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Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem
nordiska länderna.

Om möjligheterna och nyttan av lagharmonisering.

av professor Anders Agell, Sverige och professor Peter Lødrup, Norge
i samarbete med Linda Nielsen, Urpo Kangas och Svend Danielsen

1. Våra direktiv. Metodfrågor i arbetet.

1.1 Direktiven och undersökningens genomförande

Denna sammanfattande rapport utgår från två böcker om vardera över 300 sidor,
en om äktenskapsrätt av Anders Agell och en om successionsrätt (arvrätt, testa-
mentsrätt och boutredning) av Peter Lødrup. Böckerna och rapporten har utarbe-
tats under samarbete inom en projektgrupp och på grundval av direktiv från den
nordiska ministerkommittén i juni 1998 för en studie av familjerätten och succes-
sionsrätten (projektnummer 71.01.21.00). För genomförandet av studien utsågs
professorerna Agell (Uppsala), Lødrup (Oslo) och Linda Nielsen (Köpenhamn).
Till gruppen har adjungerats professor Urpo Kangas (Helsingfors). Sedan Linda
Nielsen blivit rektor för Köpenhamns universitet har också adj. professorn,
landsdommer Svend Danielsen (Köpenhamn) inträtt som adjungerad medarbetare
med inrikning på arvsrätten och en blivande bok om barnrätt. I det nu aktuella
arbetet avser Linda Nielsens medverkan enbart äktenskapsrätten och Svend
Danielsens enbart arvsrätten.

Enligt direktiven skulle studien syfta till att
1. redovisa de viktigaste olikheterna i rättsreglernas utformning, tillämpning och syften,
2. klargöra vilka olikheter som kan vålla praktiska problem, t.ex. vid flyttning mellan

länderna, liksom hur vanligt det är att sådana problem uppkommer,
3. beskriva i vilka frågor det från praktiska utgångspunkter finns ett behov av ett nordiskt

lagstiftningssamarbete,
4. att skapa en bild av vilka frågor som med hänsyn till gällande rätt i de nordiska länderna

kan lämpa sig för nordiskt lagstiftningssamarbete på kort, medellång och lång sikt.

Rättsjämförelserna i de båda böckerna har gjorts så pass ingående att lagharmoni-
sering skall kunna diskuteras utan ytterligare förstudier. Av språkskäl har det dock
inte varit möjligt att studera finsk och isländsk rätt med samma noggrannhet som
vi har eftersträvat för Danmark, Norge och Sverige. Medverkan av professor
Kangas har dock i hög grad underlättat framställningen om finsk rätt.
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Grundläggande rättsprinciper är likartade i de nordiska ländernas äktenskaps-
lagar, men samtidigt föreligger det ett stort antal skillnader. Den gemensamma
lagstiftningen från 1920-talet har glidit isär genom lagstiftning i varje land. Inom
arvsrättens område har det aldrig förelegat en nordisk identitet. Särskilt en efterle-
vande makes ställning och förhållande till släktarvingarna har kommit att regleras
på ett varierande sätt.

Vår strävan har varit att vid rättsjämförelsen uppmärksamma vilka skäl som
kan tala för och emot olika alternativ. En sådan inrikning leder ibland till
slutsatsen att en lösning är att föredra framför en annan. Vid lagharmonisering
kan man dock inte enbart sträva efter att välja mellan regler eller att samman-
jämka olika regler. Lagstiftningen måste utformas med ledning av vad som är
rättspolitiskt lämpligt med tanke på äktenskap och arv i våra dagar. Äktenskapen
är ofta inte livsvariga som förr i världen, omgiften är vanliga och makarna har inte
sällan barn var för sig.

En jämförelse av olika lösningar inom Norden ökar bedömningsunderlaget
och bör kunna leda till bättre, harmoniserade regler än när ett land agerar för sig.
Vad som ”utan jämförelse” framstår som bäst i vart och ett av flera länder, kanske
inte längre verkar vara ”efter jämförelse” bäst. Ibland kan lagstiftaren välja
mellan ganska likvärdiga alternativ. Rättsolikheten kan då framstå som särskilt
omotiverad.

Helt oavsett harmoniseringsfrågorna hoppas vi att de båda böckerna om rätts-
läget i de fem nordiska länderna skall visa sig nyttiga inte bara för lagstiftarna
utan även för den praktiska rättstillämpningen genom den rättsjämförande infor-
mation som här lämnas. Någon lika ingående och omfattande undersökning har i
varje fall inte genomförts tidigare.

1.2 Skälen för lagharmonisering

I våra direktiv efterlystes svar på frågan huruvida existensen av olika nationella
regler kan medföra nackdelar när nordiska medborgare flyttar från ett nordiskt
land till ett annat. Vidare betonades att ”den nordiska familjerätten” har stor
betydelse för vår kulturella och sociala samhörighet liksom för att stärka de
nordiska ländernas inflytande i internationella sammanhang.

Vi har gjort ett visst försök att genom rundfrågor till myndigheter, advokater
m.fl. utröna vilka praktiska nackdelar som kan uppkomma när en familjerättslig
eller arvsrättslig fråga aktualiseras på ett gränsöverskridande sätt. Utfallet av
detta försök blev emellertid magert och begränsades till upplysningar om t.ex.
svårigheten att verkställa indrivning av underhållsbidrag i ett annat land. Vi kan
med andra ord inte redovisa några större praktiska nackdelar som svar på fråga 2 i
våra direktiv. Ett säkrare svar på empiriskt grund skulle förutsätta en större
undersökning än vad vi kunnat åstadkomma. Emellertid anser vi att frågor om
gränsöverskridande tillämpningsproblem knappast berör de största nackdelarna
av olika nationella lösningar.
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På grundval av nordiska konventioner från 1930-talet om äktenskapsrätten och
arvsrätten tillämpas som huvudregel hemvistlandets lag på nordiska medborgare.
Denna reglering har byggt på att de rättsliga lösningarna i stort sett är desamma
runt om i Norden, och att det inte spelar någon större roll vilket lands lag som
tillämpas. Numera – d.v.s. sjuttio år senare – brister denna förutsättning i åtskilli-
ga fall. Efter ett långvarigt äktenskap kan det ha stor betydelse för de ekonomiska
verkningarna av skilsmässa eller den ena makens död, om makarna några år före
äktenskapets upplösning flyttat låt oss säga från Malmö till Köpenhamn, från
Oslo till Göteborg eller från Helsingfors till Stockholm. Enligt vår mening är det
för mannen och hustrun, liksom för deras arvingar, otillfredsställande att en
flyttning utlöser tillämpning av andra regler än de som man tidigare haft att räkna
med under lång tid.1 En komplikation kan även uppkomma om en make äger
egendom i ett annat nordiskt land än där makarna har hemvist (t.ex. en fritidsfas-
tighet), vilket kan tänkas utlösa andra regler om äganderätt och förfoganderätt för
en ägarmake än som i övrigt gäller för makarnas äktenskap.

Det finns många andra situationer, som aktualiserar lagval inom Norden och
som därför också kan utlösa skilda rättsverkningar till fördel för den ena eller
andra parten vare sig det gäller äktenskap, arv eller andra familjerättsliga mellan-
havanden. På grundval av våra böcker skulle det vara möjligt att kartlägga
lagvalsreglernas betydelse i olika situationer, men en systematisk sådan under-
sökning har vi inte haft tillfälle att genomföra. Som ytterligare exempel på
effekter av flyttning från ett land till ett annat kan nämnas att underhåll mellan
makar efter skilsmässa (liksom för den delen underhåll till barn) kan hamna under
ett nytt regelsystem såvida en redan underhållsberättigad person flyttar från ett
land till ett annat, att reglerna om barns laglott (”tvangsarv”/”pliktdel”) skiljer sig
åt mellan länderna liksom att kusiner har arvsrätt enbart enligt norsk rätt.

Slumpeffekter på grund av människors flyttning inom Norden eller på grund
av gränsöverskridande familjerelationer utgör enligt vår mening det viktigaste
praktiska skälet för lagharmonisering. Samma synpunkter kan visserligen föras
på tal i förhållande till vilka länder som helst, men resonemanget är särskilt
närliggande inom en så pass homogen kulturkrets som den nordiska.

Vad som nu sagts leder över till det andra och kanske större skälet för laghar-
monisering, nämligen värdet av en nordisk, kulturell gemenskap och av att de
nordiska länderna kan tala med en stämma i ett vidare internationellt samarbete.
Detta intresse blir särskilt påtagligt om materiell lagharmonisering även familje-
rätten och arvsrätten skulle aktualiseras inom EU. För övrigt kan en europeisk
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1 Byte av hemvist inom Norden utlöser omedelbart byte av tillämplig äktenskapslag medan tillämp-
ningen av arvsreglerna i den avlidnes nya hemland kan skjutas upp. För den händelse att en
medborgare i ett nordiskt land bytt hemvist senare än fem år före dödsfallet skall nämligen i fråga
om arv efter honom lagen i hans hemland tillämpas, om det yrkas av arvinge eller testamentstagare
vars rätt berörs.
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lagharmonisering tänkas ske stegvis genom att modellagar utarbetas som före-
bilder för nationell lagstiftning, ett förfarande som motsvarar vad som i enskilda
frågor förekommit på initiativ av Europarådet.

I tillägg till våra direktiv kan det också påpekas, att en ambitiös lagharmonise-
ring av äktenskapsrätten kan aktualisera frågan om äktenskapets ställning i de
nordiska länderna och därmed giftermålsfrekvensen skulle kunna stärkas. Det
senare skulle medföra fördelar i olika hänseenden, som vi här måste lämna därhän.

1.3 Betydelsen av begrepp och termer

Vid lagharmonisering är det önskvärt, i viss utsträckning nödvändigt, att man
använder en genomtänkt begreppsbildning och terminologi.

Det är välkänt att särskilt termerna i de väst-nordiska lagarna – ”fælleseje”/
”felleseie” (giftorättsgods på svenska) liksom ”særeje”/”særeie” (enskild egen-
dom på svenska) – ganska ofta orsakar missförstånd. I de danska och isländska
lagarna talas det på ett än mera tvivelaktigt sätt om makars ”formuefelleskab” och
vardera makens ”bodel”.

Denna traditionella terminologi kan fungera bland användare som ofta syssel-
sätter sig med äktenskapsrätten. Närmare besett är den dock språkligt missvisan-
de och lockar till missuppfattningar. Så har varit fallet alltsedan den nordiska
äktenskapslagstiftningen på 1920-talet byggdes på principerna att vardera maken
äger sin egendom och har sina skulder, men att övervärdet av vardera makens
egendomen skall likadelas vid bodelning (”skifte” i Västnorden, ”avvittring” i
Finland). Följande missuppfattningar tycks vara vanliga, inte bara bland lekmän
utan t.o.m. bland jurister som inte sysslar med familjerätt: ”Fælleseje” förväxlas
med ”sameje” (samäganderätt). ”Særeje” (enskild egendom) antas felaktigt också
ha med äganderätten att göra. Begreppet förmodas leda till en makes egendom
inte kan åtkommas av den andra makens borgenärer (”kreditorer”), fastän klassi-
ficeringen helt saknar betydelse för skuldansvaret. Vad som nu sagts gäller i viss
mån även motsatsparet giftorättsgods och enskild egendom enligt svensk ter-
minologi.

Det förekommer i alla de nordiska länderna att makar ingår avtal genom
äktenskapsförord (”ægtepagt”/”ektepakt”) i tro att förvandlingen av egendom till
en makes enskilda har betydelse för skuldansvaret. I stället visar sig vid en
framtida bodelning en annan och kanske inte avsedd effekt, nämligen att egendo-
men enligt avtalets ordalag skall undantas från likadelningen.

Förslag har framställts både i Danmark (av ”ægteskabsudvalget” år 1974) och i
Norge (av ”ekteskapslovutvalget” år 1987) att ändra terminologin. Förslagen har
dock inte vunnit politiskt gehör. Några argument har varit: Välkända termer fyller
ett värde. Om de missförstås behövs upplysning. Det är svårt att finna bättre
termer.

Det finns dock inga hållbara skäl för att behålla en terminologi vilken redan
genom de språkliga uttrycken är ägnade att föra tanken i fel riktning och som visat
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sig vilseledande i praktiken. Alldeles särskilt gäller detta ”fælleseje” och ”særeje”,
som förväxlingsbart med samäganderätt resp. äganderätt, liksom också termerna
”formuefelleskab” och ”bodeler” i dansk och isländsk rätt.

Ett ytterligare skäl för en ny samnordisk terminologi ger svårigheterna att
översätta de nuvarande beteckningarna till andra språk, särskilt engelska. Dessa
svårigheter är besvärande i ökande grad på grund av immigrationen till de
nordiska länderna samt dessutom i ett allmänt internationellt samarbete. Det finns
exempel på att översättningar av likartade regler i de nordiska länderna glidit isär.2

I fortsättningen av denna rapport kommer giftorättsgods/”fælleseje” att omta-
las som delningsegendom och enskild egendom/”særeje” som sidoegendom, d.v.s.
egendom vars värde inte skall delas. Denna terminologi innebär en försöksbal-
long och inte något slutligt förslag till vad som skulle kunna vara den bästa
terminologin.

Vid rättsjämförelser – och än mera vid försök till lagharmonisering – kan det
aktualiseras ett behov av en genomsyn inte bara av de använda termerna utan även
av de begrepp, som används i lagen eller det juridiska språket i övrigt. Detta har
betydelse med tanke på en efterlevande makes rättsställning. Enligt den väst-
nordiska regleringen kan en efterlevande make ha rätt att sitta i s.k. oskiftat bo.
Denna närmast äktenskapsrättsliga begreppsbildning – ”fællesejet” lämnas tills-
vidare oskiftat – har i realiteten arvsrättslig betydelse. Behovet av genomsyn av
begreppsbildningen ökar, när jämförelser görs med vad som i Sverige och Finland
omtalas som en efterlevande makes rätt att i vissa fall överta den avlidnes
kvarlåtenskap (”dödsbo” enligt västnordisk terminologi) med vad som brukar
kallas för ”fri förfoganderätt”. Vill man harmonisera reglerna om en efterlevande
makes rättställning, en svår men fullt tänkbar uppgift, är det önskvärt att man är
beredd att ompröva inte bara gamla termer utan även gamla begrepp. Begreppen
och termerna är viktiga redskap för skapande av ändamålsenliga och någorlunda
lätt begripliga rättsregler.

Det finns skäl att understryka begreppsbildningens och rättssystematikens
betydelse när det gäller makars egendomsförhållanden liksom utformningen av
successionsrätten. Lagreglerna utgör ett komplicerat ”maskineri” där olika delar
samverkar. Inom familjerätten och successionsrätten gör sig numera den politiska
viljan gällande tidigt i lagstiftningsprocessen. Det är olyckligt om detta förhållan-
de skulle medföra att rättsystematiska och rättstekniska frågor får en otillräcklig
uppmärksamhet till förfång för lagstiftningens allmänna kvalitet.

1.4 Vilken lagharmonisering är realistisk?

Såvida det finns en politiska vilja att samordna äktenskapsrätten och arvsrätten
inom Norden, borde det gå att uppnå en betydande lagharmonisering. Särskilt
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tydlig skulle harmoniseringen bli om de nordiska lagarna disponerades och utfor-
mades på ett likartat sätt. Även utan en så långtgående strävan skulle dock
regelinnehållet kunna samordnas i de flesta hänseenden.

Det går inte att bedöma vilken lagharmonisering som är möjlig att uppnå utan
att ett allvarligt harmoniseringsförsök har gjorts. En beredskap i varje land för att
ompröva nationella lösningar är naturligtvis nödvändig om harmonisering över
huvud taget skall vara möjlig. Den sociala och kulturella miljön är dock så
likartad inom Norden att det borde gå att överbrygga de flesta skillnader. Olika
existerande lösningar kan ha byggt på i huvudsak likartade grundvärderingar.

En svårighet är kanske att det i tre av länderna finns ganska nya äktenskaps-
lagar, nämligen den svenska ”Äktenskapsbalken” av år 1987, den norska
”ekteskapsloven” av år 1991, och den isländska ”Ægteskabsloven” (på isländska
”Hjúskaparlög”) av år 1993. Den finländska äktenskapslagen av år 1929 har
ävenledes undergått successiva förändringar men inte blivit föremål för någon
helt samlad översyn. Mest orörd är den danska lagstiftningen från 1920-talet,
även om det skett en del lagändringar på senare tid.

En politiska vilja till lagharmonisering skulle dock kunna bryta igenom mot-
ståndet mot varje ändring av sådana nationella ståndpunkter vilka intagits under
de senaste 15 åren. Som redan antytts kan också en regelbildning, som antagits
ganska nyligen, tänkas bli förbättrad med ledning av en rättsjämförande diskus-
sion inom Norden.

Visserligen har det i modern tid inte har förelegat någon långtgående rättslik-
het inom successionsrätten i de nordiska länderna. Emellertid är samma rättspoli-
tiska frågor viktiga överallt, särskilt avvägningen mellan efterlevande make samt
den avlidne makens barn (dels gemensamma barn, dels särkullbarn) och övriga
släktingar. En förutsättningslös diskussion borde kunna leda till betydande
lagharmonisering även inom arvsrättens område. Med ”förutsättningslös” menar
vi att sakfrågorna sätts i centrum, och att de gällande reglerna analyseras som
möjliga alternativ men utan nationella låsningar. Detta gäller såväl begreppsbild-
ning och terminologi som det materiella regelinnehållet. Om man i de olika
länderna intar positionen, att en redan existerande regelbildning, som fungerar
tillfredsställande, inte kan komma ifråga för omprövning, kan det inte bli någon
lagharmonisering för såvitt inte likartade regler på lång sikt påtvingas de nordiska
länderna genom en framtida utveckling inom EU.

