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Som bekendt er det en gammel hævdvunden skik i privatretten
at skelne mellem personlige og ökonomiske rettigheder. Med

hensyn til den teoretiske sondring skal jeg særlig henvise til
VINDING KRUSE; Retslæren (Kbhvn 1943) s. 521.1

Til personlige rettigheder henregnes först og fremmest retten
til liv, legeme, frihed, visse arter af fölelseslivet, det private livs
fred, navn m. v. Disse personlige rettigheder er saa klare, at
udsondringen af dem fra ökonomiske rettigheder i det store og
hele ikke skaber nogen tvivl. Men desuden er forskellige rettig-
heder af den art, at personlige og ökonomiske hensyn er mere
eller mindre sammenvævede. Som eksempel paa saadanne rettig-
heder kan ophavsretten anföres. Bag de retsregler, der gælder om
den, ligger dels ökonomiske dels personlige interesser.

I senere tider er retsbeskyttelsen af personlige interesser i höj
grad blevet foröget, baade intensivt og extensivt. Ikke desto
mindre er de blevet stifmoderlig behandlet i lovgivningen i for-
hold til de ökonomiske rettigheder. Naar man vil finde frem til
hvad indholdet af de forskellige personlige rettigheder er, maa
man som oftest söge til straffeloves bestemmelser om beskyt-
telse mod forstyrrelse af dem. Med hensyn til forskellige arter
af personlige interesser, er det meget uklart, om de nyder rets-
beskyttelse. Den bekendte retsstandard i den svejtsiske Z. G. B.
§ 28: »Wer in seinen persönlichen Verhältnissen unbefugter-
weise verletzt wird, kann auf Beseitigung der Stoning klagen»

1 »Ved personlige Rettigheder forstaar jeg retsbeskyttede Goder, der er uadskille-
lig knyttet til den Enkeltes legemlige og sjælelige Liv, og derfor ikke kan overdrages
til andre i Modsætning til Ejendomsrettigheder d. v. s. retsbeskyttede Goder, der
har deres selvstændige Tilværelse udenfor den Enkeltes legemlige og sjælelige Liv,
og derfor som Regel kan overdrages til andre.»
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kan anses som en forlöber i de evropæiske staters ret, der vil
blive efterfulgt af en nöjagtigere og mere differentieret lovgiv-
ning.

I forbindelse med beskyttelsen af personlige rettigheder er det
spörgsmaal opstaaet, om beskyttelsen nödvendigvis maa bort-
falde ved personens död. Retsvidenskaben har gennemgaaende
helt ned til den sidste tid været utilböjelig til at anerkende, at
beskyttelsen kunde bestaa efter dette tidspunkt. Læren har i
hovedsagen været som fölger: Retsevnen ophorer ved et men-
neskes död. Ved retssubjektivitetens ophor tilfalder de ökonomis-
ke rettigheder, der kan overdrages, andre personer efter arveret-
tens regler. De personlige rettigheder, der ikke kan overdrages,
maa bortfalde, da retssubjektet ikke længer bestaar.

Men trods alle videnskabelige teorier, er lovgivningsmagten
gaaet sine egne veje og har i enkelte tilfælde ladet retsbeskyt-
telse for personlige interesser bestaa efter de personers död, som
interesserne var knyttet til. Ved affattelsen af disse lovbestem-
melser har dog i enkelte tilfælde indflydelse fra teorien gjort sig
gældende paa uheldig maade. Tidligere gjorde retslærde sig stor
umage for at tolke disse lovbestemmelser saaledes, at de ikke var
blevet vedtaget af hensyn til de döde, men derimod for direkte
at yde efterlevende personers nærmere betegnede interesser be-
skyttelse, men ved eftersögelse af disse interesser blev resultater-
ne dog ofte forskellige, som senere vil blive berört.

