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I. INLEDNING

Under titeln «Om formueforholdet mellem ægtefæller»
diskuterade det första nordiska juristmötet i Köpenhamn år
1872 samma ämne, som det tjugonde juristmötet nu skall
diskutera. Under diskussionen antyddes av Professor Goos
ett uppslag till den ordning, som nu gäller i Norden. Upp-
slaget preciserades närmare av Professorerna Goos och Deunt-
zer vid diskussion följande juristmöte under titeln «Om ma-
kars egendomsrätt». Den princip, som framkom, utvecklades
därefter vid lagstiftningsarbete. Delegerade från Danmark,
Norge och Sverige, samlade till preliminär konferens i Stock-
holm november 1909, avgav ett utlåtande, i vilket planen
lades fram för gemensam nordisk lagstiftning på familjerät-
tens område och i vilket man för förmögenhetsförhållandet
mellan äkta makar förordade: «att bägge makarna under
äktenskapet fritt råda var över sin medförda eller sedermera
förvärvade egendom, med skyldighet för en var av dem att
efter förmåga bidraga till utgifterna för det gemensamma,
samt att vid äktenskapets upplösning bägge makarnas be-
hållna egendom sammanslås till en massa, varav hälften till-
faller vardera maken eller dess successorer.»

Därmed hade fixerats huvuddragen för de regler om äkta
makars förmögenhetsförhållanden, som nu gällande äkten-
skapslagar i de fem nordiska länderna innehåller.

Lagarna är:
I Sverige Giftermålsbalken av den 11 juni 1920,
I Island Lov om Ægteskabs Indgaaelse og Opløsning av den

27 juni 1920 och Lov om Ægtefællers Rettigheder og For-
pligtelser av den 20 juni 1923,

I Danmark Lov av 30. juni 1922 om Ægteskabs Indgaaelse
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og Opløsning och Lov av 18. Marts 1925 om Ægteskabets
Retsvirkninger,

I Norge Lov av 31 mai 1918 om indgaaelse og opløsning av
egteskap och Lov av 20 mai 1927 om ektefellers formues-
forhold,

I Finland Äktenskapslag av den 13 juni 1929.

Lagarna i Danmark, Norge och Sverige utgjorde resultat
av det nordiska samarbetet. Island grundade sin lag i huvud-
sak på den danska kommissionens förslag. Enligt en artikel
om Skandinavisk Fælleslovgivning og Island av Lårus H.
Bjarnason i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1932 s. 350 har Dan-
mark och Island väsentligen samma rättsordning. I brist på
annan litteratur i ämnet redovisar jag i det följande icke
isländsk rätt. Finland accepterade i sin lag i stort sett resul-
tatet av samarbetet mellan Danmark, Norge och Sverige.

Den nordiska grundprincipen ifråga om ordningen för äkta
makars förmögenhetsförhållanden med särförvaltning under
äktenskapet och lika delning vid äktenskapets upplösning —
innebärande en avvägning mellan å ena sidan vardera makens
behov av självständighet och å andra sidan den gemenskap,
som hör äktenskapet till — är, som angivits, densamma i de
fem nordiska länderna. Även därutöver överensstämmer vis-
serligen i stort sett de olika ländernas reglering av makars
förmögenhetsförhållanden, men variationerna beträffande lös-
ningen av frågor, som icke avse själva systemet, är påfallande
många; i vissa fall, där lika regler givits, har variationer
uppstått genom olika rättstillämpning. Lagändringar som
skett har visserligen varit få men i allmänhet inneburit avsteg
från likformigheten.

Vid en överblick över den nordiska lagstiftningen i nu ifrå-
gavarande avseende märker man spår av den gemensamma äl-
dre rättstraditionen mellan Sverige—Finland å ena och Dan-
mark—Norge å andra sidan. Vad beträffar gruppen Sverige—
Finland synes Finland, obundet av det nordiska samarbetet,
visserligen i huvudsak byggt upp sin äktenskapslag efter nor-
diskt och närmast då svenskt mönster men i en del frågor
föredragit egna lösningar, för vilka förenklingar torde vara
det karaktäristiska (t. ex. ej boskillnadsinstitut, förbud mot gå-
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vor mellan makar). Vad gruppen Danmark—Norge beträffar,
torde kunna sägas, att en del problem, som i det följande
kommer att beröras, i Norge har mindre betydelse tack vare
undantagsregler, som måhända gjort systemet mindre rent men
materiellt varit till nytta (t. ex. avvikelser från den lika del-
ningen vid hem- och äktenskapsskillnad).

Vid skapandet av den nya förmögenhetsordningen tog man
vara på det man fann värdefullt i vad som då gällde: den lika
delningen — uttrycket för gemenskapen. Det nya utgjordes
av huvudregeln om att vardera maken råder över sin egen-
dom och svarar för sin gäld — uttrycket för makarnas själv-
ständighet. Den lika delningen präglade i så mån också för-
valtningssystemet, som vissa regler gavs angående inskränk-
ning i rådigheten.

Ehuru byggande på traditionens grund innefattade de nya
lagarna ett helt nytt system för förmögenhetsordningen. Det
är givet av intresse att, sedan lagarna nu varit i kraft i mer
än tre årtionden, undersöka hur systemet accepterats av och
verkat i det praktiska rättslivet. Att nu diskussionsvis om-
pröva systemet har också sitt särskilda intresse därför att
vi i dag är mindre bundna av den tidigare traditionen. Slut-
ligen har det under de år som gått hänt en hel del ifråga om
äktenskapen och skett en del sociala och ekonomiska förän-
dringar, som föranleder frågan, om förhållandena av i dag
påkallar ändringar i det gällande systemet.

II. METOD OCH FRÅGESTÄLLNING

Eftersom bestyrelsen för 1954 års nordiska juristmöte
givit uppdraget att vara referent åt mig, som är advokat i
Stockholm, tillåter jag mig lägga upp mitt referat så, att jag,
efter viss allmän orientering, redogör för hur den gällande
förmögenhetsordningen, sådan den närmare utformats i den
svenska lagen, verkat i Sverige och mot vilka verkningar i
det praktiska rättslivet här erinringar kan resas. Jag har
haft anledning att syssla med dessa frågor därför att jag, på
uppdrag av Justitieminister Herman Zetterberg, år 1951 ut-
arbetat en sammanfattning av erfarenheter och synpunkter

13
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från det praktiska rättslivet angående GBs tillämpning och
behovet av ändringar däri.

Jag kommer att behandla, förutom huvudreglerna, endast
de regler i övrigt, som jag tror vara av större principiell och
saklig betydelse. I samband med påvisande under redogörel-
sens lopp av vissa resultat av den nuvarande lagstiftningen,
vilka syns mindre tillfredsställande, ger jag några synpunkter
angående frågornas lösning de lege ferenda inom det nuvarande
systemets ram. Då de frågor jag behandlar ofta lösts på varier-
ande sätt i de olika nordiska länderna, ägnar jag en avsevärd
del av det utrymme som står mig till buds åt orientering ifråga
om vad som gäller i de olika länderna. Jag tror detta vara
erforderligt för utbyte av diskussionen på juristmötet. De
brister som påpekats avse, som angivits, svensk rätt. Hur de
lika eller avvikande reglerna i de övriga länderna verka i det
praktiska rättslivet saknar jag möjlighet att bedöma.

Först behandlas den legala förmögenhetsordningen. Där-
efter behandlar jag vilka avvikelser från denna som är till-
låtna och redogör för vad resultatet blir, då trolovade och ma-
kar träffa avtal härom.

Diskussionen av den legala förmögenhetsordningen synes
böra ske mot bakgrund av följande frågeställning. Vid uppgör-
ande av denna har jag utgått från att, såsom nu gäller, en
legal förmögenhetsordning bör vara målsättningen.

1. Bör gällande system bibehållas oförändrat, varvid bortses
från behövliga detaljförändringar?

2. Om ej

a) Bör systemet i huvudsak bibehållas? Vilka ändringar
påkallas i så fall av vunna erfarenheter och eventuellt
ändrade förhållanden?

b) Påkallar nuvarande förhållanden och rådande uppfatt-
ning ett nytt system?

Skulle detta system i så fall innebära:

I. Fullständig egendomsskillnad?
II. Ett blandet system, så att viss egendom, t. ex. vad

make infört i boet eller under äktenskapet erhållit
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i arv, gåva eller testamente, skulle vara undantaget
från gemenskapen?

III. Förstärkt egendomsgemenskap genom ändringar i
reglerna om särförvaltningen?

IV. Annan ordning?

Till orientering för diskussionen lämnas under III här nedan
uppgifter om legala förmögenhetsordningar i vissa andra
länder. Härutöver återkommer jag icke till den allmänna fråge-
ställningen utan inskränker mig till att vid de lege ferenda-
frågor utgå från den gällande förmögenhetsordningen. Innan
annat system införs i diskussionen synes böra prövas om icke
önskade resultat kan uppnås genom ändringar i det bestående
systemet, som det är förenat med avsevärda svårigheter att
rubba.

III. LEGALA FÖRMÖGENHETSORDNINGAR I EUROPA
OCH U. S. A.

Enligt Martindale-Hubbell Law Directory för år 1952 gäll-
de ifråga om äkta makars förmögenhetsförhållande i vissa
länder i Europa samt i U. S. A. system, som jag här nedan
uppdelar på följande grundtyper av legal ordning. (Från för-
valtningsregler bortses.)

Egendomsskillnad

England Rumänien
Grekland Österrike
Italien 40 av staterna i U. S. A.
Lichtenstein

Egendomsgemenskap, fullständig eller med vissa undantag

Belgien. Undantag för 1. fast egendom, införd i äkten-
skapet eller därunder ärvd eller erhållen i gåva, 2. hustruns
arbetsinkomst samt hennes personliga tillhörigheter såsom
smycken.
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Frankrike. Undantag för fast egendom, införd i äktenska-
pet eller därunder ärvd eller erhållen i gåva.

Luxemburg = Frankrike Portugal
Nederländerna 8 av staterna i U. S. A.

Blandat system

Polen. Förvärv under äktenskapet är gemensamt med
undantag för vad make under äktenskapet erhåller genom
arv, testamente eller gåva samt egendom för personligt eller
yrkesmässigt bruk, som utgör enskild egendom. Vad make
inför i äktenskapet utgör enskild egendom.

Ryssland. Förvärv under äktenskapet är gemensamt. Vid
tvist bestämmer domstol makarnas andel efter deras förvärvs-
förmåga. Vad make inför i äktenskapet utgör enskild egen-
dom.

Schweiz. Systemet betecknas som Güterverbindung. Ök-
ning resp. minskning av tillgångar under äktenskapet delas
vid äktenskapets upphörande efter vissa grunder.

Ungern. Förvärv under äktenskapet är gemensamt med
undantag för vad make under äktenskapet erhåller genom
arv eller gåva, som utgör enskild egendom. Vad make inför
i äktenskapet utgör enskild egendom.

Västtyskland. Enligt uppgift av Folke Schmidt i Den
tyska äktenskapsrätten under omdaning i Svensk Juristtid-
ning 1953 sid. 518 föreslogs i förbundsregeringens proposi-
tion år 1952, som dock icke antagits, ett system med egen-
domsskillnad «mit Ausgleich des Zugewinnes». Bl.a. vid
äktenskapets upplösning skulle vardera maken ha ett anspråk
på andel i tillskottet, d. v. s. vad andre makens egendom ökat
i värde under äktenskapets bestånd. Nytt lagstiftningsinitia-
tiv väntas.

IV. DEN LEGALA FÖRMÖGENHETSORDNINGEN
I NORDEN

I Sverige inregistrerades åren 1950 och 1951 4.283 resp.
4.306 äktenskapsförord, under båda åren motsvarande knappt
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8 på 100 under samma år ingångna äktenskap. Uppgift saknas
om uppdelning av äktenskapsförorden efter innehåll.

I Norge inregistrerades åren 1950 och 1951 1.928 resp.
1.976 äktenskapsförord, under båda åren motsvarande drygt
7 på 100 under samma år ingångna äktenskap. Av äkten-
skapsförorden avsåg 1.010 resp. 998 införande av fullständig
egendomsskillnad, 870 resp. 998 delvis enskild egendom och
129 resp. 108 annat än att egendom undantogs från gifto-
rättsgemenskapen.

I Finland inregistrerades åren 1943 och 1944 (de senaste
år, för vilka uppgifter erhållits) 557 resp. 561 äktenskapsför-
ord, under båda åren motsvarande ej fullt 2 på 100 ingångna
äktenskap.

I Danmark förs statistik gemensamt för äktenskapsförord
och boskillnader; antalet var 3.037 år 1950 och 2.943 år 1951,
motsvarande 7 resp. 8 äktenskapsförord och boskillnader på
100 under samma år ingångna äktenskap.

I samtliga nordiska länder torde den legala förmögenhets-
ordningen gälla i de allra flesta äktenskap och avvikelser
förekomma endast i undantagsfall.

1. Varierande formell konstruktion i de olika länderna.

Ehuru den legala ordningens grundprincip med särförvalt-
ning och lika delning i sak är densamma i samtliga nordiska
länder, varierar den formella konstruktionen.

I dansk och norsk lag har man, med avvikelse från vad
som föreslogs av vederbörande tre nordiska kommissioner,
byggt på den förut gällande terminologien och stadgat, att
vad makarna äger vid äktenskapets ingående eller senare
förvärvar «indgaar i almindeligt Formuefællesskab mellem
dem» (dansk lag) respektive «blir felleseie» (norsk lag), i
den mån det icke enligt särskilt stadgande skall vara hans
særeje (dansk lag) respektive særeie (norsk lag), att var-
dera maken under äktenskapet råder över vad han för in i
fællesboet (dansk lag) respektive felleseiet (norsk lag) samt
att vid äktenskapets upphörande liksom vid boskillnad (bo-
sondring) eller hemskillnad (separation) vardera maken eller
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hans arvingar har rätt till hälften av behållet «fællesbo»
(dansk lag) respektive «felleseie» (norsk lag).

Sverige har följt den svenska kommissionens terminologi
och i giftermålsbalken infört termerna giftorätt och gifto-
rättsgods. Där stadgas sålunda, att vardera maken äger
giftorätt i den egendom, som andra maken äger vid äkten-
skapets ingående eller sedermera förvärvar, i den mån den
icke enligt särskilt stadgande skall vara hans enskilda, att
makes egendom, vari giftorätt äger rum, kallas hans gifto-
rättsgods, att vardera maken under äktenskapet råder över
sitt giftorättsgods samt att vid äktenskapets upplösning lik-
som vid boskillnad och hemskillnad vardera maken eller dess
arvingar har rätt till hälften av makarnas behållna gifto-
rättsgods.

Den isländska lagen har samma terminologi som den sven-
ska; giftorätt kallas hjüskapar jettur och giftorättsgods hju-
skapareign.

Den finska lagen visar en tredje terminologi. Den stad-
gar, att den egendom, som make vid äktenskapets ingående
har, förblir hans tillhörighet, att likaså det, som make under
äktenskapet förvärvar, är hans egendom, att vardera maken
råder över sin egendom, att vardera maken har giftorätt i
den andras egendom, att på grund härav vid awittring (som
skall ske vid äktenskapets upplösning eller vid hemskillnad)
efterlevande maken och död makes arvingar eller vardera
maken tager hälften av makarnas behållna egendom, samt
att giftorätt dock icke äger rum i egendom, som enligt sär-
skilt stadgande är undantagen från giftorätt.