Frågan är om det egentligen finns några så bestämda rättsuppfattningar i de
olika länderna, att lagharmonisering av det skälet inte skulle vara lämplig? Med
tanke på de kulturella och sociala förhållandena samt de liknande grundvärderin-
gar, som ligger bakom de existerande lagarna, är det i varje fall svårt att tro att
uppfattningar hos gemene man skulle tala emot lagharmonisering inom Norden.
Kunskaperna om rättsläget är antagligen också dåliga bland folk i allmänhet

Skulle det finnas en politisk vilja att på grundval av våra böcker igångsätta ett
målinriktat arbete för nordisk lagharmonisering aktualiseras olika frågor om

Anders Agell och Peter Lødrup



45

planläggningen med hänsyn till både val av uppgifter och sammansättningen av
beredningsgrupper för ändamålet. Enligt våra direktiv skall vi inte uttala oss om
dessa organisationsfrågor. Däremot borde vi söka ge bild av vilka frågor som med
hänsyn till gällande rätt i de nordiska länderna kan lämpa sig för nordiskt lagstift-
ningssamarbete på kort, medellång och lång sikt. Urvalet av frågor för behandling
beror dock i hög grad på valet av övergripande strategi.

Såvida man vill uppnå en långtgående lagharmonisering, och också ser en
sådan möjlighet som realistisk, bör man antagligen omedelbart ge sig i kast med
de mest centrala frågorna. Dit hör för äktenskapsrättens del vad som i denna
sammanfattning (under 2.3.1) kallas för ”byggstenarna”, särskilt frågorna om
giftorättens (”fællesejets”/”felleseiets”) täckningsområde, makarnas avtalsmöj-
ligheter och eventuell särbehandling av makarnas bostad och bohag. På arvsrät-
tens område är frågorna om en efterlevande makes ställning det mest centrala
ämnet med tanke på såväl avvägningen mellan maken och den dödes släktarvin-
gar i olika arvsklassen som den rättstekniska utformningen av regelsystemet.
Frågan om makes arvsrätt sammanhänger för övrigt så nära med omfattningen av
giftorätten, att problemen lämpligen behandlas i ett sammanhang. Till samma
ämnesområde hör också de frågor om ändamålsenlig begreppsbildning och ter-
minologi vilka redan berörts ovan (1.3). Ett försök till lagharmonisering, som
börjar med de centrala, rättspolitiska frågorna, underlättar antagligen en harmoni-
sering av en del andra, mindre centrala bestämmelser.

En annan principiellt viktig fråga gäller bröstarvingars (”livsarvingars”) rätt
till laglott (”tvangsarv”, ”pliktdel”). Den frågan aktualiserar i sin tur spörsmål om
avräkning av s.k. förskott på arv m.m. och laglottens ställning med tanke på gåvor
under en arvlåtares livstid.

Man kan emellertid också tänka sig en alternativ strategi, som i första hand
inriktas på rättstekniska frågor utan större rättspolitiskt intresse. Som exempel
inom äktenskapsrätten kan nämnas äktenskapshindren samt ogiltighet eller åter-
gång av äktenskap, som någon ingått på grund av tvång, svek eller psykisk
störning (nedan 2.1), underhållsbidrag mellan makar efter äktenskapsskillnad
(2.2), formerna för avtal om egendomsordningen liksom för gåvor mellan makar
(2.3.1.d), makars rättshandlande under äktenskapet (2.3.2.a) samt de praktiskt
mycket viktiga reglerna om det materiella innehållet och genomförandet av bo-
delning (”skifte”/”avvittring) vid äktenskapets upplösning (2.3.3). Inom succes-
sionsrätten kan nämnas frågor om upprättande (nedan 3.5.1–2) och om tolkning
(3.5.4) av testamenten, om inbördes testamenten (3.5.3), om framställande eller
bestridande av successionsrättsliga anspråk (3.5.7) samt om preskription (3.6.1–2).

Valet av strategi sammanhänger också med vad man anser om de praktiska
nackdelarna av variationer inom Norden samt även med värdet av att få fram
enhetliga nordiska lösningar med tanke på det europeiska perspektivet. Anlägger
man det senare perspektivet kan förutsättningarna för äktenskapsskillnad (nedan
2.1) få ett ökat intresse.

Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska länderna
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2. Äktenskapsrätten

2.1 Ingående och upplösning av äktenskap

Reglerna om äktenskapets upplösning är principiellt och praktiskt betydelsefulla.
Att vi ändå i stort sett går förbi dem i denna sammanfattning beror på att
skilsmässoreglerna överallt i Norden bygger på att en makes önskan att upplösa
äktenskapet skall respekteras.3 För medborgarnas rörlighet inom Norden spelar
de då inte så stor roll att skilsmässoreglerna utvecklats något olika, sedan först
Sverige 1974 och senare även Finland lämnat systemet med hemskillnad (”sepa-
ration”) som ett förstadium till äktenskapsskillnad. I stället gäller i Sverige och
Finland ett krav i vissa fall på s.k. betänketid om ett halvt år, innan en domstol på
grundval av en ansökan får meddela dom på äktenskapsskillnad. I Sverige har
betänketiden begränsats till främst två fall, dels då en make har vårdnaden om
barn under sexton år, dels då endast en av makarna vill skiljas. Om två barnlösa
makar vill skiljas kan de alltså uppnå omedelbar äktenskapsskillnad.

För medborgarna spelar det heller inte någon avgörande roll att separationsti-
den varierar mellan de väst-nordiska länderna liksom att kraven på betänketid
utformats något olika i Finland och Sverige. Likaså har det mindre betydelse för
medborgarna att själva skilsmässoförfarandet har en olikartad utformning genom
möjligheten för makar, som är eniga om sin önskan att upplösa äktenskapet, att i
de väst-nordiska länderna få till stånd separation och skilsmässa genom ett
administrativt förfarande.

I våra dagar möter lagstiftaren ett dilemma vid utformningen av villkoren för
skilsmässa. Å ena sidan är det bra om reglernas utformning kan motverka en del
kanske onödiga skilsmässor. Å andra sidan är det önskvärt att den juridiska
svårigheten att genomgå en skilsmässa inte avhåller människor från att över
huvud taget ingå äktenskap. Skulle man inom Norden vilja söka få till stånd en
alldeles enhetlig äktenskapslagstiftning, och därvid ha i tankarna att ”marknads-
föra” äktenskapets fördelar framför samboende utan äktenskap, borde även de
materiella förutsättningarna om ingående och upplösning harmoniseras. En sådan
harmonisering av skilsmässoreglerna skulle också kunna ha ett visst exempelvär-
de inom Europa, där i flera länder reglerna framstår som förlegade med tanke på
att antalet samboende par, som aldrig gifter sig, har stigit. Frågan om det är
möjligt att harmonisera förutsättningarna för skilsmässa diskuteras ganska
ingående i boken om äktenskapsrätt.

Beträffande upplösningen av äktenskap kan det också noteras, att regler om
återgång (”omstødelse”) finns kvar bara i Danmark och på Island. Enligt den
norska ekteskapsloven har i stället införts bestämmelser om äktenskapets ogil-
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3 För en mera fullständig rättsjämförelse se Agell, Nordisk äktenskapsrätt. En rättsjämförande
undersökning av dansk, isländsk, finsk, norsk och svensk rätt med diskussion av reformbehov och
harmoniseringsmöjligheter (cit. Agell), 2002, 2 kap.
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tighet i vissa fall. I de svenska och finska lagarna har däremot återgångsmöjlighe-
ten helt försvunnit, och en make måste i motsvarande fall ansöka om omedelbar
äktenskapsskillnad. Vid lagändringen bortsåg dock lagstiftaren, åtminstone i
Sverige, från de ekonomiskt olämpliga rättsverkningar som blir följden av
äktenskapet, om en make skulle avlida så kort tid efter en vigsel att ansökan om
äktenskapsskillnad på hans eller hennes vägnar inte hunnit aktualiseras! Även ur
mera principiella synpunkter var det förhastat att avskaffa möjligheten att angripa
bristerna i en makes ingående av ett äktenskapsavtal. Detta avtal, som kommer till
stånd genom viljeförklaringarna under vigseln, utgör underlaget för tillskapandet
genom vigselförrättarens förklaring, att kontrahenterna blivit äkta makar, av
äktenskapet som ett s.k. statusförhållande, d.v.s. ett förhållande som får rätts-
verkan först genom myndighets beslut.

Det finns skillnader inom Norden även när det gäller hindren för ingående av
äktenskap. Skillnaderna förefaller på det hela taget ganska onödiga, men reglerna
förbigås ändå i denna sammanfattning.

2.2 Underhållsskyldighet mellan makar och f.d. makar

Överallt i Norden tycks underhåll till frånskild make bara utgå i en mindre grupp
av fall och då vanligtvis enbart för en övergångstid. Efter långvariga äktenskap
förekommer dock underhåll utan tidsbegränsning. Även om denna utveckling
varit likartad i de nordiska länderna, kan det finnas variationer. För uttalanden
härom skulle det behövas en sociologisk undersökning.

Makars och f.d. makars inbördes underhållsskyldighet aktualiserar många
delfrågor. Den rättstekniska utformningen av bestämmelserna varierar starkt.
Detta är olyckligt med tanke på t.ex. möjligheten att ett underhållsbidrag, som
faställts i ett nordiskt land, blir föremål för omprövning i ett annat. Regelsystemet
redovisas och diskuteras närmare i den bok på vilken denna rapport bygger.4 Bl.a.
aktualiseras frågor om skillnaden mellan den generella underhållsförpliktelsen
under äktenskapet och förutsättningarna för underhåll efter skilsmässa, tidpunk-
ten för övergången från det förra till det senare rättsläget, möjligheten att
fastställa underhållsbidrag antingen genom avtal eller myndighetsbeslut, möjlig-
heten att få till stånd omprövning av tidigare avtal eller beslut om underhåll.

Ibland har lagstiftarna intagit rakt motsatta positioner. Exempelvis kan makar
enligt norsk rätt fritt få till stånd omprövning av ett avtal om underhållsbidrag
efter skilsmässa, medan ett motsvarande avtal enligt dansk rätt kan åsidosättas
bara om ”det på grund af væsentligt forandrede forhold vil vare urimeligt at
opretholde aftalen” (ÆL § 53 st. 1). Överhuvudtaget står den danska regelbildnin-
gen, som bygger på en lång historisk tradition, i en särställning genom rättsteknis-
ka lösningar av speciellt slag. Detta förhållande behöver dock inte i sig innebära

Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska länderna

4 Se Agell 3 kap.
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avvikande materiella resultat. Ett allmänt intryck av den juridiska litteraturen och
dess redovisning av rättspraxis i de olika länderna är dock att underhåll efter
skilsmässa antagligen bestäms mera generöst i Danmark än åtminstone enligt
svensk rätt, som torde ha den mest restriktiva inställningen. Sverige är möjligen
det enda land som aldrig medger underhåll efter äktenskapsskillnad för täckning
av s.k. tillvänjningsbehov eller andra behov, som inte orsakats av långvarigt
äktenskap utan utlösts av en oförmåga till egenförsörjning som varit oberoende av
äktenskapet.

De många tekniska skillnaderna i utformningen av reglerna om underhåll
framstår som ganska onödiga samtidigt som de försvårar jämförelser av den
faktiska rättstillämpningen. Om man så vill bör den rättstekniska utformningen
kunna harmoniseras, åtminstone i stort sett.

2.3 Makars egendomsförhållanden

2.3.1 ”Byggstenarna”

a. Vilken egendom bör omfattas av delningsrätten? Behovet av jämkningsregler

Den kanske viktigaste principen i det nordiska systemet för makars egendom är
att vardera maken äger sin egendom men att den andra maken kan ha ett anspråk
på del i egendomens värde vid en framtida bodelning (”skifte” enligt västnordisk
terminologi, ”avvittring” enligt finlandssvensk). Bodelning kan bli aktuell inte
bara vid äktenskapets upplösning utan också, i varierande grad i de nordiska
länderna, även under bestående äktenskap. Enligt lagens dispositiva regler är
överallt i Norden all egendom som en make äger delningsegendom (d.v.s. enligt
gällande terminologi ”fælleseje”/”giftorättsgods”), låt vara att det kan finnas
”särskild” egendom som utan vidare får undantas från bodelning (”forlodds-
egendom” enligt västnordisk terminologi”).

Det förhållandet att även egendom, som en make ägt före äktenskapet eller fått
genom arv eller gåva, är delningsegendom, har orsakat ett behov av ”skevdel-
ning” för att minska delningsrättens täckningsområde bl.a. med hänsyn till den
höga skilsmässofrekvensen i våra dagar. De existerande skevdelningsbestämmel-
serna inom Norden är ganska olika. Ytterligheterna är – om vi enbart håller oss till
reglernas ordalag – å ena sidan den danska bestämmelsen (”fællesboskifteloven”
§ 69 a), som förutsätter att likadelning skulle vara ”åbenbart urimelig” med
hänsyn till att äktenskapet varit kortvarigt, och å andra sidan den norska bestäm-
melsen (ekteskapsloven § 59). Denna tillåter ett undantagande från den värde-
mässiga delningen av ”verdien av formue som klart kan føres tilbaka til midler
som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv,
eller ved gave fra andre enn ektefellen”. I alla länderna utom Sverige öppnar
lagtexterna dörren för en sådan skillnad mellan olika slags egendom som marke-
rats i den norska lagen. (Jfr även den finska ÄL § 103 b, den isländska IÆL § 104
st. 1 och den svenska ÄktB 12 kap. 1 §.)

Anders Agell och Peter Lødrup
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Man kan nog säga att den rättspolitiska värderingen om vad som är lämpligt
helt har kastats om i den norska regeln från 1991 jämförd med den 22 år äldre
danska lagbestämmelsen av år 1969. Den svenska bestämmelsen från 1987
hänvisar visserligen till vad som är skäligt men bygger samtidigt på en stegvis
utbyggnad av delningsrättens tillämpningområde under början av äktenskapet.
Den regleringen omöjliggör ibland vad nog de allra flesta bedömare skulle anse
vara en skälig bodelning, om bedömningen vore helt fri. (Se särskilt NJA 1998
s. 467).5

Inom projektgruppen råder det enighet om att det numera finns goda skäl att
begränsa delningsrättens täckningsområde. I Norge har man tagit ett viktigt steg i
den riktningen, men den principiella omläggningen är maskerad genom att el. §
59 utformats som en regel om s.k. skevdelning av egendom, som en make ägt före
äktenskapet eller ärvt eller fått i gåva av tredje man. Enligt vår mening är det
principiellt bättre att utan förbehåll bygga på att egendom av detta slag inte skall
vara föremål för delning, såvida inte makarna bestämt annorlunda genom avtal i
form av äktenskapsförord (”ægtepagt”/”ektepakt”). Därigenom kan man undvika
en onödig skillnad mellan olika slags sidoegendom.

Flera skäl talar för en begränsning av delningsegendomen i äktenskapet när
uppemot hälften av alla ingångna äktenskap upplöses genom skilsmässa. Det
finns inte något övertygande ändamålsskäl för att egendom, som en make ägt före
äktenskapet, ärvt eller fått i gåva, enligt huvudregeln skall vara delningsbar vid
äktenskapets upplösning.

Synpunkten förstärks av att andelen omgiften av alla giftermål har ökat, något
som i sin tur sammanhänger med den ökade skilsmässofrekvensen. Vid omgiften
är de nya makarna normalt äldre och har redan vid äktenskapets ingående mera
egendom än som gäller förstagångsäktenskap. Egendomligheten att äktenskapet
som sådant medför en delningsrätt i egendom, som en make ägt före äktenskapet,
blir då särskilt tydlig.

Det finns en grundläggande svaghet även i den nuvarande regeln att egendom,
som en make fått genom arv eller gåva av tredje man, blir delningsegendom om
inte arvlåtaren eller givaren uppställt ett villkor om att egendomen skall vara
enskild (”særeie”). Eftersom tredje man kan bestämma egendomens karaktär i
mottagarens äktenskap, är det naturligt att utforma den dispositiva lagregeln i
enlighet med vad arvlåtare eller givare i allmänhet kan antas önska. Den nuvaran-
de regeln, att egendomen blir delningsegendom hos mottagaren, uttrycker antagli-
gen fel presumtion. Det verkar troligare att en arvlåtare eller givare i allmänhet,
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5 I rättsfallet tillerkändes en 48-årig man 300.000 kr, motsvarande en fjärdel av hustruns ärvda
förmögenhet. Denna bestod främst av en villafastighet i vilken hustrun, som var 20 år yngre än
mannen, skulle kvarbo med de tre gemensamma barn som kvinnan fött. Parterna hade varit
samboende i 1 1 och gifta i 2 1 år. Enligt norsk rätt – liksom enligt de flesta europeiska rättsord-
ningar – skulle mannen inte ha fått något alls.
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t.ex. när egendom går över från föräldrar till barn, skulle önska att egendomen
betraktas som sidoegendom och inte som delningsegendom i mottagarens
äktenskap.

Ett ytterligare skäl för en omläggning berör behandlingen vid skilsmässa av
pensionsrättigheter vare sig det är fråga om försäkringar eller pensioner på annan
grund. Det är svårt att se något skäl för delning av pensionsrättigheter, som en
make intjänat före äktenskapet. När det däremot gäller sådana ojämnheter i
makarnas pensionsförhållanden, som kan ha skapats av arbetsfördelningen
mellan dem under äktenskapet, kan det finnas goda skäl för delning av pensions-
rättigheter som intjänats under äktenskapet. En likabehandling vid bodelning av
alla pensionsrättigheter, oavsett när de intjänats, är däremot principiellt olämplig.

En annan fördel av en begränsning av delningsrättens täckningsområde bör
vara att makarnas behov av att ingå äktenskapsförord (”ægtepagt”) kommer att
minska. På motsvarande sätt behöver inte heller föräldrar ta initiativ till föreskrif-
ter i gåvobrev och testamenten, att egendom som tillfaller barn skall vara
sidoegendom. I detta sammanhang bör dock noteras ett par argument som ibland
anförs till stöd för den rådande ordningen. Det framhålls att delningsanspråkens
obegränsade tillämpningsområde innebär ett enkelt och lättillämpat system, och
att makar som vill ha en begränsning av delningsanspråken bör träffa avtal därom.

