrering folk-fatta beslut urom
bokföringen såsom i fallet Estonia. Beviskravet detsammamed är som
i dag vidgäller tillämpning 19 folkbokföringslagen.§av

Beslut dödförklaring kan skei de aktuella situationerna så snartom nu
utredningen kring försvinnandet fristklar. behöver alltså inteNågonär
först löpa.

3§

Bakgrunden till 734.2.bestämmelsen i avsnitthar behandlats Den
ettårs- och 25 kap. 1 §treärsregelni nuvarande AB.motsvarar
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Är det inte den försvunneutrett att dödär 2enligt föreliggermen
det med hänsyn till omständigheterna kring försvinnandet och vad som
i övrigt käntär hög grad sannolikhet för detta,en kan dödförklaringav
ske enligt 3 Frågan kan prövas tidigast år efter försvinnandet.ett Med
beviskravet "en hög grad sannolikhet" punktav på skalanavses en
mellan sannolika skäl och utrett.

4§

Bakgrunden till paragrafen har beskrivits i avsnitt 7.4.2. Den ersätter
huvudregeln i 25nuvarande kap. l §

Föreligger inte fall i 2 eller 3 § får frågansom avses dödför-om
klaring i stället prövas enligt 4 Sådan prövning kan ske tidigast fem
år efter försvinnandet.

Ansökan m.m.

5 §

Enligt första stycket får ansökan dödförklaring göras kretsom av samma
i 25av kap.personer 2 §som Samboanges nämns dock ut-

tryckligen i lagtexten.
I andra stycket föreskrivs ansökan dödförklaringatt skall görasom

hos Skattemyndigheten i det län där den försvunne ellerär harsenast
varit folkbokförd. I andra fall skall ansökan hosgöras Skattemyndigheten
i Stockholms län. Frågan ärendena dödförldaring skallom hand-var om
läggas har behandlats i avsnitt 7.4.4.

Skattemyndigheten har enligt tredje stycket rätt självmantatt ta upp
fråga dödförklaringen detnär finnsom skäl till det. Detta kan blit.ex.

aktuellt efter olycka därstor deten är mångautrett människoratt har
omkommit. Skattemyndigheten behöver i sådant fall inteett avvakta
ansökningar från de anhöriga, myndigheten kan dödförklarautan alla

bedöms ha omkommitsom på gång, sedan tillfredsställandeen utredning
förebragts exempelvis polismyndighetgenom eller andra. Regeln har
behandlats i avsnitt 7.4.3.
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Handläggningen

6 §

25 3Paragrafen §i huvudsak nuvarande kap.motsvarar
Enligt paragrafen får inhämta yttrande från denSkattemyndigheten

försvunnes make eller sambo släktingaroch närmaste samt annan som
kan uppgifterha lämna försvunne. Yttrande får ocksådenantas att om
inhämtas från polismyndigheten den försvunne hafti den där senastort
hemvist inom riket.

fakultativ, finnas situationer där detBestämmelsen eftersom det kanär
framstår införskaffaonödigt for Skattemyndigheten fleratt upp-som
lysningar försvimiandet. gäller exempelvis detDetom genom enom
polisutredning aktuellai samband katastrof denmed är utrett attstoren

sig.död. De anhöriga behöver då inteär yttrapersonen

7§

Paragrafen 25nuvarande kap. 4 §i huvudsakmotsvarar
Enligt första stycket beträffande sådana fallskall Skattemyndigheten

3i och utfärda behövs inte4 kungörelse. Däremotsom avses
kungörelse i de fall den försvunne död. Kun-då det ärär utrett att

försvunne anmäla sig hosgörelsen skall innehålla kallelse denpä atten
får tidigareSkattemyndigheten inteviss dag. Denna sättas änsenast sex

imånader därefter. sexmånadersfristen har redovisatsBakgrunden till
7.4.3. tillavsnitt innehålla uppmaningKungörelsen skall även envaren

kan tid anmäla det hoslämna upplysning i ärendet inomattsom samma
skattemyndigheten.

Enligt i och Inrikesandra stycket införasskall kungörelsen Post-
Tidningar lämpligt Medoch ortstidning spridas sätt.och på annat
sistnämnda exempelvis etermedieruttryck medier,alla tillgängligaavses
eller Internet. Se avsnitt 7.4.3.ovan

dödforklaringBeslut om

8 §

Paragrafen 5 §delvis 25 kap.nuvarandemotsvarar
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I första stycket förutsättningarnaattanges enligt 2-7om är
uppfyllda Skattemyndigheten skall dödförklara den försvunne. Skatte-
myndigheten skall i beslutet dödsdag.ange en

Som dödsdag skall enligt andra stycket den dag denäranses som mest
sannolika dödsdagen eller, sådan dag inte går fastställa,om sistaatt
dagen i den månad då den törsvtmne veterligen vid liv.senast Vidvar
tillämpning 4 § skall dödsdagav sista dagensom i den månadanses då
femársfristen gått till ända.

9 §

Paragrafen i sakmotsvarar nuvarande 25 kap. 6 § Ett beslut omdödförklaring vinner laga kraft efter veckor, 23tre § förvaltnings-se
lagen 1986:223.

Återbäring

10 §

Paragrafen imotsvarar sak nuvarande 25 kap. 7 §

Överklagande

11§

Paragrafen innehåller stadgandeett överklagande. Skattemyndig-om
hetens beslut dödförklaring får överklagasom hos allmän förvaltnings-
domstol. Det innebär sådant beslutatt ett skall överklagas hos länsrätt,

14 § lagen 1971:289se allmänna förvaltningsdomstolar.om
Vid överklagande till kammarrätt krävs enligt 11 § prövningstillstånd.

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

Punkt

Bestämmelsen tidpunkten för lagens ikraftträdande.anger Samtidigt skall
ÄB25 kap. upphöra gälla.att
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Punkt2

iBestämmelsrnapunktenfrånpunkt undantagdennaI ettanges
dödför-ärendenbeträffande25 skall fortfarande tillämpaskap. AB om

ikraftträdandet.föredomstolinkommit tillklaring där ansökan

9.4 Följdändringar

ochi andra lagarföljdändringarUtredningens förslag föranleder
författningar.

1996:160arvsskattochdelbetänkandet BouppteckningarI presen-
intedetUtredningenföljdändringar.utredningen förslag tillterade anser

till sådanadetaljerade förslagdetta stadium redovisanödvändigt att
övrigaärvdabalken ochavseende behandlade delarändringar avnu

författningar berörsdock vissaförfattningar. Nedan framgår avsom
i slutbetänkandet.förslagen

författningar, ifleraiboutredningsman förekommerBegreppet t.ex.
1970:979, konkurslagenAGL, UB, förmånsrättslagenFAL, JB,

och kontroll-självdeklaration1987:672 1990:325och lagen om
bytasnämnda lagarnaBoutredningsman i deuppgifter. bör motut

dödsboförvaltare.
Ändringarna ÄB l958:52ändring lagen16i kap. föranleder omav

ochellertillförlängning tid för preskription rätt testamentearvavav
ikungörande,bestämmelser1959:321 medKK närmare varomom

2 3 stadgas.16 och ärvdabalkenkap.
hänvisning i lagenmedförFörslaget till lag dödförklaring att enom

död bör ändrasmänniskans1987:269 bestämmandekriterier för avom
dödförklaringardomstol1924:475 frånmeddelandenoch KK omang.

upphävas.
förslag för-utredningens ärförfattning berörsEn avannan som

1996:381 tingsrättsinstruktion.ordningen med
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10 Kostnadseffekter

Utredningens bedönming: Förslagen torde inte medföra några
nämnvärda kostnadseffekter försig det allmänna eller förvare
enskilda.