Den finska konstruktionen skiljer liksom den svenska och
isländska på vardera makens egendom, men har icke sär-
skilda termer giftorättsgods respektive enskild egendom för
de två kategorierna av egendom. Ehuru de danska och nor-
ska lagarna icke rör sig med termen makes egendom torde
make enligt dessa båda lagar sakligt framstå som ägare av
sin bodel, d. v. s. vad han infört i fællesboet respektive felleseiet.

I det följande tillåter jag mig använda den svenska ter-
minologien.
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2. Den lika delningen vid bodelning.

Enligt samtliga nordiska lagar skall delning ske vid äkten-
skapets upplösning genom ena makens död — normalfallet —
så ock vid hemskillnad eller direkt äktenskapsskillnad, även-
som, med undantag för Finland, som icke har boskillnads-
institut, vid boskillnad. Den förrättning varigenom delningen
sker kallas i Sverige bodelning, i Danmark och Norge skifte
och i Finland avvittring.

Ett viktigt motiv för bibehållande av den lika delningen
var vid de nya lagarnas tillkomst att annan ordning syntes
«innebära ett orättvist underskattande av den i hemmet verk-
samma hustruns insats i familjens hushållning» (Lagbered-
ningens förslag till Giftermålsbalk m.m. sid. 164).

I detta sammanhang antecknar jag följande: I Sverige hade
år 1945 hustrur egen inkomst (förvärv eller förmögenhet) i
drygt en femtedel av äktenskapen. Eftersom för gruppen hus-
trur utan hemmavarande barn gällde, att mer än en tredjedel
av dem hade egen inkomst, bör gälla, att hustrurna med hem-
mavarande barn hade egen inkomst i mindre än en femtedel
av äktenskapen. För de hustrur som hade egen inkomst var
den genomsnittliga årsinkomsten 1386 kronor. (Folkräkningen
den 31 december 1945 VII: 1, Sthlm. 1950.) I Danmark hade
av samtliga gifta kvinnor år 1950 15 % eget förvärv, 13 %
uppgåvo att de hjälpte mannen i hans förvärvsverksamhet
(Statistiske efterretninger nr. 13 år 1953). Hur det ifråga om
hustrurs självförvärv förhåller sig i övriga nordiska länder
innehar jag icke uppgifter om.

Särskilda begränsningar i den lika delningen gäller i olika
fall.

a. Begränsad vid återgång av äktenskap.

Ifråga om bodelning vid återgång av äktenskap stadgas
i svensk rätt att det skall så anses, som om den egendom, en
var av makarna vid vigseln hade eller efteråt förvärvat genom
arv, gåva eller testamente, varit hans enskilda (GB 10 kap.
5 §). Den lika delningen avser sålunda endast, vad maken
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under äktenskapet förvärvat på annat sätt än genom arv,
testamente eller gåva.

Eftersom det endast i enstaka fall döms till återgång
— under åren 1950 och 1951 i 4 respektive 6 fall — har
bestämmelsen om återgångsdelningen mycket liten praktisk
betydelse. I och för överläggningen vid juristmötet torde den
emellertid vara av intresse, därför att denna delning av åtskil-
liga förordas såsom den lämpliga vid hem- och äktenskaps-
skillnad samt dessutom en förmögenhetsordning med denna
delning till resultat såväl vid dödsfall som skilsmässa numera
gäller i flera länder i Europa. Därtill kommer att enligt
norsk lag sådan delning kan ske i vissa fall vid boskillnad,
hem- och äktenskapsskillnad samt ena makens död.

I dansk rätt är regeln om bodelning vid återgång (om-
stødelse) något avvikande. Där stadgas, att var make uttager
«forlods saa meget af fællesboet, som svarer til, hvad han har
indbragt i boet ved ægteskabets indgaaelse eller gennem senere
erhvervelse ved arv eller gave, eller hvad han har overført til
fællesboet fra eget særeje». (ÆL I § 46).

Under åren 1951 och 1952 dömdes i Danmark till återgång
i 4 resp. 6 fall.

Den norska regeln om bodelning vid återgång (omstøtelse)
överensstämmer med den danska (Ekteskapsloven § 37).

Statistik saknas.
Den finska återgångsdelningen överensstämmer med den

svenska (ÄL § 90).
Under åren 1949 och 1950 dömdes i Finland till återgång

i 27 resp. 28 fall.

b. Vid ena makens död.

I Sverige gäller hälftendelningen vid dödsfall (GB 6 kap.
2 § 2 st.) med följande undantag:

1. Den efterlevande maken äger från delningen undan-
taga honom tillhöriga kläder och andra föremål, som tjäna
uteslutande till hans personliga bruk, dock ej till högre värde
än med hänsyn till makarnas villkor kan anses skäligt (GB
13 kap. 4 §).
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2. För ringa dödsbon gäller två olika undantagsregler, av
vilka den regel som är bäst för den efterlevande får tillämpas.
Det ena är den s.k. sextusenkronorsregeln, som berättigar
den efterlevande att alltid bekomma egendom till så stort
värde, att den jämte egendom, som må enskilt tillhöra honom,
uppgår till sextusen kronor. Denna regel får dock icke tilläm-
pas, om den avlidna efterlämnar bröstarvinge, som ej jämväl
är efterlevande makens avkomling, eller barn utom äktenskap,
som har rätt till underhållsbidrag ur kvarlåtenskapen efter
honom. Den andra regeln berättigar make att av giftorätts-
godset uttaga nödigt bohag ävensom arbetsredskap och andra
lösören, som erfordras till fortsättande av hans näring, även
om arvingarnas lott därigenom skulla lida inskränkning. Sex-
tusenkronorsregeln torde i allmänhet vara den som blir till-
lämplig (GB 13 kap. 12 §).

Regler som har avseende å det fall att make dödat sin make
förbigås här.

Reglerna om vederlag (GB 13 kap. 5—11 a §§) medtages
icke; deras syfte är i realiteten en hälftendelning.

För bedömande av efterlevande makes ställning bör hän-
syn tagas till arvsrättsliga bestämmelser.

Enligt lagen om arv den 8 juni 1928 har efterlevande make
icke arvsrätt efter den avlidne maken, då denna efterlämnar
bröstarvinge, arvsberättigat barn utom äktenskap eller adop-
tivbarn. Efterlämnar den först avlidne maken icke sådan
arvinge har däremot efterlevande make arvsrätt, så kon-
struerad, att efterlevande maken erhåller den avlidnes andel
med ägenderätt, dock att vid den efterlevandes död den först
avlidne makens närmaste skyldemän har rätt till andel i boet.
I normalfallet motsvarar denna andel hälften av boet. Makes
arvsrätt är icke försedd med laglottsskydd.

Någon motsvarighet till dansk och norsk lags rätt för
efterlevande make att sitta i oskiftat bo finns icke i Sverige.

I dansk rätt gäller hälftendelningen vid dödsfall (ÆL II
§ 16 st. 2) med undantagsregler, motsvarande de svenska,
dock att den för Sverige speciella sextusenkronorsregeln icke
förekommer (Skifteloven 30 Nov. 1874 § 62 a).

Efterlevande make har arvsrätt, bestämd på följande sätt:
Efterlämnar den avlidne maken bröstarvinge, omfattar
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efterlevande makes arvsrätt en fjärdedel av den avlidnes andel
av boet (så att maken får behålla fem åttondelar av makarnas
gemensamma behållning). Två tredjedelar av arvslotten är
laglottsskyddad (så att maken är tillförsäkrad sju tolftedelar
av makarnas gemensamma behållning). (Lov av 20. april 1926
om Ægtefællers Arveret og uskiftet Bo Kap. I § 1).

Efterlämnar den avlidne icke bröstarvingar, ärver den
efterlevande maken hälften av den avlidnes kvarlåtenskap,
om denne efterlämnar föräldrar, syskon eller syskons avkom-
lingar men eljes hela kvarlåtenskapen. I dessa fall är en tred-
jedel av kvarlåtenskapen laglottsskyddad (så att maken är
tillförsäkrad två tredjedelar av makarnas gemensamma behåll-
ning). (Ovan angivna lag kap. II § 14).

Efterlevande make har dessutom rätt att sitta i oskiftat
bo så länge han lever ogift, i samtliga fall med följande
undantag: då den avlidne efterlämnar myndiga bröstarvingar,
som icke är gemensamma, har make icke denna rätt, dock att
offentlig myndighet undantagvis beträffande små bon kan till-
erkänna honom en sådan rätt. Efterlämnar den avlidne omyn-
diga bröstarvingar, som icke är gemensamma, är makes rätt
att sitta i oskiftat bo beroende på myndighetens prövning.
(Ovan angivna lag kap. I §§ 2 och 10 samt kap. II §§ 15—20).

I norsk rätt gäller från hälftendelningen vid dödsfall (Ekte-
felleloven § 12 st. 2) tre olika undantagsregler, av vilka två
i sak motsvara de två danska undantagsreglerna. (Lov om
skifte av 21. febr. 1930 § 64). Den tredje undantagsregeln,
som förekommer endast i Norge, anknyter till den där gäl-
lande rätten för make att påfordra boskillnad och återgångs-
delning då den andra maken honom ovetande har arvsberätti-
gat barn utom äktenskap (se härom närmare sid. 54 nedan).
Förelåg för den efterlevande maken sådan rätt till boskillnad
vid den andra makens död, har efterlevande maken trots att
han icke begärt boskillnad i alla fall rätt till återgångsdelning.
Kravet på återgångsdelning skall framställas inom sex måna-
der efter dödsfallet (Ektefelleloven § 44 st. 2).

Efterlevande make har arvsrätt bestämd på samma sätt
som i Danmark, dock att den icke i något fall är försedd med
laglottsskydd. Norsk rätt har emellertid en speciell regel att
testamente, som inskränker makes arvsrätt, icke är giltigt,
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om det icke bragts till makens kännedom före testators död;
regeln synes bryta mot testamentets idé, men är sannolikt
av praktiskt värde (Lov om arv av 31 juli 1854 1 kap. § 28
st. 4).

Dessutom har efterlevande make rätt att sitta i oskiftat
bo så länge han lever ogift. Denna rätt gäller icke i förhållande
till den avlidnes föräldrar och myndiga bröstarvingar, som icke
är gemensamma. Efterlämnar den avlidne omyndiga bröst-
arvingar, som icke är gemensamma, är rätten beroende av
offentlig myndighets prövning. (Lov om uskiftet bo av 4 juli
1927 § 1).

I finsk rätt gäller från hälftendelningen vid dödsfall (ÄL
§ 35) två undantag motsvarande dem, som är gemensamma
för de tre övriga länderna (ÄL §§ 91, 103a 1 st.).

Efterlevande make har icke någon arvsrätt och icke hel-
ler någon rätt att sitta i oskiftat bo.

Då det gäller frågan om tillgodoseende av efterlevande
make utöver genom hälftendelningen visar, som synes, de
fyra länderna tre olika ståndpunkter: I Danmark och Norge
har efterlevande make omfattande rättigheter; i Finland inga.
Sverige intar en mellanställning genom sextusenkronorsregeln
och makes arvsrätt i visst fall. Eftersom ämnet i Norden i
allmänhet reglerats genom arvsrättsliga regler, behandlar jag
här frågan summariskt.

Man synes böra skilja mellan
olika arvssituationer.

a. Normalfallet är det då maken har bröstarvingar eller
adoptivbarn och dessa är gemensamma.

Här har i Sverige sextusenkronorsregeln betydelse för döds-
bon, i vilka behållningen icke uppgår till tolvtusen kr.

Makar kan genom testamente tillerkänna den efterlevan-
de rätt till hälften av den först avlidnes andel av behållnin-
gen (så att efterlevande make får behålla tre fjärdedelar av
makarnas sammanlagda behållning). Hälften av den avlid-
nes andel utgör bröstarvinges laglott. Det torde i Sverige vara
ganska vanligt att makar i denna situation tillgodoser varandra
genom testamente. Någon statistik angående förekomsten
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av sådana testamenten finns icke. Är bröstarvingarna myn-
diga torde ej sällan förekomma att de låta efterlevande make
behålla mer än han enligt lag eller testamente har rätt till.

Skulle med hänsyn till andra arvssituationer än denna
vara påkallat att efterlevande make erhölle rätt till viss del
t. ex. hälften av den avlidnes kvarlåtenskap synes en sådan
rätt kunna passa väl in i den nu behandlade situationen. An-
gående arten av en sådan rätt se nedan sid. 19.

Frågan torde sakna intresse för Danmarks och Norges
del, eftersom efterlevande make här synes vara synnerligen
väl tillgodosedd. För Finland torde frågan vara av intresse.

b. Situationen, då den avlidne maken efterlämnat bröst-
arvinge i föregående äktenskap eller adoptivbarn, som ej
är gemensamt, eller arvsberättigat barn utom äktenskap,
företer helt naturligt ofta starka intressemotsättningar.

Att makar efterlämnar bröstarvinge i tidigare äktenskap
har man att räkna med i en viss utsträckning. I 18 % av de
äktenskap, som ingicks i Sverige åren 1950 och 1951, hade
endera maken varit gift tidigare och man torde få räkna med
barn i flertalet av dessa fall. Att make efterlämnar adoptiv-
barn, som ej är gemensamt, torde vara sällsynt. Att make
kan efterlämna arvsberättigat barn utom äktenskapet, fött
före eller under makarnas äktenskap, är däremot en omstän-
dighet att taga hänsyn till.

I dessa fall kan giftorättskonstruktionen komma att stäl-
las på prov, som många torde anse att den icke består. Är
det ett litet bo, kan efterlevande make genom hälftendelnin-
gen få sitt hem upprivet — sextusenkronorsregeln i sin nu-
varande utformning är icke tillämplig i denna situation. Sär-
skilt olycklig framstår hälftendelningen då den efterlevande
icke kände till förekomsten av barnet utom äktenskap eller
icke visste att det var arvsberättigat. Denna situation ter
sig olycklig vem av makarna som ägde tillgångarna — särskilt
olycklig helt naturligt om det var den efterlevande som ägde
dem. Hälftendelningen kan drabba efterlevande maken sär-
skilt kännbart genom att behållningen är placerad på visst
sätt, t. ex. rörelse eller jordbruksfastighet, varigenom den
efterlevandes försörjningsmöjligheter rubbas.

Den avlidne maken hade kunnat förbättra den efterlev-
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ande makens situation genom testamente beträffande vad som
icke utgör laglott; den efterlevande maken har däremot ingen
möjlighet att ensidigt undvika hälftendelningen.

De lege ferenda kan sagas, att verkningarna av giftorätts-
konstruktionen skulle mildras, om efterlevande make till-
erkändes rätt till viss del t. ex. hälften av den avlidnes andel.
Rätten kunde tänkas vara konstruerad som nyttjanderätt eller
äganderätt med secundosuccessionsrätt för de arvingar, som
eljes skulle ha haft arvet, eller som rätt att sitta i oskiftat
bo. För svensk rätts del synes också motiverat att låta sex-
tusenkronorsregeln gälla även i denna arvsituation; förslag
härom har 1954 framlagts av Ärvdabalkssakkunniga.

I 24 % av de äktenskap, som ingicks i Danmark år 1951,
hade endera maken varit gift tidigare. Problemet torde ha
avsevärd praktisk betydelse, ehuru det förekommer i något
mindre tillspetsad form, eftersom efterlevande make har en
viss arvsrätt. Hans rätt att sitta i oskiftat bo är starkt be-
gränsad just för denna situation.

