
SEKTION B.

Ordförande, haestarettardomari Ami Tryggvason, Reykjavik.

EFTERLEVANDE MAKES RÄTTSSTÄLL-

NING, SÄRSKILT RÄTTEN ATT

KVARSITTA I OSKIFTAT BO.

(Se bil IV)

Referenten, justitierådet Gösta Walin (Stockholm):
Som bekant är frågan om efterlevande makes rätt föremål för utred-

ning i de nordiska länderna. För Sveriges del har saken särskilt aktua-
liserats genom förslag om full arvsrätt för utomäktenskapliga barn även
efter fadern och fädernefränderna.

Finland och Sverige sakna motsvarighet till de danska, isländska och
norska instituten om efterlevande makes rätt att sitta i orubbat bo.
Efterlevande make är emellertid även hos oss tillgodosedd i viss omfatt-
ning, ehuru på ett mera ofullständigt och delvis ganska osäkert sätt.
Jag kommer med hänsyn till rättsläget i de olika länderna att begränsa
mig till svensk rätt i det följande.

När giftorättsgemenskap råder, erhåller efterlevande make först och
främst hälften av det behållna giftorättsgodset. Genom äktenskapsför-
ord kunna emellertid makarna helt åsidosätta lagens regler om giftorätt.
Detta kan bli ödesdigert eftersom äktenskapsförord ofta upprättas utan
tillräckligt beaktande av makes behov vid skilsmässa eller andra makens
död. Även genom boskillnad eller hemskillnad sättas reglerna om gifto-
rätt för framtiden å sido. Den sk. 6000-kronorsregeln i 13 kap. 12 § GB
ger efterlevande make större andel i de minsta bona.

I stor utsträckning förbättras efterlevande makes ställning genom
inbördes testamente. Enligt en begränsad statistisk undersökning i Sve-
rige upprättas inbördes testamente till förmån för efterlevande make i
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ökad omfattning. Ur efterlevande makes synpunkt är testamente ett
otryggt medel. Det finns icke någon garanti att testamente blir upp-
rättat när behov föreligger. Testamente kan ju också återkallas och står
sig icke mot bröstarvinges laglott.

En nyare tids sätt att tillgodose efterlevande make är förmånstagar-
förordnande i samband med kapital- eller livränte för säkring. Men sådant
förordnande står sig icke mot laglottsanspråk. Det är vidare i regel
återkalleligt.

Därest äktenskapet är barnlöst, har efterlevande make arvsrätt enligt
2 kap. arvslagen. Den omfattar hela kvarlåtenskapen och gäller oavsett
om giftorättsgemenskap fanns eller ej. Den består även om den efter-
levande ingår nytt äktenskap. Arvsrätten är ej laglottsskyddad.

En helt frivillig åtgärd som dödsbodelägarna kunna vidtaga i gemen-
samt eller efterlevande makes intresse är avtal om sammanlevnad i
oskiftat bo. Förmyndare för underårig arvinge kan emellertid ej sluta
avtal därom med bindande verkan för myndlingen för tid efter det
denne blivit myndig.

Efterlevande make har en mycket begränsad rätt till underhåll ur
boet enligt lagen om boutredning och arvskifte, nämligen under tre
månader från dödsfallet. Det förekommer ibland att genom avtal i sam-
band med äktenskapsskillnad bestämmes att underhåll skall utgå efter
underhållspliktig makes död.

För ett stort antal tjänstemän finnes emellertid familjepensionering
ordnad. I denna ingår i första hand änkepension. Vare sig den anställde
själv direkt bidragit till pensioneringen genom avdrag på lön eller den
bekostats på annat sätt innebär tydligen pensioneringen en förmån, som
utgår i följd av den anställdes arbetsprestation. Vidare utgår under
vissa betingelser pension till änka enligt lagen om folkpension. Som
bekant är det i Sverige aktuellt att genomföra en genomgripande nyda-
ning i fråga om pensioneringen.

Sannolikt blir efterlevande make i flertalet fall tämligen väl tillgodo-
sedd när överhuvud de ekonomiska resurserna föreligga. Vad man söker
är bättre garanti att efterlevande makes behov verkligen blir tillgodo-
sett. Advokaten Sigrid Beckman som behandlat ämnet i en rapport till
den svenska justitieministern och i avhandling vid senaste juristmötet
har framdragit åtskilliga fall då under nuvarande förhållanden stötande
resultat kan uppkomma. Särskilt prekär kan naturligen den efterlevan-
des ställning bli när giftorättsgemenskap ej finns.

Äktenskaps ingående och de ömsesidiga banden mellan makar göra
det till en självklar plikt för dem att sörja för varandra. Däri ingår även



104 Gösta Walin

att tillse, att vid dödsfall den efterlevande icke blir lidande i ekonomiskt
hänseende. Åtminstone när den gemensamma plikten mot barnen är
uppfylld genom deras vård och fostran, måste genomsnittligt enligt nu-
tida uppfattning livskamratens behov komma i första rummet.