Utredningens förslag avseende och efterarvsrätt vidmakes arvsrätt
dennes död enbart enskilda får ingenförhållandet mellan ochrör
kostnadseffekt för det allmänna. gäller förslagen avseendeDetsamma
förskott jävoch kostnadseffekter förpå för testamentsvittnen. Någraarv
enskilda intetorde uppstå.

Vad gäller förslagenså effektivisering dödsboförvalt-avseende en av
ningen innebär dessa beslut tidigare ålegat domstol förs påöveratt som

Ävendödsboförvaltare. beträffande flyttas uppgifter frånarvskungörelse
domstol och läggs Effekterna i kostnadshänseende tordepå enslcilda.

försumbara.vara
Slutligen föreslår dödförklaring skallutredningen ärendenaatt om

Över-flyttas från de allmänna till skattemyndigheterna.domstolarna
föringen medför, alls,kostnadskonsekvensnågon snarast enom
besparingsmöjlighet för det allmänna.

Sammanfattningsvis alltså förslagen intebedömer utredningen att
torde medföra kostnadseffekter sig för detnågra nämnvärda vare
allmänna eller för enskilda.
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Kommittédirektiv

Dir.

Arvdabalken 1996:18

1996Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn utredare tillkallas med uppdrag att
vilka förändringar genomföras i fråga boupp-böröverväga omsom-

teckningar förutsatt flyttas från tings-skattläggningattm.m. av arv
till skattemyndigheterna,rätterna

och föreslå utredning, förvaltning ochändringar i reglernaöverse om-
avveckling dödsbon, effektivisera förfarandet ochfrämst i syfte attav

det snabbare,göra
flyttas frånvilka ärvdabalken böröverväga ärenden enligt som-

regeländringar idomstolarna till andra vilkamyndigheter och som
övrigt bör i fråga ärendena,göras om

särskilt tidsfristema, och förut-reglerna dödförklaring,överse om-
sättningarna folkbokföringen,för registrering dödsfall iav

1988 igenomundersöka i arvsordningen slagit påändringarårsom-
det- utifrån den fråge-varit utvärdera reformensätt avsett,som
ställningen föreslå motiverade.och lagändringar kande som vara

reglerna förskottUtredaren skall ändringar iäven överväga arvom
jäv för utredaren språkligoch testamentsvittnen. Slutligen skall göra en

och redaktionell ärvdabalken.översyn av

utredningBehovet av en

Ärvdabalken 1959.trädde Balken lagari kraft den 1 juli ersatte som
1930-talet.tillkommit slutet 1920-talet början På mångahade i och avav

områden balkens regler dock heltvar nya.
Ärvdabalken revideradesb1.a.har i viktiga delar;ändrats flera gånger

äktenskapsbalkenssamband medreglerna makes och barns arvsrättiom
oförändrade.1988. väsentligentillkomst balkenår Men delar ärstora av
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Det gäller reglernat.ex. bouppteckning, boutredningom och arvskifte,
även förfarandet rationaliseratsom bl.a. tillkomsten 1976årgenom avinstitutet dödsboamnälan.

Sedan balkens tillkomst har samhället undergått förändringar.stora
Arvets privatekonomiska och sociala betydelse har minskat. När det
gäller förfarandet vid utredning och avveckling dödsbon har förut-av
sättningarna ändrats inte minst den tekniska utvecklingengenom och
lagändringar på närliggande områden. Erfarenheter visar detatt
förfarande ärvdabalken föreskriversom kring dödsfall behöver effektivi-

och göras smidigare.seras En inte obetydlig faktor därvidär behovet av
besparingar i de offentliga utgifterna.

Samhällsförändringarna och erfarenheterna detgör påkallat överatt se
delar ärvdabalken. Det gällerav framför allt regler har göraattsom
med förfarandet vid dödsboförvaltning och boutredning. Men även
beträffande arvsordningen har flertal frågorett väckts, bl.a. i riksdagen.
En utredning bör tillsättas för överväga vilkaatt ändringar kansombehöva göras. Som redovisas i det följande finns det skäl i enskild-att
heter ifrågasätta den gällande regleringenom heltär ändamålsenlig.
Däremot detär inte befogat göra allmänatt översyn deten ochav arvs-
testamentsrättsliga regelsystemet.

I vissa delar har ärvdabalken omodern uppbyggnad ochen ett
ålderdomligt språk. En redaktionell och språklig översyn balken börav
därför göras.

Bouppteclazingama

När har avlidit skall deten iperson regel göras bouppteckning. Deen
efterlevande skall två kunnigautse och trovärdiga skallpersoner som
kalla arvingar och andra dödsbodelägare till bouppteckningsför-en
rättning. Vid förrättningen skall den dödes tillgångar och skulder samt
vissa andra uppgifter antecknas. Bouppteckningen skall in tillges
tingsrätten för registrering. Tingsrätten kontrollerar bouppteckningenatt
innehåller alla uppgifter lagen föreskriver. Om det intesom kommer
fram någonting tyder på något felsom har förekommit,att beslutar
tingsrätten registreraatt bouppteckningen.

I vissa fall där behållningen efter den avlidne litenär behövs ingen
bouppteckning, det räckerutan med s.k. dödsboanmälan social-en avÄvennänmden. dödsboanmälan skallen in till tingsrätten ochges
förvaras där.

I samband med registreringen bouppteckning skall tingsrättenav en
också besluta arvsskatt med anledningom dödsfallet. Uppgifterna iav
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bouppteckningen fallunderlag för skattebeslutet. I vissa skallär
tingsrätten i stället fastställa arvsskatten grundval ingivenpå av en
deklaration, det mindre vanligt. andra fall läggs bodelnings-Iärmen en

Äveneller arvskifteshandling till för skattebeslutet. detgrund ären
mindre vanligt. Bouppteckningen alltså central betydelse förhar en
arvsskatten, 1941:416och lagen AGLarvsskatt och gåvoskattom
innehåller antal regler beaktas bouppteckningmåste närett stort ensom
upprättas.

Förutom bouppteckningen betydelse underlag förharatt som
beräkningen arvsskatt vissa andra verkningar kopplade till den. Iärav
bouppteckningen fungeraralla dödsbodelägare. Den därmedanges som

slags legitimationshandling det gäller företräda dödsboetnär rättenett att
och möjligheten 18vidta för dödsboets räkning serättshandlingaratt
kap. 4 § ärvdabalken. Vidare vissa garantier för alltskapar den gåratt

till i sambandrätt med boutredningen och den grunden för denutgör
avveckling dödsboet skall genomföras. används också iDenav som
överförmyndarens tillsyn intresse ii fråga underårigas dödsbon seom
20 8kap. § tredje stycket 15 1 föräldrabalken.ärvdabalken, jfr kap. §
Bouppteckningen har inte i förhållande till tredjerättslig verkannågon

vid sidan dess företrädabetydelse i fråga boet.rätten attman av om
Det har i olika diskuterats handläggningensammanhang avom

bouppteckningar och till skattemyndigheterna.arvsskatt borde flyttas
Senast har frågan Domstolsutredningen i betänkandetövervägts av
Domstolarna inför 2000-talet 106.1991: Utredningen föreslårSOU att

för bouppteckningar dödsboanmälningar flyttas frånochansvaret
tingsrätterna till skattemyndigheterna. motivering anförsSom att
skattemyndigheterna beskattning och detdet allmännasär påexperter att
därför rimligtär frågorna handläggs där, vidare skattemyn-mest att att
digheterna till skillnad handlägga medfrån tingsrätterna kan ärendena
ordinarie personal blir specialister området. Ut-med tiden påsom
redningen framhåller kan vidrationaliseringsvinster uppnåsäven som en
överflyttning den ñnns renodla domstolarnassträvansamt attsom
verksamhet.