Av de äktenskap, som ingicks i Norge år 1950, hade i 11 %
endera maken varit gift tidigare. Problemet förekommer här
i samma form som i Danmark, dock att norsk rätt för visst
fall berättigar efterlevande make till återgångsdelning.

Den rättsliga situationen i Finland är densamma som i
Sverige. I 19 % av de äktenskap, som ingicks där år 1950,
hade endera maken varit gift tidigare.

c. För det fall att den avlidne maken saknar bröstarvinge
eller adoptivbarn eller arvsberättigat barn utom äktenskap
är den efterlevande maken enligt gällande svensk rätt till-
godosedd genom arvsrätt.

I Danmark och Norge har efterlevande make viss arvsrätt
jämte rätt att sitta i oskiftat bo.

I Finland är frågan om makes tillgodoseende i detta fall
icke löst.

Resultatet i svensk rätt, att efterlevande make ärver allt
men legal sekundosuccession i vissa fall äger rum, anses här
i allmänhet tillfredsställande.

Särskild uppmärksamhet förtjänar det fallet, att endera
makens skulder överstiger hans tillgångar.
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Bestämmelser, som förhindrar att make resp. makes arv-
ingar vid bodelning kan avstå från rätt till förfång för ford-
ringsägare återfinns för svensk rätts del i GB 13 kap. 14 § res-
pektive lagen om boutredning och arvskifte av den 9 juni 1933 4
kap. 5 §. I den mån härigenom förhindras att till förfång för
makes fordringsägare vid bodelning egendom frångår den
maken respektive hans dödsbo är intet att erinra. Bestämmelsen
avser emellertid även det fall att skuldsatt make respektive
skuldsatt makes dödsbo avstår från rätt att utbekomma egen-
dom av andra makens dödsbo respektive andra maken. (Se
Westring sid. 279 samt Ekeberg m. fl. Den nya lagen om
boutredning och arvskifte sid. 273—281). Det är bestämmel-
sens berättigande i sistnämnda avseende som jag här tillåter
mig ställa under diskussion.

Om vid ena makens död hans skulder överstiger hans till-
gångar, blir resultatet av bodelningen, som icke får ske ford-
ringsägarna till förfång, att den efterlevande maken med
upp till hälften av sina behållna tillgångar måste deltaga
i betalningen av den del av den avlidnas skulder som icke
täckes av hans tillgångar; är det den efterlevande maken
som är skuldsatt, äger han icke till förmån för arvingarna
avstå från rätt i den avlidnes egendom. Klart är enligt
svensk rätt att fordringsägarens rätt inträder först i och
med dödsfallet, som föranleder bodelningen, och att fordrings-
ägaren sålunda dessförinnan icke har någon rätt till makens
giftorättsanspråk. Makar äger under äktenskapet utan und-
antag genom äktenskapsförord göra giftorättsgods till en-
skild egendom (GB 8 kap. 1 §), och äktenskapsförordet får
rättsverkningar i och med dess inregistrering vid rätten.

För dansk rätts del ligger frågan icke lika klart till. Här-
om uttalas i Lagberedningens förslag till Konvention mellan
Sverige, Danmark, Finland och Norge innehållande interna-
tionellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption
och förmynderskap m. m. sid. 50: «Den danska lagen saknar
motsvarighet till bestämmelsen i GB 13:14 för det fall att
make gjort eftergift vid bodelning, en omständighet som dock
har sin förklaring däruti att regeln ifråga ansågs överflö-
dig». I Danmark har frågan om gällande rätts innebörd i
visst avseende varit föremål för ivrig diskussion. (Se Borum



ÄKTA MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN 21

sid. 205—208 och där anförd litteratur.) En rad jurister har
bl. a. under åberopande att ÆL II § 16 nämner makes arvin-
gar som berättigade att vid andra makens död taga hälften
av det behållna boet men icke nämner fordringsägarna häv-
dat, att död makes fordringsägare icke har någon rätt till
den efterlevande makens egendom. Borum avvisar denna tolk-
ning och erinrar att den skulle avvika från vad som anses
gälla i de övriga nordiska länderna. (ÆL II § 16 st. 2 har
samma lydelse som GB 6 kap. 2 § 2 st.)

I detta sammanhang torde böra nämnas, att dansk rätt
kräver efterföljande godkännande av offentlig myndighet för
äktenskapsförord, som upprättas under äktenskapet och «hvor-
ved ejendele vederlagsfrit overdrages fra den ene ægtefælle
till den anden» (ÆL II § 36). Härunder inräknas även bl. a.
äktenskapsförord, varigenom egendom från bodel överföres
till særeje (Borum sid. 284). Av intresse i detta samman-
hang är frågan om och i vad mån myndigheten beaktar for-
dringsägarnas intressen, vilket i viss mån tycks vara fallet
(Borum sid. 282).

Norsk rätt torde ifråga om avstående från rätt vid bodel-
ning i anledning av makes död intaga samma principiella ställ-
ning som svensk rätt (Jmfr. Ektefelleloven § 37).

Av intresse i detta sammanhang är bestämmelsen i Ekte-
makeloven § 22 och dess tolkning. Enligt detta lagrum äger
makar jämväl under äktenskapet upprätta äktenskapsförord
som gör felleseie till særeie och varken där eller på annat håll
stadgas undantag för det fall att detta minskar fordrings-
ägares rätt vid gäldbunden makes död. Emellertid synes frå-
gan ej vara klar. I Arnholm sid. 227—228 utvecklas skälen
varför skuldsatt makes fordringsägare icke må behöva tåla
att den andra makens rådighetsdel av felleseiet göres till
særeie.

Vad slutligen beträffar finsk rätt framgår av lagtexterna
(ÄL §§41 och 104, Förordningen om gälds betalning vid
dödsfall samt om urarvgörelse av den 9 november 1868 § 28)
intet som anger att här skulle gälla andra principer än i svensk
rätt.
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I Sverige synes rättsläget klart men föga tillfredsställan-
de. Samma omdöme skulle gälla för finsk rätts del. I Norge
är man icke övertygad om make äger rätt att medverka till
ändringar i förmögenhetsordningen till fordringsägares för-
fång. I dansk rättspraxis är denna rätt beroende av myndig-
hets godkännande och slutligen har man å andra sidan där
— såvitt jag förstår felaktigt — varit inne på att tolka gäl-
lande rätt så att makes fordringsägare vid hans död icke
skulle ha någon rätt i andra makens egendom. Jag förmodar
att det är det sakligt otillfredsställande i situationen som
föranlett den norska och danska ovissheten om vad egentligen
skall gälla. Det synes som om skyddet för fordringsägare ifråga
om makes rätt att utbekomma egendom av andra maken byg-
ger på tankegångar från äldre förmögenhetsordning, som
icke hör hemma i den nuvarande, där fordringsägarna som
kreditbas har att räkna med vardera makens giftorätts-
gods. Det är tydligen icke tillfredsställande att, såsom
klart gäller Sverige, makarna nu ända t. o. m. dagen före
ena makens död har full avtalsfrihet beträffande förmö-
genhetsordningen men att efterlevande maken resp. avliden
makes arvingar därefter icke skulle kunna avstå från gif-
torättsdelning utan fordringsägarna vara berättigade på-
fordra sådan. Lösningen synes mig vara att söka icke i en
inskränkning av avtalsfriheten utan tvärtom i slopandet av
fordringsägarnas rätt att påfordra bodelning för att erhålla
egendom, som dessförinnan icke svarat för gälden och som
utan deras hörande kunnat avtalsvis undantagas från sådant
gäldsansvar även för framtiden.

Problemet gäller även vid bodelning i anledning av bo-
skillnad samt hem- och äktenskapsskillnad. Se härom nedan
sid. 29—30.

c. Vid hemskillnad och äktenskapsskillnad.

Vid bodelning i anledning av hemskillnad och äktenskaps-
skillnad gäller i svensk rätt hälftendelning med följande un-
dantag :

1. Vardera maken har samma rätt som efterlevande ma-
ken vid makes frånfälle att från delningen undantaga honom
tillhöriga kläder m. m. (GB 13 kap. 4 §) Se ovan sid. 14.
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2. Under förutsättning att domstol dömt till hemskillnad
på grund av skuld, närmare beskriven i lagen, å den andra
makens sida, kan make av domstol tillerkännas rätt att av
giftorättsgodset uttaga nödigt bohag ävensom arbetsredskap
och andra lösören, som erfordras till fortsättning av hans
näring, även om den andra makens lott därigenom skulle lida
inskränkning. (GB 11 kap. 22 § och 23 § 2 st.)

3. Till betalning förfallet skadestånd enligt GB 11 kap.
24 § skall utgå av vad vid bodelningen tillkommer make utöver
egendom till täckning av hans skulder (GB 13 kap. 10 §).

GB 11 kap. 24 § 1 och 2 st. lyder sålunda:
«Sker äktenskapsskillnad på grund av ena makens förhållande,

varigenom han grovt kränkt den andre, eller efter hemskillnad,
som vunnits på grund därav att ena maken grovt åsidosatt sina
plikter mot den andre, njute denne skadestånd, efter vad med av-
seende å makarnas förmögenhetsförhållanden och övriga omstän-
digheter prövas skäligt.

Skadestånd må sättas att utgå på en gång eller å särskilda
tider.»

Enligt förarbetena skall, när domstolen efter fritt skön
utmäter ersättningen, situationen tagas i betraktande i hela
sin vidd och avseende skall fästas vid skada ej blott av ekono-
misk utan även av ideell natur. I den fråga som här är av
intresse uttalas i Westring sid. 225, att regeln bland annat
innebär ett «korrektiv mot det obilliga resultat, som eljest
skulle vid skillnad, till vilken ena maken huvudsakligen bär
skulden, kunna uppkomma i sådana fall, då andra maken
infört giftorättsgods till överstigande värde; skadeståndet
kan utmätas så, att det innefattar gottgörelse för förlust
som till följd av den genom skillnaden förorsakade bodelnin-
gen drabbar den kränkta makens införda förmögenhet».

4. Samma som om skadestånd gäller till betalning förfallet
underhållsbidrag, som make enligt GB 11 kap. 26 § har att
en gång för alla utgiva till andra maken (GB 13 kap. 10 §).

Bestämmelsen härom i GB 11 kap. 26 §, som ger regler
om underhåll till frånskild make, lyder: «Bidraget kan, så-
framt den underhållsskyldiges förmögenhetsförhållanden och
omständigheterna i övrigt därtill föranleda, bestämmas till
visst belopp, som den underhållsskyldige har att en gång för
alla utgiva till den underhållsberättigade.»

14
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I den fråga som här är av intresse uttalas i Westring sid.
228, att man med underhåll till visst belopp en gång för alla,
likasom med skadeståndsregeln, avsett bland annat att före-
komma obilliga följder av den lika delningen och att om «t. ex.
hustrun infört och alltjämt under sin förvaltning har en för-
mögenhet tillräcklig att trygga hennes framtida underhåll,
men hon i följd av skillnaden skulle få avstå en del därav
till mannen, som kanske varit vållande till skillnaden, är det
med billigheten överensstämmande, att hustrun i större eller
mindre utsträckning får såsom underhållsbidrag behålla vad
av hennes egendom skulle vid bodelningen falla på mannens
lott.»

Reglerna om vederlag (GB 13 kap. 5—11 a §§) upptages
icke; deras syfte är i realiteten en hälftendelning.

Vid antagandet år 1920 av den nuvarande förmögenhets-
ordningen höjdes varnande röster mot den lika delningen även
vid skilsmässa och uttrycket användes att den kunde fresta
till att «skilja sig till pengar». Under utarbetande av lagför-
slaget hade man som alternativ till den lika delningen vid
skilsmässa övervägt återgångsdelning. Man hade stannat för
den lika delningen «främst därför att en skillnad principiellt
bör äga verkan endast för framtiden» (Lagberedningens för-
slag till giftermålsbalk m. m. sid. 229).

Av de äktenskap som upplöstes år 1920 upplöstes 5 %
genom skilsmässa — återstående 95 % hade varit livsvariga.
Frågan om den lika delningen vid skilsmässa hade alltså då
icke betydelse annat än i rena undantagsfall. I dessa hoppa-
des man i allmänhet kunna förebygga stötande verkningar
av den lika delningen genom de ovan under 2.—4. angivna
korrektiven. Läget har nu blivit ett annat. Skilsmässorna
har hela tiden som gått ökat. Av de äktenskap som upp-
löstes åren 1950 och 1951 hade endast 78 resp. 77 % varit
livsvariga — återstående 22 resp. 23 % upplöstes genom skils-
mässa.

Hälftendelningsnormen, som skapats med tanke på det
livsvariga äktenskapet, kommer genom den höga skilsmässo-
frekvensen att i avsevärd utsträckning tillämpas på situa-
tioner, som ter sig mer eller mindre olika den då ett äkten-
skap upplöses genom ena makens död.
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Följande uppställningar visar ifråga om skilsmässorna
under år 1950 äktenskapets varaktighet, hustruns ålder vid
skilsmässan samt förekomsten av barn.

Uppställningen visar bl. a. att 25,9 % av skilsmässorna
kommit till stånd innan äktenskapet varat 5 år, att äkten-
skapet varat mindre än 10 år i 58,3 % av fallen, att i 52,5 %
av fallen hustrun vid skilsmässan var under 35 år samt att
makarna hade barn i 67,3 % av skilsmässorna.

1950 års skilsmässor fördelar sig på följande lagrum:

11:3 (efter föregående
hemskillnad)

I 11:4 (3 års särlev-
| nad på grund av

söndring)

11:7,8
(tvegifte

ell. äkten-
skaps-
brott)

Övriga
lagrum S:a

Antal : 6.386
% av samtliga 79,9

534
6,7

795
9,9

276 7.991
3,5 100,0

Av skilsmässorna under år 1950 kom sålunda 79,9 % till
stånd efter hemskillnad, 6,7 % efter 3 års särlevnad på
grund av söndring, 9,9 % under åberopande av äktenskaps-
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brott (från tvegifte kan bortses statistiskt sett) under det
att skilsmässorna av andra grunder utgjorde tillsammans
endast 3,5 %.

Med hjälp av de ovan under 2.—4. angivna undantagsbe-
stämmelserna kan obilliga verkningar av den lika delningen
rättas, men endast inom ett visst begränsat tillämpningsom-
råde : 2. och 3. förutsätter kvalificerad skuld och 4. förutsätter
en viss underhållsbehovssituation.

Ifråga om tillämpningen av den i 2. angivna regeln, som
har avseende endast å små bon, kan nämnas, att regeln i så
måtto fått betydelse i rättslivet, att makar ofta frivilligt kom-
mer överens om en sådan avvikelse från den lika delningen
och då även oberoende av skuld. För makarna själva framstår
det ofta som självklart att en hustru med vårdnad om minder-
åriga barn eller en äldre underhållsbehövande hustru skall få
behålla ett enkelt hem, från vilket mannen tager de lösören
som har personligt värde för honom. Vissa formella bestäm-
melser, som jag här ej går in på, är så avfattade, att det är
besvärligt att få regeln tillämpad mot make, som ej gör upp
godvilligt.