Det er klart, at enkelte arter af de personlige rettigheder er af
en saaden natur, at beskyttelsesobjektet forsvinder ud af verden
med den afdöde. Der kan der saaledes ikke være om nogen fort-
sat beskyttelse at tale. Saaledes forholder det sig f. eks. med ret-
ten til liv, frihed, beskyttelse af fölelseslivet m. v. Men i forskel-
lige tilfælde vedbliver de personlige beskyttelsesobjekter at bestaa
efter personens död, selvom det sker i en noget forandret form.
Tilbage staar erindringen om den afdöde, andre menneskers op-
fattelse og bedömmelse af hans personlighed. Paa dette objekt
kan der rettes angreb paa samme maade som paa levende perso-
ners ære. Efter personens död maa der træffes foranstaltninger
med hensyn til dens legeme. En levende person kan med hensyn
hertil have forskellige önsker, som det er muligt at beskytte efter
vedkommendes död.

I begge de ovenanförte tilfælde drejer det sig om selvstændige
eksisterende objekter, der kan nyde retsbeskyttelse. Selvom det
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maa indrömmes, at de af döde ikke er subjekter for disse rettig-
heder, er det praktiskt af ringe betydning. Det er sandsynligvis
rettest at hævde, at det er særskilte samfundsinteresser, der be-
skyttes her. F. eks. forekommer det mig, at der bag beskyttelsen
af en afdöds ære særlig ligger det, at individer samfundet bestaar
af har interesse i, at personers, der i blandt deres eget, minde
ikke bliver ubeskyttet mod angreb efter döden.1 Lignende almene
interesser danner grundlaget for, at en persons bestemmelser an-
gaaende en bestemt omgang med dens lig, i enkelte tilfælde ydes
retsgyldighed. Fra et lovgivningsmæssigt standpunkt bliver der
kun tale om, hvorvidt disse interesser er saa almene og væsent-
lige, at det er rigtigt at tage hensyn til dem, og om der kan ydes
beskyttelse uden skade for andre vigtigere samfundsinteresser. Her
bliver der som sagt kun tale om en sædvanlig retspolitisk interes-
seafvejning. Som eksempel fra skandinavisk ret (Sverrig undta-
gen), hvor der er blevet taget klar stilling til denne sag, kan an-
föres bestemmelserne i lov om beskyttelse af forfatterære (le
droit moral) efter forfatterens död. Beskyttelsesobjektet er her
»ophavsmandens kunstneriske eftermæle» (KNOPF, Aandsretten,
Oslo 1936, s. 157). Ophavsmanden kan i levende live udpege en
person, der efter hans död skal varetage beskyttelsen. Beskyt-
telsen kan saavel varetages overfor efterlevende slægtninge som
andre personer. En efterforskning efter bestemte efterlevende
personers interesser, saaledes som naar der er tale om beskyt-
telse af en afdöds ære, er her uden betydning. Beskyttelsen af en
af död forfatters »droit moral» er en forlængelse af beskyttelsen
af hans personlighed.

I det fölgende skal det löselig, med hensyn til enkelte led af
de personlige interesser, betragtes, om det er rigtigt eller heldigt
at yde dem retsbeskyttelse efter den persons död, som interesser-
ne var knyttet til, samt paa hvilken maade beskyttelse kan op-
retholdes. Paataleretten med hensyn til overtrædelser begaaet
mod en endnu levende person, der er afgaaet ved döden inden
sagsanlæg har fundet sted eller sag er blevet tilendefort, forbi-
gaas her.

1 Jfr. THYRÉN, Ärekränkningsbrottet (Förberedande Utkast till straffl. spec,
delen II, Lund 1919) s. 33: »För den levande samhällsindividen är det av icke ringa
vikt, att han vet sig vara även efter döden skyddad mot äreröriga beskyllningar,
och detta interessa kan endast garanteras genom en särskild kriminalisation.»
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A. EN AFDÖDS MINDE.

I. 1. Æren. Efter en persons död lever mindet om den en
længere eller kortere tid, deriblandt folks bedömmelse af dens
personlighedsværdi bygget over tankerne om vedkommendes vir-
ke og opförsel i levende live, og hans evner og karakter. Denne
bedömmelse kan ligesaavel som bedömmelsen af en endnu le-
vendes personlighedsværdi forvanskes ved usandfærdige sigtel-
ser. En afdöds minde kan ogsaa krænkes ved ringeagtsytringer.
Her er der dog selvfølgelig kun tale om den objektive ære. Den
subjektive ære eller selvagtelsen dör med personen.