Regeringen har inte tagit ställning till Domstolsutredningensännu
förslag i denna del. dir.direktiven domstolsorganisationI till en ny
1995:102 uttalas bouppteckningsverksam-möjligheten föra bortatt att

från deheten allmänna utredas i sammanhangdomstolarna skall annat
och utredningen därför från denna verksamhet ihar utgåatt att att
framtiden inte skall ligga Mycket talar förkvar hos tingsrätterna. att en
skattläggning föri framtiden Skattemyndigheten i ställetbör utföras av
tingsrätten. fallI finns för bedöma bouppteck-så det attutrymme
ningarnas betydelse denfriare bör då klaraspå Detsätt. utett om
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nuvarande hanteringen bouppteckningar bör bestå i övrigt ochav om
tingsrätterna fallså skall ha kvar några uppgifter. Bouppteckningarnas
betydelse behöver analyseras och frågan de kan avskaffas helt ellerom
delvis övervägas. Någon form underlag behövs naturligtvis förav
arvsskatteläggning. Den tekniska utvecklingen torde dock möjliggöra
betydande rationaliseringar på det området.

Boutredning, bodelning och arvskifie

Bestämmelser utredning, förvaltning och avvecklingom dödsbonav
fimis i 18-24 kap. ärvdabalken. Bortsett från vad anförtssom ovan om
bouppteckningar finns det inte anledning göra någon allmänatt översyn

dessa regler i sak.av
Ett problem är emellertid bodelningar och arvskiftenatt förhållandevis

ofta drar tidenpåut än sig rimligt. Förtermer många döds-som
bodelägare orsakar tidsutdräkten betydande besvär och påfrestningar.

svårigheterna snabbt åstadkommaatt delning boet beror ofta påen av
osämja mellan delägarna. Tvisterna många gånger handlasynes om

än verkliga ekonomiskaannat intressen. Vid motsättningar förordnas
ofta skiftesman för ombesörjaen delningen.att Dennes utredning
försvåras tvistigheterna i boet. Försökav göra delning i sämjaatt en
misslyckas ofta och s.k. tvångsdelning blir då nödvändig.en En sådan
delning klandras inte sällan någon eller några delägare medav ytter-
ligare fördröjning följd.som

Att många boutredningar lång tid kan berotar även på såsomannat,
oklara ägarförhållanden, värderingsproblem Det osäkertär i vilkenm.m.
utsträckning sådana faktorer spelar in. Kunskapen problemen ochom
deras orsaker är över huvud begränsad.taget

Det bör undersökas vad kan förgöras åstadkomma snabbareattsom
och effektivare boutredningar och delningar.

Ärenden enligt ärvdabalken och AGL

Ärvdabalkens regelsystem förutsätter rad olika beslut domstol.en avÄrendena i fråga handläggs tingsrätterna enligt lagen 1946:807av om
handläggning domstolsärenden ärendelagen.av Regeringen har nyligen
lagt fram proposition med förslag tillen ärendelag prop.en ny
l995/96:ll5. Den lagen kommer innehålla fullständignya att en mer
reglering domstolsärendena och liknar iav utsträckning för-stor
valtningsprocesslagen 1971:291. Det föreslås inte någon särbehandling
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ärvdabalksärendena, alltså kommer handläggas enligt denattav som nya
ärendelagen. Detsamma gäller ärenden enligt AGL.

ÄBExempel ärendenpá enligt ärvdabalken och AGL är:
ÄBregistrering bouppteckningar 20:8 20:9,ochav-

ÄBförordnande boutredningsman 19: l-4,av-
ÄBföreläggande för boutredningsman 19:14redovisningatt avge a-

3 st.,
ÄBförordnande skiftesman 23:5,av-

fråga eftergift 56skatt § AGL.om av-
Som tidigare bör det vilka förändringarövervägas bör görassagts som

arvsskatteläggningen flyttas till skattemyndigheterna. Det står klartom
antal ärenden med anknytning till skattläggningen samtidigt böratt ett

föras till skattemyndigheterna.över
Men detäven gällernär andra kan det ifrågasättasärenden de börom

ligga kvar hos domstolarna eller flyttas till myndighet. gällernågon Det
särskilt anmälningsärenden andra ärenden inteävenrena men som
innehåller inslagnågot tvist.av

En fråga är de regler i övrigt gäller för ärenden iärannan om som
alla delar lämpliga. Reglerna har tillkommit i tid då frågoren om
dödsbon spelade viktigare roll socialt och ekonomiskt de iän gören

Ävendag. i övrigt har förutsättningarna ändrats Somavsevärt. ett
exempel kan 1981nämnas ändringarna i reglernaår dödsbodelägaresom

Ändringarnaför dödsboets 1980/81:48.seskuldansvar prop.
medförde reglerna boutredningsmannaförvalttringavträdande tillatt om
har minskat i betydelse.

Allmänt dödsboförvaltningär omgiven betydande myndig-sett av en
hetskontroll. Med de förändringar skett i regelsystemet och i övrigtsom
finns det anledning del kan läggaspröva större påatt ansvaretom en av
de berörda själva.personerna

Dödförklaling

Bestämmelser dödförklaring finns i 25 kap. ärvdabalken. Ansökanom
dödförklaring får tingsrätten viss efterhos tid den tidpunkt dågörasom
försvunnen veterligen vid liv. Tiden beror isenasten person var

huvudsak på omständigheterna vid försvinnandet, varvid den kortaste
tiden gällerår för de fall då det befann sigärett utrett att personen- -
i livsfara han eller honnär försvann. andra situationer föreskrivs tiderI

fem tio Efter utredningår. viss skall utfärdarättentre,om resp. en
kungörelse. Dödförklaring kan ske sedan minst från kun-år gåttett
görelsen.
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Reglerna innebär det alltidatt än två år fråntar försvinnandetmer
innan dödförklaring kan ske. Det gäller även då i praktiken kanman

helt säker vederbörandevara att död.är Bestämmelserna har
kritiserats i olika sammanhang, främst för tidsfristernaatt föransetts
långa. Frågan regeländringar har väckts iom riksdagen, 1992årsenast
mot. l992/93:L408. I sitt riksdagen gillade betänkandeav anförde
lagutskottet tiden kundeatt för i lämpligtanses att sammanhangmogen
närmare överväga tidsfristerna och bestämmelserna i övrigt om
dödförklaring bet. 1992/93:LU16 10.s.

Bestämmelserna dödförklaring aktualiseradesom i samband med
Estoniakatastrofen i september 1994. Det kunde konstateras det fannsatt

praktisktett stort och psykologiskt behov deatt medav personer som
säkerhet följt Estonia till havets botten formelltäven kunde betraktas

döda. Reglerna dödförldaringsom kunde inte tillgodoseom det behovet.
I Justitiedepartementet övervägdes därför lagändringar.

Enligt 19 § folkbokföringslagen 1991:481 skall den avlider ellersom
dödförklaras avregistreras från folkbokföringen. Har en person
försvunnit och kan det antas död,att är skall normalt död-personen
förklaring ske innan dödsfallet registreras i folkbokföringen. I praxis har
emellertid i undantagsfall bortovarande kuma registrerasen ansetts som
avliden föregåendeutan dödförklaring.en Till följd den utredningav

gjordes polisenssom försorg kundegenom dödsfallen vid Estonias
förlisning konstateras med sådan säkerhet samtligaatt svenskar som
försvann ansågs kunna avregistreras döda från folkbokföringen.som

Det finns inte några bestämmelser beviskrav eller liknande förom att
skall kunna avregistrerasen person från folkbokföringen avliden.som

I stället har kraven preciserats praxis. Registreringen döds-genom av
fallet godtas myndigheter, försäkringsbolagav m.fl. i den meningen att

i fråga betraktaspersonen död. I fallet med Estoniasom följden attvar
regler dödförklaring inte behövdeom tillämpas.

