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Bör reglerna om laglott (tvangsarv)
och formkrav vid

dödsrättshandlingar bevaras?

Sektionsmöte

Referatskrivare: Tingsfiskalen Thomas Johansson, Sverige

Debattledaren, lagmannen Arild O. Eidesen, Norge, hälsade alla välkomna
och inledde med en kort presentation av debattämnet, varefter ha redogjorde
för mötesordningen och lämnade ordet till referenten.

Referenten, professor, dr. jur. Peter Lødrup, Norge, inledde med en redogö-
relse för huvuddragen i den av honom inför mötet författade avhandlingen.

I. Reglerna om laglott

Korreferenten, advokaten Christian Bojsen-Møller, Danmark: Jag vill in-
ledningsvis ge mina komplimanger till Peter Lödrup för hans fylliga och
genomarbetade inlägg om debattämnet. Såvitt jag har kunnat konstatera
har ämnet tidigare blivit endast sporadiskt behandlat i den juridiska littera-
turen.

Jag har för avsikt att först behandla laglottsreglerna, då jag delar referent-
ens uppfattning att detta ämne är det mest intressanta av de två delämnen
som är föremål för detta sektionsmöte.

Jag har uppfattat att min uppgift idag är att bemöta de argument som
Peter Lødrup har framfört i sin avhandling och jag vill därför börja med att
konstatera att han närmast tycks vara motståndare till reglerna om laglott,
men han uttalar detta, såsom jag uppfattat det, mycket försiktigt. Det skall i
sammanhanget framhållas att när det aktuella regelsystemet har varit före-
mål för diskussion i de nordiska länderna, har förutsättningarna att ändra
dem varit mycket dåliga. Reglerna är djupt förankrade hos såväl politiker
som folk i allmänhet.
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Jag kommer i det följande att gå igenom ett antal typfall där laglotts-
reglerna, enligt min uppfattning, framstår som rimliga och sådana där de
inte gör det.

(1) Situationer där laglottsreglerna antingen förefaller nödvändiga
eller i vart f all framstår som befogade i det praktiska rättslivet

Laglotten har en särskild betydelse i de situationer där det förekommer
barn födda utom äktenskapet. Med hänsyn till att dessa barns rättsliga ställ-
ning i förhållande till fadern har blivit likställd med barn inom äktenskap så
sent som under första delen av detta århundrade, förefaller det helt oförstå-
eligt om det skydd för arvsrätten som ligger häri skulle avskaffas.

När kvarlåtenskapen i allt väsentligt består av pengar eller lätt omsätt-
bara tillgångar finns det knappast några vägande argument som talar mot
att laglottsreglerna vanligtvis fungerar rättvist. De argument som har åbe-
ropats till stöd för en laglottsrätt kan ha giltighet även i nästa århundrade.
Likhetsprinciper, strävan att undvika osmaklig konkurrens mellan arvingar
och det förhållandet att laglottsrätten i vart fall i flertalet av de nordiska
länderna bara utgör hälften av arvslotten, gör enligt min uppfattning att det
inte kan anses skäligt att i nu berört fall avskaffa laglottsrelgerna.

Även när det finns särkullbarn efter en arvlåtare, som dessutom kanske
efterlämnar en make och gemensama bröstarvingar, är laglottsregler rim-
liga, eftersom det trots allt finns gränser för hur man genom livsrätts-
handlingar kan åsidosätta laglottsreglerna. Även i detta fall då det finns
bröstarvingar på olika sidor tillgodoser laglottsreglerna arvingarnas rättig-
heter i nödvändig utsträckning. Laglottsreglerna fungerar rättvist i normal-
situationen.

Ytterligare ett typfall är då det efter arvlåtaren finns minderåriga barn
som inte har hunnit få en tillräcklig utbildning eller arbete, eller där han
efterlämnar en mindre förmögen make. Är det rimligt att arvlåtaren i den
situationen skulle kunna förordna att kvarlåtenskapen skall tillfalla någon
annan? Det finns regler i den danska Arveloven om "forlodsret" för arv-
låtarens barn under 21 år, men dessa regler används mycket sällan och ger
dessutom bara ett ytterst begränsat skydd.