I flere staters ret fastsættes der straf for angreb paa en afdöds
ære, blandt andet i de nordiske staters ret, Sverrig undtaget, se
dansk str.fl. 1930 § 274, finsk strfl. 1889 kap. 27 § 4, isl. strfL
1940 § 240, norsk strfl. 1902 (som ændret 1939) § 252.

Retsvidenskaben har, som allerede anfört, været meget util-
böjelig til at anerkende, at disse straffebestemmelser var blevet
truffet for direkte at beskytte en afdöds personlige ære. Enkel-
te har ment, at beskyttelsen blev ydet fordi et angreb paa en
afdöds ære samtidig var et direkte angreb paa vedkommendes
efterlevende families eller slægtninges ære. Det kunde have ind-
flydelse paa folks bedömmelse af ethvert individs personligheds-
værdi, om gode eller slette egenskaber var arvelige i vedkom-
mendes familie. Det er endvidere blevet fremfort, at angreb paa
en afdöds ære kan være et direkte angreb paa hele folkets ære
(Angriff auf Volksehre). I nordisk ret har det været mest almin-
deligt at anse straffebestemmelserne som trufne til beskyttelse
for en særskilt pietetsfölelse hos den efterlevende ægtefælle eller
slægtninge.1 Denne opfattelse har særlig haft stötte deri, hvem
loven tildeler paataleret. Det er först nu i de sidste aar, at man
er begyndt paa at afvise disse teorier og hævde, at beskyttelsen
ydedes paa grund af direkte hensyntagen til de af döde; jfr. t.
eks. BORUM, Personretten (1942) s. 16: »Æresfornærmelser mod
en af död opfattes naturlig som en Beskyttelse for Personligheden
i videre Forstand.» NELSON tager i »Rätt och ära» (1950) s. 228
ff. ubetinget stilling for den nyere opfattelse.

1 Jfr. f.eks. KRABBE, Kommentar til d. strfl. (1941) s. 588: »Strfl. § 274 . . . be-
skytter saaledes ikke umiddelbart afdödes personlige Ære, men Pietetsfölelsen
hos de efterlevende.» Jfr. ogsaa Goos, Straffer, alml. Del I (1895) s. 207 og SKEIE,
Ærekrænkelse (1910) s. 222.
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Det er muligt, at de ovenanförte bestemmelser i de nordiske
straffelove kan fortolkes paa den maade, at det der kun er de
efterlevende slægtninges pietetsfölelse, der beskyttes. Det er dog
bemærkelsesværdigt, at lovgiveren ikke har ladet denne sin hen-
sigt fremtræde tydeligt i bestemmelsernes affattelse. Det stemmer
heller ikke godt med denne fortolkning, at den norske strfl. til-
steder alle arvinger paataleret uden hensyn til slægtsforbindelse.

Efter min opfattelse er der fyldestgörende lovpolitiske grunde
tilstede for at yde afdöde personers ære beskyttelse, uden hensyn
til om angrebet samtidig kan saare den efterlevende families eller
slægtninges pietetsfölelse. I almindelighed vil folk nære det önske,
at deres minde maa bevares rent og pletfrit, og samfundsmæssigt
set er det sundt, at folk indstiller deres levevis derpaa. Det stri-
der mod sund retfærdighedssans, at den persons ære, der ikke
efterlader en ægtefælle eller slægtninge, skal efter dennes död
være ubeskyttet mod enhver art angreb, og at vedkommende skal
være forhindret fra i levende live at træffe foranstaltninger til
at en beskyttelse gennemföres. Selvom ovenstaaende synsmaade
blev lagt til grund ved lovgivningen, kunde der dog tages hensyn
til efterlevende slægtninges slægtskabsfolelse ved at meddele
dem paataleret paa visse betingelser, som senere vil blive berört.