Det finns behovett bestämmelsernaöverattav dödförldaring,se om
främst för undersökaatt tidsfristerna kan förkortasom även för attmen

möjligt förfarandetgöraom mindre komplicerat detän i dag.är Vidare
finns behovett undersökaatt under vilka förutsättningarav en person
kan avregistreras från folkbokföringen avliden dödsfalletnär intesom
kunnat konstateras på vanligt ochsätt författningsregleringom en
behövs. Förhållandet mellan dödförklaring och sådan avregistrering från
folkbokföringen behöver också klaras ut.
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1988 ändringardrs i arvsordningen

l januari 1988Den ändrades reglerna arvsordningen viktigapå någraom
Ändringarnapunkter. hade samband med äktenskapsbalken,den nya som

trädde i haft samtidigt. Den viktigaste ändringen makeattvar en
efter sin avlidne make framför derastarnumera arv gemensamma

bröstarvingar. Dessa får sitt avlidneefter den den efterlevandenärarv
maken dör, efterarv.s.k. För "särkullbarn", dvs. dem bröst-ärsom
arvingar efter enbart den avlidne maken, gäller särskilda bestämmelser.

harDe sitt efter föräldernrätt den avlidne omedelbart.att ut arv
De bestämmelserna har naturlig speglingsettsnya som en av sam-

hällsutvecklingen, och den kritik harframförts har i huvudsak rörtsom
enskildheter. Det har emellertid hävdats reformen inte i alla delar haratt
fått genomslag. Vidare har vissadet pekats på oklarheter ochavsett
tillämpningsproblem.

Ett de problem framhållits gäller särkullbarns skydd motav som
åtgärder syftar till helt eller delvis ifrån dem deras tillrättatt tasom

Makar kan olika former arvsplanering förfoga sinaöverarv. genom av
barns rätti kommande dödsbon. riksdagen har framförtsI särkullbarnatt
har alltför dåligt skydd förfarandensådana seett mot mot.
l993/94:L42l. Det gäller både åtgärder makarna vidtar gemensamtsom
och förfoganden den efterlevande sittmaken. I betänkande medav
anledning den nämnda motionen fråganuttalade lagutskottet attav om
skyddet för särkullbarns till borde i lämpligträtt övervägasarv

1993/94:LUl9sammanhang bet. 17. Riksdagen ställde sig bakoms.
betänkandet.

En bestämmelse har betydelse för bl.a. skyddet för särkullbarnssom
den preskription 3rätt är vederlagsanspråk i 3kap. § andraom av

stycket ärvdabalken. Enligt paragrafens första stycke skall vederlag
betalas till den först avlidnes arvingar, den efterlevande makenom

liknandegåva eller tillbörlig hänsyn till dessa arvingar harutangenom
orsakat minskningväsentlig sin egendom. Vederlaget skall betalasav ur
den lott efterlevandesden arvingar har till. Kan vederlag interättsom
betalas skall gåvan eller tillbaka, intedess värde lämnas mottagarenom

i god Talan återgång väckas inom fem från detmåste årtro. attvar om
Återgånggåvan förutsätter viddetgåvatogs emot. attav en en

bodelning har kunnat konstateras kompensation eller vederlag föratt
inte kangåvan lämnas. En sådan bodelning kan inte länge densågöras

efterlevande maken i möjlighetenlivet. innebär begäraär Det att att
begränsadåtergång till efterlevandeär de fall då den dör så snart att

bodelning efter honom eller henne inom femårsfristen.hinner Detgöras
har hävdats preskriptionsregeln i alltför hög grad förhindraratt
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vederlagsanspråk och i riksdagsmotion mot. 1993/94:L404en har
anförts den femårigaatt preskriptionstiden bör förlängas. Enligt utskottet
fanns dock fall förvart närvarande" inte skäl göra någonatt översyn

preskriptlonsregeln bet. 1993/94:LUl9av 16 f..s.
Som nämnts har reglerna kritiserats på grund vissa tolkningssvårig-av

heter och tillämpningsproblem. En omfattande diskussion har före-
kommit i den juridiska doktrinen, bl.a. Walin, Supplement tillse
Ärvdabalken och Föräldrabalken, Sambolagen 1988, bl.a. 30m.m., s.

och 77 Eriksson, Några problems. med anknytning till 1987 års
familjerättsreform, Svensk Juristtidning SvJT 1989 321 f., Walin,s.
Några problem i den arvsrätten. Replik till Anders Eriksson,nya Sv T
1989 717 Agell, Dens. ocharvsrätten metoderna för dessnya
tolkning, SvJT 1990 l och Ericsson, Några ytterligares. synpunkter
på tillämpningsfrågor med anknytning 1987till års familjerättsreform,
SvJT 1990 270s.

Det har bl.a. diskuterats hur bestämmelserna skall tolkas detnär
gäller förhållandet mellan olika anspråk, dels detnär gäller testaments-

rätt vid tillämpningtagares efterlevande makes rätt enligt denav s.k.
basbeloppsregelni 3 kap. l § andra stycket ärvdabalken, dels i fråga om
förhållandet mellan bröstarvinges laglottsanspråk och efterlevande makes

vidrätt 7testamente kap. 3 § andra stycket ärvdabalken.
Ytterligare fråga gäller bestämmelsen 3i 8kap.en § ärvdabalken om

förrätt arvsberättigade efter den först avlidne maken ärva allt vid denatt
efterlevandes död, andra arvingar saknas efter honomom eller henne.
Paragrafen kom till reformen 1988år och det har diskuteratsgenom hur
den skall tolkas i vissa hänseenden. Det gäller särskilt frågan om
arvsrätten efter den efterlevande förutsätter irätt det enskilda falleten
till efterarv efter den först avlidne, eller enligt 3rätten kap. 8 §om
gäller även den efterlevande tagit allom över egendom med full
äganderätt. Den frågan ha fått sin lösning rättsfalletsynes NJAgenom
1993 145, där det ansågs någons. tillrätt enligt 3att kap. 8 § intearv
fanns när den efterlevande maken hade fått tillgångarna med full
äganderätt på grund Med hänsyntestamente. till den diskussionav som
förekommit lagrummet är det dock motiveratom utredningen fåratt
överväga någon justering eller förtydligandenågotom behövs.

Utöver de nämnda frågorna kan flera andra tolknings-nu och tillämp-
ningsproblem behöva uppmärksammas. Det finns särskild anledning att
överväga de reglerna särkullbarnom har fåttnya i alla detaljerom en
lämplig utformning.

De reglerna har varit i kraft i sju år. Detnya finns skäl studeraatt nu
erfarenheterna reformen närmare. En utredning börav granska de nya
reglerna utifrån frågeställningarna dels reglerna fått avseddaom
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verkningar, dels de medfört oönskade konsekvenser ellernågraom
oförutsedda problem, dels det finns tillämpningssvårigheterom som
behöver åtgärdas.

Andra arvsrättsliga frågor

Vid sin granskning förslaget till äktenskapsbalk påpekadeav m.m.
Lagrådet bestämmelserna 6i kap. ärvdabalken förskottatt pd ärom arv
komplicerade och bl.a. kan leda till invecklade beräkningar se prop.
1986/87:l 355. Det komplicerade kunde orsak tillsystemets. vara en

reglerna inte tillämpas ofta.så De bestämmelsernaatt kundenya
dessutom tänkas ytterligare komplicera beräkningarna förskottnär
förekommit.