De angivna exemplen visar ett antal tillfällen där laglottsreglerna fung-
erar rättvist och bra i normalfallet. De skäl som har anförts mot laglotts-
reglerna är inte tillräckliga för att upphäva dessa. Laglottsrätten har också
en stark historisk grund i de nordiska länderna.
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(2) Situationer där laglottsreglerna antingen är skadliga eller i
vart fall ger ett orättvist resultat

Den enligt min uppfattning viktigaste situationen där laglottsreglerna är till
skada, eller i vart fall ger ett orimligt resultat, är den där arvlåtarens till-
gångar till största delen är bundna i en näringsverksamhet. Frågor som an-
knyter till generationsskiften har under gårdagen behandlats vid ett särskilt
sektionsmöte, "Generationsskiftets rättsliga problem i det moderna sam-
hället", under professor Frederik Zimmers referentskap. Professor Zimmer
berör i sin avhandling problemen med laglottsreglerna i relation till genera-
tionsskiftet men drar för egen del den slutsatsen att dessa regler i en rad fall
inte utgör något hinder. Häremot vill jag invända att det i många fall, exem-
pelvis då mycket stora tillgångar är bundna i fast egendom med låg avkast-
ning, kan uppstå problem vid finansiering av den del av arvet som skall
tillfalla de arvingar som inte har att överta verksamheten. Dessa problem
förekommer också vid andra fall av näringsverksamhet än sådan som är
anknuten till lantbruksegendomar eller motsvarande. I detta sammanhang
vill jag framföra att den norska så kallade Lex Michelsen, dvs. att laglotten
är begränsad till 1 000 000 kr per bröstarvinge, förefaller vara en intressant
regel.

I Danmark har nu berörda problem i stor utsträckning brukat lösas ge-
nom fondavsättningar under arvlåtarens livstid. Efter införandet av "fonds-
loven" 1985 har emellertid möjligheterna till sådana överföringar starkt
begränsats. De regler som har införts kan vara särskilt skadliga för den som
vill säkra familjens rättigheter i förhållande till näringsverksamheten.

Ytterligare fall där det enligt min mening inte är rimligt att hålla fast vid
reglerna om laglott är till exempel att ett av arvlåtarens barn på grund av
psykisk sjukdom eller liknande svaghetstillstånd inte har någon glädje av
sitt arv. I detta fall är laglottsreglerna i verkligheten bara ett säkerställande
av statens eventuella önskan om medel för vederbörandes underhåll. Ett
annat exempel är att en av flera bröstarvingar på grund av missbruk av
alkohol, narkotika eller liknande skulle lida direkt skada av att mottaga ett
penningarv. I dessa fall borde det vara möjligt för arvlåtaren att förordna att
det inte skall utgå något arv till den påfordrande arvingen. Även om
förmynderskapslagstiftningen, eller motsvarande, i viss utsträckning kan
motverka de skadliga verkningarna av ett arv i nu berörda fall, kommer
pengarna att göras räntebärande och avkastningen tillkomma den enskilde
arvingen.

Beträffande de tillfällen där det inte finns någon personlig relation mel-
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lan arvlåtaren och en bröstarvinge kan jag instämma med Peter Lödrup att
arv i en sådan situation inte förefaller rimligt. Härvid bortses från de tidi-
gare omnämnda fallen med barn födda utom äktenskapet.

Vidare kan man på goda grunder anse att laglottsreglerna utgör ett hinder
i de fall där en arvlåtare, som efterlämnar arvingar som redan har en rimlig
levnadsstandard och således inte är i något direkt behov av ett arv, önskar
tillgodose något särskilt ändamål, exempelvis upprätta en välgörenhetsfond.
I en sådan situation förefaller det befogat att arvlåtaren skall ha rätt att fullt
ut disponera över sina tillgångar.