Der kan være spörgsmaal om hvorvidt beskyttelsen skal be-
grænses udover det, der gælder for levende personers ære. Det
forekommer mig rettest at lade beskyttelsen baade omfatte ære-
fornærmende sigtelser og ringeagtsytringer jfr. d. strfl. § 274,
men eventuelt bör der stilles krav om at ærefornærmelsen er
objektiv grov. Hvad subjektive betingelser angaar, finder jeg
ikke grund til at göre strafbarheden afhængig af at udtalelser
sker mod bedre vidende, saaledes som tilfældet er i f. strfl. Straf-
fen burde selvfölgelig være mindre end dersom en levende per-
son æreskændes, da der her ikke er tale om at selvagtelsen saares
og heller ikke om at æreskændelsen forrykker den forurettedes
stilling eller forhold.

Af hensyn til den historiske ytringsfrihed inskrænkes be-
skyttelsestiden i forskellige straffelove, f. eks. er den i d. og f.
strfl. begrænset til 20 aar fra vedkommendes död. N, strfl. inde-
holdt oprindelig en tidsbegrænsning, men denne blev udeladt da
bestemmelsen ændredes i 1939, og i isl. strfl. findes der ingen
tidsbegrænsning. Hensynet til den historiske ytringsfrihed, der
gennemgaaende kun udstrækker sig til et faatal, kan ikke være
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af saa stor vægt, at enhver beskyttelse af den grund bör frafal-
des. Jeg kan derimod godt slutte mig til den anskuelse hos Nel-
son (Rätt och ära, s. 231) »att yttrandefriheten i vetenskapliga
framställningar torde erkännas såsom en reservation till stad-
gandena om ärekränkning».

2. Privatlivets fred. I mange landes lovgivning, deriblandt i de
nordiske straffelove, findes der bestemmelser, der fastsætter
straf for offentlige meddelelser om privatlivet tilhörende forhold,
se dansk strfl. § 263 stk. 1 nr. 3 og 4, isl. strfl. § 229, norsk
strfl. § 390 og svensk strfl. kap. 11 §§ 8 og 9.

Berettigelsen af den beskyttelse, som de anförte bestemmelser
yder, saalænge den person meddelelsen angaar er i live, kan ikke
drages i tvivl. Offentlige meddelelser om privatanliggender kan
forstyrre vedkommendes virksomhed, planer og samfundsstilling.
Teoretisk er det muligt at lade beskyttelsen vedvare efter perso-
nens död, men de reale grunde, der ligger bag bestemmelsen er
ikke helt igennem »træffende efter at denne er afgaaet ved dö-
den. Den offentlige meddelelse er ogsaa strafbar, selvom den
indholdsmæssig er overensstemmende med sandheden, og da vil
dens strafbarhed efter den betræffendes död i höj ere grad ind-
skrænke historieskrivningens muligheder end beskyttelsen mod
ærefornærmelser, hvor sandhedsbeviset diskulperer. Derimod
kan det ikke benægtes, at der bestaar et almindeligt önske blandt
folk om, at deres delikate privatanliggender ikke offentliggö-
res efter deres död. KRABBE (ovenanförte sted s. 548) mener, at
offentlige meddelelser om en afdöds forhold ikke kan antages
omfattede af d. strfl. § 263 som krænkende den afdödes privat-
liv eller af analogien af d. strfl. § 274, jfr. ogsaa en der anfört
dansk dom. Se derimod VINDING KRUSE, Retslæren s. 539, hvor
der anföres en fransk dom, der antog offentliggörelsen af en af-
döds privatbreve for et brud paa privatlivets fred.

Dersom personers privatanliggender skulde nyde beskyttelse
efter deres död, maatte beskyttelsen i henhold til det ovenanförte
være langt mere indskrænket end den, der ydes levende perso-
ner. Der kunde være spörgsmaal om at yde hjemmel for, at det
ved testamentarisk bestemmelse kunne fastsættes, at angivne
privatanliggender ikke kunne offentliggöras indenfor en bestemt
aarrække fra vedkommendes död. Selvfölgelig maatte dette privat-
anliggende være af en saadan art, at det vilde have været utilla-
deligt at offentliggöre det i vedkommendes levende live uden hans
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samtykke. En person der ved forbud havde hindret offentliggø-
relsen af et af sine privatanliggender, vilde finde tilfredsstillelse
ved at forholdet ikke ustraffet vilde blive offentliggjort straks
efter hans död.