Enligt Lagrådet borde principiella skäl något åtgörasrentav en
reglering kan framstå alltför invecklad för i allmänhet vinnasom attsom
tillämpning ändå kan åstadkomma besvär i del fall.men som en
Måhända borde så småningom ellerövervägas mindreen mer genom-
gripande förändring och förenkling reglerna. sittI yttrande pekadeav
Lagrådet också möjligheten åstadkomma betydande förenklingatt en

omkastning 6presumtionen i kap. 1 § första stycket förstagenom en av
meningen. Enligt gällande regler skall förskott till bröstarvingar räknas

"om inte har föreskrivits eller med hänsyn till omständig-annatav,
heterna måste ha varit avsett". En presumtion skullemotsattanses
innebära förskott till bröstarvingar skulle räknas påatt sättav samma

förskott till andra arvingar, dvs. endast det föreskrivits ellersom om
med hänsyn till omständigheterna måste ha varit Medantas avsett. en
sådan reform skulle, enligt Lagrådet, reglernas tillämpning komma att

för fall där arvlåtaren deverkligen velat skulle tillämpas.attreserveras
Det inteär känt lagändringarna 1988 fått betydelseår någon förom

tillämpningen förskottsbestämmelserna. finns emellertid skälDet attav
instämma i Lagrådets påpekande förenklingbehovetom av en av
reglerna. Det bör förenklinghur sådan lämpligen kanprövasnu en
åstadkommas.

Förslag har också väckts ändringar reglernai jäv för testa-om om
mentsvittnen 10 kap. 4 § ärvdabalken. I riksdagsmotionen
l99l/92:L406 har gjorts gällande borde föreliggajäv bl.a.att anses

medlem inär organisation bevittnar innehållertestamenteen etten som
förordnande till förmån för organisationen.ett Lagutskottet uttalade att

frågan jävsregel föremål förmåste bli ytterligare över-om en ny
väganden. Utskottet utgick från regeringen skulle frågan iatt ta ettupp
lämpligt sammanhang bet. l99l/92:LU35 7.s.
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En särskild fråga detnär gälleramian jäv for testamentsvittnen är om
samboförhållandeni detta hänseende borde jämställas med äktenskap. Så

inteär fallet i dag, medan samboförhållanden ofta jämställs medamiars
äktenskap jfr i detta sammanhang 36 kap. 4 §t.ex. rättegångsbalken om

förrätt närstående slippa vittna iatt rättegång.
Bestämmelserna jäv för testamentsvittnen börom övervägas mot

bakgrund vad anförts.av som

Utredningen

Som tidigare finnssagts det inte anledning göra allmänatt översynen
det och testamentsrättsligaav arvs- regelsystemet. De frågor skallsom

övervägas är det slaget de lämpligen bör anförtrosav att åt särskilden
utredare.

Utredningsuppdraget

Boupptecknirtgama

Regeringen har ännu inte tagit ställning till skattläggning börom av arv
flyttas från tingsrätterna till skattemyndigheterna. Utredningen skall
emellertid vid sina överväganden frånutgå sådan överflyttningatt en
skall ske. Från den utgångspunkten skall övervägas vilket underlag som
bör finnas för skattläggning och hur underlaget skall fram. Entas
möjlighet är skattläggningatt även fortsättningsvis görs på grundval av
bouppteckningar, bouppteckningarnaatten amman ersätts med exempelvis
deklarationer. Det måste timias korrekt underlag förett beskattningen,

avgörande i övrigt bör främstmen effektivitets- och kostnads-vara
hänsyn. Men viktig omständighet ocksåären bouppteckningarna börom
bevaras andra skäl, nedan.av se

Oavsett vad utredaren kommer fram till i fråga underlaget förom
skattläggningen bör förfarandet kunna förenklas. Utredaren skall
överväga sådana möjligheter bl.a. bakgrund de rationaliseringarmot av

genomförts vidsom taxering.amian
Det är däremot inte uppgift för utredaren lämna förslagen huratt om

överflyttning arvsskatteläggningenen till skattemyndigheternaav
närmare bestämt skall gå till.

Utredaren skall ställning tillta bouppteckningsinstitutet skallom
bevaras hittills eller inte. Försom sådant ställningstagandeett fråganär

vilket underlag bör finnas Ävenom för skattläggningensom central.
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andra omständigheter spelar dock in, främst vilket behov finnssom av
bouppteckningarna för andra ändamål. Ovan har redovisats några
funktioner bouppteckningarna har i dag. En viktig uppgift försom
utredaren blir analysera dels vilka funktioneratt betydelseav som
bouppteckningarna kan ha i övrigt, dels och i vilken utsträckning deom
funktioner bouppteckningarna har kan tillgodoses på någotsom annat
sätt.

Ett syfte skall få bort onödiga och fördyrande inslag iattvara
hanteringen. Den betydelse bouppteckningarna alltjämt kan ha försom
släktkultur, arkiv, traditioner o.d. skall beaktas.

I dag kräver hanteringen bouppteckningar betydande vidav resurser
tingsrätterna. Om skattläggningen flyttas från domstolarna det inteär
säkert bouppteckningarna behöveratt kvar. fallI talar mycketvartvara
för även återståendeatt i den nuvarande hanteringenmoment av
bouppteckningarna lyfts bort från tingsrätterna. Det önskemål iär sigett

kanså ske. Som regeringenatt framhållit i andra sammanhang bör
domstolarnas verksamhet långtså möjligt renodlas och koncentreras till
straffrättslcipning och till egentlig tvistlösning.

Utredaren skall sålunda denöverväga hanteringäven inteom som
arvsskatt kan flyttas från tingsrätterna jfr Domstolsutredningensavser

Övervägandeni SOU 1991:106, 167 f.. Mot bakgrund önskemålets. av
fortsatta rationaliseringar i den offentliga sektorn skall utredarenom

vidare i vilkenpröva utsträckning det nödvändigtär någon myndighetatt
huvudöver deltar i hanteringen bouppteckningartaget eller i detav

förfarande enligt utredaren bör bouppteckningarna.ersätta Docksom
behovetmåste skydd för okända och bortovarande arvingarav upp-

märksammas. Utredaren skall i sammanhanget undersöka hur många
ärenden berörs och vilka kan frigörassom resurser som genom en
reform.

En tänkbar möjlighet är plikten in bouppteckning elleratt att enge
motsvarande till myndighet inträder vissa fall,bara i på begäranen t.ex.

någon dödsbodelägare eller berörd tredjenågon Enav man. annan
möjlighet kan institutet dödsboanmälan utvecklas. Utredarenattvara
skall i alla händelser överväga detta institut skall behållas och, i såom
fall, hur det kan behöva förändras.

En viktig uppgift för utredaren blir undersöka hur i andraatt man
länder de behovmöter vi i Sverige hittills tillgodosettsom genom
bouppteckningarna. Särskilt de nordiska länderna bör studeras ävenmen
andra jämförbara länder.
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Bautredning. bodelning och arvskzjie

Det saknas god samlad kunskap hur utredningen dödsbon går tillom av
i praktiken. Utredaren skall därför undersöka hur boutredningsarbetet
bedrivs i dag. Därvid skall särskild uppmärksamhet ägnas snabbheten
och effektiviteten i förfarandet och vilka förbättringar eventuellt kansom
åstadkommas. Men det skall även undersökas förfarandet i Övrigt ärom
utformat på ändamålsenligtett bakgrundsätt dess syften.mot av

Utredaren skall koncentrera sitt intresse boutredningarpå där det
råder tvist mellan delägarna. Som tidigare drar i sådana fallsagts av-
vecklingen dödsboet ofta för mycket tiden.på Det skall analyserasav ut
vad främst orsakar fördröjning och övervägas vadsom kan görassom
för bemästra problemet.att Reglerna uppfyllamåste rimliga krav på
rättssäkerhet och skydd för alla berörda, önskemålet snabbtettmen om
och billigt förfarande måste högt.sättas

En tänkbar möjlighet kan utvidga boutredningsmannensattvara resp.
skiftesmannens befogenheter och möjligheter efteratt egetagera
omdöme, införa regleratt processuellaen tvångsmedel.amian om
Ytterligare kanutväg i lagen ställa kraven att eventuelltvara att ett
tvångsskifte sker inom viss tid.