Häremot kan dock invändas följande: Lättillämplighet är ett eftersträvansvärt
tilläggsvärde vid lagstiftning, men lättillämpligheten bör inte få styra över en
regels ändamålsenlighet . Vidare bör lagens dispositiva grundregel om delnings-
rättens täckningsområde utformas utan hänsyn till att makarna kan träffa avtal
genom äktenskapsförord. En sådan möjlighet bör makarna ha oavsett vilken
grundläggande delningsrätt, som gäller enligt lagen. Det har knappast något
argumentationsvärde att hänvisa till avtalsmöjligheten när man diskuterar utform-
ningen av lagens dispositiva huvudregel. För övrigt är det också en välkänd
synpunkt, att upprättande av äktenskapsförord inte är det som två blivande makar
främst vill tänka på.

Slutligen skulle en fördel av en begränsning av delningsrättens täcknings-
område vara att skevdelningsreglerna för att minska delningsanspråken skulle bli
överflödiga. Man skulle tillskapa ett för skilsmässa och makes död enhetligt
tillämpningsområde för delningsrätten. Därigenom skulle man också komma ifrån
de delvis olika skevdelningsregler som nu finns för dels skilsmässa, dels dödsfall i
Danmark och Sverige. (I Finland, Island och Norge är däremot de ovan nämnda
skevdelningsreglerna tillämpliga både vid skilsmässa och en makes död.)6

Den här skisserade begränsningen av delningsrätten skulle innebära en anpass-
ning till den vanligaste ordningen på den europeiska kontinenten. En skillnad är
dock att all egendom, som en make förvärvar under äktenskapet på annat sätt än
genom arv eller gåva, då vanligen anses vara samägd mellan makarna.

Anders Agell och Peter Lødrup
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En begränsning av delningsrättens täckningsområde innebär att den skälighets-
bedömning av varierande slag, som nu styr reglerna om skevdelning i fyra av de
nordiska länderna, skulle ersättas av krav på bevisbörda och bevisvärdering för
att en make enligt lagens huvudregler skall få från bodelning undanta egendom
eller kvarstående egendomsvärden med stöd av han ägt egendom ägt före äkten-
skapet eller fått egendom genom arv eller gåva. Vi vill ingalunda påstå att denna
prövning är problemfri. Norsk rätt erbjuder emellertid genom utformningen av el.
§ 59 och dess tillämpning erfarenheter – på gott och ont – för samnordisk
diskussion av vad som skulle kunna vara en lämplig utformning av nya lagregler.

Till slut bör ytterligare ett förhållande betonas. Även om lagstiftningen utfor-
mas för att begränsa det äktenskapliga delningsanspråkets täckningsområde kom-
mer det att finnas ett kvarstående behov av undantagsregler eller specialregler.7

Det går knappast att utforma regleringen av makars egendom vid skilsmässa och
dödsfall utan ett nyanserat regelsystem som kan fånga in de stora variation i
faktiska förhållanden, som äktenskapen i realiteten kan uppvisa. Bl.a. kan det, om
delningsrättens tillämpningsområde principiellt begränsas, finnas behov av att
kunna utvidga området i alla eller vissa långvariga äktenskap.8 Vad som här sagts
borde dock kunna öppna dörren för överväganden som både har rättspolitiska
skäl för sig och som skulle möjliggöra nordisk lagharmonisering med utgångs-
punkt i den viktigaste frågan om makars egendomsförhållanden.

b. Frågan om samäganderätt till makars bostad och bohag.

Om två makar tillsamman köper bostad eller bohag (eller för den delen annan
egendom) av tredje man, blir egendomen samägd av dem. Även om egendomen
förvärvats av en make ensam, kan makarna tänkas bli samägare, om de träffat
avtal om en sådan rättsföljd. I Sverige finns det en ganska omfattande rättspraxis
om denna möjlighet. Även om makarna inte träffat något uttryckligt avtal om att
de skulle bli samägare, har en sådan överenskommelse mer eller mindre presume-
rats när en make lämnat ett ekonomiskt tillskott för möjliggörande av den andra
makens köp av bostad eller bohag. I svensk rätt blir emellertid ett avtal om
fastighetsköp bindande först om det skett i skriftlig form (se Jordabalken 4 kap.
1 §). Någon samäganderätt för den make, som lämnat ett tillskott för den andra
makens fastighetsköp, anses därför inte uppkomma förrän en del i fastigheten
överlåtits genom ett skriftligt avtal från den ena maken till den andra. En sådan
skriftlig överlåtelse är också nödvändig för att samäganderätten skall få sakrätts-
liga (”tingsretlige”) verkningar mot makarnas borgenärer (”kreditorer”). Samma
rättsverkningarna kan dock också åstadkommas genom en lagakraftvunnen dom,
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om den make som köpt fastigheten inte frivilligt överlåter en del av fastigheten till
den andra maken.

Formkravet för fastighetsköp har alltså haft stor betydelse för den svenska
rättsutvecklingen om samäganderätt för makar. Rättsutvecklingen i Finland är
likartad även om rättspraxis är mera sparsam. I Danmark har samäganderättsfrå-
gorna spelat en mindre roll, eftersom rättspraxis sedan mera än tjugo år tillbaka
avvisat att på svaga grunder anta att samäganderätt avtalats mellan makarna. I
stället har en make, vars insatser stärkt den andra partens ekonomi, kompenserats
genom ett krav direkt i pengar. (Det ledande rättsfallet, som avser samboförhål-
landen, är UfR 1980.480 H.)

I Norge har rättsutvecklingen gått särskilt långt i antagandet av samäganderätt
för makar till bostad och bohag m.m., även när samäganderätten inte kan byggas
på något antagande om ett avtal mellan makarna. Principen, som fastlades av
Høysterett i en berömd s.k. ”husmordom” (Rt 1975 s. 220), har senare lagfästs i
Ekteskapsloven § 31 st. 3: ”Ved vurderingen av hvem som har ervervet eiendeler
som har tjent til ektefellenes felles personlige bruk, som felles bostad och vanlig
innbo, skall det legges vekt på en ektefelles arbeid i hjemmet”. Enligt lagregeln
kan samäganderätt grundas på att en makes arbete i hemmet anses ha haft en
indirekt ekonomisk betydelse för den andra makens förvärv av bostad eller bohag.
Vid sidan av lagregeln gäller enligt norsk rättspraxis en liknande möjlighet att ta
hänsyn till en makes indirekta insatser för den händelse att båda makarna har
inkomster. Karakteristiskt för denna reglering är att samäganderätten uppkommer
på grund på lag och rättspraxis utan att det antas föreligga något vare sig uttryck-
ligt eller underförstått avtal om samäganderätt mellan makarna.

El. § 31 st. 3, liksom den motsvarande regeln enligt rättspraxis, har praktisk
betydelse i ett par olika fall. Ett sådant föreligger om bostad eller bohag, som en
make anskaffat, skulle vara enskild egendom enligt en ”ektepakt”. Såvida bosta-
den eller bohaget är ”felleseie” (giftorättsgods) skall egendomen däremot ingå i
bodelning (”skifte”), och äganderättsfrågan kan sakna betydelse. Antagandet av
samäganderätt kan emellertid ändå innebära ett särskilt skydd för den make som
gjort indirekta ekonomiska insatser för den andra makens egendomsförvärv,
nämligen vid exekutiva åtgärder från borgenärerna (”kreditorerna”) till den
senare maken. I norsk rätt har det redan före tillkomsten av el. § 31 st. 3 ansetts
möjligt att ge den make som kan åberopa samäganderätt ett sådant borgenärs-
skydd, såvida den andra maken blir föremål för utmätning eller försätts i konkurs.
Detta har varit möjligt därför att de sakrättsliga (”tingsretlige”) principerna i
norsk rätt innebär en genomsyn av makarnas inbördes rättsförhållande.9 Även om
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9 För att en fastighetsköpare skall få skydd mot säljarens borgenärer krävs ”tinglysning” (”lagfart”),
något som också är fallet i Danmark. I Sverige och Finland uppkommer skyddet däremot redan
genom det formenliga köpeavtalet. Inskrivning av fastighetsförvärvet genom ”lagfart” är visser-
ligen obligatorisk men behövs inte för köparens skydd mot säljarens borgenärer.
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mannen skulle stå som inskriven ägare av fastigheten, kan hustrun på grund av
den antagna samäganderätten få skydd till sin andel mot mannens borgenärer.
Detta anses inte vara möjligt i de andra länderna.

Oavsett allmänna sakrättsliga (”tingsrettslige”) principer avviker det skydd till
en samägandeandel i bostad och bohag, som en make i den beskrivna norska
regelbildningen kan uppnå mot den andra makens borgenärer, mot uppbygnaden
av de nordiska, äktenskapsrättsliga regelsystemet angående makars egendom.
Enligt detta system innebär en makes anspråk på del i giftorättsgods/”felleseie”,
som den andra maken förvärvat, inte äganderätt utan ett krav på likadelning vid
äktenskapets upplösning. Det delningsanspråket står tillbaka för föreliggande
borgenärsanspråk.

Förutsättningarna för samäganderätt bedöms generöst enligt norsk rättspraxis.
Helt undantagsvis kan en make till och med i efterhand få del i samäganderätten
till en bostadsfastighet, som den andra maken tidigare förvärvat, nämligen i
samma mån som insatser för familjeekonomin (genom hemarbete eller förvärvs-
inkomster) anses ha bidragit till att den dittillsvarande ”ägarmaken” kunnat göra
avbetalningar på lån i fastigheten.

Det är svårt att tro att den norske lagstiftaren skulle ha infört el. § 31 st. 3 utan
”husmorsdommen” 1975 som förebild.10 Samma lagbestämmelse kan inte väntas
bli införd i de andra länderna. Vid försök till lagharmonisering kanske det ändå
kunde vara möjligt att finna en alternativ regelutformning med beaktande av både
ekonomiska realiteter och önskemålet om en någorlunda lättillämpad lagreglering,
som sätter makars bostad och bohag i en särställning. Därigenom kanske man
skulle kunna tillgodose en makes behov av skydd till en andel i denna egendom
mot den andra makens borgenärer, i varje fall borgenärer som tillkommit efter
förvärv av egendomen i fråga.11 Uppgiften är emellertid komplicerad genom att
den också berör frågor om formen för fastighetsköp och om borgenärsskydd i
olika fall enligt sakrättsliga (”tingsrettslige”) principer och exekutionsrättsliga
bestämmelser.

c. Makarnas avtalsfrihet. Behandlingen av surrogat och avkastning

Gränsen mellan delningsegendom och sidoegendom kan förändras genom avtal
om egendomsordningen (”äktenskapsförord” i Sverige och Finland resp. ”ægte-
pagt”/”ektepakt” i de väst-nordiska länderna). Avtalsmöjligheten aktualiserar två
frågor angående dels det materiella innehållet i ett sådant avtal, dels frågor om
avtalets form. De sistnämnda delfrågorna har särskilt stor betydelse såvida
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10 Høyesteretts ställningstagande i fallet Rt 1975 s. 220 hade för övrigt inte betydelse för fördelningen
av fastighetens värde – den var ”felleseie” (giftorättsgods). Tvisten gällde nämligen vem som
”införskaffat” fastigheten i äktenskapet. Detta ”införskaffande” var betydelsefullt för hustruns rätt
att enligt skifteloven § 50 få överta fastigheten.

11 Till hela frågan om samäganderätt för makar se Agell 5.1–5.3.
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”æktepagt”/”ektepakt” måste användas för gåva mellan makar. Så är det alltjämt i
de väst-nordiska länderna men inte i Finland och Sverige.

Detta delavsnitt gäller enbart det möjliga innehållet i ett avtal om egendoms-
ordningen. Formkravet vid dels avtal om egendomsordningen, dels gåvor mellan
makar, skall behandlas senare.

I inget nordiskt land har makarna en total frihet att avtala bort lagens dispositi-
va regler, framförallt inte att avtala bort principen av likadelning av delningsegen-
domens totala nettovärde. I övrigt föreligger det stora variationer i gällande
rättsläge. (Utgångspunkterna ges i RVL § 28, ÄL § 41 , IÆL § 74, el. § 42 och
ÄktB 7 kap. 3 §.) Som framgår av lagtexterna ges makarna stor avtalsfrihet i
Norge (alltsedan lagändringar 1937), Danmark (genom ”særejereformen” 1991)
och Island (genom 1993 års äktenskapslag). I alla länderna är det möjligt för
makarna att dra gränsen mellan delningsegendom och sidoegendom på olika sätt
för skilsmässa och dödsfall, även med inriktning på vem av makarna som kommer
att avlida först, och i alla länderna är det också möjligt att tidsbegränsa avtalets
verkningar. Åtskilliga andra variationsmöjligheter kan här lämnas därhän.

De svenska och finska lagbestämmelserna är mera kortfattade. De nämner bara
att egendom genom avtal kan förvandlas till sidoegendom och återförvandlas till
delningsegendom genom ett nytt avtal. Även i Sverige och Finland är det dock
möjligt att rikta in avtalet på viss bestämd egendom eller på all delningsegendom,
som en make eller båda makarna äger. Genom ett avgörande år 2000 (HD
2000:100) har den finska högsta domstolen accepterat att makarna avtalat att
egendom skulle vara makes enskilda vid skilsmässa men giftorättsgods vid ena
makens död. Domskälen tycks öppna dörren för avtalsfrihet även i andra hänseen-
den. Kvar på en restriktiv linje står endast Sverige, där möjligheten för makarna
att genom avtal skilja mellan dödsfall och skilsmässa konsekvent avvisats med
bl.a. synpunkten att avtalsmöjligheterna skall vara enkla att överblicka.

En särskild lagbestämmelse i svensk rätt (ÄktB 12 kap. 2 §) gör det dock möjligt
för en efterlevande make att efter den andra makens död avge en förklaring om
att en tänkt bodelning skall genomföras så att vardera sidan skall behålla sitt
giftorättsgods. Resultatet blir med andra ord detsamma som om makarna
haft enskild egendom vid dödsfall, trots att egendomen skulle behandlats som
giftorättsgods vid skilsmässa. I finsk rätt finns en liknande regel som ÄktB 12:2,
nämligen ÄL 103 § 2 st. 2 p. ÄktB 12:2 är en omstridd rättsregel genom att den
låter den efterlevande maken ensam råda över den avlidnes delningsanspråk.12

Bestämmelsen blir särskilt svåracceptabel och också överflödig, om området för
vad som är delningegendom begränsas till vad makarna förvärvat under äkten-
skapet på annat sätt än genom arv eller gåva.

Vid en bedömning av möjligheterna att harmonisera makarnas avtalsfrihet om
egendomsordningen med beaktande av rättspolitiska argument kan svensk rätt

Anders Agell och Peter Lødrup

12 Se närmare Agell 8.2.6, 10.3.2 (slutet), 15.2.2 och 15.6.1
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knappast väljas som grundmodell, eftersom avtalsfriheten i Sverige är så mycket
mera begränsad än i de andra länderna. Man kan dock fråga sig i vad mån det bör
finnas en principiellt motiverad yttergräns för avtalsfriheten. I Finland och Sveri-
ge påpekas ibland att makar inte bör kunna avtala t.ex. att en makes vid varje
tidpunkt innestående tillgodohavande på ett bankkonto skall vara sidoegendom
(”enskild egendom”). En liknande tanke brukar i dansk rätt omtalas som ett
specifikationskrav, d.v.s. sidoegendomen skall preciseras på ett godtagbart sätt.

Det är möjligt att en generell begränsning av delningsrättens täckningsområde
skulle kunna underlätta en harmonisering av avtalsmöjligheterna. Om delnings-
egendomen begränsas kan det, i varje fall i långvariga äktenskap, finnas ett
behov av att utöka delningsegendomens täckningsområde, medan nuvarande
äktenskapsförord oftast går ut på att minska delningsrätten. Också avtal med den
senare inriktningen kan dock ibland tänkas vara naturliga även om delningsrättens
täckningsområde begränsas.

För övrigt sammanhänger behovet av avtal om egendomsordningen, liksom
makars önskan att skilja mellan skilsmässa och dödsfall, med hur reglerna om arv
(inklusive s.k. ”oskiftat bo”) utformas i lagstiftningen. Så till exempel skulle en
grundlig omprövning i de väst-nordiska länderna av efterlevande makes ställning
medföra andra förutsättningar för reglerna om makars avtal om sin egendom än
dem som låg till grund för den danska ”særejereformen” av år 1990.

Avslutningsvis skall här även beröras klassificeringen av dels surrogat (eller
substitut), som kommit i stället för ursprunglig sidoegendom (en bil har för-
vandlats till pengar på banken eller till en segelbåt), dels avkastning av sådan
egendom. Surrogat blir överallt i Norden enskild egendom. Däremot behandlas
avkastning på olika sätt. I Finland och Sverige gäller alltjämt den ursprungliga,
samnordiska lösningen, att avkastning av enskild egendom presumeras bli gifto-
rättsgods. I alla de tre väst-nordiska länderna har man däremot gått över till
principen att även avkastning av ”særeje” blir ”særeje”, såvida inte makarnas
avtal eller villkoret av tredje man kan ges en annan, individuell tolkning.