Av redogörelse för främmande rätt, som hovrättsassessor Hesser
lämnat i en bilaga till min tryckta framställning, framgår, att utomlands
rått en stark strömning till förmån för att efterlevande makes ställning
skulle förbättras. Det kan knappast råda något tvivel om att rättsupp-
fattningen även i Sverige — i den mån man gjort klart för sig vad som.
nu gäller — kräver att efterlevande make får en mera tryggad ställning.
Hur skall det ske?

Först må framhållas, att den s.k. 6000-kronorsregeln i 13 kap. 12 §
GB för närvarande på ett enkelt sätt tillgodoser efterlevande make när
boet är ringa och giftorätt finns. Den efterlevande får ta giftorättsgods
intill 6000 kronors värde, den efterlevandes enskilda egendom inräknad.
Där pension av någon betydenhet finnes, är också efterlevande makes
underhållsbehov ganska väl tillgodosett.

I övrigt synes böra eftersträvas att finna en lösning av den förelig-
gande lagstiftningsfrågan som kan åtminstone i princip användas för alla
fall då makes intressen för närvarande ej äro tillräckligt beaktade.
Den nya regleringen bör duga både då bröstarvingar finnas och då
sådana saknas, vidare såväl fall med giftorättsgemenskap som fall då
giftorättsgemenskap saknas. Den bör också kunna leda till ändamåls-
enligt resultat såväl i mindre som medelstora bon som i de större bona.
Jag bortser härvid från de fall, som nu täckas av 6000-kronorsregeln.
Vidare bör den vara anpassad till skiftande konjunkturer och sociala
välfärdsåtgärder. Särskilt bör framhållas, att den nya regleringen bör
kunna ge godtagbart resultat när den döde efterlämnat barn utom äkten-
skap — som kanske var okänt för efterlevande make. Likaså när det
finns barn i tidigare äktenskap.

Ett speciellt önskemål är att kunna skydda den efterlevande mot
den dödes borgenärer. Efterlevande make, som har giftorättsgods till
värde överstigande hans egna skulder, kan till följd av hälftendelningen
få tillskjuta egendom för att den skall gå till förnöjande av den dödes
borgenärer. Detta kan verka obilligt.

Det har synts mig nödvändigt att söka en fast utgångspunkt for en
reform och söka betrakta de olika rättsinstitut, som tillgodose den efter-
levande, under en gemensam synvinkel: I vad mån behöva de komplet-
teras för att efterlevande makes behov skall tillgodoses i rimlig omfatt-
ning? Detta gör sig gällande huvudsakligen på två sätt: behovet av
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hem — bostad och lösöre — och behovet av försörjning. Till det senare
ledet kan ofta hänföras även behovet av arbetstillfälle. Behovet bör i
båda avseendena såvitt möjligt bedömas med hänsyn till familjens stan-
dard, så att efterlevande makes levnadsvillkor ej försämras på ett stö-
tande sätt.

I andra länder har efterlevande make tillgodosetts på varierande sätt.
Jag tillåter mig hänvisa till Hessers framställning. Särskilt intresse
tilldrager sig naturligen det dansk-norska institutet, som man dock knap-
past kan tänkas anamma obeskuret — låt vara att vissa jämkningar
äro å bane även i Danmark och Norge. Ur lagteknisk synpunkt skulle
för Sveriges vidkommande en övergång till det dansk-norska systemet
innebära en grundlig omstöpning. Den skulle även kräva en sådan
anpassning från allmänhetens sida, att det kanske blir svårt att vinna
gehör för nyheterna. Om nya bestämmelser hos oss byggas upp på
behovsprincipen, synes invändningen att de nordiska länderna komme
att använda något skilda metoder icke behöva väga alltför tungt. Mycket
är vunnet, om den som flyttar från det ena landet till det andra kan
räkna med att hans behov blir beaktat vid utredningen efter avliden
make.

Såsom arbetsmetod har jag därför valt att med utgångspunkt från
den svenska familj e- och arvsrättsliga lagstiftningens nuvarande utform-
ning i övrigt försöka med relativt begränsade förslag komma fram till en
ordning, som tillgodoser efterlevande makes behov. Förslagen beröra
dels bodelningen, dels efterlevande makes anspråk på att bli tillgodosedd
utöver vad som kan ske redan genom bodelningen.

Bodelningen

Till en början kan övervägas om gränsen i den sk. 6000-kronorsregeln
bör höjas något.

För andra fall bör man se till att lottläggningen blir så ändamålsenlig
som möjligt vid fördelning av giftorättsgodset. Efterlevande make bör
ur båda makarnas giftorättsgods kunna få uttaga vad han behöver, even-
tuellt mot lösen. Det kan vara en ren tillfällighet vem av makarna som
utåt står för bostadsfastighet, tomträtt, bostadsrätt, hyreslägenhet mm.
Regeln kan dock icke göras alldeles ovillkorlig, bland annat av hänsyn
till egendom, som har särskilt affektionsvärde för arvingarna.