Det vanligaste exemplet på skadestånd torde vara det på
grund av äktenskapsbrott. Äktenskapsbrott anses enligt dom-
stolspraxis som regel utgöra grov kränkning, föranledande
skadeståndsskyldighet. Undantagsfallen kan avse t. ex. äkten-
skapsbrott, begånget under särlevnad på grund av söndring.
Även skadestånd, utdömt vid äktenskapsskillnad efter hem-
skillnad som vunnits på grund av grovt åsidosättande av plik-
ter, har sin praktiska betydelse, ehuru här den skadestånds-
berättigade nog stundom åsamkas rättsförlust dels genom att
skadeståndet ej kan utdömas redan i anledning av hemskill-
naden, då bodelning skall ske, dels också genom att make ej
alltid inser att han enligt vår domstolspraxis måste ha en
hemskillnad enligt det lagrum (GB 11 kap. 2 § 1 st.), som
handlar om åsidosättandet av plikter, för att kunna få ska-
destånd vid äktenskapsskillnaden.

Vad beträffar bestämmandet av skadeståndet för att före-
bygga obilliga verkningar av den lika delningen torde rätts-
fallet NJA 1948 s. 265 vara av intresse. I fallet dömde en
majoritet på 3 justitieråd av 5 till äktenskapsskillnad på grund



ÄKTA MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN 27

av hustruns äktenskapsbrott. Mannen ägde enligt uppgift —
förutom enskild egendom till ett belopp av 337 000 kronor —
behållet giftorättsgods till ett värde av 1100 000 kronor samt
hustrun behållet giftorättsgods till 100 000 kronors värde. På
grund av att två justitieråd ansåg det ej vara styrkt att äkten-
skapsbrott blivit begånget kom endast tre justitieråd att del-
taga i prövningen av skadeståndsfrågan. Av dem bestämde
två justitieråd, enligt vilkas mening domen avfattades, ska-
deståndets belopp till vad av hustruns hälft av makarnas
behållna giftorättsgods översteg summan av 200 000 kronor
och det belopp vartill värdet av hennes eget behållna gifto-
rättsgods uppgick. Hustrun fick alltså behålla sitt eget gifto-
rättsgods jämte 200 000 kronor. Skadeståndet motsvarade
300 000 kronor. Ett justitieråd ville bestämma skadeståndet
till vad av hennes hälft av makarnas behållna giftorättsgods
översteg 200 000 kronor — hustrun skulle alltså enligt denna
mening endast få 200 000 kronor.

Av de rättsfall från Högsta Domstolen, som i senaste lag-
boken finnes anmärkta under GB 11 kap. 24 §, är detta det
enda, som visar skadeståndets användande som korrektiv mot
den lika delningen. Dock torde åtskilliga sådana avgöranden
av olika domstolar föreligga, så att man kan säga att dom-
stolspraxis följt anvisningarna i förarbetena att anlita skade-
ståndet som korrektiv mot den lika delningen. Ej sällan tas
sikte direkt på bodelningen så att skadeståndet i domen bestäm-
mes t. ex. så att vardera maken får behålla sitt giftorätts-
gods.

På grund av att anvisningarna i förarbetena endast är
allmänt hållna och då allmänt kända prejudikat för olika
situationer saknas, är det ganska ovisst vilka möjligheter skade-
ståndsskyldigheten erbjuder att justera hälftendelningen. Skade-
ståndsskyldigheten som förutsättning för att man skall ha
rätt till jämkning ifråga om den lika delningen nödvändiggör
dessutom stundom ett icke tilltalande utforskande om äkten-
skapsbrott föreligger.

Äktenskapsbrott åberopas i Sverige som skilsmässogrund
relativt sällan — i cirka 10 % av fallen. Emellertid förekom-
mer att äktenskapsbrott föreligger erkänt eller bevisat utan
att officiellt åberopas — i stället anlitas hemskillnadsvägen;
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då kan avtal med skadestånd korrigerande hälftendelningen
ha träffats.

Av de rättsfall, som i den senaste lagboken finnes anteck-
nade under GB 11 kap. 26 §, avser ett, nämligen NJA 1940: 71,
underhåll till visst belopp en gång för alla: En sinnessjuk
man fick vid dom å skillnad i äktenskap i viss utsträckning
såsom underhållsbidrag behålla vad av hans giftorättsgods
skulle vid bodelningen falla på hustruns "lott. (Mannen hade
giftorättsgods å c:a 12 600 kr., hustrun å c:a 5 400 kr.;
mannen fick behålla 11000 i stället för 9 000 kr.) Några
vägledande domstolsavgöranden i övrigt känner man icke
mera allmänt till. Då engångsunderhåll ej ofta i och för sig
synes lämpligare än periodiskt underhåll, torde denna möjlig-
het för domstolarna att korrigera hälftendelningen ha en be-
gränsad räckvidd även i de fall då underhållsbehov förelig-
ger eller genom bodelningen uppstår för den make, som får
dela med sig.

Vid godvilliga uppgörelser sker ibland en naturlig «kvitt-
ning» mellan giftorättsanspråk och underhållsskyldighet. Om
maken A med de större tillgångarna tillika är i behov av eller
genom en hälftendelning skulle bliva i behov av underhåll,
har A vissa förutsättningar att få B att avstå från anspråk
i A:s egendom i den mån B:s underhållsskyldighet härigenom
skulle öka. För en sådan «kvittning» spelar det periodiska
underhållet liksom engångsunderhållet roll.

Klart torde vara att en hälftendelning kan te sig obillig
eller omotiverad även i andra fall än de för vilka GB anvisat
de ovan angivna korrektiven. Fallen är icke lätta att fixera
men vissa konturer för en giftorättens svaga zon vid skils-
mässor torde kunna dragas. För små bon kan tillämpningen
av hälftendelningsprincipen leda till att ett enkelt hem brytes
upp i fall där det syns böra bevaras orubbat. Med utgångs-
punkt från giftorättsordning torde det framstå som riktigt,
att makarna vid skilsmässa i allmänhet delar lika den egen-
dom, som skulle delas lika även vid återgång av äktenskapet,
nämligen vad de under äktenskapet förvärvat på annat sätt
än genom arv, testamente eller gåva. I ett avsevärt antal fall
av skilsmässor finns endast egendom, som makarna förvar-
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vat under äktenskapet på annat sätt än genom arv, testamente
eller gåva och något skäl för avvikelser från hälftendelningen
synes ej föreligga. Däremot torde under diskussion böra
ställas om hälftendelningen bör gälla undantagslöst ifråga
om vad make infört vid äktenskapets ingående eller under
äktenskapet erhållit genom arv, testamente eller gåva. Ifråga
om dessa slag av tillgångar synes, om barn saknas i ett kort-
varigt äktenskap, hälftendelningen ej sällan te sig svagt moti-
verad, svagare ju kortare tid äktenskapet varat och i en del
fall obillig. Tillvaron av barn i äktenskapet kan göra att
hälftendelningen av nu ifrågavarande slag av egendom ter sig
antingen bättre eller sämre motiverad. Skulle den make, som
har vårdnaden om barnen, i regeln hustrun, få egendom genom
hälftendelningen, ter sig detta ofta för barnens skull berät-
tigat. Gifter mannen om sig, blir det ofta dåligt beställt med
arvsrätten för barnen i det tidigare äktenskapet — en del av
mannens kapital blir säkerställt åt barnen genom vad deras
moder får på grund av hälftendelningen vid skilsmässan. Däre-
mot kan hänsynen till barnen tala emot att den make, som har
vårdnaden om barnen, skulle få dela med sig genom en hälf-
tendelning.

En redan vid äktenskapets ingående ägd eller under äkten-
skapet ärvd tillgång kan användas på sådant sätt att en
hälftendelning hindrar ägaren i hans förvärsverksamhet; en
jordbrukare t. ex. kan för hälftendelningens skull bliva tvun-
gen att realisera sin ärvda fastighet, å vilken han har sin
utkomst.

Har arv, testamente eller gåva erhållits under den närma-
ste tiden före hem- eller äktenskapsskillnadsdomens laga
kraftvinnande framstår det ofta otillfredsställande att sådan
egendom ingår i hälftendelningen.

I samband med genomgång av likadelningen vid hem- och
äktenskapsskillnad synes böra beaktas, att makes möjlighet att
frivilligt avstå från rätt vid bodelning begränsas av GB 13
kap. 14 §, som hindrar make att avstå från rätt till förfång
för sina fordringsägare. Av den redogörelse jag lämnat ovan
sid. 19—22 i samband med frågan om den lika delningen vid ena
makens död framgår att make under äktenskapet kan genom
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äktenskapsförord medverka till ändringar i förmögenhets-
ordningen utan att detta anses innebära en kränkning av for-
dringsägarnas rätt. Om vid hem- eller äktenskapsskillnad make
som är skuldsatt önskar avstå från sin rätt i andra makens
egendom kan det därför i praktiken ordnas så, att makarna
upprättar ett äktenskapsförord, varigenom den andra makens
giftorättsgods görs till enskild egendom, och inregistrerar för-
ordet innan domen å hem- eller äktenskapsskillnad vunnit
laga kraft. Att på det rent tekniska förfarandet skall bero vad
man kommer till för materiellt resultat synes icke tilltalande.
Den sakkunnige kan ordna så, att åsyftat resultat uppnås,
under det att den mindre forfarne misslyckas.

I Danmark gäller följande undantag från hälftendelningen.
1. Vardera maken har rätt att från delningen undantaga

honom tillhöriga kläder m. m. (Skifteloven § 70). Regeln
motsvarar den som finns i GB 13 kap. 4 §.

2. När en make uppnått hemskillnad (separation) enligt
ÆL 1 § 53 st. 1. (grov försummelse av underhållsskyldighet
m. m.), kan han om boet är av ringa värde tilldelas rätt att
av boet uttaga bohag, arbetsredskap och annat lösöre i den
omfattning han synes behöva för att kunna upprätthålla hem-
met, även om därvid tillfaller honom mer än som motsvarar
hans andel i boet. (Skifteloven § 66 st. 2.)

Rätten, som ungefär motsvarar rätten enligt GB 11 kap.
22 §, förekommer icke såsom i Sverige även vid äktenskaps-
skillnad.

3. Regeln i ÆL I § 67 om skadestånd (godtgörelse) och
i Skifteloven § 70 a om detsammas utgående vid bodelning
(skifte) har samma materiella innehåll som motsvarande
svenska bestämmelser (GB 11 kap. 24 §, 13 kap. 10§).

Skadeståndet är avsett att kunna användas bl. a. som ett
korrektiv mot obilliga resultat av den lika delningen. (Borum
sid. 145.)

4. Dansk rätt saknar motsvarighet till GBs bestämmel-
ser om underhåll med visst belopp en gång för alla.

5. Beträffande skilsmässa i anledning av makes försvin-
nande ges en undantagsregel, vilken dock här förbigås.

Även i Danmark har skilsmässorna under de senaste år-
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tiondena ökat. Av de äktenskap som upplöstes åren 1950 och
1951 hade endast 71 resp. 72 % varit livsvariga — de åter-
stående 29 resp. 28 % upplöstes genom skilsmässa. Till jäm-
förelse kan nämnas, att år 1920 i Danmark upplöstes 8 % av
äktenskapen genom skilsmässa, återstående 92 % hade varit
livsvariga.

Följande uppställningar visar ifråga om skilsmässorna under
år 1951 äktenskapets varaktighet, hustruens ålder vid skilsmäs-
san samt förekomsten av barn:

Äktenskapets ålder: % av
samtliga

Kvinnans ålder
vid skilsmässan

% av
samtliga

Uppställningen visar bl. a. att 32 % av skilsmässorna kom-
mit till stånd innan äktenskapet varat 5 år, att äktenskapet
varat i mindre än 10 år i 52 % av fallen, att i 57 % av fallen
hustrun vid skilsmässan var under 35 år samt att makarna
hade barn i 61 % av skilsmässorna.

1951 års skilsmässor fördelar sig på följande lagrum:
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Av skilsmässorna under år 1951 kom sålunda 50,5 % till
stånd efter hemskillnad, 45,9 % under åberopande av äkten-
skapsbrott, under det att skilsmässorna av andra grunder ut-
gjorde tillsammans endast 3,6 %.

Obilliga verkningar av den lika delningen kan rättas med
hjälp av undantagsbestämmelserna under 2., tillämplig endast
vid hemskillnad, och 3., tillämplig endast vid äktenskapsskill-
nad, båda förutsättande kvalificerad skuld. Av uppgiften
ovan att år 1951 cirka 46 % av skilsmässorna kom till stånd
på grund av åberopat äktenskapsbrott, skulle en svensk jurist
förmoda att skadeståndet kunde ha avsevärd praktisk bety-
delse som korrektiv mot hälftendelningen. Så tycks emeller-
tid icke vara fallet. Domstolspraxis har nämligen varit myc-
ket restriktiv ifråga om skadestånd, som utdömts endast då
särskilt graverande omständigheter förelegat. (Borum sid.
145.) Som graverande omständighet har ansetts att otrohet
med två andra kvinnor begåtts i makarnas sovrum (U 1929:
926), att mannen var otrogen med såväl makarnas eget som
hustruns föräldrars hembiträde (U 1933: 116), att mannen,
som varit otrogen, på offentliga ställen uppgivit en annan
kvinna som sin hustru (U 1940: 543).

Frågan om makes möjlighet att frivilligt avstå från rätt
vid bodelning till förfång för sina fordringsägare liksom frågan
huruvida skuldsatt make kan till förfång för fordringsägarne
genom äktenskapsförord göra den andra makens tillgångar
till enskild egendom har behandlats ovan sid. 20—21.

I Norge gäller följande undantag från hälftendelningen:
1. Vardera maken har rätt att från delningen undantaga

honom tillhöriga kläder (Skifteloven av 21. febr. 1930 § 48)
m. m. Regeln motsvarar den som finns i GB 13 kap. 4 §.
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2. När ena maken erhållit hemskillnad (separation) en-
ligt Ekteskapsloven § 42 st. 1. («vedvarende eller gjentagen-
de» försummelse av underhållsskyldigheten m. m.) eller äkten-
skapsskillnad efter dom på grund av förhållande, varigenom
andra maken grovt har kränkt honom, har han rätt att av
boet uttaga nödigt bohag, livsmedel, husdjur och får i viss
utsträckning samt till ett värde av tolvhundra kronor de red-
skap och andra lösören, som är nödvändiga för fortsättande
av hans näring även om härigenom hans lott overskrides.
Samma gäller bruksrätten till makarnas byggnader, om de
synes nödvändiga till bostad åt den kränkta maken eller till
hans arbetsverksamhet. Likaså kan det bestämmas, att den
kränkta maken skall ha rätt att ensam inträda i löpande
hyreskontrakt, även om kontraktet är upprättat i den andra
makens namn. (Ekteskapsloven § 54 st. 2.)

Rätten är som synes betydligt mera omfattande än den
närmast motsvarande enligt GB 11 kap. 22 §.

3. Vid skilsmässa på grund av äktenskapsbrott har den
make, som begärt skilsmässa, rätt att kräva delning enligt
Ekteskapsloven § 37, om det i följd av äktenskapsbrottet fötts
ett barn, som enligt lag är arvsberättigat efter den skyldige
maken och som är i livet då skilsmässosaken «blir reist».
(Ekteskapsloven §54 st. 3). Delningen innebär delning som
vid återgång (omstötelse). Denna regel förekommer endast
i norsk rätt.