3. Retsstridig röbelse af hemmeligheder. I nordisk lovgivning,
baade almindelige straffelove og særlovgivningen, findes der be-
stemmelser om straf for offentlige tjenestemænd, dersom de
bryder deres tavshedspligt under tjenesteperioden eller senere,
og skal saadanne overtrædelser paatales af det offentlige. Brud
paa tavshedspligten er selvfölgelig strafbart, selvom den af bru-
det berörte person er afgaaet ved döden.

Medens den af sagen berörte person endnu er i live, kan denne
lose tjenestemanden fra tavshedspligten. Det er derimod et
spörgsmaal om nogen kan yde et saadant samtykke, efter ved-
kommendes död. Jeg anser det for yderst tvivlsomt, om det vilde
være heldigt at give efterlevende slægtninge (f. eks. ægtefælle,
börn, forældre og söskende) en saadan ret, selvom der endog
herskede fuld enighed mellem dem. Saadanne tilfælde er i det
mindste tænkelige, hvor afdöde mindst af alt havde önsket, at
hans familie indviedes i en hemmelighed, han f. eks, havde be-
troet til sin præst eller læge.

I d. strfl. § 263 og isl. strfl. § 230 findes der endvidere bestem-
melser om straf for personer, som virker eller har virket i of-
fentlig tjeneste eller hverv, eller som i medför af offentlig be-
skikkelse eller anerkendelse udover eller har udövet et erhverv,
saavel som saadanne personers medhjælpere, hvis de rober pri-
vatlivet tilhörende hemmeligheder, der er kommet til deres
kundskab ved udövelsen af deres virksomhed. En lignende be-
stemmelse findes i n. strfl. § 144. I disse tilfælde finder offentlig
paatale alene sted efter den forurettedes begæring, dog efter n.
strfl. ogsaa, hvor det kræves af almene hensyn.

Alle grunde taler for at tavshedspligten her ogsaa opretholdes
efter at den person sagen angaar er afgaaet ved döden. Den tillid,
som alle maa kunne nære til de heromhandlede personer, vilde
blive i höj grad svækket, hvis de kunde forvente, at hemmelig-
heden vilde blive röbet efter deres död. Men da der med hensyn
til overtrædelserne ikke ubetinget finder offentlig paatale sted,
maa en eller anden være berettiget til at rejse krav om offentlig
paatale, og det selvom afdöde ikke har efterladt nogen nære
paarörende.
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k. Navneret. I nordisk ret er det almindelig anerkendt, at den
enkelte har en subjektiv ret til sit personnavn. Han er berettiget
til selv at anvende navnet og til at forhindre andres misbrug af
det. Selvom navnet ikke er »noen del av personligheten, men
bare et symbol på den» (KNOPF, Åndsretten s. 372), vil folk i
almindelighed være interesseret i, at deres navn ikke vanæres,
hverken saalænge de lever eller efter deres död. Særlig forekom-
mer der mig grund til at træde i vejen for, at uvedkommende
personer antager en afdöds familienavn, selvom der er ingen i
live til at bære navnet eller værne om det. Denne beskyttelse
burde i det mindste opretholdes i en længere periode efter at
navnets sidste bærer er afgaaet ved döden. Da der i almindelig-
hed behoves offentlig bevilling til antagelse af familienavn, skulle
dette være let at gennemföre.

Her synes der ogsaa godt kunne blive tale om at forbyde uved-
kommende benyttelsen af en afdöds navn i erhvervsöjemed, f.
eks. som reklame, varemærke o. «s. v. Der er ganske vist sjælden
fare for, at en saadan anvendelse vanærer navnet, men den per-
sons interesser, der vil anvende navnet, er gennemgaaende ikke
af en saadan art, at der er grund til at lade de interesser, der er
forbundet med navnet, vige for dem.