Som Peter Lödrup anför är det vanligen så att när arv skall utgå är arv-
tagarna i vuxen ålder och ekonomiskt oberoende av arvlåtaren medan den-
nes barnbarn kan sägas ha ett större behov av arvet. Laglottsreglerna omöj-
liggör emellertid att fördela arvet direkt till arvingar som tillhör en senare
generation, exempelvis barnbarn. Vidare lägger laglottsreglerna hinder i
vägen för att, om varje syskongren i tidigare generation har olika antal barn,
låta barnbarnen ärva lika mycket. Borde det inte vara möjligt att kunna
företa sådana dispositioner?

Det kan ifrågasättas om laglottsreglerna i nu berörda situationer är moti-
verade.

(3) Särskilda anmärkningar om arvlåtarens pensionsrättigheter, livför-
säkring eller liknande

Det har visat sig i Danmark att dessa besparingsformer omfattar ansenliga
belopp och har således en stor betydelse. Som huvudregel ingår inte pensions-
rättigheter i den avlidnes kvarlåtenskap. De övergår ofta på efterlevande
make och omfattas inte av bröstarvingarnas laglottsrätt. I dansk rätt finns
en undantagsregel i 104 § andra stycket försäkringsavtalslagen som inne-
bär att besparingen kan bli indragen i det allmänna boet.

Sammanfattningsvis kan anföras att när man talar om ändringar av laglotts-
reglerna måste man kämpa mot starka krafter. Reglerna bygger på en stark
historisk tradition. Det finns emellertid en rad tillfallen då laglottsreglerna
står i vägen för förnuftiga dispositioner och således inte fungerar väl. Man
bör överväga att i de nordiska länderna införa regler som motsvarar den
norska Lex Michaelsen, dvs. en övre beloppsgräns för laglotten. Bortom
denna gräns skulle således full testationsfrihet råda. I allt fall bör övervägas
att införa regler som vid generationsskifte av verksamheter som har bety-
delse inte bara för arvlåtaren och hans familj utan även för andra som möj-
liggör förnuftiga och rimliga generationsskiften. Vidare är det väsentligt att
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man som arvlåtare ges möjlighet att leda arvet förbi en generation till för-
mån för en senare.

Advokaten Göran Wörlund, Finland: I de nordiska rättssystemen har man
av tradition tillerkänt individen en stark självbestämmanderätt och i många
avseenden har man kommit långt. Efter döden finns emellertid inte någon
respekt för den enskildes sista vilja. Då skall lagstiftaren bestämma hur
arvet skall fördelas. Denna ståndpunkt är svår att acceptera och att inlemma
i det nordiska rättssystemet. Inskränkningen av testationsfriheten saknar
hållbara motiv; den bygger helt på emotionell grund. En utökad testations-
frihet skulle inte medföra någon obalans, eftersom familjebanden fungerar
normalt i de flesta fallen. Finns fungerande familjeband fungerar också
arvsrätten. Den som vill avskära ett barn från arv har för övrigt möjlighet
att göra detta genom livsrättsdispositioner.

Ett argument som anförs till stöd för laglottsreglerna är att man inte skall
ändra på ett väl etablerat system. Häremot kan invändas att varför skall
man ha ett system som inte behövs?

Det är i och för sig riktigt att det kan uppstå rättviseproblem när det finns
särkullbarn. Men måste man verkligen vara rättvis? Skall inte föräldrarna
få känna den antipati eller sympati för sina barn som faktiskt föreligger?

Advokaten Franz Dahl, Danmark: Till skillnad från för 50 år sedan är det i
dag många barn som föds och far leva. Det leder till att det finns en hel del
barn som det skulle vara orimligt att bestämma en laglott för. Vidare adop-
teras barn från andra delar av världen. Föräldrarna kan inte veta hur dessa
barn kommer att utvecklas. Detta bör naturligtvis inte leda till att dessa
barn skall diskrimineras; alla skall vara likställda och rätten till laglott upp-
hävas. Det har nämnts att det i situationer som denna kan finnas ett behov
av särregler. Korreferenten har pekat på ett par relevanta tillfallen. Proble-
met är dock: Hur arvlåtaren skall kunna få garanterat för sig att de undantags-
bestämmelser han anser sig kunna använda i den givna situationen verkli-
gen kommer att genomföras?