4. «Også ellers kan det når hertil finnes grunn» bestäm-
mas, att boet skall delas enligt Ekteskapsloven § 37 eller att
ena maken skall ha en eller flera av de rättigheter, som be-
handlas i § 54 st. 2. (Ekteskapsloven § 54 st. 4). Regeln före-
kommer endast i norsk rätt.

5. Den make, som ensam har vårdnaden om barnen, har
rätt att av det behållna boet undantaga de föremål som ma-
karna har förvärvat för barnens bruk (Ekteskapsloven § 54
st. 5). Regeln förekommer endast i norsk rätt.

6. Vid äktenskapsskillnad efter dom på grund av «for-
hold» varigenom den ena maken grovt har kränkt den andra,
kan denne tillerkännas «erstatning for det formuestap, som
han måtte lide ved skilsmissen» samt «opreisning for den
ved krenkelsen lidte tort og annen skade av ikke økonomisk
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art». «Erstatning» och «opreisning» avpassas efter billighet
med hänsyn till den ådagalagda skulden och omständigheterna
i övrigt (Ekteskapsloven § 55, Skifteloven § 57). De båda
instituten har sin gemensamma motsvarighet i skadestånd
enligt GB 11 kap. 24 §, som dock kan utgå även om äkten-
skapsskillnad föregåtts av hemskillnad.

7. Skuld, som ena maken ådragit sig «efter at det er frem-
satt begjæring om eller reist søksmål til separasjon eller skils-
misse», tas icke i betraktande vid skiftet. Vad make förvär-
var efter samma tidpunkter eller sedan samlivet är hävt blir
hans enskilda egendom (Ektefelleloven § 43). Regeln före-
kommer endast i norsk rätt.

8. Norsk rätt saknar motsvarighet till GBs bestämmel-
ser om underhåll med visst belopp en gång för alla.

Även i Norge har skilsmässorna under de senaste årtion-
dena ökat. Av de äktenskap som upplöstes år 1950 hade en-
dast 83 % varit livsvariga — återstående 17 % upplöstes
genom skilsmässa. Till jämförelse kan nämnas, att år 1920
i Norge upplöstes 6 % av äktenskapen genom skilsmässa,
återstående 94 % hade varit livsvariga.

Följande uppställning visar ifråga om skilsmässorna un-
der år 1950 äktenskapets varaktighet samt förekomsten av
barn

Uppställningen visar bl. a. att 19,8 % av skilsmässorna
kommit till stånd innan äktenskapet varat 5 år, att äkten-
skapet varat mindre än 10 år i 51,4 % av fallen samt att
makarna hade barn i 68,8 % av skilsmässorna.
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Någon uppgift angående skilsmässornas fördelning på
olika lagrum har jag icke erhållit, däremot en uppgift att år
1950 antalet separationer var 1941 och antalet skilsmässor
2323.

Obilliga verkningar av den lika delningen kan rättas med
hjälp av undantagsbestämmelserna under 2.—7. här ovan. De
som angivas under 2., 3. och 6. förutsätter den kvalificerade
skuld, som där närmare anges, varemot reglerna under 4., 5.
och 7. icke förutsätter skuld.

Om regeln under 4. uttalar Arnholm sid. 284 följande:
«Her har man en sikkerhetsventil, slik at man kan unngå
den urimelighet som det undertiden ville innebære om ekte-
fellene ubetinget skulle dele likt ved separasjon og skilsmisse
det som i virkeligheten er så lite feiles under regulært ekte-
skap; særlig er det grunn til å bruke regelen når ekteskapet
har vært meget kortvarig og den ene ektefelle har brakt inn
vesentlig større formue enn den annen (* * * * *).
Men selv om loven gir en meget høy grad av frihet, må man
ikke glemme at likedelingen er lovens utgångspunkt. Det skal
særlige grunner og vektige grunner til for å bruke regelen
i § 54, fjerde ledd. Men man behøver altså ikke å søke grun-
nen i slett forhold hos den ektefelle det går ut over.»

Den under 6. omförmälda rätten till «erstatning» synes
efter lagtexten att döma vara avsedd att användas som kor-
rektiv mot hälftendelningen. Jag saknar uppgift om dom-
stolpraxis i frågan.

Make äger icke rätt att avstå från rätt vid bodelning till
förfång för sina fordringsägare. Frågan huruvida skuldsatt
make kan till förfång för fordringsägarna genom äktenskaps-
förord göra den andra makens tillgångar till enskild egendom
har behandlats ovan sid. 22 (Ektefelleloven § 37).

I Finland gäller följande undantag från hälftendelningen.
1. Enligt Äl § 91 har vardera maken rätt att från delnin-

gen undantaga honom tillhöriga kläder m. m. Regeln mot-
svarar den som finns i GB 13 kap. 4 §.

2. Under förutsättning att det dömts till hem- eller äkten-
skapsskillnad på grund av att ena maken genom sitt förhål-
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lande grovt kränkt andra maken eller missbrukat rusgivande
medel har andra maken enligt ÄL § 103 a st. 2 samma rätt
att uttaga nödigt bohag samt arbetsredskap m. m., som stad-
gas i GB 11 kap. 22 § och 23 § 2 st.

3. Om det domes till äktenskapsskillnad på grund av
äktenskapsbrott eller eljest i följd av ena makens förhållande
varigenom han grovt kränkt andra maken, må rätten «upphäva
eller inskränka den skyldiges rätt att vid avvittring på grund
av giftorätt erhålla egendom, som tillhör andra maken». Sam-
ma skall gälla då avvittring äger rum med anledning av hem-
skillnadsdom, som vunnits på talan av andra maken på grund
av förhållande, som innebär grov kränkning (ÄL § 78 st. 3).

ÄL innehåller bestämmelser om skadestånd (§78 st. 1
och 2) samt underhåll att utgå på en gång (§79 st. 2). Skade-
ståndet behöver ej anlitas som korrektiv mot den lika del-
ningen, eftersom bestämmelsen i § 78 st. 3 innebär ett sär-
skilt institut med denna uppgift. Däremot kan underhållet
att utgå på en gång, eftersom det icke förutsätter skuld, ha
en uppgift att fylla. (Angående dess begränsade praktiska
betydelse i Sverige, se ovan sid. 28).

Följande uppställning visar ifråga om skilsmässorna un-
der år 1950 äktenskapets varaktighet, hustruns ålder vid
skilsmässan samt förekomsten av barn.
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Uppställningen visar bl.a. att 33 % av skilsmässorna kommit
till stånd innan äktenskapet varat 5 år, att äktenskapet varat
mindre än 10 år i 60,5 % av fallen, att i 49,3 % av fallen hustrun
vid skilsmässan var under 35 år samt att makarna hade barn
i 63,6 % av skilsmässorna.

Även i Finland har skilsmässorna under de senaste årtion-
dena ökat. Av de äktenskap som upplöstes år 1951 hade
endast 81 % varit livsvariga — återstående 19 % upplöstes
genom skilsmässa. Till jämförelse kan nämnas, att år 1920
i Finland upplöstes 3 % av äktenskapen genom skilsmässa,
återstående 97 % hade varit livsvariga.

1950 års skilsmässor fördelar sig på följande lagrum i
äktenskapslagen:

Obilliga verkningar av den lika delningen kan rättas med
hjälp av undantagsbestämmelserna under 2. och 3., av vilka
2. förutsätter grov kränkning eller missbruk av rusgivande
medel och 3. förutsätter äktenskapsbrott eller eljest grov
kränkning. Båda bestämmelserna gäller även vid hemskillnad.
Av uppgiften ovan framgår att år 1950 c:a 20 % av äkten-
skapsskillnaderna kom till stånd på grund av äktenskapsbrott
och ytterligare c:a 15 % under åberopande av sådana lagrum
att grov kränkning kan förmodas föreligga. Möjlighet att
förhindra obilliga verkningar av hälftendelningen synes där-
för föreligga i en avsevärd del av hem- och äktenskapsskill-
naderna. Från Finland uppges, att bestämmelserna i praktiken
knappast fått avsedd betydelse.
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Makes möjlighet att frivilligt avstå från rätt vid bodel-
ning begränsas av ÄL § 104, som hindrar make att avstå från
sådan rätt till förfång för sina fordringsägare. Av lagtexten
framgår intet hinder mot att saken, såsom i Sverige kan göras
(se ovan sid. 29—30), ordnas så att den skuldsatta maken
genom äktenskapsförord medgiver att den andra makens egen-
dom göres till enskild egendom.

Vid redogörelsen för de praktiska verkningarna i Sverige
av den lika delningen vid hem- och äktenskapsskillnad har
jag påvisat otillfredsställande resultat i vissa fall. Att sådana
kan uppstå torde vara allmänt erkänt. Det torde därför
vara klart att det är av intresse att diskutera delningsfrågan
de lege ferenda.

Enligt en uppfattning är det ett fel hos giftorättssystemet
som sådant att det vid skilsmässor kan leda till olämpliga
resultat; en förmögenhetsordning som kunde passa bättre för
skilsmässor efterlyses. Förmögenhetsordningen måste emel-
lertid i första hand passa det livsvariga äktenskapet. Att ett
äktenskap upplöses genom skilsmässa betecknar — den höga
skilsmässofrekvensen till trots — en avvikelse från normalfal-
let. Såsom ovan (sid. 9) framhållits måste jag vid frågans dis-
kussion de lege ferenda av utrymmesskäl utgå ifrån den
gällande förmögenhetsordningen. Med en sådan utgångs-
punkt får man lita till vissa undantagsregler ifråga om del-
ningen vid hem- och äktenskapsskillnad. Vid GBs till-
komst diskuterades möjligheten att generellt föreskriva åter-
gångsdelning vid hem- och äktenskapsskillnad, och åtskil-
liga torde nu anse att lösningen är att finna i denna delnings-
grund. Denna regel, generellt tillämpad, skulle emellertid, så
vitt jag förstår, ofta verka slumpartad och ge resultat, som
icke vore tillfredsställande och som särskilt skulle drabba
hustrun och makarnas barn. Ena makens arv, erhållet i bör-
jan av äktenskapet, kan ha förbrukats för makarnas uppe-
hälle då, under det att andra makens arv, erhållet senare,
finns i behåll. Med hänsyn till ena makens arv kan makarna
ha underlåtit att göra de besparingar eller taga de försäkrin-
gar, som eljes skulle skett till tryggande av försörjningen på
äldre dagar. Ju längre äktenskapet varat och ju längre tid
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t. ex. ett arv ingått i familjens ekonomi desto mer omotiverad
torde en återgångsdelning te sig och torde dessutom, om
äktenskapet varat i åtskilliga år, ofta vara besvärlig att
genomföra rent tekniskt sett.

Tydligen passar varken den lika delningen eller återgångs-
delningen som undantagslös regel. Då en övergång till åter-
gångsdelning alltså ej löser problemet, synes mig det naturliga
vara att utgå från att likadelningen av all egendom bibehålies
som huvudprincip även vid hem- och äktenskapsskillnad men
att denna huvudprincip utbygges med undantagsregler för
fall där sådana kan anses påkallade.

Skadeståndet och underhållet i ett för allt synes i klar-
hetens intresse böra befrias från den extra funktion de nu
har som korrektiv mot den lika delningen. Naturligtvis vore
det i rättssäkerhetens intresse bra om de fall där avvikelser
från den lika delningen synes böra ske kunde regleras genom
en mekaniskt verkande bestämmelse. Så varierande som fal-
len kan vara, torde detta dock vara omöjligt. Domstols-
prövning torde vara nödvändig men kunna ske efter vissa
angivna linjer. Den undantagsregel som nu finns, avseende
små bon, torde kunna ingå i en allmän bestämmelse. Vid
sökande efter lösningen torde de nuvarande norska och finska
lösningarna vara av intresse. I Norge kan domstol oberoende
av skuld bestämma om återgångsdelning eller vissa andra
mindre avvikelser från hälftendelningen. Enligt den finska
regeln, som dock förutsätter skuld, kan domstol upphäva eller
inskränka makes rätt till andra makens egendom.

För frågan de lege ferenda om avstående från rätt vid
bodelning gäller vad som anförts ovan sid. 22 og 29—30.

d. Vid boskillnad.

De nordiska äktenskapslagarna, med undantag för den
finska lagen, upptager bestämmelser om boskillnad, varigenom
giftorättsgemenskapen avvecklas under bestående äktenskap.
I samliga tre länder gäller vid bodelning i anledning av bo-
skillnad hälftendelning utan annat undantag än att vardera
maken har rätt att från delningen undantaga honom tillhöriga

15
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kläder m. m. (GB 13 kap. 4 §; Danska Skifteloven 70 §; Nor-
ska Skifteloven § 48).

De institut, med hjälp av vilka i vissa fall obilliga verk-
ningar av den lika delningen kan justeras vid hem- och äkten-
skapsskillnad, äger med ett undantag för Norges del icke
någon motsvarighet vid bodelning i anledning av boskillnad.
(Om den norska undantagsregeln se sid. 54 nedan). Om ma-
kes möjlighet att frivilligt avstå från rätt gäller samma som
vil hemskillnad och äktenskapsskillnad. (Se ovan sid. 29—30).
Själva boskillnadsinstitutet diskuteras nedan sid. 53—56.

3. Lottläggningen vid bodelning.

Ifråga om lotternas utläggning vid bodelning såväl mellan
makar som i anledning makes död är huvudregeln i Sverige den,
att en var av makarna är berättigad att på sin lott erhålla den
till hans giftorättsgods hörande egendom han önskar. Samma
rätt gäller för död makes arvingar. Från denna princip gäller
två undantag:

1. vardera maken eller, om endera är död, den efterlev-
ande äger oavsett äganderättsförhållandena på sin lott be-
komma arbetsredskap och andra lösören, som erfordras för
fortsättande av hans näring, och

2. make är ifråga om viss egendom,' om denna egendom
i värde överstiger vad på hans lott belöper, berättigad att
bekomma densamma, om han lämnar penningar till fyllnad
av andra makens lott. Den egendom det här är fråga om är
fastighet, så ock annan egendom «som det av särskild anled-
ning kan vara av intresse för honom att behålla». För död
makes arvingar är denna rätt begränsad (GB 13 kap. 1 § 2 st.
och 13§).

I Danmark regleras lottläggningen av Skifteloven av den
30. nov. 1874. Där stadgas för bodelning i anledning av ma-
kes död, att den efterlevande maken har rätt att i pengar
lösa till sig hela boet, dvs. också den del den avlidne haft
rådighet över (§60). Den lottläggningsregel som ges för
bodelning mellan makar och som stadgar, att «den der har
indbragt en Genstand i boet er fortrinsberettiget til at erhol-
de den udlagt» (§ 65), tolkas i Borum sid. 211 så, att make
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bör ha rätt att lösa till sig hela sitt giftorättsgods (sin bodel)
under förutsättning att han kontant löser ut den andra ma-
ken. Från huvudregeln gäller beträffande lösören, erforder-
liga för makes näring, samma undantagsregel som i Sverige.

I Norge regleras lottläggningen av Skifteloven av 21. febr.
1930. Här är huvudregeln för bodelning mellan makar att make
har rätt att behålla vad han önskar av sina tilgångar under för-
utsättning att han ger kontant vederlag i den mån värdet över-
stiger hans lott. Härifrån gäller undantag i två avseenden. För
sin fasta egendom är make icke skyldig att erlägga lösen i kon-
tanter — den andra maken är skyldig att godtaga en fordran
med betryggande säkerhet och löpande med ränta. Ifråga om
lösören, som erfordras till fortsättande av makes näring, gäller
för denna make lösenrätt på i övrigt samma villkor som ifråga
om fastighet (§ 50). Vid bodelning i anledning av makes död
har efterlevande make rätt att lösa till sig hela boet och behöver
ej erlägga lösesumman kontant (§ 63).