5. Ophavsretten. Det er personretlige synspunkter, der ligger
til grund for de nordiske loves (den svenske lov undtaget) be-
stemmelser om ophavsret, at ophavsmanden i levende live kan
bestemme, at det i et bestemt tidsrum efter hans död ikke er
tilladt, at offentliggöre hans skrifter, og det tillige er ham tilladt
at udpege en person, der skal sörge for, at hans bestemmelser
desangaaende overholdes (se dansk forfatterlov 1933 §11, finsk
lag om upphavsmannarätt 1927 (som ændret 1930) § 23, isl. lög
om rithöfundarétt og prentrétt 1905 § 11 og norsk lov om aands-
verker 1930 § 14). Da der ved nævnte bestemmelser er ydet en
ophavsmands personlige interesser god beskyttelse med hensyn
til hans værker, ogsaa efter hans död, skal jeg ikke komme ind
paa dette emne her.

II. 1. I det foran anförte er det kun blevet dröftet, hvorvidt der
i enkelte tilfælde er grund til at lade personlige interesser, som
er knyttet til en afdöds minde, nyde beskyttelse efter dennes
död. Her er deir ikke plads til at behandle af hvilken art beskyt-
telsen i hvert enkelt tilfælde bör være. Det skal blot bemærkes,
at ifölge sagens natur vilde der hovedsagelig blive tale om straf-
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feretlig beskyttelse. Af borgerlige retsmidler kan særlig tænkes
forbud, men derimod ikke erstatning.

2. I forbindelse med en afdöds personlige rettigheder opstaar
der et spörgsmaal, som det er forbundet med ret store vanske-
ligheder at lose paa en tilfredsstillende maade, nemlig hvorledes
beskyttelsen kan opretholdes. Den egentlige besidder af retten er
ikke længer i de levendes tal, og nogen maa træde i hans sted.

Hvis der gaas ud fra, at det her er bestemte samfundsinteres-
ser, der skal varetages, vilde det ligge nær at slutte, at det var
det offentlige, der skulde opretholde beskyttelsen, saaledes at
angreb paa rettighederne altid var genstand for offentlig paatale.
Det modsiges dog af vægtige grunde, at der i almindelighed slaas
ind paa denne vej. Overtrædelserne er gennemgaaende af en saa-
dan art, at de ikke vilde være blevet gjort til genstand for offent-
lig paatale, hvis de var blevet övet mot en levende person, og
det vilde foröge den offentlige anklagemyndigheds arbejde i util-
börlig grad at skulle have öje med saadanne overtrædelser.

Den lösning af spörgsmaalet, der her forneden vil blive anfört,
maa kun betragtes som et löseligt forslag og dröftelsesgrundlag.
Det forekommer mig som man her med enkelte uvæsentlige
ændringer kunde benytte de nordiske loves bestemmelser om op-
havsmandsiret som forbillede, for saa vidt angaar beskyttelsen
af en ophavsmands ideelle ret efter hans död, og herved har jeg
særlig den finske og norske lov i tankerne. I henhold hertil kun-
de man tænke sig at beskyttelsen indrettedes paa fölgende
maade:

a. Enhver person, der har opnaaet en bestemt alder (f. eks.
16 aar) og er i besiddelse af en vis aandelig sundhed, kan ved
testamentarisk bestemmelse udpege en bestemt person eller in-
stitution til at opretholde beskyttelsen af de af sine personlige
rettigheder, der nyder retsbeskyttelse efter hans död.

b. Dersom der ingen værger er i henhold til led a, er efter-
levende ægtefælle, börn, forældre og söskende berettiget til at
opretholde beskyttelsen.

c. Hvis der ingen er, som pligten paahviler i henhold til led a
og b, kan justitsministeriet opretholde beskyttelsen, hvis almen-
interessen kræver eller overtrædelsen er grov.
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B. BEHANDLING AF LIG.

Ethvert af de nordiske lande har i sin lovgivning offentligrets-
lige bestemmelser om, hvorledes der skal forholdes med lig. I
hovedtrækkene fastsætter bestemmelserne, at lig skal begraves,
hvilket er den ældre og mest almindelige regel, eller brændes,
dersom bestemte betingelser er tilstede. Begravelsen skal foregaa
i en indviet kirkegaard eller anden autoriseret begravelsesplads.
Ligbrænding skal foregaa i krematorier, der er godkendt af det
offentlige. Asken skal derefter bisættes eller anbringes paa an-
den maade i overensstemmelse med loven.