Inom ramen för nuvarande regelsystem torde den väst-nordiska modellen ha de
bästa skälen för sig. Om en nordisk lagharmonsering inriktas på en principiell
begräsning av vad som är en makes delningsbara egendom behöver emellertid
hela frågan om surrogat och avkastning av sidoegendom övervägas på ett mera
grundläggande sätt.13

På tal om makars avtal om egendomsordningen kan det avslutningsvis påpekas
att sådana avtal kan behöva jämkas eller helt sättas åt sidan om innehållet är
oskäligt (”urimelig”). (Detsamma gäller för övrigt bodelningsavtal.) Härom finns
något varierande lagbestämmelser, även om det numera skett en anpassning till de
huvudtankar som finns i 36 § avtalslagen, en bestämmelse som i sin struktur är

Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska länderna

13 Till hela avsnitt c) i texten här ovan se vidare Agell 8 kap.
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likartad i alla de nordiska länderna. De äktenskapsrättsliga bestämmelserna borde
kunna harmoniseras bättre än för närvarande.

d. Formkrav för äktenskapsförord (”ægtepagt”/”ektepakt”) och för
gåvor mellan makar

Den nu angivna rubriken aktualiserar flera olika frågor. Formkravet för ett
äktenskapsförord angående makars egendomsförhållanden angår också, men är
inte identiskt med, förutsättningarna för att makarna skall vara bundna inbördes
av sitt avtal. En gåva mellan makarna aktualiserar både avtalsrättslig giltighet,
formkrav och förutsättningarna för gåvomottagarens skydd mot givarens borge-
närer.

I Finland och Sverige avser lagbestämmelserna om äktenskapsförord numera i
princip enbart makarnas avtal om egendomsordningen i äktenskapet. Gåvor mel-
lan makar, som kan ha betydelse för makarnas borgenärer och även för andra
tredje män, har blivit föremål för en särskild reglering. I de väst-nordiska länder-
na gäller däremot alltjämt att en gåva mellan makar skall ske i form av ”ægte-
pagt”/”ektepakt”. Frågan om man bör i lagstiftningen göra en skillnad mellan
formen för gåvor mellan makar och formen för äktenskapsförord om egendoms-
ordningen har så pass principiell karaktär, att den kan tas upp här. 14

I alla länderna gäller ett krav på skriftlig form för avtal om egendomsordnin-
gen. I övrigt har föreskrifterna glidit isär. Detta gäller frågorna om medverkan av
vittnen, om registrering och om offentliggörande. Vid en eventuell harmonisering
av dessa bestämmelser – ja oberoende av harmoniseringsfrågan – borde följande
gälla för ett äktenskapsförord om egendomsordningen. Ett skriftligt avtal (med
eller utan vittneskrav) bör vara giltigt även om registrering förekommer enligt
bestämmelser som har karaktären av ordningsföreskrifter. Det finns ingen anled-
ning att ett sådant avtal, som inte berör tredje mans intressen, skall vara allmän
handling eller offentliggöras. – Registreringen kan ge underlag för kontroll av
innehållets laglighet. Enligt nuvarande praxis torde kontrollen variera mellan
länderna. Kontrollfrågan tål att diskuteras.

Också en gåva mellan makar kräver som huvudregel särskild form i alla
länderna. I de väst-nordiska länderna gäller, som redan framgått, reglerna om
”ægtepagt”/”ektepakt” även för gåvor. För norsk rätt märks dock att gåvan visser-
ligen kan vara giltig mellan parterna utan registrering av ”ektepakten”, men att
gåvan blir giltig mot givarmakens borgenärer först genom ”tinglysing”.

Enligt den svenska Äktenskapsbalken blir en gåva mellan makar bindande
mellan dem, såvida den fullbordats eller registrerats vid domstol. För verkan mot

Anders Agell och Peter Lødrup

14 För en mera ingående redogörelse se Agell 8.3 om formkravet för avtal om egendomsordningen och
kap. 9 om gåvor mellan makar. I texten här ovan har en del frågor om gåvor helt förbigåtts, bl.a.
frågor om återvinning av gåvor mellan makar i givarens konkurs liksom om borgenärers direktkrav
mot gåvomottagaren. Se därom Agell 9.3.
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givarens borgenärer är registrering av gåvan nödvändig; gåvan skall också ”of-
fentliggöras” (publiceras) men underlåtet offentliggörande saknar rättslig bety-
delse. Skulle en gåva innehålla en föreskrift om att egendomen skall bli den
mottagande makens enskilda egendom, krävs dock äktenskapsförord i den delen.

Även i den finska äktenskapslagen har gåvor mellan makar fått en fristående
reglering, som till sin innebörd liknar den svenska. För giltighet mellan makarna
räcker det dock alltid att ett gåvolöfte är bindande enligt de allmänna reglerna
därom. I den finska lagen har man också uttryckligen bibehållit en möjlighet till
gåva genom äktenskapsförord såvida ”avtalsparterna i äktenskapsförordet har
meddelat att lösöre har givits i gåva i samband med äktenskapsförordet”.

Vissa gåvor kan dock vara giltiga utan formkrav, nämligen ”sedvanliga gåvor”
i dansk, finsk och isländsk rätt, ”gaver som må anses vanlige” enligt den norska
och ”en personlig present” enligt den svenska lagen. Å andra sidan är möjligheten
av gåvolöften för framtiden begränsade, även om formkravet iakttas. Även i detta
hänseende föreligger det nationella variationer, som inte kan redovisas här.

När det gäller gåvor mellan makar, är frågan om skyddet för borgenärerna den
allra viktigaste frågan även om förutsättningarna för bundenhet mellan makarna
också har principiell och praktisk betydelse. Registrering av gåva mellan makar
fyller en principiell viktig funktion för gåvans verkan mot givarmakens borgenä-
rer, medan effekten av publicering är mera slumpartad. För givarens bundenhet
mot den andra maken är rättsläget splittrat genom att sådana gåvor inte kräver
äktenskapsförord i Sverige och Finland. Kanske kan denna modell, då man i fråga
om formkraven skiljer mellan avtal om egendomsordningen och gåvor, erbjuda en
pedagogisk fördel genom en ökad klarhet i begreppsbildningen.

2.3.2 Valda frågor om makars egendomsförhållanden under äktenskapet

a. En makes representationsrätt

(1) I alla de nordiska äktenskapslagarna är en makes rätt att förfoga över sin
egendom utan den andra makens samtycke begränsad när det är fråga om
makarnas gemensamma hem (bostad och bohag).15 Det finns emellertid variatio-
ner. Så t.ex. gäller rådighetsinskränkningar i dansk rätt inte bara familjens
permanentbostad utan även fritidsbostad. Också egendom, som ingår i den andra
makens näringsverksamhet omfattas i dansk rätt. Även i isländsk och finsk rätt
gäller rådighetsinskränkningar angående den andra makens arbetsredskap samt
lös egendom, som är avsedd för barnens personliga bruk. I den svenska
Äktenskapsbalken finns det kvar en rådighetsinskränkning för varje fastighet,
som är giftorättsgods (”delningsegendom”), även om den inte alls används för
bostadsändamål. Regeln kan ses som en kvarleva från äldre tid.

I den mån bostadsändamålet är avgörande för en rådighetsinskränkning, gäller
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15 Se till detta avsnitt närmare Agell 7 kap.
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varierande krav på bostadsändamålets betydelse i förhållande till fastighetens
användning för annat ändamål. Även uppräkningen av de rättshandlingar, som
kräver den andra makens samtycke varierar. Likaså varierar detaljreglerna om när
samtycke är överflödigt, och om när samtycke inte kan inhämtas. Detaljskillnader
finns även i fråga om tiden för väckande av talan vid domstol om ogiltigheten av
en rättshandling, som företagits utan makes samtycke.

Av rättspolitiskt intresse vid försök till harmonisering är främst vilken egen-
dom, som skall omfattas av rådighetsinskränkningar, och vilka förfoganden som
skall kräva samtycke av make. I det förra hänseendet blir det fråga om en
avvägning mellan å ena sidan en makes intresse av att den andre maken inte utan
samtycke gör sig av med, pantsätter eller på annat sätt förfogar över egendom av
visst slag och å andra sidan ”ägarmakens” intresse av att kunna ekonomiskt
utnyttja sina tillgångar. Skyddet för permanentbostad och bohag tillgodoses i alla
länderna, och därvidlag är det nog klart att avvägningen mellan makarnas intres-
sen utfaller till förmån för en rådighetsinskränkning.

Trots det sociala skyddssyftet bakom rådighetsinskränkningarna är sidoegen-
dom (enskild egendom/særeje) alltjämt undantagen från regleringen i Danmark
samt, i ett specialfall, i Sverige, nämligen när egendom är enskild på grund av
villkor av tredje man. I de övriga länderna spelar det inte någon roll om egendom
av det relevanta slaget är en makes delningsegendom eller sidoegendom. Rådig-
hetsinskränkningarna tillgodoser ett socialt skyddsbehov vilket inte har att göra
med undantagandet av egendomen från värdemässig likadelning vid bodelning.
För övrigt är underlaget svagt för en generell förmodan om att det skulle strida
mot viljan hos tredje man, som uppställt villkoret om enskild egendom/særeje, att
kräva makes samtycke för förfoganden över sådan egendom, som tillgodoser ett
socialt behov för familjen. Den modernare modellen verkar ha de bästa skälen för
sig. I övrigt verkar de många rättstekniska skillnaderna ganska omotiverade.

(2) Andra frågor om makes rättshandlande under äktenskapet gäller den ena
makens möjlighet att i ett par olika typfall företa rättshandlingar med verkan för
den andra maken. Dels är det fråga om en möjlighet att på grund av bestämmelser
om s.k. hushållsfullmakt binda båda makarna genom avtal, som en make ingått
för familjens behov. Bestämmelser finns i alla länderna utom Sverige. Dels är det
fråga om en makes rätt att agera för en sjuk eller bortovarande makes räkning
genom att uppbära bankmedel m.m. Bestämmelser härom finns i Danmark,
Island och Sverige, men inte i Finland och Norge. Frågan är om dessa regler
behövs och hur de då bör utformas jämfört med en tillämpning av allmänna regler
om fullmakt och handlande för annans räkning (s.k. negotiorum gestio). Som
synes varierar förekomsten av familjerättsliga bestämmelser i dessa frågor, och
det gör också bestämmelsernas utformning i förekommande fall.16 Lagharmonise-
ring borde vara möjlig samtidigt som frågorna har begränsad praktisk betydelse.

Anders Agell och Peter Lødrup

16 Se närmare Agell 6.1.2 och 6.1.4.
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b. ”Bosondring” eller bodelning

Endast dansk och isländsk rätt har kvar en särskild bestämmelse om en makes rätt
till ”bosondring” (boskillnad på svenska) under äktenskapet, när den andre maken
vanvårdat sina ekonomiska angelägenheter eller råkat i konkurs. Denna reglering
har upphävts i de andra länderna. Enligt den finska äktenskapslagen kan emeller-
tid en make, såvida den andra maken försatts i konkurs, inom ett år yrka i
domstol, att ingendera maken skall ha giftorätt i den andres egendom. (Giftorätt
torde dock kunna återinföras genom äktenskapsförord.) I den norska lagen finns
en bestämmelse till särskilt skydd för familjebostaden. En make kan ha krav på
delning av all makarnas egendom i det speciella fallet att ”den andre ektefellen
har vanskjøttet sine økonomiske forhold slik at det har ført til alvorlig fare for at
familien vil miste det felles hjemmet” (el. § 57 st. 1 c).

Enligt isländsk, norsk och svensk rätt kan makar emellertid frivilligt komma
överens om att bodelning skall ske under äktenskapet, något som kan utnyttjas för
att omfördela äganderätten till makarnas tillgångar. På Island kan en begäran till
rätten om ”bosondring” utnyttjas i detta syfte. I Norge kan makar avtala genom
”ektepakt” att det skall ske en frivillig bodelning under äktenskapet. I Sverige,
slutligen, kan makar skriftligen anmäla till rätten att de önskar genomföra en
bodelning under äktenskapet; anmälan registreras och kungörs.

I Sverige har bodelning under äktenskapet fått en ganska stor praktisk betydel-
se som ett sätt att utan betalning av gåvoskatt föra över äganderätten till egendom
från den ena maken till den andra. I Norge utnyttjar makar praktiskt taget aldrig
möjligheten till bodelning under äktenskapet. Det finns inte motsvarande incita-
ment som i Sverige, eftersom en makes förvärv av egendom genom gåva (eller
arv) från den andra maken inte medför någon skatteplikt.

Konsekvensen av ”bosondring” under äktenskapet i Danmark och Island blir att
makarna för framtiden enbart har sidoegendom (”særeje”). I Norge har det antagits
att rättsläget bör vara detsamma enligt en tolkning av ”ektepakten” om bodelning.
I Sverige antas däremot att vad vardera maken får vid bodelningen under äkten-
skapet, liksom vad han eller hon senare förvärvar, blir delningsegendom (”gifto-
rättsgods”). Denna lösning anses grundad på bodelningens syfte att omfördela
äganderätt till egendom mellan makarna, samtidigt som förvandlingen av egendom
från giftorättsgods till enskild egendom förutsätter avtal genom äktenskapsförord.17

De nu behandlade reglerna borde kunna harmoniseras.

2.3.3 Bodelning (”skifte”/”avvittring”) vid äktenskapets upplösning

a. Bodelningens allmänna struktur

(1) I samband med äktenskapets upplösning genom skilsmässa (eller ”separa-
tion”) skall det ske en bodelning (”skifte” enligt västnordisk, ”avvittring” enligt
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17 Till detta avsnitt om bodelning under äktenskapet se närmare Agell 10.3.4.
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finsk-svensk terminologi). För detta förfarande finns ett omfattande regelsystem,
med ganska stora variationer mellan länderna.18 Här skall först uppmärksammas
sådana frågor som angår bodelningsförfarandets allmänna genomförande.

Vad som kommer att sägas har i de flesta hänseenden tillämpning inte bara vid
bodelning på grund av separation eller skilsmässa utan också vid bodelning
(”skifte”) i anledning av en makes död. I det senare fallet behövs ofta inte någon
bodelning. Så förhåller det sig i de väst-nordiska länderna om den efterlevande
maken skall kvarsitta i s.k. oskiftat bo. I Sverige och Finland kan, beroende på
vilka släktingar som finns efter den döde maken, den efterlevande maken också
har rätt att överta all makarnas egendom genom en kombination av giftorätt
(delningsanspråk) och arvsrätt. Inte heller då behövs en bodelning och en formell
bodelning är enligt härskande rättsuppfattning inte heller möjlig i denna situation.

(2) I alla länderna kan makar träffa avtal om bodelningen. Såvida makarna inte
kan komma överens skiljer sig formerna åt. I Sverige och Finland är första steget
för lösning av en tvist, att allmän domstol förordnar en s.k. bodelningsförrättare
(”skiftesman”) (vanligen en erfaren advokat). Denne skall söker förlika parterna
men måste, om inte det lyckas, själv fatta ett skriftligt beslut om bodelningen.
Detta beslut kan en make överklaga till domstol. – I de väst-nordiska länderna
kan en bodelning alltid hänskjutas till ”skifteretten” för avgörande genom s.k.
offentligt skifte (som motsats till privat skifte genom avtal). Eftersom handlägg-
ningen i ”skifteretten” ombesörjs av en ensam domare, är genomförandet av
bodelningen nog inte så väsenskilt från den svensk-finska modellen med en
bodelningsförrättare. – Det finns knappast något behov av harmonisering av de
olika formerna för genomförandet av en bodelning på annat sätt än genom avtal.

(3) För makarnas avtal om bodelning gäller ett krav på skriftlig form i Sverige
och Finland. I det senare landet skall makarnas underskrifter bestyrkas av vittnen,
men det kravet har avskaffats i Sverige. I Danmark och Norge uppställs däremot
över huvud taget inte något krav på skriftform för avtal om ”skifte”. I praktiken är
dock skriftliga avtal vanliga, om bodelningen gäller betydande värden. Den
isländska lagen av år 1993 har det mest långtgående formkravet. Bodelningsavta-
let skall stadfästas ”for en sysselmand eller en dommer” (IÆL § 95).

(4) Bodelning (skifte) innebär att det skall ske en likadelning av nettovärdet av
vardera makens delningsegendom. Bodelningen måste gälla makarnas tillgångar
och skulder per en bestämd dag, den ”relevanta” eller ”kritiska” dagen, ”skæ-
ringstidspunktet” (danska, på norska med stavningen ”skj-”). Tillgångar och
skulder hos en make, vilka uppkommer efter den dagen, skall inte ingå i bodel-
ningen.19

I dansk rätt gäller alltjämt den ursprungliga, samnordiska lösningen från 1920-
talet, d.v.s. att dagen för beslut om ”separation” eller skilsmässa är avgörande.

Anders Agell och Peter Lødrup

18 Se för en närmare redogörelse Agell 10–17 kap.
19 Till vad som nu skall sägas om andelsbestämningen se närmare Agell 11 kap.
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(Det krävs inte att beslutet vunnit laga kraft.) I Sverige, Finland och Island är,
med en lätt variation i regelutformningen, dagen för ansökan om äktenskapsskill-
nad (på Island alternativt dagen för ansökan om ”separation”) avgörande. Även i
Norge kan ansökningsdagen bli ”skjæringstidspunkt”, men det finns ett alternativ,
nämligen den dag ”da samlivet ble brutt, dersom dette skjedde først” (el. § 60 st. 1
a). De modernare lösningarna bygger alla på att den kritiska dagen bör motsvara
tidpunkten för det faktiska upphörandet av makarnas ekonomiska gemenskap.
Valet av dagen för ansökan om äktenskapsupplösning utgör en förenklad modell
för att finna denna dag.

I den ursprungliga, samnordiska lagstiftningen ingick en särskild möjlighet att jämka avtal
om bodelning eller underhåll som makar ingått inför en förestående upplösning av
äktenskapet, d.v.s. före den tidpunkt då bodelning i sin helhet kunde genomföras. Skälet till
regeln var antagandet att en make inför äktenskapets upplösning kunde vara ur psykisk
balans, vilket ansågs skapa ett särskilt behov av en jämkningsregel. Sedermera har mera
allmänna jämkningsregler införts, men den ursprungliga regeln finns alltjämt kvar i dansk
rätt (ÆL § 58).