Det knappastär lämplig begränsautväg möjligheternaatten att
klandra arvskiften. Däremot kan det motiverat införaattvara en
möjlighet till "anslutningsklander", dvs. regler den inteattom som
klandrar skiftet i tid får möjlighet det inomgöra viss tid efteratt att en

klandrat jfr Telemanmotpart i SvJT 1992 236 f.. En sådan ordnings.
kan tjäna syftet begränsa antalet klanderprocesseratt och samtidigt öka

Årättvisan. andra sidan kan till anslutningsklanderrätt ibland ledaen
till onödigt omfattande Utredaren skall överväga det börprocesser. om
införas möjlighet till anslutningsklandcren sagts.som nu

Vidare skall utredaren det finnspröva tillräcklig anledning haom att
kvar det särskilda institutet skiftesman. Enligt gällande rätt skall en
skiftesman förordnas så dödsbodelägare begär det.snart Det gälleren

i deäven fall då boutredningsman redan finns. Boutredningsmannenen
kan till skiftesmanutses även någon kan förordnas.men amian person
Före 1987 års reform boutredningsman skiftesman särskiltvar en utan
förordnande han inte dödsbodelägare. En återgång till denom var
ordningen kan övervägas, det särskilda slciftesmannainstitutet överom
huvud behövs.taget

Slutligen skall utredaren i vilkenpröva utsträckning svårighetersom
snabbt nå resultatatt med boutredningar kan ha sin grund i brister i de

materiella reglerna. Det har exempelvis anförts reglernaatt om
likadelning viss egendom ställer till praktiska svårigheter 23 3kap.av
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första§ stycket ärvdabalken; jfr 1987 943.NJA Utredaren skalls.
överväga likadelning kan underlåtas i utsträckningstörre i dagänom

i övrigtäven undersökasamt det förenklagår de materiellaattom
reglerna i syfte effektivisera förfarandet.att

Det skall observeras reglerna i ärvdabalken arvskifte iatt stor ut-om
sträckning bygger på och desamma äktenskapsbalkensär be-som

Ändringarstämmelser bodelning. i reglerna arvskifte kanom om
medföra motsvarande ändringar bör i äktenskapsbalkensatt göras regler.
Utredaren får lägga fram sådana förslag.även Det måste då prövas om
ändringarna lämpligaär för bodelning efteräven äktenskapsskillnad eller

de bör begränsas till dödsfallssituationerna.om
Utredaren skall vidare uppmärksamma 15reglerna i kap. föräldra-

balken vård irätt dödsbo.om av
Även i denna del skall utredaren undersöka vad gäller i övrigasom

nordiska länder och pröva lösningarnågra lämpligen kan iövertasom
Ävensvensk rätt. andra länder med jämförbara rättsordningar skall

studeras. Utredaren bör särskilt uppmärksamma utvecklingen inom EU.
kanDet nämligen förutses intresset för harmoniseringatt en av

förfarandereglerna på område kommerarvsrättens inomväxaatt
unionen.

Ärenden enligt ärvdabalken och AGL

Som tidigare har utredaren frånutgå skattläggningsagts att att tasav arv
skattemyndigheterna.över tordeDet medföra övrigaäven ärendenav att

med anknytning till skattläggningen flyttasbör till skattemyndigheterna.
Utredaren skall lämna förslag den fortsatta hanteringen deom av

övriga ärenden i dag har samband med bouppteckningsregistre-som
ringen. Förslagen blir i den delen i utsträckning beroende vadstor av
utredaren kommer fram till i fråga bouppteckningarna. En möjlighetom

avskaffa ärendetyper skallatt tilltas vara.
Utredaren skall igenom de övriga ärendenäven enligt ärvdabalken

i dag handläggs i domstol. Det gäller ärenden förordnandesom t.ex. om
boutredningsman 19 kap. 1 §, föreläggande för boutredningsmanav att

redovisning 19 kap. 14 § tredje stycket, anstånd med awecklingavge a
dödsbos jordbruk 18 kap. 7 § och dödförklaring 25 kap..av

Utredaren skall överväga vilka ärenden lämpligen kan flyttas frånsom
domstolarna och vilka bör ligga kvar där. Inriktningen skallsom vara

domstolarnas verksamhetatt skall renodlas ioch möjligaste mån
Ävenkoncentreras till tvistlösning. andra skäl dockkan finnas för att ett

ärende bör handläggas domstol. Sådana skäl kan ärendet rörattav vara
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starka enskilda intressen och innefattar svåra avvägningar. Exempel på
ärenden i enlighet detmed sagda knappast bör flyttas från dom-som
stolarna är ärenden val boutredningsman 19 kap. 1 §,om ent-av
ledigande boutredningsman på grund påstådd olämplighet 19 kap.av av
4 § andra stycket och ställande säkerhet för legat 22 3kap. §.av
Anmälningsärenden och liknande behöver däremot normalt inte hanteras

domstolar.av
Slutligen skall utredaren överväga några ändringar i övrigt kanom

och bör i degöras regler gäller för ärenden enligt ärvdabalken. Densom
uppgiften har samband med uppdraget boutredningsför-övervägaatt om
farandet kan effektiviseras. Det kan ifrågasättas vissa skyldig-t.ex. om
heter för dödsbodelägarna kan avskaffas och vissa förfaranden kanom
förenklas. Att beakta är de nuvarande reglerna tidigareatt sagtssom
kom till i tid dödsbonnär och deras förvaltning spelade viktigen en

Ärendenaekonomisk och social roll. bör i belysning reformerses av
genomförts och samhällsutvecklingen i övrigt. I vissa hänseendensom

torde avreglering kunna ske och alltmer flyttas över påen ansvaretnu
berörda enskilda personer.

Dödförklañng

Utredaren skall överväga och lämna förslag till ändringar i ärvdabalkens
regler dödförklaring. Det önskvärt dödförklaringär kan ske såom att
snabbt möjligt rimliga krav på säkerhet eftersätts. Tids-utansom att
fristerna bör sålunda förkortas i den utsträckning möjlig. Detärsom
skall också övervägas kungörelseförfarande behövs iävenettom
fortsättningen eller syftena med det kan uppnås något sätt.om annat

Vidare skall utredaren studera hur dödsfall registreras i folkbok-
föringen i de fall då avlidit dödsfallet kunnatutan atten person
konstateras på vanligt sätt, det förfarandetöverväga behöver reglerasom
särskilt och i fallså föreslå bestämmelser. Därvid skall beaktas att
frågan skall antecknas avliden kanäven aktualiserasom en person som
för inte folkbokfördaär i Sverige. Det falletärpersoner som om en
efterlevande make folkbokfördär här och frågan uppkommer om
vederbörande skall registreras änka änkling. Frågan vilkasom resp. om
krav ställs och bör ställas bevisningpå skall särskilt uppmärk-som

Utredaren skall också analysera i vilken utsträckning för-sammas.
utsättningarna ñr registrering dödsfall i folkbokföringen i angivnaav
fall behöver samordnas med ärvdabalkens regler dödförklaring.om

Det nödvändigtär regelsystemet det möjligt hanteragöratt ävenatt
katastrofer Estonias förlisning effektivtpå och säkert sätt.som ett
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Reglerna sålundamåste utformas de håller för deså påfrestningaratt
sådan katastrof skapar.som en

Utredaren skall studera de delvis annorlunda bestämmelserna i våra
nordiska grannländer och tillägna sig de erfarenheter vunnits där.som

1988 ändringarårs i arvsordningen

Utredaren skall undersöka intentionerna bakom de reglernaom nya om
arvsordningen har slagit igenom i verkligheten det sätt som var

Utifrån frågeställningenden 1988skall ändringarårs i ärvda-avsett.
balken utvärderas och förslag lämnas justeringarde i reglernaom som
utredaren bedömer motiverade.