Referenten har uppgett att laglottsreglerna kan kringgås genom livsrätts-
dispositioner. Möjligheterna att företa sådana dispositioner är enligt min
uppfattning närmast ett argument för att behålla laglottsreglerna. Dessutom
hyser vissa människor en motvilja mot att vidta dylika dispositioner.

Professor, dr. jur. Frederik Zimmer, Norge: Korreferenten har tagit upp några
spörsmål om generationsskiften beträffande större lantegendomar. Man kan
dock fråga om de problem han berört verkligen beror på laglottsreglerna
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som sådana eller om de beror på att arvlåtaren har önskat likställa sina barn.
Om det är det sistnämnda som är riktigt kommer situationen troligen att bli
densamma även om laglottsreglerna upphävs, eftersom föräldrar vanligen
önskar likställa barnen ekonomiskt.

Peter Lödrup har anfört att laglottsreglerna är enkla att kringgå genom
livsrättsdispositioner. I norsk rätt tillämpas för visso ett ganska snävt döds-
dispositionsbegrepp, men i botten finns likväl ett krav på att dispositioner-
na skall medföra vissa konsekvenser i levande livet för den som företar
dem. Det låter inte utan vidare säga sig att det är lätt att kringgå laglotts-
reglerna.

Peter Lödrup har vidare berört situationen med särkullbarn och omgifte.
Han beskriver ett scenario med barn som är välbeställda när fadern avlider
medan änkan saknar särskild förmögenhet. Man kan dock tänka sig den
situationen att barnen inte är särskilt väl bemedlade, kanske studenter, medan
änkan är en riktig "man-eater" som bara har väntat på pengarna. Värdering-
arna av utfallet av en sådan situation kan kanske se något annorlunda ut.

När det gäller möjligheterna att hoppa över en generation och således
föra arvet vidare till barnbarnen kan det påpekas att arvsskattereglerna kan
medföra, och utgör ett incitament till, att en generation hoppas över till
förmån för barnbarnen.

Korreferenten, advokaten Christian Bojsen-Møller, Danmark: Om proble-
met vid generationsskifte är att föräldrarna önskar likställa sina barn eko-
nomiskt så står inte något att vinna genom ett upphävande av laglottsreglerna.
Den situation han har haft i åtanke är den där det finns stora förmögenheter
samlade, t.ex. i lantegendomar, med en låg avkastning och där det finns
flera barn. Utanordnandet av laglotter är ett problem i detta fall och laglotts-
reglerna utgör ett hinder. Ett annat problem är där dödsfallet inträffar utan
att arvlåtaren haft möjlighet att företa några förmögenhetsdispositioner
medan han ännu var i livet och där det möjligen finns omyndiga arvtagare
som inte kan avstå från arv. Laglottsreglerna kan då leda till att familjeföre-
tag måste säljas. Detta är ett civilrättsligt problem som står i vägen vid en
rad generationsskiftesfall.

Referenten, professor Peter Lødrup, Norge: Laglottsreglerna bör tillför-
säkra minderåriga barn ekonomiska medel under uppväxttiden. När det gäller
särkullbarn, dvs.sådana som egentligen aldrig haft någon kontakt med fa-
dern, finns det mycket som talar för att även de bör tillerkännas viss ekono-
misk säkerhet. Om det också finns barn inom äktenskapet och arvlåtaren
önskar utesluta samtliga från arv, finns det emellertid ingen anledning till
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varför särkullbarnet skulle erhålla mer än de andra. Man kan lösa frågan
om särkullbarnens ställning med en regel som säger att om övriga barn
skall ha något så skall också särskullbarnet ärva.