I finsk rätt gäller vid bodelning såväl mellan makar som i
anledning av makes död principen att make har rätt att behålla
vad han önskar av sin egendom, blott han ger kontant veder-
lag i den mån värdet överstiger hans lott; samma rätt som till-
kommer make tillkommer jämväl hans arvingar. Enda undan-
taget gäller lösören, som erfordras till fortsättande av makes
näring. Dessa äger denne få på sin lott, såvida det kan ske utan
olägenhet för den make som äger lösörena (ÄL § 103).

I dansk och norsk rätt gäller olika lottläggningsregel vid
bodelning mellan makar och i anledning av makes död — i svensk
och finsk rätt gäller samma regel i båda fallen. I Sverige har
man funnit att den gällande lottläggningsregeln icke i allo funge-
rar tillfredsställande vid skilsmässa och vid dödsfall, då den av-
lidne efterlämnar bröstarvingar, som icke är gemensamma. Så-
dana fall spelar numera vida större roll än vid lagens tillkomst.
Man anser nu, att regeln i dessa fall kan ge otillfredsställande
och t.o. m. stötande resultat ifråga om sådana tilgångar som
lösören i hemmet, rätt till bostad och arbetslokal, livförsäk-
ringar m.m., ifråga om vilka makes behov istället synes böra
tillmätas betydelse. (Vid bodelning i anledning av hemskill-
nad och äktenskapsskillnad synes man vid behovsprövningen
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böra beakta icke bara makes egna behov utan även taga hän-
syn till de barn, som maken kan ha under sin vårdnad.)

Det kan tänkas att behovsprincipen i tillämpningen skulle
te sig besvärlig i jämförelse med nu gällande regler. Så torde
emellertid knappast vara fallet annat än då det endast är den
ena maken — i regel mannen — som äger alla tillgångarna,
men just i sådant fall framstår den nu gällande lottläggnings-
regeln som särskilt orimlig. I de fall då båda makarna har
inkomster har erfarenheten visat, att makarna — helt natur-
ligt — under äktenskapet ej tänker på att skilja på mitt och
ditt. Detta är särskilt framträdande ifråga om vissa vanliga
tillgångar anskaffade för familjens behov och försörjning.
Trots att båda makarna bidragit till en tillgång framstår ofta
endast en av dem som ägare ifråga om tillgången. Så kan vara
fallet med fastighet eller tomträtt, där lagfarten resp. inskriv-
ningen avgör vem som skall räknas som ägare, och ifråga om
bostadsrätt, där medlemsskapet i föreningen avgör ägande-
rättsfrågan. Samma kan vara fallet med livförsäkring, där
försäkringstagaren räknas som ägare, och med lösören i hem-
met, där avbetalningskontraktet eller den kvitterade räknin-
gen åberopas som stöd för den makens äganderätt.

Konstateras åter att makarna äger en tillgång gemensamt,
är genom prejudikat (NJA 1930 : 543) fastslaget, att lagen
den 30 september 1904 om samäganderätt är tillämplig ma-
karna emellan. Denna lag anvisar förvaltning av god man
och försäljning av tillgången å offentlig auktion, om sam-
ägarna ej kan enas. I sådant fall utgöres vardera makens
egendom av hans andel i den gemensamma egendomen och
GB:s lottläggningsregel avvecklar ej gemenskapen.

Såvitt jag kan finna sammanfaller området, där ägande-
rättsförhållandena ofta är ovissa eller sakligt sett missvisande
eller där samäganderätt gäller, med det för vilket delning
med hänsyn till behovet synes vara det lämpliga.

Vad beträffar hyresrätt vid hemskillnad och äktenskaps-
skillnad torde i samtliga länder numera gälla att den kan
tilldelas den make som bäst behöver den.
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4. Förvaltningssystemet,

Under denna rubrik ämnar jag behandla frågorna dels om
rådighet och gäldsansvar, dels ock om rättshandlingar mellan
makar, särskilt gåvor.

a. Rådighet och gäldsansvar.

Reglerna om förvaltningen av makarnas egendom bygger
på grundprincipen om vardera makens självständighet i för-
hållande till den andra maken. Självständigheten begränsas
av vissa undantag.

Enligt huvudregeln i svensk rätt råder vardera maken över
sitt giftorättsgods (GB 6 kap. 2 §). Till skyddande av andra
makens giftorätt gäller en allmän vårdnadsplikt, formulerad:
«Make vare pliktig så vårda sitt giftorättsgods, att det ej
otillbörligen minskas andra maken till förfång.» (GB 6 kap.
3 §). Därutöver gäller från huvudregeln om rådighet undan-
tag genom att makes samtycke fordras för visst förfogande
ifråga om två olika kategorier av egendom. Det ena undan-
taget avser fast egendom och tomträtt, beträffande vilken
egendom stadgas, att make ej må avhända sig eller med in-
teckning för gäld belasta egendomen utan att den andra maken
skriftligen med två vittnen samtyckt därtill (GB 6 kap. 4 §).
Det andra undantaget avser lösören, vilka ingår i det för
makarnas gemensamma begagnande avsedda bohaget eller
utgör andra makens nödiga arbetsredskap eller är avsedda
för barnens personliga bruk. Sådan egendom må make ej utan
andra makens samtycke avhända sig eller pantsätta (GB 6
kap. 5 §). För båda fallen gäller att kravet på samtycke icke
är absolut; rätten kan tillåta åtgärden, om skäl till vägran
finnes ej vara för handen (GB 6 kap. 6 §).

Att andra maken tillerkänts medbestämmanderätt ifråga
om avhändelse och intecknande för gäld av fast egendom har
motiverats med den väsentliga betydelse för familjens eko-
nomi som dessa rättshandlingar kan ha (Lagberedningens för-
slag till giftermålsbalk m.m. sid. 239).

Syftet med den andra undantagsregeln är att andra maken
skall åtnjuta skydd ifråga om den väsentliga del av hemmet,
som lösörena däri utgör.
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Den danska rätten har samma huvudregel ifråga om för-
valtningsrätten (ÆL II § 16), samma regel om allmän vård-
nadsplikt (ÆL II § 17) och samma undantagsregel ifråga om
lösören i hemmet (ÆL II § 19). Den danska undantagsregeln
beträffande fast egendom avser fastighet endast «saafremt
ejendommen tjener til familiens bolig, eller hvis ægtefæl-
lernes eller den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed er
knyttet til den» men avser i dessa fall icke endast avhändelse
och pantsättning utan även att sådan egendom «bortlejes eller
bortforpagtes, saafremt dette vil medføre, at den ikke længere
kan tjene til fælles bolig eller som grundlag for erhvervsvirk-
somheden». Samtycket behöver icke föreligga i någon viss
form (ÆL II § 18). Angående bestämmelsens tillämpning i
olika fall föreligger påfallande många rättsfall.

Liksom i svensk rätt kan makes samtycke i båda undan-
tagsfallen ersättas med tillåtelse av myndighet (ÆL II § 20).

Den norska rättens regler (Ektefelleloven §§ 12—19)
överensstämmer med den danska med två undantag:

Det ena avser regeln om fastighet, där samtycket enligt
norsk lag skall föreligga skriftligt.

Det andra undantaget utgör en utvidgning av medbestäm-
manderätten till att avse även «opsigelse av leilighet som tjener
til feiles bolig». (Den danska lov om leje upptager en mot-
svarande bestämmelse. (§ 110 st. 3).

Den finska rätten överensstämmer i stort sett med svensk
rätt (ÄL §§ 36—40).

Reglerna om makes medbestämmanderätt överensstämmer
i de nordiska länderna ifråga om skydd för lösören i hemmet
men går i övrigt isär. De svenska och finska lagarna skyddar
fast egendom och tomträtt på grund av dessa tillgångars
väsentliga betydelse för familjens ekonomi — bostad och
arbetslokal i fast egendom och tomträtt blir därmed i all-
mänhet skyddade.

För frågan om hur de svenska rådighetsreglerna fyller sin
funktion i praktiken är makars inbördes äganderättsförhållan-
den av betydelse. Å sid. 41—42 ovan har jag redogjort för hur
därmed är beställt. Där samägenderätt föreligger regleras ma-
karnas förvaltning av bestämmelserna i lagen om samägande-
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rätt, vilket synes mindre lyckligt. Ovissa eller missvisande ägan-
derättsförhållanden föranleder i rådighetsfrågan knappast nå-
gon olägenhet ifråga om lösören i hemmet samt fast egendom
och tomträtt, eftersom för dessa kategorier egendom rådigheten
är inskränkt av andra makens medbestämmanderätt. Det är
måhända endast en svensk företeelse att bostadfrågan numera
ej så sällan är ordnad genom att bostaden ägs med bostadsrätt.
Frågan har väckts om icke här samma medbestämmanderätt
borde gälla som ifråga om fast egendom och tomträtt. Likaså
har frågan väckts om icke rådighetsinskränkningen bör ut-
sträckas att gälla även livförsäkringar, som numera har
väsentlig betydelse för familjeförsörjningen.

Ifråga om makars gäld har grundprincipen om makars
självständighet i förhållande till varandra beträffande för-
valtningen i Sverige lett till regeln, att vardera maken skall
med sin egendom svara för den gäld han gjort (GB 7 kap. 1 §),
varav följer att han är fri från ansvar för den gäld den andre
stiftat.

Sådana äganderättsförhållandena i praktiken vanligen är
makar emellan, då båda äger tillgångar, är det naturligt att
tillämpningen av gäldsreglerna kan bliva vansklig, särskilt
vid utmätning av lösören i makarnas hem. I svensk utmät-
ningspraxis tillämpas där principen att anträffad egendom
antages tillhöra den gäldbundna maken och att den andra
maken får bevisa sin rätt. Giftermålsbalken har med hänisyn
bl. a. till denna situation tillerkänt visst bevisvärde åt en av
makarna själva i viss form upprättad förteckning över egen-
dom, som tillhör vardera maken (GB 6 kap. 9 §). Möjligheten
att upprätta en sådan förteckning synes föga ha kommit till
användning, vilket torde vara naturligt, då nyttan därav icke
är tillräckligt påtaglig för att stimulera till en så stor för-
tänksamhet.

Jag förmodar att motsvarande vansklighet vid tillämp-
ningen av gäldsreglerna gäller även i övriga nordiska länder.

I dansk rätt stadgas att make «kan forlange» att den andra
maken deltar i upprättandet av en förteckning över vardera
makens tillgångar. Någon särskild form föreskrives icke och
rättsmedel till framtvingande av förteckningen finnes icke.
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(ÆL II § 22). Regeln synes ha fått föga praktisk betydelse
(Borum sid. 253).

Norsk rätts bestämmelser om förteckning synes överens-
stämma med den svenska (Ektefelieloven §21).

I finsk rätt är institutet med förteckning utbyggt. Make
kan, om andra maken tredskas, utverka förordnande för god
man att företräda andra maken vid förteckningens upprät-
tande (ÄL § 60). Från Finland uppges, att regeln ej fått större
praktisk betydelse.

Enligt två undantagsregler kan make göra viss gäld, för
vilken jämväl andra maken blir betalningsansvarig.

Det ena undantaget avser makes representationsrätt vid
andra makens bortovaro eller sjukdom (GB 5 kap. 14 §). Denna
rätt, vartill motsvarighet finnes i dansk (ÆL II § 15) och
norsk (Ektefelleloven § 9) men däremot icke i finsk rätt, be-
handlas icke i det följande.

Däremot behandlar jag det andra fallet av makes repre-
sentationsrätt, som avser vissa rättshandlingar, tillgodoseende
familjens underhållsbehov.

Enligt svensk rätt (GB 5 kap. 2 §) räknas till famil-
jens underhåll, vartill makarna är pliktiga att bidraga,
vad som erfordras för den gemensamma hushållningen och
barnens uppfostran samt för tillgodoseende av vardera makens
särskilda behov. Makes behörighet enligt GB 5 kap. 12 § att
förplikta andra maken omfattar icke rättshandlingar som
avser familjens underhåll över huvud taget. Vardera makens
särskilda behov är helt uteslutna. I övrigt är behörigheten
begränsad till att avse sådana rättshandlingar som sedvan-
ligen företages för den dagliga hushållningen eller barnens
uppfostran. Makarnas betalningsansvar blir solidariskt (GB
7 kap. 2 §). Vissa regler, som jag ej går in på, ger hustrun
en något priviligierad ställning (GB 7 kap. 3 och 4 §§).

Makes representationsrätt, som kompletterar underhålls-
rätten, ger uttryck för den äktenskapliga gemenskapen. Den
är icke beroende av att giftorättsgemenskap råder i äkten-
skapet.

Dansk rätt överensstämmer med svensk (huvudregel ÆL
II § 25, undantagsregel ÆL II § 11), med den avvikelsen, att
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behörighetsregeln enligt ÆL II § 11 omfattar även en särskild
rätt för hustrun att göra gäld, för vilken mannen blir med-
ansvarig, för tillgodoseende av sitt eget underhållsbehov.
«Samme ret har hustruen med hensyn til sædvanlige rets-
handler til fyldestgørelse af sit særlige behov».

Norsk rätt överensstemmer med dansk (huvudregel i Ekte-
felleloven § 30, undantagsregeln samma lag § 7) med den
utvidgning av behörigheten att, enligt tillägg år 1939, sedvan-
liga rättshandlingar för den dagliga hushållningen och bar-
nens uppfostran skall omfatta även «avtale om leie av hus-
rom som er bestemt til feiles bolig». Särregeln till förmån för
hustrun har en försiktigare avfattning än i dansk rätt, den
avser «rettshandler, som går ut på å skaffe det som er nød-
vendig til å tilfredsstille hennes særlige tarv overensstem-
mende med ektefellenes kår og stilling».

Finsk rätt har samma huvudregel ifråga om gäldsansvaret
som de övriga länderna (ÄL § 52 st. 1) men visar då det gäller
undantag från huvudregeln, betingad av familjens underhålls-
behov, en egen lösning. ÄL § 52 st. 2 stadgar: «För gäld, som
endera maken gjort för familjens underhåll, svara dock ma-
karna en för bägge och bägge för en.» (Familjens underhåll
har samma omfattning som i övriga nordiska länder.) Regeln
föregås i ÄL § 47 av följande bestämmelse: «Vardera maken
är berättigad att i enlighet med vad sedvanligt är anskaffa
de för den gemensamma hushållningen och barnens uppfostran
erforderliga förnödenheterna. Vad som erfordras för till-
godoseende av makes särskilda behov må han själv anskaffa».