Den historiska utgångspunkten ledde i svensk rättspraxis till mycket bryderi angående
s.k. föravtal till det slutliga bodelningsavtalet. Numera har det, på ett sätt som saknar
motsvarighet i de andra länderna, uttryckligen föreskrivits, att ett föravtal (t.ex. om en
makes övertagande av viss egendom) får träffas tidigast ”inför en omedelbart förestående
äktenskapsskillnad” (9 kap. 13 § ÄktB). Ett sådant avtal skall, liksom det slutliga bodel-
ningsavtalet, vara skriftligt. Endast ett skriftligt föravtal är följaktligen bindande makarna
emellan, men först ett senare, slutligt bodelningsavtal efter ansökan om skilsmässa får
verkan mot makarnas borgenärer. – Varken den danska eller den norska lagen uppställer
något krav på att ett avtal om ”skifte” skall vara skriftligt, men skriftliga avtal är ändå
vanliga.

(5) Valet av kritisk tidpunkt för vilka tillgångar och skulder som skall ingå i
bodelningen besvarar inte utan vidare frågan, vilken dag som skall läggas till
grund för värderingen av tillgångarna eller skulderna.20 Mellan den kritiska dagen
(”skæringstidspunktet”) och ett genomförande av bodelningen kan det förflyta
åtskillig tid under vilken en tillgång liksom en skuld kan minska eller öka i värde.

Enligt dansk, finsk och svensk rättspraxis knyts värderingen av tillgångar och
skulder till den dag då makarna träffar ett avtal om att hela bodelningen är
genomförd (eller en så närliggande dag som möjligt, då ”boet är utrett”). Tanken
är att en likadelning kan bli rättvis bara om den bygger på aktuella värden vid den
slutgiltiga bodelningen, som då tänkes i ett steg omfatta all makarnas egendom.

I norsk rätt har emellertid införts andra bestämmelser. Beräkningen av
makarnas tillgångar och skulder som underlag för hälftendelning av nettovärdena
anknyts till ”skjæringstidspunktet”. Därmed skapas ett underlag för ett omedel-
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20 Se om värderingsfrågorna närmare Agell 11.4–7.
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bart bestämmande av storleken på det ekonomiska utjämningsanspråket mellan
makarna. När en make skall behålla egendom, som han redan äger, anknyts
värderingen till ”skjæringstidspunktet”. I andra fall ”skall verdsettelsen ved
offentlig skifte knyttes til verdien på utlodningstidspunktet, og ved privat skifte til
verdien da det ble bestemt hvem som skal overta eiendelen” (el. § 69 st. 2).

Genom att värdet av tillgångar och skulder per den kritiska dagen blir
avgörande för hälftendelningen kan norsk rätt sägas förverkliga tanken, att
makarnas ekonomiska mellanhavanden skall upplösas vid samma tidpunkt. I
princip förvaltar vardera maken därefter sina tillgångar och skulder enbart i sitt
eget intresse. Att en tillgång som senare överförs till den andra maken skall
värderas på nytt, skyddar samtidigt den make som mottar egendomen mot värde-
försämringar. Genom denna regelkonstruktion tycks man ha kommit ifrån de
problem som i de andra länderna orsakas av en makes plikt att redovisa för
förvaltningen av sin egendom mellan den kritiska dagen och bodelningen.21

Eftersom redovisningsplikten orsakar avsevärda besvär i de andra länderna är
detta en stor fördel.

(6) På tal om bestämmande av vardera makens (kvantitativa) andel av delnings-
egendomens värde bör nämnas även en bestämmelse om skuldavräkning i norsk
rätt, som avviker från vad som gäller i de andra länderna.22 Enligt den norska
ekteskapsloven (el. § 58) skall emellertid skuldavräkning ske på både ”felleseie”
och ”særeie” när en skuld inte har använts för ”erverv eller påkostninger” av
egendom av någotdera slaget. Skulden skall då avräknas inte på delningsegendo-
men, som i de andra länderna, utan proportionellt med ledning av värdet av
vardera egendomstypen. Som exempel har nämnts studieskulder och andra skul-
der vilka tagits för konsumtion. Projektgruppen är positivt inställd till denna
lösning, som markerar att sidoegendom lika väl som delningsegendom kan och
bör användas för konsumtion under äktenskapet.23

(7) När väl andelsbestämningen (den ”kvantitativa” beräkningen) genomförts,
återstår vad som kallas lottläggningen (svensk terminologi), utjämningen (finsk
terminologi) eller den kvalitativa egendomsfördelningen (väst-nordisk termino-
logi).24 Talet om lottläggning eller kvalitativ fördelning antyder att det skall ske en
fullständig fördelning mellan makarna av deras delningsegendom. Huvudregeln
är emellertid att en make, som på grund av den kvantitativa beräkningen skall
utge utjämning till den andra maken, kan välja mellan att utge egendom eller
pengar. Utformningen av de olika, grundläggande lagbestämmelserna pekar på en
viss vacklan hos lagskrivarna om vilket fall som egentligen borde sättas först. För

Anders Agell och Peter Lødrup

21 Se om redovisningsplikten närmare Agell 12 kap.
22 Se om skuldavräkning Agell 11.6.
23 Samma tanke avvisades visserligen i förarbetena till den svenska Äktenskapsbalken med argumen-

tet, att problemet snarare var att egendom gjorts till enskild i en omfattning som medför svårigheter
vid bodelning. Argumentet är enligt vår mening egendomligt och ohållbart.

24 Se närmare Agell 16 Kap.
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betalning av s.k. skifteslikvid gäller något varierande bestämmelser, bl.a. i fråga
om möjligheten att bevilja en make uppskov med erläggande av utjämning i
pengar. I de väst-nordiska länderna finns också en sällan använd och något
omdiskuterad möjlighet att under ”skiftet” framtvinga försäljning av egendom för
att undvika att make påtvingas egendom som han inte vill ha.

När en make har rätt att överta egendom från den andra maken talar man om
”kryssende uttaksrett” i de väst-nordiska länderna och en ”tagerätt” i Finland.
Överallt i Norden sätts familjebostaden i centrum för regleringen. Denna varierar
ändå ganska mycket på motsvarande sätt som de ovan beskrivna reglerna om
inskränkningar i en ägarmakes rådighet över sin egendom under bestående
äktenskap. Dansk rätt medger övertagande på grund av behov även av familjens
sommarbostad liksom av egendom som används för näringsverksamhet. I regle-
ringen om övertagande på grund av behov märks också samma – enligt vår
mening diskutabla – begränsningar i fråga om enskild egendom/”særeje” som för
Danmark och Sverige redan berörts ovan på tal om inskränkningar i en makes
rådighet över sin egendom under äktenskapet.

I tillägg till bestämmelserna om övertagande av bostad och bohag på grund av
en makes behov, kan uppmärksamheten också fästas på ett par bestämmelser i
dansk och norsk rätt (ÆL § 55 st. 2, resp. el. § 68). Dessa regler möjliggör att en
make, regelmässigt den som efter skilsmässan skall bo tillsammans med barnen,
kan få en bruksrätt (hyresrätt) i en bostadsfastighet som tillhör den andra maken.
En sådan lösning kan ha en klar social betydelse, om en make inte har råd att lösa
till sig fastigheten.

b. Särregler för personliga och andra rättigheter (”forloddsegendom”),
pensionsrättigheter. Vederlagregler.

(1) I den ursprungliga samnordiska lagstiftningen fanns likartade bestämmelser
om undantagande från bodelning av dels egendom som tjänade uteslutande en
makes (eller barnens) personliga bruk, dels rättigheter som inte får överlåtas
eller eljest är av personlig art. (Enligt väst-nordisk terminologi är det fråga om
”forloddsrettigheder”, som en make får undanta från bodelningen.) Dessa
bestämmelser kvarstår oförändrade i sina huvuddrag men de uppvisar samtidigt
en rad skillnader i detaljregleringen. Vidare har det tillkommit vissa regler, t.ex.
en möjlighet i de västnordiska länderna att från bodelning undanta utbetalda
invaliditetsersättningar i form av skadestånd eller försäkringsersättning. Det är
anmärkningsvärt att någon generell sådan möjlighet inte finns i svensk eller finsk
rätt.25

(2) Inom ramen för frågan om vilken egendom som på grund av sin karaktär
får undantas från bodelning utgör behandlingen vid skilsmässa av en makes
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pensionsrättigheter den mest betydelsefulla frågan. Pensionsrättigheter och pen-
sionskapital kan vara många makars största förmögenhetstillgång. Inte i något
nordiskt land har ämnet fått en samlad reglering. Än mindre har det varit föremål
för samnordiska överväganden. Utgångspunkterna för lagharmonisering är så till
vida dåliga, särskilt som frågorna är tekniskt invecklade och kan angripas på olika
sätt. Ämnet är emellertid socialt viktigt. I Tyskland finns sedan ett par decennier
ett genomarbetat system för delning mellan makar av alla slags pensionsrättig-
heter, som en make intjänar under äktenskapet, s.k. ”Versorgungsausgleich”.
Även i flera andra länder har man lagstiftat om pensionsdelning. Man kan inte
räkna med att lagharmonisering inom Norden skall kunna åstadkommas inom
ramen för ett allmänt försök att harmonisera äktenskapsrätten. Frågorna kräver
särskilda överväganden. Inte desto mindre vill vi här anföra några synpunkter.

Å ena sidan gäller att kapitalförsäkringar och livränteförsäkringar som huvud-
regel dras in i bodelning som vilken tillgång som helst. Å andra sidan behandlas
enligt en annan huvudregel pension i de allmänna socialförsäkringssystemen
liksom pension direkt på grund av anställning som värden vilka får undantas från
bodelningen. Behandlingen av makars pensionförmåner bygger tydligen på två
olika, formaljuriska utgångspunkter, vilka man i någon mån sökt överbrygga
genom varierande regler för att skapa en ökad rättvisa mellan makarna.26

I själva verket kan dock åtskilliga frågetecken sättas till de formaljuridiska
uppdelningen av vilka pensionsrättigheter som enligt huvudreglerna skall resp.
inte skall dras in i bodelning. Iögonfallande är att pensionsförmåner genom
livförsäkring på det hela taget behandlas olika beroende på om försäkringen
tecknats av en make själv eller av arbetsgivaren. Djupare sett är emellertid också
likställandet med andra förmögenhetstillgångar vid bodelning av en sådan
försäkring, när den tecknats av en make personligen, också diskutabel eftersom
försäkringen är tänkt att tillgodose pensionsbehov genom utbetalningar i fram-
tiden. Alldeles särskilt tvivelaktigt är det att i en bodelning mellan makarna dra in
en pensionsförsäkring till den del som den inköpts av en make redan före
äktenskapet. Den diskrepansen skulle man dock komma ifrån genom en
minskning av delningsegendomens täckningsområde.

Det finns pensionsförmåner på grund av socialförsäkring, anställning eller
avtal om livränteförsäkring vilka är starkt knutna till mottagarens person, samti-
digt som förmånen är livsvarig. Livsvarigheten gör att rättigheten vid bodelning
mellan makar knappast bör behandlas som en tillgång vilken som helst, eftersom
man inte vet när den berättigade personen kommer att avlida. Den anställdes
försörjningsbehov kan ge ytterligare skäl för att förmånen anses ha personlig
karaktär. Även det förhållandet att en pensionsförmån inte går att överlåta innan
den förfallit till betalning, har ansetts tala emot att den skulle dras in i bodelning.

Anders Agell och Peter Lødrup

26 Se närmare översikten hos Agell 13.6.
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Oavsett dessa synpunkter finns det inte något generellt, rättstekniskt hinder mot
att, om det bedöms rättspolitiskt lämpligt, en förmån av det nämnda slaget skulle
kunna delas mellan makarna.

Om man vill överväga en samordning av reglerna för delning av makars
pensionsrättigheter torde det – vare sig detta sker i nordiskt samarbete eller på
nationell bas – vara nödvändigt att ta ett funktonellt och inte ett formaljuridiskt
totalgrepp på problemen. Man bör med andra ord inte utgå från gamla och kanske
mindre lämpliga begrepp i sammanhanget och i stället utgå från vilka syften som
reglerna bör tillgodose. Överväger man en omläggning av dagens splittrade
reglering, måste naturligtvis de funktionella utgångspunkterna kombineras med
en strävan att utforma ett klart och helst lätthanterligt regelsystem.

Det gällande rättsläget i de olika länderna besväras av motsägelsefulla
utgångspunkter och lösningar. Det är inte så säkert att ett nytt, heltäckande system
behöver bli mera invecklat. Kanske borde regelsystemet tvärtom kunna förenklas
om ändamålet för en lagreglering blir att skapa rättvisa mellan makarna genom
delning av alla former av pensionsförmåner vid äktenskapsskillnad. En eventuell
ny reglering hör rimligtvis hemma i antingen äktenskapslagarna eller i en
fristående lag om makars pensionsrättigheter.

Ett särskilt skäl till överväganden om delning av pensionsrättigheter mellan
makar kan vara att utvecklingen inom EU redan medfört ett behov av överflytt-
ning av redan intjänad pensionsrätt från ett regelsystem till ett annat.

(3) I de nordiska äktenskapslagarna finns s.k. vederlagsregler. Närmare besett
är det fråga om delvis olikartade fall. Begreppet vederlagskrav sammanhålls av
rättsföljden. Rättsfakta varierar.

Till en början möter frågan om en make under äktenskapet har någon allmän
plikt att även i den andra makens intresse vårda sin delningsegendom (giftorätts-
gods/”fælleseje”), och om försumlighet därvidlag kan ge upphov till veder-
lagskrav för den andra maken. En mera begränsad fråga är om en makes
utnyttjande av sin delningsegendom för att öka värdet av sin sidoegendom
(enskilda egendom/”særeje”) ger den andre maken ett krav på vederlag. Gräns-
dragningen mellan delningsegendom och sidoegendom aktualiserar också frågan
huruvida kompensation skall lämnas vid medelsanvändning i så att säga ”andra
riktningen”, d.v.s. när en make använt sin enskilda egendom till förkovran av sitt
eget giftorättsgods. En besläktad fråga är om en make kan få kompensation för
den händelse att hans eller hennes insatser ökat värdet av den andre makens
egendom, i första hand sidoegendom, som inte skall delas mellan makarna.

En lagharmonisering kan diskuteras på grundval av de varierande lösningar
som kartläggs i boken.27
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c. Verkan av bodelning gentemot makarnas borgenärer (”kreditorer”)

Frågor om förhållandet mellan en make och den andra makens borgenärer har ett
samband med allmänna, sakrättsliga (”tingsretlige”) principer i varje land. Vissa
frågor vid bodelning kan dock ses som familjerättsliga problem.28

(1) En första fråga gäller vid vilken tidpunkt som en make vinner skydd mot
den tidigare ägarmakens borgenärer till sådan egendom, som han eller hon fått
överta vid bodelningen (en fastighet, en bil, bohag). Två huvudmodeller är
möjliga. Man kan tillämpa sakrättsliga principer för varje slag av överlåten
egendom för sig eller man kan för all egendom, som omfattas av bodelningen,
välja en enhetlig tidpunkt. Svensk rättspraxis bygger klart på den andra regelmo-
dellen, eftersom ett skriftligt bodelningsavtal har avgörande betydelse. Modellen
medför en klar och enkel princip, men den hänger nära ihop med formkravet för
bodelning. Rättsläget är något oklart i Finland och Norge och särskilt oklart i
Danmark, där den ställda frågan inte alls tycks ha uppmärksammats.

(2) En andra fråga gäller makarnas avtalsfrihet vid bodelning. En make får
inte genom eftergift sätta sig ur stånd att betala sina skulder. I Danmark råder
alltjämt uppfattningen att en eftergift, som borgenärerna inte behöver respektera,
kan bestå i antingen överförande av för mycket egendom till den andra maken
eller avstående från anspråk på delning av den andra makens överskott. I Finland,
Norge och Sverige kan däremot numera enbart överförande av för mycket egen-
dom till den andra maken, inte avstående från utjämningsanspråk, föranleda
anspråk från borgenärernas sida.

(3) I alla länderna kan en eftergift vid bodelning utlösa anspråk på återvinning
(”omstødelse”) av bodelningen, helt eller delvis, om den make som gjort eftergif-
ten går i konkurs. I Norge och Sverige finns dessutom en särskild möjlighet för de
borgenärer som fanns vid bodelningen, och vars intressen följaktligen då blev
åsidosatta av makarna, att rikta direktkrav mot den make som gynnats. Denna
senare möjlighet har kanske inte så stor praktisk betydelse, eftersom återvinning i
konkurs torde vara vanligare, men den kan ha principiella skäl för sig och erbjuda
en smidig lösning.

Återvinning av bodelning i en makes efterföljande konkurs regleras genom
fristående bestämmelser i Finland och Sverige men behandlas som ett specialfall
av gåva i dansk och norsk rätt. Återvinningsfristerna, som varierar ganska starkt,
får visserligen ses i samband med andra fall av återvinning i konkurs. Oavsett
detta förhållande kan det noteras, att återvinningsfristen enligt finsk och svensk
rätt börjar löpa först om en bodelningshandling ingetts till rätten för registrering
och kungörande. Detta innebär både att en exakt tidpunkt för beräkningen till-
handahålls och att återvinning kan ske utan tidsbegränsning om bodelningshand-
lingen inte blivit registrerad.

28 Se närmare Agell 17 kap. Isländsk rätt har dock inte kunnat studeras.
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(4) Vid bodelning mellan en make och den andres konkursbo har traditionellt
gällt, att konkursboet kan kräva delning av den andra makens överskott. Denna
reglering gäller alltjämt i Danmark men har övergetts i Finland, Norge och
Sverige på samma skäl som kan anföras mot att avstående av del i den andra
makens överskott behandlas som eftergift vid bodelning. Mot konkursboets
intresse kan invändas, att en make inte är betalningsskyldig för den andra makens
(konkursgäldenärens) skulder. En rätt för borgenärerna till den andra maken att få
del i överskottet, när bodelning råkar bli aktuell under konkurs, innebär ett
slumpartat gynnande av dem.