Omgiftessituationen är den starkaste invändningen mot laglottsreglerna.
I normalfamiljen skall den nya livsledsagaren tillförsäkras bostad och bo-
hag efter kanske många års sammanlevnad. Beträffande professor Zimmers
exempel med "man-eatern" och särkullbarnet som är student kan anföras
att det finns en dom från norska Høyesterett som gäller en juriststudent som
hade väckt talan mot sin far och yrkat att denne skulle förpliktas att bekosta
hans utbildning. Høyesterett uttalade med rätta att studenten fick vända sig
till statens "lånekasse". Men skall studentens rätt vara större i faderns
dödsbo? Om nu fadern vill gynna sin hustru, skall då studenten som annars
inte har något berättigat anspråk på att bli försörjd kunna hindra detta?

Skifterettsjustitiarius Anne Cathrine Frøstrup, Norge: När det gäller frågan
om neutratlitet mellan barnen vid generationsskiften är problemet mindre i
Norge, eftersom vi har den så kallade Lex Michelsen. Ligger det inte en
viss rimlighet i att barnen tillförsäkras en viss del av föräldrarnas kvarlå-
tenskap? Antag att arvlåtaren önskar överföra ett familjeföretag till sonen
samtidigt som det finns två döttrar, som har gjort en insats för familjen, väl
så stor som sonens. Sonen tillförs hela företaget medan hans systrar blir
utan arv, trots att det kanske är de som har ställt upp mest för de åldrande
föräldrarna. Laglottsreglerna har kanske ett visst berättigande även utifrån
ett kvinnoperspektiv.

När man till och från diskuterar frågan om efterlevande make och barn är
det lätt att glömma den förres arvsrätt, som efter hand har blivit ganska
omfattande, inte bara i fråga om möjligheten att kvarsitta i orubbat bo utan
även genom den så kallade basbeloppsregeln. Ofta finns det därför kanske
så litet kvar att fördela att laglottsreglerna inte har någon särskild bety-
delse.

Byfogd Lars Borge-Andersen, Norge: Man bör upphäva laglottsreglerna
helt och hållet. Det finns ingen grund till varför en person i kraft av att han
är bröstarvinge skall ha ett lagskyddat krav på att ärva i strid mot arvlåta-
rens önskemål. När man diskuterar laglottsregler är det svårt att få folk att
förstå vad saken egentligen rör sig om, nämligen att bröstarvingen, mot
arvlåtarens vilja, gör anspråk på arv. Det är alltså en fråga om att tillgodose
arvlåtarens önskemål.

En tankegång man ofta stöter på är att om det i normalfallen är önskvärt
att bröstarvingarna får ärva, så används detta som ett argument för att ha
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regler om laglott. Det sägs att laglottsreglerna inte skapar några problem i
normalfallen och därför är de önskvärda. Man använder således normal-
situationen som ett argument för inte kunna frångå den legala arvsordningen
i de fall det inte rör sig om en normal situation. Principen om att lika fall
skall behandlas lika står ju stark och upplevs som självklar. Motsatsen till
detta, att olikartade fall skall behandlas olika, är lätt att glömma. I de flesta
fall arvlåtaren vill frångå den normala arvsordningen har vederbörande be-
aktansvärda skäl för det.

Det viktigaste motargumentet, som kanske ligger på ett mer rätts-
sociologiskt plan, är att den omständigheten att vi har en stark arvsrätt till
förmån för släkten inte bara påverkar vad folk tror är möjligt att göra utan
också sannolikt vad de egentligen önskar att göra. Det skall mycket till
finnan man vill disponerar i strid mot laglottsreglerna. Laglottsreglerna är
möjligen konfliktförebyggande men inte konfliktlösande i det enskilda fallet.

När det gäller barn som arvlåtaren över huvud taget aldrig träffat leder
ett upphävande av laglottsreglerna uppenbarligen till att dessa barn kom-
mer att drabbas. Men är det så självklart att dessa barn skall ha något an-
språk på arv?