Bland de frågor i första hand bör uppmärksammas det skyddärsom
särkullbarn har för sin till Utredaren skall analyserarättsom arv. om

skyddet behöver förstärkas och hur det i fall lämpligastöverväga så bör
ske. frågaEn skall undersökas i det sammanhanget reglernaärsom om

preskription vederlagsanspråk enligt 3 kap. 3 § ärvdabalken börom av
ändras för bestämmelsernagöra vederlag effektivare.att om

Utredaren skall vidare uppmärksamma vissa tolkningssvårigheter som
anmälts beträffande de reglerna. gäller bl.a. frågorDet denya som
nämnts dvs.ovan,

förhållandet i vissa fall mellan efterlevande makes anspråk, bröstar--
vinges laglottsanspråk och rätt,testamentstagares
tolkningen och tillämpningen till 3regeln enligt kap.rättav om arv-
8 § ärvdabalken.
Utredaren skall överväga reglerna behöver ändras för attom

undanröja de oklarheter och eventuella brister i övrigt kan fimias.som
Därvid bör den debatt förekommit i juridiskaden doktrinen studerassom

Ändringarse ovan. bör dock bara oklarheten bedömsgöras om
medföra påtagliga olägenheter.

Utredaren skall 1988även undersöka reformårs i övrigt harom
medfört några oönskade konsekvenser eller oförutsedda problem samt
föreslå lagändringar vid behov.

Andra arvsrättsliga jiágor

Utredaren skall förskottöverväga reglerna bör ändras.påom om arv
Uppgifter bör därvid inhämtas hur och i vilken utsträckning reglernaom
används i dag. invändningarDe framförtLagrådet skall beaktas. Ensom
förenkling reglerna önskvärd. det samtidigt viktigtär Men är attav

SOU98.11013



386 Bilaga 1 SOU 1998:110

bestämmelserna återspeglar vad normalt kan den avlidnessom antas vara
verkliga vilja. Den möjlighet Lagrådet anvisat till förenklingsom ien
regleringen dvs. omkastning presumtionen 6ien kap. l § ärvda-av-
balken vad gäller bröstarvingar är möjlig lösning skallen som-
analyseras och prövas se 1986/87:1 355.prop. s.

Vidare skall utredaren överväga förändringar reglerna jäv förav om
testamentsvittnen. Särskilt frågan jäv för ställföreträdare förom
organisationer som och frågangymtas testamentet samborgenom börom
jämställas med gifta skall prövas. Jävsfrågan skall dock samladges en
och bred belysning. Utredaren skall lägga fram de förslag till lag-
ändringar bedöms motiverade.som

Andra frågor

Utredaren får överväga och lämna förslag även andra frågor påom
ärvdabalkens område. De grundläggande reglerna arvsordningenom
ligger dock fast.

Utredaren skall slutligen göra språklig och redaktionell översynen av
ärvdabalken.

Att beakta i övrigt för utredaren

Utredaren skall beakta vad isägs de generella direktiven tillsom
samtliga kommittéer och särskilda utredare offentligaprövaattom
åtaganden dir. 1994:23, redogöra föratt eventuella regionalpolitiska
följder dir. 1992:50 och redovisa jämställdhetspolitiskaatt konse-
kvenser dir. 1994:124.

Uppdraget skall slutfört den 31 december 1997.vara senast De frågor
föranleds överföringsom arvsskattehanteringenav en till skatte-av

myndigheterna skall behandlas med förtur och i del-presenteras ett
betänkande den 30senast september 1996.

Justitiedepartementet
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Questions from Sweden the otherto

member States of the Council of Europe

Genom Europarådet har utredningen kunnat samla in omfattandeett
material reglerna makes i olika länder.arvsrätt Utredningenom om
ställde i juni 1997 Justitiedepartementet Ju97/2202genom
nedanstående fråga till samtliga medlemsländer för få det aktuella ochatt
framtida rättsläget klarlagt. Svar 22har inkommit från länder. Materialet
finns i sin helhet tillgängligt i arkiv.utredningens

SwedenIn the Inheritance Code 1987.reformed in One aim of thewas
reform project strengthen the right of succession of the survivingtowas

in relation children.tospouse

The Inheritance Code Committee in Sweden evaluating thenow
reform from 1987.

Could please indicate whether the right of succession of theyou
surviving has been strengthened in countryspouse your or
consideration being given this question.to

If this the could please summarise the rules the proposalscase you or
which have been made and include the relevant texts.
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Formler och räkneexempel avseende
förskott arv

När arvslotternas storlek skall beräknas då förskott kan olikagetts
formler användas. Nedan följer beskrivning några dessaen av av
formler med räkneexempel hämtade från kommentarernade vanligaste

1Formel

Grundformeln skallnär beräkna arvslotternas storlek vid förskottman
följande.är

beteclmar storleken arvslott eller huvudlott, b betecknara av en en
behållningen i boet, f törskottets storlek och antalet arvingar ellern
huvudlotter.

Exempel 1

En avlider och efterlämnar två barn, A och B. Behållningen i boetman
till 100 000uppgår kr. A har tidigare fått 40 000förskott på kr. Enett

delning enligt formeln följande resultat:ovan ger

100000+40000
70000a: ;a

2

70 000-40A får 00O30 000 000kr får 70och B kr.

1 Äktenskapsbalken ÄBTottie,Se ff.367 och Walin, ff.1 146s. s.
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Formel 2

Om det vid användningen formel 1 visar sig är mindreav att fäna
betyder det förskottet inteatt kan avräknas i sin helhet. Behållningen får
då i stället ökas med den del kan avräknas, dvs. Mansom användera.
då följande formel.

b+a
a..j..

n

Exempel 2

Den avlidne efterlämnar barn, A,mannen B, C, D, E och F.sex Be-
hållningen i boet uppgår till 180 000 kr. A har fått 60 000 kr i förskott.
En provdelning med formel 1 vid handen f är större änger att a.

180000+60000 40000a a,6

Full avräkning kan alltså inte ske. Man får då använda formel 2 istället.

1s0000+a, 6a18000O +a;5a180000;a36000a s6

A får ingenting. De andra barnen får vardera 36 000 kr.
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Formel 3

Var arvlåtaren gift och skall det bodelninggöras används dennaen
formel.

+f+hgmg
2

a:
n

betecknar giftorättsgods och hg hustruns giftorättsgods.mg mannens

3Exempel

Den avlidne behållna 160giftorättsgods till 000uppgår kr ochmannens
den efterlevande hustruns 110 000till kr. Mannen efterlämnar barnen
A och B, vilka A har fått förskott sitt 30 000på kr. Enettav arv om
provdelning enligt formeln visar:

160000+30000+110000

2 150;a7500Oa ;a
2 2

Eftersom förskottet mindreär det räkna helt.går Av detän atta av
sammanlagda giftorättsgodset 160 0OO+l1O OO0270 000 krom
erhåller hustrun 150 000 75 000-30 00045 000kr, A kr och B
75 000 kr.
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Formel 4

Kan inte hela förskottet avräknas ökas förskottsgivarens giftorättsgods
i stället med det kan avräknas, dvs. enligt följandesom formel.a,

+hgmg +a
2

a:
n

Exempel 4

Om det i 3exempel till A lämnade förskottet uppgick till 110 000 kr ger
provdelningen följande resultat:

160000+110000+11000O

a 95000;a

f är större än och förskottetnu kan därföra endast räknas med såav
mycket enligtmotsvarar formeln:som a

160000+a+110000

å 27g+a;4a;2aa 270000+a;

3a 270000;a 9000O

Det sammanlagda behållna giftorättsgodset 270 000 kr fördelas såom att
hustrun får

16000O+90000+110000
180000.