Konkursboets delningsrätt kan i norsk rätt sättas åsido genom konkursgäldenärens
förklaring att han helt eller delvis avstår från anspråk på den andra makens egen-
dom. I finsk och svensk rätt ges däremot den andra maken en fristående möjlighet
att förklara att delning av egendom inte skall äga rum. Finsk rätt innehåller dessutom
en ännu mera långtgående möjlighet för den andra maken att genom en ensidig
förklaring under konkurs sätta giftorätten ur spel för framtiden. Det kan ifrågasättas
om inte de svenska och finska lösningarna går för långt. Den ”andra maken” ges, i
varje fall om lagbestämmelserna tillämpas enligt ordalagen, befogenhet att ensidigt
åsidosätta konkursgäldenärens giftorättsanspråk, även om giftorättsanspråket kan
tänkas vida överstiga vad som skulle behövas för täckning av hans skulder.

3. Arveretten

3.1. Innledning

3.1.1. Om det nordiske samarbeidet på arverettens område

Det nordiske samarbeidet på arverettens område har ikke vært så omfattende som
på ekteskapsrettens. Målsettingen synes ikke i like stor grad å vært en lovgivning
som – så langt det var mulig – har ensartede regler. For de senere års endringer i
de nordiske arvelover har det ikke skjedd noe samarbeid i det hele tatt.

Den nordiske arveretten har imidlertid en lang rekke felles trekk og en felles
struktur, selv om de enkelte land har valgt ulike løsninger for mange sentrale
spørsmål. Det går av historiske årsaker et klart skille mellom arvelovgivningen i
Finland og Sverige på den ene side, og på den annen side lovgivningen i Dan-
mark, Island og Norge. Det er derfor ofte berettiget å skille mellom øst-nordisk og
vest-nordisk rett.

3.1.2. Terminologi29

Til det som er sagt i 1.3 om betydningen av begreper og ensartet terminologi, kan
for arveretten tilføyes: I Finland og Sverige angir ordet ”successionsrätt” det som

29 Se nærmere Peter Lødrup, Nordisk arverett. En rettssammenlignende studie av dansk, islandsk,
finsk, norsk og svensk rett med drøftelser av reformbehov og harmoniseringsmuligheter (cit.
Lødrup), 2002, 1.4.
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i Danmark, Island og Norge kalles ”arverett”. ”Arvsrätt” er i svensk språkbruk
den del av ”successionsrätten” som omfatter slektens og ektefellens arverett,
mens retten til arv etter testament kalles ”testamentsrätt”. ”Testamentsarvingen” i
vest-nordisk terminologi blir følgelig ”testamentstagare” i svensk språkdrakt.
Av andre ulikheter kan nevnes at ”universell testamentstagere” i norsk rett vil
være ”loddeier”, i dansk ”arving”, mens ”universalarving” i vest-norden betyr
enearving.

3.1.3. Grunnleggende synspunkter ved arverettens utformning

Ved vurderingen av såvel arverettens utformning som harmoniseringsspør-
smålene må utgangspunkt være at lovgivningen må velge de hovedregler som
antas å passe på flertallet av arvesituasjoner. Det er den som vil avvike fra disse
som må ha byrden ved å opprette testament. Men ved utformingen av hovedregle-
ne kan det legges vekt på at andre alternativer står åpne for den arvelater som
ønsker en annen løsning enn den som er lovens normalregel.

3.2. Slektens arverett

3.2.1. I det vesentlige en felles struktur30

Lovens arvetavle (”arvsordningen”) bygger i nordisk rett på de samme prinsipper,
og er, med to unntak for norsk rett lik, i alle de nordiske land. Den inndeler slekten
i arvegangsklasser, og første arvegangsklasse er arvelaterens avkom (arvelaterens
parentel). Annen arvegangsklasse er arvelaterens foreldre og deres avkom, mens
tredje arvegangsklasse er besteforeldrene og deres avkom. Arven går ikke til en
fjernere klasse sålenge det finnes arvinger i en nærmere. Innen hver arvegangs-
klasse fordeles arven etter linjer; med like meget til hver linje. Med unntak av
Norge, begrenses arveretten i tredje arvegangsklasse til besteforeldrenes barn.
Arvelaterens fettere og kusiner har således ikke arverett – arven går til staten
(eller ”allmänna arvsfonden”) hvor arvelateren ikke etterlater seg nærmere
slektninger.

3.2.2. To norske særregler

Spørsmålet om arvelaterens fettere og kusiner skulle strykes fra arvetavlen ble
vurdert under arbeidet med arveloven fra 1972. Man fant imidlertid – selv om de
allerede hadde mistet sin arverett i de øvrige nordiske land – at besteforeldrenes
barnebarn fortsatt forsvarte sin plass som arvinger etter loven. Innen prosjekt-
gruppen er det en positiv holdning til deres arverett, og det nevnes en rekke
eksempler som taler for den. Men dette spørsmålet henger sammen med tredje
arvegangsklasses arverett i det hele.

30 Lødrup 2.2–2.6.
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Fetters og kusiners arverett i Norge betyr lite ut fra et harmoniseringshensyn –
nordisk rettsenhet vil her måtte bero på hvilken løsning man synes er den kvali-
tativt beste.

Det andre unntaket i norsk rett fra den nordiske rettsenhet er av mindre
prinsipiell betydning. Det er en særregel for arveretten hvor foreldrene ikke var
gift med hverandre da arvelateren døde, såfremt han døde før fylte 18 år. Denne
regelen er etter prosjektgruppens syn materielt sett uheldig.

3.3. Livsarvingenes pliktdel

3.3.1. Pliktdelens kvantitative ramme31

Livsarvingens pliktdel (dansk ”tvangsarv”, svensk ”laglott”) kan – selv om det er
to sider av samme sak – vurderes som regler som sikrer livsarvingene en del av
etterlatenskapene, eller som regler som om testasjonsfrihet. I nordisk rett er det
den førstnevnte angrepsvinkel som ligger til grunn i arvelovgivningen.

Gjennom tidene er pliktdelen stadig blitt redusert – allerede i 1845 ble den i
Sverige satt til en halvpart av arvelaterens formue, en brøk som i dag er gjeldende
rett også i Danmark og Finland. Den andre halvpart – som med utgangspunkt i
dansk språkbruk vil bli kalt ”friarven” – kan arvelateren fritt disponere over ved
testament. I Island og Norge er pliktdelen på to tredjedeler – et enstemmig
Storting forkastet i 1971 et forslag om å redusere den til en halvpart.

Men i norsk rett har pliktdelen en beløpsbegrensning: Den er for hvert av
arvelaterens barn begrenset til NOK 1 mill; og for hvert barnebarn til NOK
200 000.

I dansk og norsk rett er det regler om forloddsrett for barn i visse tilfelle. Denne
forloddsretten er en (skjønnsmessig) pliktdelsrett til fordel for ”barn som ikkje
har fått oppfostringa si fullenda på den tid arvelataren døyr”, som er den norske
formulering. I så fall har barnet (men ikke fjernere livsarvinger) krav på et beløp
forlodds til sikring av livsopphald og utdanning dersom dette er rimelig. I Dan-
mark er regelen begrenset frem til barnet fyller 21 år.

I Norge, men ikke i Danmark, er det også gitt forloddsrett ”til ein sum i buet”
til et hjemmeværende barn som uten rimelig vederlag har gjort ”serleg mykje for
arvelataren”.

3.3.2. Pliktdelens kvalitative grenser32

Pliktdelsreglenes kvalitative begrensninger reiser særlig tre spørsmål:

– Har arvelateren adgang til å testere over de enkelte eiendeler han etterlater seg,
så lenge livsarvingen i kroner og øre får den verdi som pliktdelen skulle tilsi?

31 Lødrup 3.2.
32 Lødrup 3.3.
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– Kan arvelateren i testament bestemme at en livsarving skal motta sin pliktdel i
bestemte gjenstander som er i boet, eller har disse alltid krav på å få sin pliktdel
i kontanter?

– Kan arvelateren gi en livsarving en fortrinnsrett til bestemte eiendeler?

I finsk og svensk rett er den overveiende hovedregel at pliktdelsretten refererer seg
til en verdi, og ikke til bestemte gjenstander. Dette innebærer at så lenge livsarvin-
gen i verdi mottar den ”laglott” han har krav på, har han fått sitt. Har f.eks.
arvelateren testamentert bort en gjenstand hvis verdi overstiger halvparten av
arven, kan testamentsarvingen kreve gjenstanden mot å gjøre opp differansen i
kontanter. Dette betyr at finsk og svensk rett ikke har kvalitative begrensninger i
testasjonsretten.

Dette er annerledes i dansk, islandsk og norsk rett. I utgangspunktet kan ikke
arvelateren disponere over eiendeler hvis verdi overstiger den testasjonsfrie del,
med mindre det er særskilt hjemlet ved lov. Hvis en eiendel i verdi overstiger
pliktdelen, er den ”utenfor testators rådighetssfære,” som det gjerne uttrykkes i
norsk rett. Dette innebærer bl.a. at testamentsarvingen til en gjenstand som i verdi
overstiger den testasjonsfrie del, ikke kan kreve den mot å innbetale det
overskytende i kontanter. For slike eiendeler kan det heller ikke påheftes for-
kjøpsrettigheter eller bruksrettigheter m.v., selv om disse ikke medfører at den
verdi som testamentsarvingen mottar krenker pliktdelen.

Når som i finsk og svensk rett pliktdelsregelen er begrenset til en verdiregel,
kan arvelateren fritt fordele eiendeler mellom livsarvingene. En slik fordeling kan
i dansk, islandsk og norsk rett bare skje innenfor friarven. Har således arvelateren
bestemt at livsarving A skal ha eiendom X, kan livsarving B protestere hvis X i
verdi overstiger den testasjonsfrie del. Her er det imidlertid ett unntak: Innen
vedkommende livsarvings arvelodd kan også arvelateren gi en livsarving for-
trinnsrett til bestemte eiendeler.

Arvelateren har således – i noe ulik grad – en frihet til å fordele eiendeler
mellom livsarvingene, og vedkommende har altså krav på å beholde eiendelen.
Men dette betyr ikke at livsarvingen har plikt til å motta sin arv på denne måten.
I alle de nordiske land kan arvingen si nei takk, jeg ønsker min pliktdelsarv
utbetalt i kontanter.

3.3.3. Noen beregningsspørsmål 33

Her skal nevnes tre spørsmål.
Hvis boets nettoformue forandrer seg (stiger eller synker) i tiden fra dødsfallet

til skiftet er avsluttet, oppstår spørsmålet om hvilket av disse tidspunkter som
skal legges til grunn ved beregningen av livsarvingenes pliktdel. Slike verdi-

33 Lødrup 3.7.
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variasjoner er særlig praktiske hvor en del av boets aktiva består av verdipapirer,
særlig aksjer. Men hvis bobehandlingen trekker ut, kan man lett oppleve at f.eks.
faste eiendommer i boet stiger eller synker i verdi. Boet kan også ha inntekter,
f.eks. renter av obligasjoner eller utbytte av aksjer, og dermed øke i verdi.

Etterlater arvelateren seg bare slektsarvinger, er det verdiene på utlodningstid-
spunktet (skiftets avslutning) som er avgjørende. Her skal de alle ha en brøk, og
det er i realiteten intet alternativ. Dette må også gjelde hvis det blant arvingene er
en som ved testament skal ha en brøk.

Tvil oppstår først når det er spørsmål om et legat – et gjenstandslegat eller
sumlegat – er fundert, dvs. om det som er testamentert bort ligger innenfor den
brøkdel arvelateren fritt kan råde over ved testament (friarven). Her har finsk og
svensk rett tatt det standpunkt at det også her er verdiene ved skiftets avslutning
som er avgjørende, mens det i Danmark, Island og Norge er verdiene ved arvela-
terens død som skal legges til grunn – verdiendringer under bobehandlingen
påvirker således ikke den rett legataren har ervervet ved arvelateren død, og var
legatet da ikke fundert, kan det ikke bli det senere.

Om forsikringer som utbetales ved arvelaterens død bemerkes: Med unntak for
dansk rett, er hovedregelen i de øvrige nordiske land at livsforsikringer som
utbetales etter arvelaterens død skal tilfalle den begunstigede fullt ut. Det regnes
således ikke med til avdødes etterlatenskaper ved pliktdelens beregning. Denne
regelen gjelder dog ikke hvis det vil være klart urimelig overfor ektefelle og
livsarvinger. I finsk rett er det en særlig regel for det tilfelle at forsikringspremiene
har stått i misforhold til forsikringstakerens økonomi, da kan forsikringspremiene
(dog ikke utover forsikringsbeløpet) legges til boet ved pliktdelens beregning.

Hvor arvelateren har gitt gaver i sin livstid, oppstår spørsmålet om pliktdelen
skal vernes ved at verdien av slike gaver skal legges til den masse pliktdelen skal
beregnes av.

I dansk, islandsk og norsk rett er det ingen særlige regler utover den generelle
rammen for dødsdisposisjonene som verner livsarvingenes pliktdelskrav, og da
kreves det også at formene for testamenter er overholdt.

I Finland og Sverige har man imidlertid sett det slik at livsarvingenes pliktdel
også trenger vern mot enkelte livsdisposisjoner.

For svensk rett er utgangspunktet at hvis arvelateren ”i livstiden” har gitt bort
eiendom ”under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet
är at likställa med testamente”, skal gavens verdi legges til de verdier som finnes i
boet ”vid laglottens beräkning”. Hvis gaven overstiger det som arvelateren fritt
kunne testere over, plikter mottakeren å gi den tilbake til dødsboet.

I Finland går som nevnt vernet for pliktdelen lenger enn i de øvrige nordiske
land. Der er det først en regel som ligger nær opp til svensk rett; gaven er å
likestille med testament. Dette er gaver som arvelateren har ”gett nära sin död”.
Dette er altså gaver som er oppfylt før dødsfallet, og tidsrommet mellom oppfyl-
lelsen og dødsfallet har vesentlig betydning. Ved beregningen av pliktdelen skal
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boet derfor gis et ”kalkylerande tillägg”. Ved siden av slike gaver hvor ”syftet är at
likställa med testamente” som det heter i lovteksten, opererer finsk rett også med
såkalte ”favoriserande gåvor.” Pliktdelen er også vernet overfor gaver og gavesalg
som er gitt til arvelaterens avkom eller dettes avkom (herunder adoptivbarn) eller
deres ektefeller, og ”som uppenbarligen givits i syfte att gynna mottagaren till
skade för till laglott berättigad arvinge”. I så fall skal boets masse ved pliktdelens
beregning tillegges verdien av gaven da den ble gitt. Hensikten med denne
bestemmelsen er å hindre forfordeling av en slektsgren eller familieenhet.

3.3.4. Vurderinger – harmoniseringsspørsmål

Reglene om livsarvingers pliktdel viser betydelige ulikheter mellom de enkelte land.
Reglene om pliktdelens størrelse kan neppe vurderes uavhengig av de senere

års diskusjon om berettigelsen av pliktdelsregler slik de er utformet i nordisk rett i
dag. Her kan bare enkelte momenter trekkes frem.34

Det et grunn til å understreke at en drøftelse av pliktdelen ikke er en drøftelse
av spørsmålet om livsarvingers plass i arvetavlen (”arvsordningen”) – den er
selvskreven med de begrensninger som følger av den gjenlevende ektefelles
rettigheter. Det er heller ikke spørsmålet om å bryte bånd om samhørighet og
nærhet, eller å svekke den likhet mellom livsarvinger i arvemessig henseende som
de fleste foreldre finner verdifull. Problemet om pliktdel og dens utformning
oppstår hvor denne samhørighet og nærhet ikke er tilstede, og hvor arvelateren
derfor ønsker å styre arven til andre. Er det arvelaterens ønske som skal styre
hvem som skal arve ham, eller skal rettsordenen for arvegangen bryte den fri
disposisjonsrett som enhver har når det gjelder livsdisposisjoner?

Pliktdelsreglene må vurderes mot det faktum at de ”barn” som i dag arver sine
foreldre, for det store flertalls vedkommende er mennesker som er over 50 år. Et
argument som har veiet tungt for bevaring av pliktdelsregler for livsarvinger er
dette: Den eldre generasjon skal ikke med trussel av at de ikke vil få arv påvirke
den yngre generasjons personlige valg (av bl.a. ektefelle, utdannelse og levesett
ellers). Dette synspunkt har neppe stor betydning i dag – allerede arvingens alder
ved arvefallet må tas i betraktning her.

I Norge ble det som argument for å bevare en pliktdel på 2/3 anført at en
reduksjon til 1/2 at etterlatenskapene ville vanskeliggjøre et generasjonsskifte av
landbrukseiendommer og næringsvirksomhet ellers. Dette virker merkelig; det er
åpenbart at det er pliktdelsreglene som her skaper problemene. Det er også
paradoksalt at dette argument ble fremført i Norge, hvor pliktdelen har sin
sumbegrensning for hvert barn til 1 mill. kroner – dette ”hullet” i pliktdelen får jo
nettopp betydning for slike generasjonsskiftet.

Et argument som for mange veier tungt for pliktdelsreglenes bevaring er

34 En bredere vurdering er gitt i Lø drup 3.5.
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hensynet til likhet mellom livsarvingene – arvelateren skal ikke kunne i vesentlig
grad forfordele en eller flere av dem. Dette spørsmålet kommer særlig på spissen
hvor det er flere barnekull, og hvor det da kan være en tendens i å tilgodese siste
kull. Dette hensynet til tilnærmet likhet kan neppe begrunne pliktdel hvor det bare
er én livsarving, eller hvor alle får like meget eller like lite. Hertil kommer at
ulikhet mellom livsarvinger lett kan skapes gjennom både den betydelige
testasjonsfrihet og retten til å gi livsgaver (dette er særlig utpreget for dansk,
islandsk og norsk rett). Det er således ikke slik at den likhet – som de fleste
foreldre ønsker – i fordelingen mellom livsarvinger, i særlig grad er vernet hvor
den ikke er ønsket fra arvelaterens side. For norsk retts del kommer begrensnin-
gen i hvert barns pliktdel til 1 mill. kroner inn i bildet her – de formuende
arvelatere kan således fordele millionene slik de måtte ønske, såvel mellom
livsarvinger som til andre. Det kan heller ikke anses for rimelig at det ikke skal
være adgang for foreldre med livsarvinger i voksen alder å bestemme at det de
etterlater seg skal tilfalle et bestemt formål – ”barna har nok likevel”.