På ett så centralt område som det berörda kommer man inte att få till
stånd några omdaningar förrän det har inträffat förändringar i familje-
strukturen som gör att den traditionella ordningen uppfattas som orättvis.
Jag tror att vi är på väg att hamna där idag. Om man då upphäver laglotts-
reglerna kommer man snart att märka att det uppfattas som fullständigt
orättfärdigt att en arvlåtare inte skulle få disponera över sina tillgångar som
han önskar.

Referenten, professor, dr.jur Peter Lødrup, Norge: Reglerna i sig själva
påverkar människors vilja att göra eller inte göra något. Reglerna under-
bygger uppfatningar på denna punkt. Om detta är riktigt blir laglottsreglerna
närmast en självuppfyllande profetia om sin egen förträfflighet. Detta är ett
centralt psykologiskt element. Om man upplever att laglottsreglerna är käns-
lomässigt förankrade och står starka i rättsmedvetandet är det positivt att
rättsordningen stämmer överens med vad människor tycker är riktigt.

Hovrättsrådet Krister Thelin, Sverige: Frågan om laglottsreglernas vara el-
ler icke vara är inte någon politisk fråga i Sverige. Spörsmål om arv och
inte minst arvsskatt har sina rötter långt tillbaka i historien. Arvet är mycket
viktigt i en politisk kontext.

På ett område som rör familjen, familjerätt och arvsrätt, bör utgångs-
punkten vara att, om en verksamhet i huvudsak fungerar väl, det krävs oer-
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hört starka skäl för att vidta en förändring. Det är ett uttryck för en sund
konservatism att bevisbördan för den, som vill ändra något som är centralt
i mänskliga relationer, vilar mycket tung. Det saknas enligt min mening
anledning att i Sverige ändra de regler vi har för laglottens bestämmande.

Høyesteretsdommer Gudrun Erlendsdottir, Island: Ett upphävande av
laglottsreglerna löser inte de problem som dryftats här. Å andra sidan kan
man instämma med korreferenten att det kan behövas vissa justeringar av
regelsystemet, kanske på så sätt som gjorts i Norge, nämligen att laglotts-
reglerna inte gäller när man har kommit upp till en visst belopp. Laglotts-
reglerna har inte varit föremål för någon diskussion på Island men möjligen
skulle man kunna införa en rätt till laglott som uppgår till hälften av arvs-
lotten och inte, som idag, en tredjedel.

Det kan vara rimligt att tänka sig vissa förändringar av laglottsreglerna
men det krävs ytterligare diskussioner för att upphäva dem.

F.d. justitierådet Olle Höglund, Sverige: Reglerna om laglott har en stark
tradition i Sverige. Svensk rätt är så beskaffad att det inte är lätt att kringgå
laglottsreglerna genom dispositioner i levande livet. Gåvor som är att lik-
ställa med testamente kan återvinnas av arvingarna så att de kan få sin
laglottsrätt. Arvingarna är också skyldiga att, inte bara på sitt arv utan även
på laglotten, avräkna gåvor de fått under arvlåtarens livstid. Det råder en
presumtion härför. När det gäller livsrättshandlingar är det bara sådana gå-
vor som kan jämställas med testamente som kan återvinnas, dvs. gåvor som
är givna sent i livet eller getts tidigare och där givaren inte behövt avstå
från nyttjanderätten till gåvoobjektet.

Rätten till laglott har i Sverige som nämnts en mycket stark ställning.
Det skall mycket till innan man avskaffar den. Betydelsen av den familjerätts-
liga sammanhållningen och att släktarv kan behållas inom familjen undervär-
deras lätt. Problemet är när en make gifter om sig och vill gynna den nya
maken på bekostnad av barnen. Man skall dock inte bortse från laglottsrättens
psykologiska betydelse för familj esammanhållningen. Man bör sträva efter
att behålla kärnfamiljen och därvid spelar laglottsrätten en betydelsefull roll.

Man kan dock lätt inse att laglottsrätten kan ställa till problem i vissa
speciella situationer när det gäller avveckling av vissa förrättningar.