2

A får ingenting och B får 90 000 kr.
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Formel 5

Har arvlâtaren lämnat förskotttvå används denna formel.

+f2+hgmg+fl
f

a:
n

Exempel 5

Den avlidne giftorättsgods 200 000till kruppgår och hustrunsmannens
till 120 000 kr. Mannen efterlämnar barn, A, och C.B A har fåtttre ett
förskott 30 000på kr och 10 000B beräkningpå kr. En medett ovan-
stående formel följande resultat:ger

200000+30000+1000O+120000

2 l80;a6OOO0a ;a
3 3

Av det totala giftorättsgodset 320 000 180kr får änkan 000 kr. Aom
60 000-30fâr 00O30 000 60 000-10 00050kr, 000B kr och C

60 000 kr.
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Formel 6

Går inte något förskotten räkna heltav att används formel.nästaav

+2a +hgmg
2

a:
n

Exempel 6

Exempel 5 ändras på så sätt förskotten ökas 100att till 000 kr till A och
90 000 kr till B. Provdelningen följandepåut sätt.ser

200000+100000+90000+120000

a ;a85000

Detta innebär inget förskottenatt går avräkna helt.av Manatt får i
stället använda ovannämnda formel och räkna ut a.

2000OO+2a+12000O
200000 +åa+1200003a:a:

6a320000 +2a;4a320000;a80000

Den efterlevande makan får de 320 000 krav

2000O0+280+12000O
240000kr.

2

A och B får ingenting och C får 80 000 kr.
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Formel 7

Går det mindre förskotttvå avräkna får formel 7 användas.attav

mg+a+f2+hg

7Exempel

Föregående exempel ändras endast på det förskottet tillsättet Aatt
80 000uppgår till kr och förskottet till 20 000B till kr. Vid en

provdelning visar det sig det mindre förskottet avräknagåratt att men
inte det större. När ovannämnda formel används blir resultatet följande:

200000 +20000+120000+a
2 340000 +a;3a-a- ,3 2

6a34000O +a;5a 340000;a68000

efterlevandeDen makan erhåller

200000 +68000 +20000+12000O
204000kr.

2

fårA ingenting, fårB 68 000-20 00048 000 68 000Ckr och kr.
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Formel 8

Om flera barnett avlidit föreav arvlåtaren och efterlämnat flera
barnbarn till honom skall det avlidna barnets huvudlott fördelas mellan
hans barn. Har förskott lämnatsett till barnen skallett avräkning skeav
från förskottstagarens arvslott. Går förskottet inte avräkna helt fåratt det
avlidna barnets huvudlott delas vid tillämpning formeln såupp denav att

förskottstagarensmotsvarar kvotdel därav. Om barnbarnen är två blir
formeln

a +hm8 + 8..2

2
a

n

Exempel 8

Den avlidnes giftorättsgods uppgår till 195 000 kr och änkans till 124
000 kr. Av de barnen A,tre B och C har A avlidit före fadern. A har
efterlämnat barnen Aa och Ab. Aa har fått förskott 32 000påett kr. En
provdelning först.görs

195000+32000+124000

å
;a58500a

Halva eller 29 250 kr barnbarnetsa motsvarar andel. Denna andel är
alltså mindre förskottet.än Man får då använda formel 8 som ger
följande resultat:

195000+å+124000
195000+E+124000

2 2
;3a-a- .3 2
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6a195000+å+124000;12a390000+a+248000;

11a638000;a58000

Änkan får alltså

58000
195000 124000+ +

174000.

Aa får ingenting 29Ab får 000 58 000kr. och C får varderaB kr.men
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Om efierlevande maken ÄktBåberopar 12 kap. 2 §

I 9exempel illustreras vad händer den efterlevandesom makenom
åberopar 12 kap. 2 §

Exempel 9

Mannen har 100 000 kr i giftorättsgods och hustrun har 300 000 kr. De
har de barnen Y ochgemensamma Z. Mannen eller hustrun har sittav
giftorättsgods arvsförskott tillgett Y 50 000på kr. Mannen avlider.

Om hustrun inte ÄktBåberopar 12 kap. 2 § hälftendelningutan en
skall ske får hon

100000 +50000 +300000
225000kr.

2

Y:s arvslott blir 112 500 50 000 62 500 kr och Zzs arvslott blir-
112 500 kr. Det sammanlagda beloppet 175 000 kr tillgår den efter-
levande maken med fri förfoganderätt och med tillrätt efterarv för Y
och Z i proportion till deras nämnda arvslotter vid död.mannens

Om hustruni ÄktBstället fåråberopar 12 kap. 2 § hon behålla sina
300 000 kr. Y: andel blir dås

100000 +50000
-50000 25000kr.

2

Zzs andel blir 75 000 kr. Hustrtm får fri förfoganderätt till det samman-
lagda beloppet 100 000 kr. Y och Z har till efterarv.rätt
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1990/91:153Prop. folkbokföringslagom ny m.m.
1992/93:187Prop. individuellt pensionssparandeom

Ändringar1994/95Prop. :94 i folkbokföringslagen, m.m.
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1995/96:43 Vissa frågorProp. arrenderättsliga
1997/98: 106 bodelningProp. Pensionsrättigheter och

1929:22SOU Förslag till lag testamente m.m.om
1932:16 och arvskifteSOU Förslag till lag boutredning m.m.om
1938:44SOU Förslag till rättegångsbalk

Ärvdabalk1954:6SOU
Äktenskapsrätt1964:34SOU I
Äktenskapsrätt1964:35SOU
ÄktenskapsbalkSOU 1981:85

1986:56SOU Personförsäkringslag
1989:88SOU Skadeförsäkringslag
1992:109 andraSOU arrendejordbruket och arrende-Investeringar i

rättsliga frågor
1996:160SOU arvsskattBouppteclmingar och
1996: 189SOU Efter Estonia

och1998:88 utbildningSOU BeredningsorganisationenDomaren och -
arbetsfördelning

1993:39Ds Ny försäkringsavtalslag

Rikspolisstyrelsens 1995:8, Estoniastudienrapport

Rättsfall

1911 90NJA s.
1950 483NJA s.
1951 654NJA s.
1957 745NJA s.
1963 11NJA s.
1963 345NJA s.
1963 464NJA s.
1968 49NJA s.
1972 214NJA s.
1975 128NJA s.
1977 118NJA s.
1977 375NJA s.
1977 459NJA s.
1978 132NJA s.
1978 712NJA s.
1979 448NJA s.
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NJA 1980 44s.
NJA 1980 305s.
NJA 1980 320s.
NJA 1982 124s.
NJA 1983 628s.
NJA 1983 635s.
NJA 1983 802s.
NJA 1985 140s.
NJA 1985 414s.
NJA 1987 943s.
NJA 1988 13s.
NJA 1990 336s.
NJA 1990 660s.
NJA 1993 145s.
NJA 1993 594s.
NJA 1993 61Cnot.
NJA 1995 39s.
NJA 1995 303s.
NJA 1995 423s.
NJA 1995 714s.
NJA 1996 428s.
NJA 1996 751s.
NJA 1997 62s.
NJA 1997 285s.

23:82RH
RH 1986:173
RH 1993:7

SvJT 1963 rf 34s.

åüaL/o
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