At mindreårige livsarvinger kan trenge beskyttelse mot at de gjøres arveløse,
synes derimot klart. Noe stort spørsmål er dette neppe, idet de færreste foreldre
vil gå til et slikt skritt. Hvor langt man her skal gå både aldersmessig og økono-
misk, vil være et vurderingsspørsmål. Om livsarvingen bør sikres midler til
utdannelse utover foreldres vanlige forsørgelsesplikt, kan være et åpent spørsmål.

Et særlig problemfelt er barn født av en ugift mor, som tidligere gjerne ble
betegnet som ”uekte” eller ”utenekteskapelige barn”, og hvor det normalt ikke var
noen sosial kontakt, eller bare en beskjeden kontakt, mellom faren og barnet. At
disse i det forrige århundre ble sikret arverett etter faren og farsslekten, står i dag
som en selvfølge, og bidro åpenbart positivt til å bedre deres sosiale posisjon.
I dag er forholdene ikke helt de samme. Få kvinner føder i dag et ”uønsket” barn,
samtidig som de aller fleste barn som fødes av en ugift mor har en far som er
samboer med moren. Barn født utenfor ekteskap må således i dag som den
overveiende hovedregel hva disse spørsmål angår, vurderes på linje med felles
livsarvinger ellers.

Reglene om pliktdel må videre vurderes mot de betydelige ulikheter det er i de
enkelte familiers økonomi og hva aktiva består i – det er forskjell på gjen-
nomsnittsfamilien med bolig og andre eiendeler til felles bruk, og næringseien-
dommer og større formuer. Hva gjennomsnittsfamilien angår, er det særlig boli-
gen m.v. som kan skape en konflikt mellom særkullsbarn og en gjenlevende
ektefelle. Pliktdelsreglene kan her hindre at gjenlevende makter å bli boende
uansett hva førstavdøde måtte ha ønsket. Her er den prioritering av gjenlevende
som gjøres i finsk rett et alternativ til de øvrige land – også særkullsbarna må
respektere bruksrett til bolig og innbo som gjenlevende har rett til, og denne retten
gjelder også særeie-eiendom.

Ved vurderingen av pliktdelsreglene bør det også erindres at de bare er en del
av et større regelverk, hvor særlig formuesordningen mellom ektefellene og
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ektefellenes avtalemuligheter gjør at disse i stor grad kan påvirke den masse
pliktdelen skal beregnes av.

Hvis man fortsatt skal ha pliktdelsregler for livsarvinger i tilnærmet den form
de har i dag, er det pliktdelsbrøken og eventuelt sumbegrensninger som må
vurderes. En harmonisering må naturlig nok innebære at pliktdelen i Island og
Norge blir redusert til en halvpart (eller en mindre brøk hvis det kan aksepteres
generelt), og at beløpsbegrensinger som i norsk rett blir kombinert med en brøk.

Etter prosjektgruppens syn bør pliktdelsreglene slik de er i alle de nordiske
land harmoniseres og gis enn annen, og mer begrenset form enn den de har i dag.
Forloddsretten for barn som skal sikre dekning av utgifter til underhold og
utdannelse, har fått liten praktisk betydning. I Norge foreligger det ingen trykt
praksis om den og i Danmark sies det at den har fått en ”krank skæbne” og at den
”nu rent faktisk længe har været gået helt af brug”. På den annen side er
forloddsregelen i fordel for hjemmeværende barn av en viss betydning. De
særlige regler om forloddsrett for barn som er gitt i dansk og norsk rett, betyr lite
i praksis, og bør vurderes opphevet. Her bør dog merkes at forloddsretten eller et
tilsvarende vern for uforsørgede barn bør vurderes utbygget, men dette spør-
smålet må vurderes i sammenheng med pliktdelsreglenes generelle utformning.

Også når det gjelder den kvalitative rådighet er reglene ulike. Pliktdelens
begrensning av testasjonskompetansen over de enkelte eiendeler (den kvalitative
testasjonskompetanse) i Danmark, Island og Norge har intet motstykke i finsk og
svensk rett. Her bør imidlertid harmonisering være mulig. Prosjektgruppen mener
at den finske og svenske løsning om at pliktdelen er en verdiregel, har de beste
grunner for seg. Det muliggjør i sin alminnelighet at arvelateren kan gi en
livsarving rett til, men ikke plikt, til å overta bestemte eiendeler. Det skjer således
ikke noen forfordeling av enkelte livsarvinger ved en kvalitativ frihet. En kvalita-
tiv frihet vil øke mulighetene for gjenlevende ektefelle til å overta den felles bolig.
At en arvelater gis frihet til å fordele eiendeler mellom livsarvinger så lenge disse
i verdi får det pliktdelen tilsier, fremstår også som rimelig.

Verdsettelsesreglene er i første rekke av teknisk-juridisk karakter, og her byr
svensk rett på regler som bryter med det som er alminnelig akseptert ellers i
Europa. Når det gjelder spørsmålet om legatet er fundert, står valget mellom å se
det i forhold til boets verdi ved dødsfallet, eller verdiene da boet skal fordeles.
Svaret bør bero på rasjonelle overveielser om hvem som skal ha risikoen for
verdiendringer og forholdet mellom arvingene og legataren, herunder hvem som
har innflytelsen over bobehandlingen.

3.3.5. Avkortning i arv – arveforskudd35

For spørsmålet om gaver som er gitt livsarvinger skal være gjenstand for
avkortning ved giverens død, har de nordiske land valgt tre ulike konstruksjoner.

35 Lødrup 3.8.
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I Danmark bygger loven på en avtalekonstruksjon; avkortning må avtales i
forbindelse med at gaven ytes. I finsk og svensk rett skal avkortning skje med
mindre noe annet er bestemt av arvelateren eller må anses forutsatt. I Norge er
regelen den motsatte: Avkortning skal ikke skje medmindre noe annet er bestemt
av arvelateren eller må anses forutsatt. Også ellers er det ulikheter av betydning,
bl.a. ved vurderingen av om avkortningsbeløpet skal regnes med ved beregningen
av pliktdelen, og om når avkortning kan bestemmes.

Innen prosjektgruppen er det enighet om at ved valget av den beste løsning, er
den danske modellen, subsidiært den norske, å foretrekke.

3.4. Arvelateren etterlater seg ektefelle36

3.4.1. De ulike problemstillinger

Reglene om den gjenlevende ektefelles stilling er meget forskjellige i de nordiske
land. Også her kan det tales om en øst-nordisk og vest-nordisk modell med
betydelige ulikheter, noe som ikke minst har historiske årsaker. Men innen de
enkelte land har man også valgt ulike løsninger på sentrale spørsmål.

Hovedproblemene er disse:
– Når skal det ved førstavdødes bortgang foretas et skifte mellom gjenlevende og

førstavdødes arvinger – og i hvilken utstrekning skal gjenlevende ha en
valgrett? Spørsmålet kan også formuleres som under hvilke vilkår kan gjen-
levende overta avdødes etterlatenskaper uten å skifte med dennes arvinger?

– Hvilke særlige rettigheter av arvemessig og annen karakter skal gjenlevende ha
hvis det skiftes etter førstavdødes bortgang?

– Hvilke av avdødes eiendeler er det som kan overtas av gjenlevende hvor det
ikke skiftes ved førstavdødes død?

– Bør det settes begrensinger og i tilfelle hvilke for lengstlevendes disposisjons-
rett ved livsdisposisjoner over hele boet?

– Hvilke av førstavdødes arvinger skal ha krav på arven etter førstavdøde (sekun-
dærarverett, rett til etterarv) når det senere skal skje et oppgjør, normalt ved
lengstlevendes død?

– Hvordan skal reglene for delingen mellom de to arvingegrupper utformes?
– Skal det oppstilles særlige regler for gjenlevendes testasjonsrett når avdøde

ikke etterlater seg livsarvinger?

Før disse problemstillinger blir nærmere behandlet, er det naturlig å trekke frem
at ”uskiftet bo” er det rettsinstitutt som i vest-norden kommer sentralt inn i bildet,
og hvis rettsinnhold berører de fleste av de spørsmål som er nevnt ovenfor. Valget

36 Lødrup 4–7.
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mellom å skifte straks eller å overta boet til uskifte, er et reelt valg gjenlevende
står overfor, og hvor svaret ikke er gitt.

I øst-norden må det skilles mellom svensk og finsk rett. I Sverige er i utgangs-
punktet gjenlevende avdødes enearving. Men da testasjonsretten er begrenset av
hensyn til førstavdødes arvingers rett til etterarv, sies det gjerne at gjenlevende
arver med fri disposisjonsrett – ”fri förfoganderätt”; underforstått at denne retten
bare gjelder livsdisposisjoner. I Finland er dette regelen overfor førstavdødes
arvinger i annen arvegangsklasse, idet førstavdødes livsarvinger har krav på sin
arv straks. Her er det imidlertid et vesentlig forbehold: Gjenlevende har krav på
en bruksrett til boligen og innboet – det må livsarvingene – såvel særkullsbarn
som fellesbarn – respektere, selv om pliktdelen krenkes. Ved arv med ”fri för-
foganderätt” er den rettslige konstruksjon at gjenlevende beholder halvparten av
felleseiet som eier, og overta avdødes del som arv.

”Uskifte” og arv med ”fri förfoganderätt” har således den samme funksjon og
tjener det samme formål. Men arv med ”fri förfoganderätt” stiller gjenlevende og
dennes arvinger i en betydelig bedre stilling enn uskifte.

Ved vurderingen av de regler om nå skal fremstilles, må det erindres at avdødes
etterlatenskaper er det som tilfaller hans dødsbo etter at det har skjedd en deling
av felleseiet mellom dette og gjenlevende ektefelle.

3.4.2. Gjenlevende ektefelles arverett og minimumsvern37

Hvis det skal skiftes etter førstavdødes bortgang (og det er praktisk hvor avdøde
har særkullsbarn eller gjenlevende ønsker det), er gjenlevendes stilling betydelig
bedre i vest-norden enn i øst-norden. Den gjenlevende ektefelle har da i vest-
norden krav på arv etter avdøde på linje med førstavdødes arvinger. I Danmark og
Island arver gjenlevende 1/3 hvor avdøde har livsarvinger, ellers alt. I Norge arver
gjenlevende 1/4, ellers 1/2. I Finland og Sverige har gjenlevende ingen arverett
hvor det skal skiftes ved avdødes bortgang. Av dette kan det sies at man i vest-
norden har en ”to-sporet” struktur: En selvstendig arverett hvor det skiftes etter
førstavdødes død, og som er et alternativ til uskifte.

Men gjenlevende kan – alt etter de konkrete forhold – komme bedre ut i øst-
skandinavia enn i vest-skandinavia, idet han har rett til å kreve at hver part
beholder hele sin del av felleseiet; noen tilsvarende rett til å kreve dette har ikke
avdødes arvinger. Hvor gjenlevende er den ”rikeste”, kan dette gi betydelige
fordeler.

I alle de nordiske land har gjenlevende ektefelle et visst vern mot livsarvin-
genes pliktdelsrett og/eller mot testamentariske disposisjoner fra avdødes side.
I Danmark og Island er gjenlevendes pliktdel hvor det også er livsarvinger 1/6 av
boet, overfor utarvinger henholdsvis 1/2 og 2/3. I Norge har gjenlevende krav på

37 Lødrup 4.4.2.
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en ubetinget minstearv på 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (i 2002 vel NOK
200 000) overfor livsarvinger og 6 ganger grunnbeløpet overfor arvinger i annen
arvegangsklasse. I Danmark har gjenlevende krav på minst DKR 180 000 (i 2002)
(gjerne kalt ”suppleringsarv”) og i Sverige minst SEK 157 000 (2002) (4 ganger
”basbeloppet”, kalt ”basbeloppsregelen”). Men i motsetning til i Norge skal i
Danmark og Sverige dette beløpet inkludere gjenlevendes egne midler, inklusive
eventuelle særeiemidler. Dette gjør at disse reglene får mindre praktisk betydning
enn minstearvsregelen i Norge. En samlende løsning kan her være at man bygger
på det dansk/svenske system, men med en betydelig heving av beløpet. Det vil
klargjøre regelens fuksjon som en behovsregel som sikrer gjenlevende et rimelig
minimum. Samtidig må vurderes om ikke førstavdødes arvinger – som i Danmark
och Sverige – bør beholde sin arverett etter førstavdøde.

Prosjektgruppen er enig om at det vest-skandinaviske ”tosporede” system har
klare fordeler. Hvor det skal skiftes ved førstavdødes bortgang, er det behov for
den styrkelse av gjenlevende stilling som det innebærer. For øvrig er det prosjekt-
gruppens syn at det i de øvrige spørsmål som er nevnt ovenfor bør en harmonise-
ring være mulig. Her ligger det an til en prinsippdrøftelse om forholdet mellom
gjenlevende ektefelle og særlig livsarvingene, ikke minst særkullsbarn. Her
fremstår det finske regel om gjenlevendes ubetingede bruksrett til bolig og innbo
i en særstilling.

3.4.3. Avdødes etterlatenskaper skal deles ved hans død

De regler som er omhandlet i forrige avsnitt kommer altså til anvendelse hvor det
skal skiftes etter førstavdødes død. Dette kan i alle de nordiske land bero på
gjenlevendes eget ønske, men er som påvist der mindre attraktivt i øst-norden enn
i vest-norden.

Ellers avgrenses retten til uskifte og arv med ”fri förfoganderätt” av at avdødes
særkullsbarn alltid har krav på sin arv straks. For Finlands del må som nevnt alle
arvinger etter avdøde respektere gjenlevendes bruksrett til bolig og innbo. Utover
dette gjelder det i svensk rett ingen skranker for gjenlevendes rett til arv med ”fri
förfoganderätt”. Også avdødes særeie går inn i den masse som gjenlevende arver,
og i Finland gjelder bruksretten til bolig og innbo også hvor dette har vært
avdødes særeie.

Selv om uskifteretten i Danmark, Island og Norge ikke omfatter avdødes
særeie, kan ektefellene Danmark avtale skilsmissesæreie og i Norge at særeie ikke
skal gjelde ved død. Ektefellene kan således avtale den løsning for særeiet under
ekteskapet som følger av svensk rett. Hertil kommer at ektefeller i Norge kan
bestemme at gjenlevende skal kunne overta særeiemidler i uskifte.

Innen prosjektgruppen er det enighet om at gjenlevendes rettigheter bør frig-
jøres fra skillet mellom felleseie og særeie, og således som i svensk og finsk rett
bli likestillet. Ønsker ektefellene en annen løsning vil muligheten for å avtale
dette stå åpen.
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I vest-norden har ikke gjenlevende rett til uskifte hvis han er insolvent eller satt
under vergemål. Likeledes skal et etablert uskifte skiftes hvis gjenlevende inngår
nytt ekteskap. Slike begrensninger i rett til arv med ”fri förfoganderätt” eksisterer
ikke i Finland og Sverige. Her er det i prosjektgruppen enighet om at plikten til å
skifte ved nytt ekteskap bør falle bort. De oppgjørsregler som da skal legges til
grunn på det senere skifte bør utformes i tråd med de svenske lovbestemt regler.
Om retten til arv med ”fri förfoganderätt” bør bestå hvor gjenlevende er insolvent
eller er under vergemål, bør vurderes på selvstendig grunnlag.

3.4.4. Gjenlevende arver med ”fri förfoganderätt” eller overtar boet i uskifte –
særregeln i finsk rett38

I Sverige er gjenlevendes disposisjonsrett uten begrensinger av noen art – det
samme er tilfelle i Finland overfor arvinger i annen arvegangsklasse.

Slik er det ikke i Danmark, Island og Norge. Selv om gjenlevende har en eiers
rådighet over det uskiftede bo, er retten til å gi gaver begrenset, og i Norge er det
helt forbudt å gi gaver som består i fast eiendom, samtidig som arvingene i visse
tilfelle ved utilbørlig råden over uskifteboet kan kreve at dette skiftes.

Etter prosjektgruppens syn bør man ta utgangspunkt i svensk rett, men vurdere
å sette visse begrensninger for disposisjoner som på en illojal måte tilgodeser
egen slekt.

3.4.5. Delingen ved lengstlevendes død39

Hvor ektefellene har hatt fullstendig felleseie, skal det ved lengstlevendes død
skje en likedeling mellom de to ektefellers arvinger.

Har ektefellene hatt fullstendig særeie under ekteskapet, blir det i Sverige (og i
Finland overfor annen arvegangsklasse) forholdstallet (”kvotdelene”) mellom
verdiene av de to særeier som gir delingsnormen, og som eventuelt må justeres
hvor det har vært delvis særeie. Dette blir delingsforholdet også etter norsk rett
hvor gjenlevende har overtatt særeie i uskifte etter avtale mellom ektefellene. Her
må merkes den tidligere omtalte rett gjenlevende ektefelle har til å kreve at egen
del av felleseiet holdes utenfor delingen. I Sverige, men ikke i Finland, påvirker
dette ”kvotdelene” ved lengstlevendes død. Hvor det i Danmark og Norge har
være bestemt skilsmissesæreie, vil det alltid skje likedeling ved lengstlevendes
død.

En harmonisering vil måtte ta stilling til om det finsk/svenske system ved
”kvotdeler” skal legges til grunn (med adgang for ektefellene til å bestemme en
mer lik delingsnorm), eller om likedeling skal være hovedregelen for eiendeler
som under ekteskapet har vært særeie (med adgang for ektefellene til å bestemme

38 Lødrup 5.6.
39 Lødrup 6.
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”kvotdeler”). Etter prosjektgruppens syn har den svensk/finske løsning her de
beste grunner for seg.