Beträffande pensionsrättigheter är det i Sverige i stort sett så att att dessa
går vid sidan om den avlidnes övriga egendom, men om det kan anses otill-
börligt för make och bröstarvingar kan det ske en jämkning enligt 104 §
försäkringsavtalslagen. Regeln är är dock otydlig men jämkning har skett i
praxis.
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II. Reglerna om formkrav vid dödsrättshandlingar

Korreferenten, advokaten Christian Bojsen-Møller. Det råder en skillnad
mellan å ena sidan Danmark och å den andra Norge, Island, Sverige och
Finland i så måtto att i Danmark finns institutet notariatstestamente. Det är
den allmänna huvudregeln i Danmark att när testamente skall upprättas
uppsöker man en notarie, som i Köpenhamn är en särskild inrättning, eller,
på landsbygden en domare. Vederbörande intygar att testator är den som
han ger sig ut för att vara, att han är vid sina sinnens fulla bruk och att
testamentet har ett innehåll som i allt väsentligt överensstämmer med ställan-
de regler. Därefter registreras testamentet i ett centralt register. När ett döds-
fall inträffar kan skiftereten direkt efterfråga hos registermyndigheten om
den avlidne hade upprättat något testamente. Därmed får man en garanti för
att de bestämmelser som upprättats också kommer att verkställas. Detta
system fungerar mycket bra. Motsvarande regler gäller uppenbarligen inte
i övriga nordiska länder. Det finns emellertid regler för annan testaments-
form, men denna används bara om det föreligger hinder mot att uppsöka en
notarie eller domare.

Skifterettsjustitiarius Anne Cahtrine Frøstrup, Norge: Ordningen med
notariatstestament förefaller bra från skifterettens synpunkt. Enligt min
uppfattning bör det övervägas att införa den testamentsformen även i Norge.
Ett problem för skifteretten är om det finns något testamente och var detta i
så fall förvaras. Man nödgas söka genom olika utrymmen som disponerats
av testator, vilket tar resurser i anspråk. Notariatstestamentet ger en säker-
het för att det rätta testamentet kommer fram. Påträffas emellertid ett testa-
mente av senare datering gäller det senare testamentet. I Norge kan testa-
menten deponeras hos en skifterett. Det sker emellertid inte någon central
registrering. Ett notariatstestamente har också den fördelen att det utgör en
garanti för att formkraven har iakttagits.

Det ligger ett egenvärde i att testamenten är så klara som möjligt. Prob-
lem uppkommer vid återkallelse av testamente. Om inte rätt form har iakt-
tagits vad skall då gälla? Vidare kan man finna lösa lappar och andra upp-
teckningar. Klara och enkla regler är av värde dels från förutsebarhets-
synpunkt, dels för arvingarna i det att man vid skifte undviker svåra och
uppslitande tvister.

Advokaten Svend Danielson, Danmark: I Danmark finns en mycket be-
römd dom från Højesteret om ett maskinskrivet holografiskt testamente.
Domstolen uttalade att om det var obestridligt att testamentet stammade
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från arvlåtaren själv skulle det beaktas, trots att förarbetena till reglerna om
holografiskt testamente krävde att detta i sin helhet skulle vara handskrivet.
Andra former för testamenten är ägnade att inge bekymmer. I vilka fall
skall vi vara formalistiska? Var befinner vi oss på den onödiga formalism-
ens väg? Formkraven är ett vanskligt problem.

F.d. justitierådet Olle Höglund, Sverige: I Sverige saknas motsvarighet till
notariatstestamente. Denna testamentsform har aldrig vunnit gehör. Upp-
rättande av testamente har ansetts vara uteslutande en personlig angelägen-
het.

Det finns all anledning att slå vakt om de stränga formkraven och så har
också skett i rättspraxis även på senare tid.

Debattledaren, lagmannen Arild. Eidesen, Norge, avslutade med att tacka
referenten och korreferenten samt övriga mötesdeltagare och förklarade
sektionsmötet avslutat.