Ingen av de fyra nordiska lagarna löser frågan om makes
representationsrätt på alldeles samma sätt som någon av de
övriga. Den finska lagens representationsrätt är den mest
omfattande och synes ifråga om sedvanligt anskaffande av
erforderliga förnödenheter sammanfalla med underhållsrät-
ten. I de tre övriga länderna, som intar en försiktigare stånd-
punkt, har som den vanskliga frågan särskilt framstått makes
behörighet att genom för andra maken förpliktande kreditköp
tillgodose sina egna behov. I Danmark och Norge har frågan
lösts genom en särbestämmelse till förmån för hustrun. I
Sverige har man varit ännu försiktigare och uteslutit repre-
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sentationsrätt för tillgodoseende av makes egna behov. Hos
oss har frånvaro av representationsrätt i dessa fall framstått
som en brist ifråga om tandvård, läkarvård och annan sjuk-
vård för hustrun. Att lösa en eventuell tvist mellan makarna
om hustruns klädpengar genom att möjliggöra att hustrun på
kredit köper vad hon själv anser sig ha rätt till är däremot
måhända ingen lösning att rekommendera.

b. Rättshandlingar mellan makar, särskilt gåvor.

Med principen om makarnas självständighet ifråga om rå-
dighet och gäldsansvar följer, att huvudregeln ifråga om för-
mögenhetsrättsliga avtal är, att makar kan sluta sådana avtal
även med varandra. För gåva som ena maken ger till den
andra eller som trolovad ger sin trolovade att tillfalla denna
vid äktenskapets ingående gäller dock särskilda föreskrifter.

Frågan om den legala behandlingen av gåvor mellan makar
är svårlöst därför att en sådan gåva ofta icke framstår som
en realitet makarna emellan men har ett dolt verkligt syfte att
minska fordringsägares eller arvingars rätt.

Gåva mellan makar skall enligt svensk rätt som regel ske
genom äktenskapsförord (GB 8 kap. 2 §), som för detta
fall också skall kungöras i viss ordning (GB 8 kap. 11
§). För två fall fordras icke förordsformen, nämligen
1. då fråga är om sedvanliga skänker, vilkas värde ej
står i missförhållande till givarens villkor (GB 8 kap.
2 §) och 2. då make på vissa villkor å andra maken över-
låter upp till hälften av sina besparingar under ett kalen-
derår, dock högst 5000 kr., i vilket fall för giltigheten
av överlåtelsen mot fordringsägarna fordras skriftlig med
vittnen styrkt handling, däri jämväl besparingens storlek an-
gives, samt att överlåtaren hade kvar egendom, som uppen-
barligen motsvarade hans gäld (GB 8 kap. 3 §). För de fall,
då förordsformen fordras, gäller till givarens fordringsägares
skydd bestämmelser som gör andra maken ansvarig för skuld,
som tillkommit innan gåvan var skedd (GB 8 kap. 5§). En
i laga form gjord gåva blir alltid gällande mot fordringsägare,
vilkas fordran uppkommit först sedan gåvan skett. Här be-
handlas icke de bestämmelser om återgång av gåva, som åter-
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finnes i Konkurslagen den 13 maj 1921, vilka avser även gåva
till make.

Genom gåva av ena maken till den andra maken kan åsido-
sättas, förutom fordringsägares intressen, även arvingars
intressen. De arvingar det i praktiken är fråga om är barn
i tidigare äktenskap eller barn utom äktenskap. Enligt GB
gäller inga bestämmelser till deras skydd, men 7 kap. 4 §
i lagen om arv av den 8 juni 1928 stadgar, att om arvlåtaren i
livstiden bortgivit egendom under sådana omständigheter eller
på sådana villkor, att gåvan till syftet är att likställa med
testamente, kan bröstarvingarna under vissa betingelser er-
hålla laglott i gåvan.

I Danmark har man ansett gåvor mellan makar så vansk-
liga, att giltighet av sådan gåva i den mån den kräver äkten-
skapsförords form också förutsätter godkännande av Justitie
ministeriet eller av «Overøvrigheden» efter Justitieminister
riets bemyndigande (ÆL II § 36). Justitiedepartementets
cirkulär nr. 49 av den 18. febr. 1946 visar, att med kravet på
godkännandet åsyftas skydd i första hand för hustrun, vidare
för makarnas arvingar och i visst fall även deras fordrings-
ägare. För svensk uppfattning märkligt är, att Justitieministe-
riet i cirkuläret under lagens uttryck «hvorved ejendele veder-
lagsfrit overdrages fra den ene ægtefælle til den anden»,
vilket vi skulle tolka som gåva, även medräknar vissa fall av
vad vi betecknar som ändringar i förmögenhetsordningen, d.v.s.
att giftorättsgods göres till enskild egendom eller tvärt om,
(Se härom ovan sid 21.)

I de två fall, då enligt svensk rätt gåva icke kräver äkten-
skapsförords form, finns i dansk rätt motsvarande bestäm-
melser (ÆL II §§30 och 31), dock är bestämmelsen om över-
förande av besparingar mindre försiktigt formulerad; den
skriftliga handlingen, som fordras för giltighet mot fordrings-
ägare, behöver ej vara bevittnad, och de besparingar, som får
överföras, är icke begränsade till visst belopp (ÆL II § 31).
(Kritik härav i Borum sid. 280). Därutöver kräves icke äkten-
skapsförord i ett tredje fall, nämligen för «Gaver, som bestaar
i livsforsikring, overlevelsesrente eller lignende forsørgelse,
som sikres den anden ægtefælle» (ÆL II § 30),

Liksom i Sverige finns i dansk rätt till givarens fordrings-
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ägares skydd ifråga om de gåvor, som fordrar förordsform,
bestämmelser som gör andra maken ansvarig för skuld, som
tillkommit innan gåvan var skedd (ÆL II §33), och även
den danska konkurslagen innehåller bestämmelser om åter-
gång av gåvor, tillämpliga jämväl å gåva till make. Såvitt jag
vet har däremot bröstarvingar inte någon självständig rätt
ifråga om arvlåtarens gåvor till deras förfång.

Norsk rätt överensstämmer ifråga om gåvor i vissa avse-
enden med svensk, i andra med dansk rätt. Liksom i Danmark
och Sverige kräver gåva med vissa undantag äktenskapsför-
ords form. Godkännande av myndighet fordras icke; äkten-
skapsförord, innehållande gåva, synes icke vid inregistrerin-
gen bliva föremål för särskilt kungörelseförfarande (Ekte-
felleloven § 33).

Liksom i svensk och dansk rätt finns ifråga om gåvor, som
fordrar äktenskapsförords form, till fordringsägarnas skydd
bestämmelser om gåvotagarens ansvar (Ektefelleloven § 36).
Den norska konkurslagen har bestämmelser om återgång av
gåva, tillämpliga även å gåva till make; dessa bestämmelser
bryter mot äktenskapslagstiftningens princip att den make,
som erhållit gåva genom äktenskapsförord, icke kan göras
ansvarig för andra makens skuld, uppkommen efter det gåvan
skett. Kritik i Arnholm sid. 228—230. Huruvida i norsk rätt
gäller någon bestämmelse till skydd för bröstarvingar, känner
jag icke till.

De danska undantagen, då äktenskapsförord icke fordras,
har sin motsvarighet i norsk lag, men är icke alldeles iden-
tiska (Ektefelleloven §§33 o. 34). Undantaget avseende
livförsäkring m.m. gäller i den norska lagen «gave som består
i erhvervelse av føderåd for den annen ektefelle eller i livrente
eller livsforsikring» (§ 33). Den skriftliga handlingen rörande
överförandet av besparingar skall i Norge — i likhet med i
Sverige — vara bestyrkt av två vittnen (§ 34).

I Norge synes man ifråga om gåvobegreppet i detta avse-
ende vara inne på samma tankegång som kommit till uttryck
i det ovan omnämnda danska cirkuläret; det anses sålunda att
§ 36 skulle gälla även vissa avtal genom äktenskapsförord om
ändringar i förmögenhetsordningen till fordringsägares för-
fång. (Arnholm sid. 227—228; se även ovan sid. 21.)
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Under vart och ett av åren 1950 och 1951 uppgick anta-
let gåvor genom äktenskapsförord till 42 resp. 38, samtliga
utom 1 år 1951 avseende tiden under äktenskapet.

Finsk rätt innehåller uttryckligt förbud för gåvor mellan
makar, varifrån som enda undantag medgives sedvanliga skän-
ker, vilkas värde ej står i missförhållande till givarens villkor
(ÄL § 45). Förbudet motiveras av hänsyn till makarnas ford-
ringsägare (Grönvall sid. 150). I detta sammanhang kan
nämnas, att i fordringsägarnas intresse i finsk rätt också
förekommer från nordisk rätt i övrigt avvikande bestämmel-
ser, som går ut på att makes fordran hos andra maken prin-
cipiellt står efter tredje mans fordran (ÄL § 57).

Vad beträffar de praktiska erfarenheterna i Sverige torde
såvitt jag vet i de fall, då gåva genom äktenskapsförord sker,
reglerna till fordringsägarnas skydd fungera tillfredsställande,
vilket i sin tur torde lett till att sådana gåvor är mindre van-
liga. Bestämmelserna i arvslagen till bröstarvingarnas skydd
torde också ha sin betydelse och verka avhållande ifråga om
gåvor genom äktenskapsförord. Någon statistik över antalet
gåvor genom äktenskapsförord finns icke. I de fall, då den
andra maken varken har egna utifrån erhållna tillgångar eller
under äktenskapet haft egen inkomst, torde reglerna vara
effektiva. Har båda makarna tillgångar och inkomster, kan
make genom för honom ofördelaktiga köp eller byten och andra
ekonomiska uppgörelser med andra maken, vilkas gåvokarak-
tär är svår att bevisa, eller genom att maken ensam betalar
utgifterna för familjens underhåll och låter den andra maken
spara sin inkomst, åstadkomma ett för hans fordringsägare
eller bröstarvingar otillfredsställande resultat. Här torde allt-
så icke heller den finska lagens förbud mot gåvor hjälpa, såvida
man icke i gåvobegreppet inlägger mer än hos oss.

Vid den tidpunkt, då egendom överföres, framstår över-
låtelsen ofta icke som någon realitet makarna emellan. En
realitet även makarna emellan blir överlåtelsen emellertid, när
fråga om skilsmässa uppkommer eller det eljes uppstår sönd-
ring mellan makarna, och maken-givaren får då ofta anled-
ning att ångra transaktionen.

Bestämmelser, som möjliggör överförandet av besparingar
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å andra maken, fyller ett verkligt behjärtansvärt syfte. Hust-
run utan eget förvärv, som ägnar sig åt hem och barn eller
biträder mannen i hans förvärvsverksamhet — som ifråga om
jordbrukarhustrurna — har ingen medbestämmanderätt ifråga
om de besparingar, som uppstår bland annat genom hennes hus-
morsgärning eller biträde åt mannen i hans verksamhet eller
kanske genom att mannen håller familjen kort ifråga om
underhåll. För vanliga förhållanden synes riktigt, att man-
nen icke utan samråd med hustrun förfogar över sådana bespa-
ringar. Beaktas bör, synes det mig, att den hustru, som ej
har eget förvärv utan ägnar sig åt skötseln av hem och barn
eller biträder mannen i hans förvärvsverksamhet, avstår från
den större ekonomiska rörelsefrihet hon skulle ha haft, om hon
fortsatt det förvärvsarbete hon som regel haft som ogift. Med
den aktualitet skilsmässor fått kan man ej heller alldeles se
bort från det förhållandet, att hustrun har rätt till del i bespa-
ringarna, om hon skiljer sig, men ej under äktenskapet. Det
synes mig därför angeläget att det ifråga om lagstiftning
göres vad som göras kan för att under äktenskapets lopp till-
godose hustrun utan eget förvärv. Frågan är svår att lösa.
Den regel, som nu finns om möjlighet att överföra besparingar,
löser icke frågan. Där idealiska förhållanden råder, behövs
den icke, där spelar det ingen roll i vems namn t. ex. en
bankbok är utfärdad; där den skulle vara till nytta, kom-
mer den icke till användning. (Synpunkter se Arnholm s. 226).

I följande fall, då besparingar uppkommit, synes påtagligt,
att den nuvarande ordningen icke är helt tillfredsställande.
Det ena fallet är det, då hustrun ägnar sig åt att sköta hem-
met, och mannen kunnat göra besparingar tack vare att han
hållit sin familj kort ifråga om underhåll. (För svensk rätts
del gäller att talan om underhåll för tid då makar samman-
lever icke kan föras för tid som gått, varför frågan icke kan
lösas underhållsvägen. För övriga länder står måhända denna
möjlighet öppen under vissa förutsättningar.) Det andra fallet
avser det då mannen genom sin förvärvsverksamhet lyckats
göra besparingar och hustrun som biträtt honom i verksam-
heten icke utfått skälig ersättning för sitt arbete. (För svensk
rätts del gäller att talan om ersättning i sådant fall presskriberas
på kort tid. Samma gäller i Norge och Finland. Möjligen kan
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saken ligga annorlunda till i Danmark, som saknar särskild
familjerättslig bestämmelse i frågan.)

Det torde vara naturligt att makar som regel under äkten-
skapet icke räknar med mitt och ditt; såvitt jag förstår bör
lagstiftningen icke försöka åstadkomma någon ändring i detta
avseende. Härav torde emellertid icke behöva följa att make,
som ej bevakat sina rättigheter, om intressemotsättning skulle
uppstå, skall vara påfallande sämre ställd än om han under
lyckliga år varit onaturligt förtänksam och garderat sig mot
kommande möjliga konflikter.

V. Avveckling av giftorättsgemenskapen genom boskillnad.

Boskillnadsinstitutet möjliggör en avveckling under bestå-
ende äktenskap av giftorättsgemenskapen på samma sätt som
normalt sker först vid äktenskapets upplösning.

Med giftermålsbalkens rådighets- och gäldsregler och med
dess möjlighet att upprätta äktenskapsförord under äktenska-
pet har boskillnaden i Sverige för närvarande en starkt redu-
cerad uppgift. Institutet har bibehållits därför att det ansetts
«erforderligt för betryggande av den rätt, som tillkommer make
i andra makens giftorättsgods» (Westring sid. 166).

Någon exakt uppgift angående förekomsten av boskillnad
enligt giftermålsbalken föreligger icke. Under år 1949 och
1950 dömdes till boskillnad i 775 respektive 736 fall. I siffrorna
ingår boskillnader i äktenskap, vara äldre giftermålsbalken
fortfarande gäller, och det är troligt att en avsevärd del av
boskillnaderna hänför sig till den äldre rätten.

Makar har rätt till boskillnad när de är ense därom (GB
9 kap. 2 §). De fall då ena maken äger vinna boskillnad utan
den andra makens medgivande är följande (GB 9 kap. 1 §):

1. om andra maken genom vanvård av sina ekonomiska
angelägenheter, genom missbruk av rätten att råda över sitt
giftorättsgods eller genom annat otillbörligt förfarande vållar
väsentlig minskning därav eller fara för sådan minskning, och

2. om andra makens bo är avträtt till konkurs.
Också den danska rätten har bibehållit boskillnadsinstitu-

tet. I Köpenhamn förekom år 1952 ej mer än 29 boskillnader.
I övrigt saknas statistik.
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De fall, då ena maken äger vinna boskillnad, är här: dels
de två, som finns i svensk rätt, dels också ytterligare följande
(ÆL II § 38) :

3. när den andra maken olovligt häver sammanlevnaden
och framställning om boskillnad ingives inom 1 år efter sam-
manlevnadens hävande.

4. när den andra maken vid ingåendet av äktenskapet utan
hans vetande hade ett arvsberättigat barn utom äktenskapet
eller senare har fått ett sådant barn. Yrkandet må i så fall
framställas inom sex månader efter det han erhållit kännedom
om förhållandet och kan icke framställas, om barnet har avli-
dit, såvida det icke har efterlämnat bröstarvingar.