En konsekvens av det syn i finsk/svensk rett at av det som overtas med ”fri
förfoganderätt” dels er arv, dels en eierandel av felleseiet, er at forøkelse av
eiendelene som skyldes gjenlevendes arbeidsinnsats m.v., i sin helhet skal tilfalle
lengstlevendes slekt. Løsningen her må etter prosjektgruppens syn vurderes på
selvstendig grunnlag uten noen forankring i en bestemt begreppsdannelse.

Det som etter dette skal tilfalle lengstlevendes slekt, har denne fri testasjonsrett
over (med forbehold for livsarvingenes pliktdel). Men når det i Danmark ikke blir
noe uskifte fordi det ikke er arvinger i første arvegangsklasse, har man tatt
konsekvensen av det og gitt lengstlevende testasjonsrett over hele boet, og
førstavdødes arvinger får kun arv om det ikke er opprettet slikt testament, og
lengstlevende ikke har giftet seg igjen eller har livsarvinger. Dette er en vesentlig
forskjell mot de øvrige lands rett hvor førstavdødes arvinger i annen arvegangs-
klasse er beskytte mot at gjenlevende ved testament disponerer over deres etter-
arv. Den danske løsningen er nok kontroversiel, og peker seg ikke ut som et
opplagt grunnlag for harmonisering.

3.4.6. Oppsummering – konklusjoner40

En reform av gjenlevende ektefelles stilling bør etter prosjektgruppens syn ta
utgangspunkt i opphevelsen av instituttet ”uskiftet bo”, idet det erfaringsmessig
har lagt bindinger på en friere vurdering av de enkelte løsninger. En analyse av
gjenlevendes stilling bør ta utgangspunkt i den rekke av enkeltspørsmål som det
er redegjort for ovenfor. Her må man også ta hensyn til regler om ektefellers
formuesforhold som vil danne grunnlaget for løsningen av flere av de spørsmål
som reiser seg. Det svenske struktur kan her være et utgangspunkt for vurderinge-
ne, eventuellt supplert med enkelte av de regler som gjelder ved uskifte.

3.5. Arv etter testament

3.5.1. Formkravene – notartestament – nødtestementer – tilbakekall41

I alle de nordiske land er de formkrav som stilles til gyldig testament i de alt
vesentlige de samme. Men det er visse ulikheter, som det er grunn til å vurdere
nærmere.

Detaljene er det liten grunn til å komme inn på her. Men formkravets utgangs-
punkt er at testamentet må opprettes skriftlig. I overvær av to vitner som er
tilstede samtidig skal testator underskrive testamentet, eller hvis det allerede er

40 Lø drup 7.
41 Lødrup 9.2.
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underskrevet, skal han vedkjenne seg underskriften. Vitnene skal være tilstede
etter testators ønske, vite at de bekrefter en testasjon og underskrive testamentet.
Er disse formkrav oppfylt, er testamentet gyldig opprettet.

Vitnene skal i de vest-nordiske land være fylt 18 år.
På to punkter er det grunn til å trekke frem dansk rett. Her er det for det første

ikke et ubetinget krav at testator underskriver testamentet; det er tilstrekkelig at
han overfor vitnene vedkjenner seg det. For det annet kan notartestamentet
komme i stedet for vitnetestamentet, noe som også gjelder Island. Notartesta-
mentet opprettes for notaren, normalt en dommer (i Island sysselmannen) og
underskrives av ham. I praksis dominerer notartestamentene; i Danmark er det
antatt at 95 % av alle testamenter er notartestamenter. Notartestamentene mulig-
gjør en sentral registrering av testamenter, hvor skifterettene kan få opplyst om
det foreligger et testament etter en avdød.

Det er i nordisk rett to former for nødtestamenter. Det muntlige testament med
to vitner, og det skriftlige testament uten vitner – dette siste er dog ikke gyldig i
Island. Formene for slike testamenter er i det vesentlige felles, men det er enkelte
ulikheter i detaljene.

Reglene om krav til form ved testamenters opprettelse og tilbakekall bygger i
de nordiske land i det vesentlige på de samme grunnprinsipper. Men i en rekke
enkeltheter er det forskjeller som er lite begrunnet – norsk rett skiller seg ut her.
Harmoniseringsmulighetene synes store, og felles regler vil ha en verdi i seg selv.
Det må også antas at av enkeltreglene fremstår noen som kvalitativt bedre enn
andre. Dette er i det alt vesentlige teknisk-juridiske regler uten noen prinsipiell
interesse.

Dette kan illustreres ved noen eksempler:
Forholdet mellom vitnenes tilstedeværelse og testators underskrift på testa-

mentet viser tre mindre varianter. Reglene om innholdet av den påskrift som bør
gis på testamentet har i alle land en felles kjerne, men er forskjellige i detaljut-
formningen. De ulikheter som finnes i reglene for nødtestamentene kan også
elimineres – at Island ikke godtar det skriftlige testament uten vitner er den eneste
ulikhet av vesentlig betydning.

Det har større betydning at dansk rett godtar vedkjennelse av et ikke unders-
krevet testament. Selv om dette i prinsippet omfatter tilfelle hvor testator har
skriveferdigheten i behold, betyr regelen i praksis at personer som er ute av stand
til å sette sitt navn eller annet identifikasjonstegn på dokumentet, kan få opprettet
testament innen lovens klare ramme. Et harmoniseringsgrunnlag kunne være å
begrense vedkjennelsen av testamentet til slike tilfelle. Kan man skrive, bør det
også kreves at testator egenhendig underskriver testamentet.

Vitnene må i dansk, islandsk og norsk rett være fylt 18 år, mens finsk og svensk
rett har en grense på 15 år. Hvorvidt harmonisering av aldersgrensen er ønskelig
og gjennomførbart, vil det nok herske ulike meninger om. Men når vitnenes
underskrift skal ha bevisverdi for bl.a. at testator var testasjonsfør, bør det kreves
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en modenhet som neppe personer på femten år har. Her er 18 år en naturlig
grense.

 Habilitetsreglene for vitner byr på to ulikheter: Sverige og Finland går ikke så
langt som de øvrige land i å la en disposisjon bli ugyldig når den er til fordel for en
person eller institusjon vitnet har en tilknytning til. Danmark og Norge har i
motsetning til Finland, Island og Sverige ikke har regler om ugyldighet hvor
vitnet står testator nær. På dette punkt synes det å være naturlig med ensartede
regler. Ugyldighetsregelen i de tre sistnevnte land er begrunnet i de påvirknings-
muligheter de som står testator nær måtte ha, selv om testasjonen umiddelbart
skulle svekke vitnenes egne arvemuligheter.

Det kan videre være grunn til å harmonisere reglene om tilbakekall og endring
av testamenter. Her er det særlig norsk rett som står i en særstilling ved at man
ikke godtar tilbakekall som er gyldige etter de øvrige lands rett. Hvorvidt reglene
her bør strammes noe inn – f.eks. ved krav om skriftlighet eller økede beviskrav
for tilbakekall, er spørsmål som i en slik sammenheng bør vurderes.

Den islandske og danske ordning med notartestamenter bør overveies innført i
de øvrige land. Vitnetestamentet bør imidlertid beholdes som alternativ – den
rotfestede tradisjon her kan vanskelig brytes over tvert. Det har også sin funksjon
som forløper for et notartestament, bl.a. i tilfelle hvor testators helsetilstand
skaper risiko for at han dør før et notartestament kan opprettes.

3.5.2. Om testasjonshabilitet – noen andre spørsmål

Den alminnelige aldersgrense for å opprette testament er i alle de nordiske land 18
år. Men det er enkelte unntak, som er forskjellig utformet. Men unntak av norsk
rett kan enhver som er gift, opprette testament, og har man fylt 16 år kan man i
svensk rett råde ved testament over selververv; her er grensen i Finland 15 år. I
Norge kan enhver som har fylt 16 år med Justisdepartementets samtykke testere
over hele sin formue. Noen grunn til å ha slike ulikheter, er det neppe. En
kombinasjon av svensk og norsk rett kan være en løsning; at det finnes en
mulighet for personer til å testere over hele formuen hvor han ikke har slektsar-
vinger, er etter prosjektgruppens syn naturlig.

3.5.3. Gjensidige testamenter42

At ektefeller testerer til fordel for hverandre, er utbredt i alle de nordiske land,
selv om behovet for det er mindre i dag enn tidligere. Reglene har noe ulik form i
de nordiske land, og tilbakekallsreglene er unødig innviklede. Fordelingen av
eiendelene ved lengstlevendes død skaper i alle de nordiske land tvister som
burde kunne unngås med en endret lovgivning.

42 Lødrup 9.6.
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3.5.4. Tolking av testamenter43

Reglene om tolking av testamenter er i det vesentlige de samme i alle de nordiske
land. Testamentet skal tolkes subjektivt; oppgaven er å klarlegge arvelaterens
ønsker.

I de enkelte lands arvelover er det i ulikt omfang oppstillet tolkingsregler;
regler som skal legges til grunn hvor arvelaterens ønsker ikke kan bringes på det
rene. De danske og islandske arvelovene inneholder få slike regler, mens Finland,
Norge og Sverige lovene har funnet slike regler fordelaktige. Dette betyr
imidlertid neppe at det er store ulikheter i praksis mellom de enkelte land – de
lovbestemte tolkingsregler er i det vesentlige i overensstemmelse med hva men
ellers ville kommet frem til.

Etter prosjektgruppens syn er det en fordel med slike tolkingsregler i loven, og
at en harmonisering her ikke skulle by på problemer.

3.5.5. Om adgangen til å gjøre en testasjon ugjenkallelig m.v.44

I øst-nordisk rett er det ikke adgang til å gjøre en testasjon ugjenkallelig –
arvelateren kan heller ikke forplikte seg til ikke å opprette testament. Vest-nordisk
rett står på det motsatte standpunkt: Arvelateren kan på avtalerettslig grunnlag,
men i testaments form, binde seg til ikke å tilbakekalle eller endre en testasjon, og
han kan også forplikte seg til ikke å benytte seg av testasjonsfriheten. Etter en
analyse av behovet for å kunne binde seg her, er prosjektgruppen av den oppfat-
ning at de vest-nordiske løsninger er de beste.

Slike disposisjoner kan være et ledd i et gjensidig bebyrdende forhold, og hvor
arvelateren gjerne får en ytelse mens han ennå lever. Arvelateren får f.eks. stell og
pleie, mot at den som pleier ham skal få et bestemt beløp etter hans død, som godt
kan være større enn verdien av det arbeid som ytes. Men løftet kan være ensidig;
det er ikke noe vilkår at arvelateren får noe tilbake. Et ikke upraktisk eksempel er
at arvelateren forplikter seg til å testamentere en landbrukseiendom til en slekt-
ning, mot at denne utdanner seg til agronom, eller til ikke å opprette testament
hvor denne slektningen er den eneste arveberettigede etter ham. I forbindelse med
separasjon og skilsmisse kan en uigjenkallelig testasjon, f.eks. til et barn, inngå
som ledd i oppgjøret. Et annet tilfelle er særkullsbarnet som samtykker i at stemor
eller stefar får sitte i uskiftet bo, men på betingelse av at vedkommende forplikter
seg til å testamentere bestemte ting til særkullsbarnet. Et annet eksempel kan være
fellesbarnet som samtykker i uskifte med særeie (i Norge), på den betingelse av at
gjenlevende forplikter seg til ikke å opprette testament.

43 Lødrup 9.7.
44 Lødrup 9.5.5.
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3.5.6. Om livs-og dødsdisposisjoner45

I utgangspunktet gjelder kravet om testaments form og at disposisjonen ikke må
krenke pliktdelen for dødsdisposisjonene. I alle de nordiske land foreligger det en
dødsdisposisjon hvor en person yter en gave som først skal oppfylles etter at han
er død. Men i de vest-nordiske land gjelder dette også hvor gaven ytes på
dødsleiet. I Finland og Sverige derimot krever ikke slik gaver testaments form,
men de må respektere pliktdelen hvis gaven må anses likestillet med testament,
dvs være gitt ”för dödsfalls skuld”. En annen ulikhet er at gaver som var forutsatt
oppfylt før døden, hverken krev eller form eller respekt for pliktdelen i vest-
norden, mens den i øst-norden hvis giveren dør før oppfyllelsen ikke kan kreves
oppfylt av dødsboet. Det er også en del andre ulikheter mellom øst- og vest-
norden.

Etter prosjektgruppens syn bør det være mulig med ensartede regler her. Med
et visst forbehold for finsk retts ”favoriserande gåvor”, er de av mindre prinsipiell
betydning. Vurderingen er må naturlig nok skje i sammenheng med pliktdelsreg-
lenes utformning generelt.

3.5.7. Regler for å bestride testamenters gyldighet46

I alle de nordiske land er hovedregelen at et testament – med enkelte forbehold
som varierer noe mellom de nordiske land – skal legges til grunn for oppgjøret
med mindre testamentets gyldighet blir bestridt. Men reglene for å kreve
testamentet satt til side er meget forskjellige. I finsk og svensk rett er det særlige
regler om ”delgivning” og ”klander” av testamenter, og som også byr på enkelte
ulikheter. ”Testamentstageren” skal underrette (”delge” ) – og her gjelder ingen
frister – hver arving om at han gjør testamentet gjeldende, og her gjelder strenge
regler. Hvis testamentets gyldighet skal bestrides, må den som vil gjøre dette reise
”klandertalan” innen seks måneder etter at testamentet er meddelt arvingen. En
del innsigelser mot testamentet faller utenfor disse reglene. – I finsk og svensk rett
er det videre gitt særlige regler om ”jämkning” av testamentet hvor det hevdes at
livsarvingenes pliktdel er krenket – et slikt ”laglottskrav” om ”jämkning” må
fremsettes innen seks måneder etter at testamentet er ”delgitt”.

I vest-norden er reglene mindre formelt bygget opp. Den som i Norge som vil
bestride et testaments gyldighet må gjøre det innen seks måneder etter at han fikk
rede på at han 1. fikk kunnskap om testamentet, 2. fikk rede på at testator var død,
og 3. om grunnlaget for ugyldigheten. I dansk rett er det ikke gitt regler om disse
spørsmålene, mens regelen i Island er at testamentsarvingen må gjøre sin rett
gjeldende så snart som mulig.

45 Lødrup 10.
46 Lødrup 9.8.2.
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Behovet for harmonisering av regler som dette er kanskje ikke så stort. Men
når de nordiske land har så forskjellige løsninger, kan en nærmere vurdering av de
materielt beste løsninger være berettiget.

3.6. Noen fellesspørsmål

3.6.1. Foreldelse – frister for å gjøre arveretten gjeldende47

Arveretten foreldes i alle de nordiske land ti år etter arvelaterens død – dette
gjelder både arv etter loven som etter testament. I Danmark er dog fristen fem år
hvis boet er behandlet av bobestyrer.

Med unntak av Norge, er det ikke satt noen frist for å gjøre gjeldende arveretten
etter et testament. Ved siden av den ovenfor nevnte foreldelsesregel kan passivi-
tetsvirkninger ramme den som med kunnskap av sin testamentsarverett forholder
seg taus. I Norge må derimot en som er arving etter testament gjøre sin rett
gjeldende overfor skifteretten innen seks måneder etter at han fikk kunnskap om
testamentet og om at arvelateren er død. En slik regel har sin parallell til de
svenske regler om ”bevakning” av testamenter som etter tre hundre års levetid ble
opphevet for ca. 20 år siden.

I tillegg til de spørsmål om som er drøftet ovenfor 3.5.6. er det i Finland og
Sverige gitt regler om frister for en ukjent arving for gjøre arveretten gjeldende,
hvis ikke den skal gå tapt. Disse regler om ”preskripsjon av rätt att taga arv eller
testamente” har ikke paralleller i vest-norden. Reglene her er utførlige tare sikte
på å innkalle vedkommende, og i den forbindelse kan det sette frister for å gjøre
retten gjeldende. Prosjektgruppen har det syn at forsøk på en harmonisering vil
kunne lede opp til løsninger som materielt sett er å foretrekke.

3.6.2. Tap av arveretten48

Det er i alle de nordiske land gitt regler om tap av arveretten hvor arvingen har
forvoldt arvelaterens død, eller en hvis død forøker hans arvelodd. Vilkårene for
dette er noe forskjellig utformet, men en harmonisering her vil neppe skape
problemer. Den vesentligste forskjell er at arveretten øst-nordisk rett automatisk
faller bort hvis lovens krav er oppfylt, mens spørsmålet i vest-norden blir mer
konkret vurdert av retten i det enkelte tilfelle. Men fullstendig bortfall er i praksis
den overveiende hovedregel.

3.6.3. Disposisjoner over ventet arv (avkall på arv)49

Hovedregelen i alle de nordiske land er et en arving ikke kan disponere over arv
han har i vente. Det vesentlige unntak er at han kan gi avkall på den. Vilkårene for

47 Lødrup 11.2.
48 Lødrup 11.5.
49 Lødrup 11.3.
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50 Lødrup 12.

et slikt avkall og virkningene av det er imidlertid noe forskjellige. Det synes ikke
være noe grunn til at de ikke kan være ensartet.

3.7. Arvens overgang til arvingene (boutredning og arvskifte)50

Fremstillingen av reglene om saksbehandlingen er kortfattet; disse reglene er lite
egnet for harmonisering. Men de materielle regler som er av betydning for
fordelingen av etterlatenskapene har en annen karakter. Dette gjelder spørsmål
om forsørgelsesplikt for dødsboet, fordelingen av de enkelte eiendeler og verdset-
telsesspørsmål i forbindelse med dette. Disse reglene er av ulik karakter, og bør
vurderes i forbindelse med en harmoniseringsdrøftelse.
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