Alle de nordiske straffelove har bestemmelser om krænkelse
af gravfreden og usömmelig behandling af lig, se d. strfl. § 139,
f. strfl. kap. 24 § 4, isl. strfl. § 124, n. strfl. § 143 og s. strfl. (som
ændret 1931) kap. 11, § 4. I alle landene anser lovgiveren over-
trædelsen for at være et angreb paa den offentlige orden og fred,
men ikke desto mindre ligger der i bestemmelserne beskyttelse
for en af döds personlighed (jfr. BORUM, Personretten (1942) s.
16).

Ifölge forskellige offentligretslige bestemmelser er obduktion
af lig, naar visse betingelser er tilstede, tilladt. Selvom saadanne
betingelser mangler, anses den afdödes nærmeste paarörende for
berettiget til at tillade obduktion, medmindre denne i levende live
har nedlagt forbud herimod.

Det er almindelig bekendt at ofte nærer folk i levende live
önske om en bestemt behandling af deres legeme efter döden,
blandt andet om liget skal begraves eller brændes, hvor det skal
begraves, om obduktion skal finde sted eller være forbudt m. v.
Dersom afdöde för sin bortgang har truffet bestemmelse/r i saa
henseende, opstaar spörgsmaalet om saadanne bestemmelsers
retsgyldighed, samt endvidere om, hvilken sikkerhed vedkom-
mende har for at bestemmelserne bliver udfort.

I Nordens positive lovgivning er dette spörgsmaal vel ikke ble-
vet besvaret, undtagen med hensyn til ligbrænding. Da ligbræn-
dingen tog sin begyndelse i Norden i slutningen af forrige aar-
hundrede, var der mange der bl. a. af religiöse grunde var mod-
standere af at deres legemer blev brændt efter deres bortgang. I
Nordens ældste lovgivning om ligbrænding stilledes der aif disse
grunde den betingelse for at et lig kunde brændes, at afdöde selv
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havde bestemt det, eller i det mindste at det bifaldtes af hans
nærmeste paarörende. I dette aarhundrede har ligbrændingen
vundet stærk frem, og i de nyere love om ligbrænding stilles der
ikke saa strenge betingelser som tidligere, se dansk lov om lig-
brænding 1931, finsk forordn, ang. eldbegängelse 1945, isl. lög
um likbrennslu 1915, norsk lov om likhrenning 1913 og svensk
k. k. ang. eldbegängelse 1933.

I henhold til de ovenaniförte love er betingelserne for ligbræn-
ding ret forskellige i de forskellige lande. I ingen af staterne er
dog ligbrænding tilladt, hvis afdöde i levende live har udtalt öns-
ket om at hans legeme skulde begraves men ikke brændes. I det
hele taget synes lovgivningens tendens gaa i den retning, at lig-
brænding altid skal være tilladt, hvis den afdöde ikke udtrykke-
lig har tilkendegivet, at han ikke önskede ligbrænding.

Selvom der kun findes positive bestemmelser om retsgyldighe-
den af en afdöds forskrifter angaaende behandlingen af hans lig,
i lovene om ligbrænding, er det ikke dermed sagt, at andre af
hans forskrifter desangaaende ikke vilde tilkendes retsgyldighed,
saaledes med hensyn til valg af begravelsesplads, forbud mod ob-
duktion m. m., forsaavidt de ikke strider mod offentlige bestem-
melser eller almindelig sömmelighed. Heldigere vilde dog være,
at der fastsattes tydelige regler med hensyn hertil, maaske i for-
bindelse med en helhedslovgivning om disse anliggender (begra-
velse, ligbrænding, ligsyn, obduktion o. s. v.). Samtidig kunde
der saa blive spörgsmaal om, hvorvidt det ikke burde tillades,
at folk udpegede en person eller institution, der efter deres död
havde ret til at drage omsorg for at den afdödes forskrifter paa
dette omraade blev udförte.