5. boskillnad kan i vissa fall erhållas i hem- och äkten-
skapsskillnadsärende för att åstadkomma en tidigare tidpunkt
än eljest för egendomsgemenskapens hävande (ÆL I § 77).

I dansk rätt äger makar icke vinna boskillnad när de
är ense därom utan att uppgiva någon av de fem angivna
boskillnadsförutsättningarna.

Även den norska rätten har bibehållit boskillnadsinstitutet.
Någon uppgift om antalet boskillnader per år har jag icke.

De fall, då ena maken äger vinna boskillnad är här tre,
dels de två, som är gemensamma för svensk och dansk rätt,
(otillbörligt förfarande ifråga om giftorättsgods m.m. respek-
tive konkurs), dels också ett av de danska fallen, nämligen det
under 4 angivna (arvsberättigat barn utom äkteskapet) (Ekte-
felleloven § 39). Sistnämnda regel är emellertid i norsk
rätt kompletterad med en rätt för den boskillnadsbegärande
maken att fordra bodelningen verkställd enligt vad som gäller
vid återgång av äktenskap (Ektefelleloven §44).

En motsvarighet till den svenska möjligheten för makar
att vinna boskillnad när de är ense därom synes ligga i bestäm-
melsen, att makar genom äktenskapsförord kan avtala att be-
stående förmögenhetsgemenskap skall upphävas (Ektefelle-
loven § 22).

Boskillnadsinstitutet förekommer icke i finsk rätt. För
konkursfallet har finsk rätt prövat en ny lösning. ÄL § 35
4 st. stadgar sålunda: «Har makes egendom avträtts till kon-
kurs, skall, om andra maken inom ett år från konkursens bör-
jan skriftligen det yrkar hos * * * * rätt, ingendera ma-
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ken åtnjuta giftorätt i den andras egendom.» Med skriften
forfares i rätten som beträffande äktenskapsförord. Stad-
gandet innebär för konkursfallet en rätt för den andre maken
att få en sådan ändring av förmögenhetsordningen, som eljest
endast kan uppnås genom att makar genom äktenskapsförord
avtalar att värderas tillgångar skall vara enskild egendom.

I det praktiska rättslivet i Sverige har boskillnaden, som
ovan angivits, en ganska begränsad använding. Enligt svensk
uppfattning synes boskillnadsinstitutet dock fylla vissa be-
hov. Sålunda kan det vara av värde för ena maken att under
bestående äktenskap utan att behöva begära hemskillnad
kunna ingripa vid den andra makens otillbörliga förfarande
ifråga om sitt giftorättsgods. Giftorättsgemenskapen byg-
ger på- ömsesidig tillit; brister ena maken mera allvarligt
ifråga om skötseln av sina tillgångar föreligger ej längre för-
utsättningen för fortsatt giftorättsgemenskap. Däremot tor-
de kunna frågas om icke boskillnadsinstitutet i sin nuvaran-
de utforming är alltför ofullkomligt. Make kan lämpligen
använda sig av boskillnad endast om den andra maken äger
mer än han själv — eljest får han ju strax vid bodelningen
lämna ifrån sig av sin egendom. I konkursfallet ligger bo-
skillnadsinstitutets opraktiskhet i öppen dag; där kan det
användas endast av make, som ej har några egna tillgångar.
Eljest får han ju, för att få sin framtida egendom skyddad,
som pris betala att genast genom bodelning till andra makens
konkursbo utlämna hälften av sin behållna egendom. Ett
ingrepp sådant som för konkursfallet nyskapats i den finska
rätten synes riktigt fylla sitt syfte. Av intresse de lege fer-
enda synes också vara den norska lösningen för visst fall
med möjlighet till återgångsdelning.

För den som är invand vid det svenska rättslivet synes
också boskillnad efter överenskommelse mellan makarna fylla
ett behov. En avveckling av giftorättsgemenskapen kan t. ex.
vara lämplig, om makarna häver sammanlevnaden men av en
eller annan anledning icke önskar skiljas.

Värdefullt för bedömande av boskillnadsinstitutet över-
huvud taget synes vara att erfara om frånvaro av boskillnad
i Finland där märkes som en brist.

16
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I samband med behandlingen av boskillnadsinstitutet tor-
de böra uppmärksammas att i Sverige en hemskillnad, som
förfaller genom att makarna återupptager sammanlevnaden,
i ekonomiskt avseende verkar som en boskillnad (GB 11 kap.
30 §), vilket ofta av makarna förbises och kommer som en
överraskning vid ena makens död eller ny hemskillnad. I
Danmark förfaller hemskillnadens samtliga rättsverkningar,
om makarna återupptager sammanlevnaden (ÆL I § 75).
Också i Norge torde hemskillnadens samtliga rättsverknin-
gar förfalla, om makarna återupptager sammanlevnaden
(Arnholm sid. 278—279). I Finland har frågan lösts på ett
tredje sätt; hemskillnadens rättsverkningar inträder först
genom skifte men då retroaktivt och består, även om makarna
återupptager sammanlevnaden (ÄL §107a).

VI. AVVIKELSER FRÅN DEN LEGALA
FÖRMÖGENHETSORDNINGEN

Trolovade och makar kan enligt svensk rätt endast i visst
avseende träffa avtal om avvikelser från den legala förmö-
genhetsordningen. Inga andra avtal är tillåtna än sådana,
varigenom giftorättsgods görs till enskild egendom eller
tvärtom. Avtalet skall ske i form av äktenskapsförord.

Äktenskapsförord mellan trolovade avser ifråga om för-
mögenhetsordningen, att all eller viss egendom skall vara en-
skild egendom. Erfarenheten visar, att då trolovade upprät-
tar äktenskapsförord, detta i allmänhet beror på att en eller
båda önskar skydd för sin egendom i endera av följande fall.

1. Trolovad vill ha skydd mot att vid den andra makens
frånfälle få till dennes fordringsägare utbetala intill hälften
av sin egendom.

2. Trolovad vill, om den tilltänkta maken har bröstarv-
inge eller adoptivbarn eller barn utom äktenskap, ha skydd
mot att vid makens frånfälle få till dessa utlämna intill hälf-
ten av sin egendom.

3. Trolovad vill ha garanti för att vid en eventuell hem-
skillnad eller äktenskapsskillnad få behålla sin egendom
odelad.

Dessa tre är de vanligen förekommande anledningarna.



ÄKTA MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN 57

Därutöver kan naturligtvis förekomma, att make önskar att
hans tillgångar skall vara enskild egendom, därför att han
vill under äktenskapet vara befriad från den vårdnadsplikt
och de rådighetsinskränkningar som gäller för giftorättsgods
och för dödsfalls skull ha testamentsfrihet.

Äktenskapsförord mellan makar avser ifråga om förmö-
genhetsordningen antingen att all eller viss egendom görs till
enskild sådan eller att egendom, som enligt tidigare äkten-
skapsförord är enskild, görs till giftorättsgods. I först an-
givna fall har man att räkna med samma motiv som för
äktenskapsförord mellan trolovade. Att makar återinför
giftorätt brukar bero på att de räknar med att risk för skuld-
sättning ej längre föreligger eller att äktenskapet ser ut att
bliva varaktigt.

Att egendom är av enskild natur visar sig visserligen un-
der äktenskapets lopp däri att make ifråga om sådan egen-
dom icke är underkastad vårdnadsplikt och rådighetsinskränk-
ningar, men kommer till sitt egentliga uttryck först vid ma-
kes död eller vid hem- eller äktenskapsskillnad.

Om vid ena makens död dennes tillgångar var av enskild
natur, har den efterlevande maken enligt GB ingen som helst
rätt till den avlidnes egendom. Efterlämnade den avlidne
bröstarvinge eller adoptivbarn eller arvsberättigat barn utom
äktenskap har den efterlevande maken icke heller någon
arvsrätt. Fall kan förekomma, då den avlidne av en eller
annan anledning ej upprättat testamente till efterlevande
makes förmån, och efterlevande maken kan då komma att
sakna nödigt bohag, bostad och medel till uppehälle. Det har
om den efterlevande makens ställning vid egendomsskillnad
träffande sagts att han av lagen behandlas som en ogift
person.

Vid hem- och äktenskapsskillnad är makes ställning, para-
doxalt nog, något bättre. Han har då rätt till underhåll, var-
vid hans avsaknad av giftorätt kan vara ett skäl till att han
av den andres enskilda egendom tillerkännes ett underhåll
med belopp en gång för alla (Westring sid. 229). Om förut-
sättningar därför föreligger kan han vid äktenskapsskillnad
också få skadestånd att utgå av andra makens enskilda egen-
dom.
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Egendom kan vara enskild på grund av föreskrift ifråga
om arv, testamente eller gåva (GB 6 kap. 8 §). Sådana före-
skrifter förekommer i Sverige men kan icke sägas vara van-
liga.

I Danmark ligger frågan om ändringar i förmögenhets-
ordningen i så mån olika till mot i Sverige, som möjligheten
att under äktenskapet upprätta äktenskapsförord är begrän-
sad (se ovan sid. 21 och 49—50).

I Norge har man försökt hjälpa trolovade och makar till-
rätta i den svåra frågan att på ett lämpligt sätt ordna avvi-
kelser från den legala förmögenhetsordningen genom att
skapa ett särskilt äktenskapsförord. Härom stadgas i Ekte-
felieloven § 26 st. 2 och 3: «Likeså kan det ved ektepakt —
i forbindelse med oprettelse av særeie eller senere — bestem-
mes at når den ene ektefelle er død, skal det med hensyn til
arv og skifte gjelde samme regler som om særeie ikke hadde
vært oprettet. Sådan bestemmelse kan også treffes alene for
det tilfelle at en bestemt av ektefellene skulde dø først.» Möj-
lighet att ordna på detta sätt har under åren 1950 och 1951
använts i 111 resp 97 fall. I övrigt torde frågan om avvikel-
ser från den legala förmögenhetsordningen ligga till på sam-
ma sätt som i Sverige. Oklarhet råder dock i visst avseende;
se ovan sid. 21 och 50.

För Finlands del gäller samma som i Sverige.

Äktenskapsförordet och dess problem är ingående behand-
lade i Borum sid. 291—296.

Trots att äktenskapsförord icke är vanliga är det icke
svårt att finna exempel ur verkligheten på obilliga resultat
av äktenskapsförord vid ena makens död eller vid hem- eller
äktenskapsskillnad. Ej sällan framstår ett äktenskapsförord
redan från början obilligt för den ena parten. Det kan också
då äktenskapsförordet skall tillämpas föreligga helt andra
förhållanden än varmed den trolovade eller maken räknade,
när han avstod från giftorätt. I en del fall synes påfallande,
att äktenskapsförordet får obilliga verkningar, därför att
make ej under äktenskapet bevakat sina ekonomiska intres-
sen. Å sid. 51—53 ovan har behandlats frågan om tillgodoseende
av den icke förvärvsarbetande hustrun under äktenskapets
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lopp ifråga om besparingar uppkomna å mannens inkomster.
Gäller den legala förmögenhetsordningen, får hustrun, då
bodelning sker, genom giftorätten andel i sådana besparingar
och lider därmed som regel ingen slutlig förlust genom att
hon under äktenskapet ej gjort gällande sin rätt till under-
håll eller ersättning för biträde i mannens förvärvsverksam-
het. Detta blir däremot fallet, då egendomsskillnad råder.

En utväg att pröva synes vara att medgiva jämkning av
äktenskapsförord på grund av uppenbar obillighet eller väsent-
ligen ändrade förhållanden. En annan lösning är måhända
att i GB införa vissa tvingande bestämmelser, som tillgodo-
såge makes behov av nödigt bohag och skäligt underhåll samt
garanterade make andel i besparingar andra maken kan ha
gjort med hans hjälp. (Synpunkter ifråga om besparingar i
Vinding Kruse, Nordisk Lovbog, sid. 329—330.)

Frågan om äktenskapsförords form är i Sverige föremål
för intresse och är diskuterad de lege ferenda. (Se Nial, H.,
Om bevittning av äktenskapsförord i Festskrift för Birger
Ekeberg sid. 383.) Denna fråga tages ej här upp till behand-
ling.

VII. SAMMANFATTNING

Å sid. 8—9 ovan har antecknats den frågeställning rörande
teoretiskt möjliga system, mot bakgrund av vilken jag läm-
nat redogörelse för erfarenheterna i Sverige av gällande för-
mögenhetsordning. Vid en diskussion på juristmötet om det
för våra förhållanden i Norden ideala systemet synes i första
hand böra övervägas vilka ändringar som behövs och är
möjliga inom det bestående systemets ram innan nytt system
införs i diskussionen.

De viktigaste av de brister för svensk rätts del, som jag
i min redogörelse för erfarenheter av den gällande förmögen-
hetsordningen påvisat, synes kunna sammanfattas sålunda.

1. Den lika delningen vid makes död synes icke tillräckligt
tillgodose efterlevande makes berättigade intresse i sådana
fall, då den avlidne maken efterlämnar bröstarvinge eller adop-
tivbarn, som icke är makarnas gemensamma, eller arsvberät-
tigat barn utom äktenskap (sid. 18—-19 ovan).
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2. Den lika delningen vid hem- eller äktenskapsskillnad
kan leda till mindre tillfredsställande resultat i vissa fall, sär-
skilt i kortvariga och barnlösa äktenskap (sid. 38—39 ovan).

3. Vad angår frågan om makarnas skuldförhållanden sy-
nes begränsning i makes resp. avliden makes arvingars av-
talsfrihet beträffande bodelning omotiverad i vad därigenom
ena parten till förmån för den andres fordringsägare hindras
behålla sitt giftorättsgods mot att avstå anspråk på den
andres (sid. 19—22, 29—30, 32, 35, 38 och 39 ovan).

4. Behovsprincipen synes böra i större utsträckning vinna
tillämpning vid lottläggningen vid bodelning ifråga om så-
dana tillgångar som har särskild betydelse för familjen (sid.
41—42 ovan).

5. Utöver regler om rådighetsinskränkningar i vissa fall
saknas regler, som under äktenskapets lopp tillgodoser den
icke förvärvande hustrun ifråga om under äktenskapet upp-
komna besparingar å mannens inkomst, vilket synes otill-
fredsställande (sid. 51—53 ovan).

6. Boskillnadsinstitutet synes böra omgestaltas för att
passa den begränsade funktion det kan ha att fylla (sid. 53—55
ovan).

7. Att make, som genom avtal avstått från giftorätt i
andra makens egendom, därmed skall av lagen i förmögen-
hetsrättsligt avseende behandlas som en ogift person synes
icke tillfredsställande helst som han icke har möjlighet till
jämkning av avtalet (sid. 58—59 ovan).

FÖRKORTNINGAR

GB — Giftermålsbalken, given 11 juni 1920.
ÆL I = Lov nr. 276 af 30. juni 1922 om ægteskabs indgåelse

og opløsning.
ÆL II = Lov nr. 56 af 18. marts 1925 om ægteskabets retsvirk-

ninger.
Ekteskapsloven = Lov nr. 2 av 31/5 1918 om ekteskaps inngåelse

og opløsning.
Ektefelleloven — Lov nr. 1 av 20/5 1927 om formuesforholdet mel-

lom ektefeller.
Ä. L. = Äktenskapslag 13 juni 1929.
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