Behovsprincipen bör också kunna vinna tillämpning då giftorätts-
gemenskap ej råder, såsom genom att efterlevande make tillerkännes
rätt att under vissa betingelser nyttja — eller lösa — sådan den dödes
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enskilda egendom, som han behöver för hemmet, åtminstone där egen-
domen använts för makarnas gemensamma behov såsom fallet är med
bostadsfastighet, lösörebo och liknande. En dylik rätt har hos oss redan
erkänts genom provisorisk lagstiftning om hyresrätt vid äktenskaps upp-
lösning mm.

Vad angår förhållandet till den dödes borgenärer synes det vara ett
primärt krav, att när bodelning sker i anledning av makes död, den
efterlevande maken ej skall behöva avstå från egendom, som han inne-
hade vid tiden för dödsfallet och som han själv behöver för sitt hem och
sin försörjning. Visserligen bör efterlevande make i regel bidraga till
gäldande av sådana skulder efter den döde, som denne ådragit sig för
makarnas eller familjens gemensamma behov. Men i övrigt förefaller
det naturligt, att efterlevande maken inom behovsprincipens ram blir
tillgodosedd före den dödes borgenärer.

Kvasibodelning

Bodelning åsyftar enligt GB att upplösa giftorättsgemenskap. Makar
förvärva emellertid ofta egendom för gemensam räkning och med till-
skott direkt eller indirekt från båda sidor. Härigenom uppkommer i
stor utsträckning samäganderätt, vare sig makarna ha giftorättsgemen-
skap eller ej. Att använda samäganderättslagen för att upplösa den eko-
nomiska gemenskapen mellan makarna är, såsom advokaten Beckman
påpekat, ej ändamålsenligt. Makar, som endast ha enskild egendom,
böra kunna förlita sig på att det gemensamma bo, som de samlat utan
att akta på rättsliga formaliteter, kan vid enderas död efter behov beva-
ras eller upplösas på ett naturligt och ändamålsenligt sätt. Jag vill av
dessa skäl ifrågasätta, om man icke bör införa möjlighet till en familje-
rättslig fördelning av makars egendom även när giftorättsgemenskap ej
finns. Vid sådan delning kan behovsprincipen vinna tillämpning. I den
tryckta framställningen har jag kallat denna delning för kvasi-bodelning.

Arv och andra förmåner ur den dödes kvarlåtenskap

Genom ändrade regler angående lottläggningen vid bodelning och
genom kvasibodelning ökas icke den efterlevandes andel i makarnas bo.
Det är ej sagt, att den efterlevandes rimliga behov av hem och försörj-
ning är tillgodosett genom lottläggningen.

Enligt såväl dansk som norsk lagstiftning är efterlevande make sam-
arva med bröstarvingar och bekommer en mindre kvotdel — en fjärde-
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del av den döde makens kvarlåtenskap. Mot en matematiskt verkande
regel kan ur funktionssynpunkt invändas, att den kan ge för mycket
eller för litet alltefter omständigheterna. I allmänhet skulle en fjärdedel
av den dödes kvarlåtenskap icke vara tillfyllest för efterlevande makes
behov, i synnerhet då giftorättsgemenskap är utesluten. Jag har ej trott,
att man hos oss på allvar kan överväga att här följa det dansk-norska
mönstret.

Det har synts mig naturligare att bygga på makes naturliga förplik-
telse att i skälig omfattning sörja för andra makens välfärd. Alla fri-
villiga åtgärder — testamente, förmånstagarförordnande, avtal om sam-
manlevnad i oskiftat bo — äro ju i allmänhet framsprungna ur känslan
av en sådan förpliktelse. Samma syfte tjänar pensioneringen. Behovs-
principen utgör alltså etiskt och känslomässigt en god grund för ny lag-
stiftning. En fullt konsekvent tillämpning av behovsprincipen förut-
sätter en överblick av den efterlevande makens ekonomiska ställning
och individuell behandling av varje bo. Jag är emellertid beredd på att
här måste man göra väsentliga kompromisser för att åstadkomma större
praktikabilitet. Vissa hjälpregler erfordras, som få tillämpas även om
de ej ge ett idealiskt resultat. Det är sedan en omdömesfråga hur långt
man vill gå i eftergifter genom hjälpregler.

För behovsprincipens närmare utformning är av grundläggande bety-
delse, huruvida den må inkräkta på bröstarvinges laglott. En fingervis-
ning om vad som är tidsenligt synes kunna hämtas från familjepensione-
ringen. Genom denna tillgodoser den förvärvsarbetande maken den
efterlevande makens behov i långt större utsträckning än som ekono-
miskt är väl förenligt med laglottsinstitutet. Denna avvägning synes
ganska rimlig. Laglotten bör med andra ord icke vara okränkbar. Må-
hända kan det dock vara tillrådligt att som hjälpregel stadga, att efter-
levande makes rätt i allmänhet icke bör få inkräkta på bröstarvinges
laglott, men samtidigt angiva att så får ske om vägande skäl föreligga,
såsom sjukdom, arbetsoförmåga osv.

Om intrång måste ske i laglotten, återverkar detta även på tillämp-
ningen av 104 § försäkringsavtalslagen och ger sålunda efterlevande
make, vilken insatts som förmånstagare, ökad möjlighet att få ostörd
åtnjuta försäkringen, t.ex. livränteförsäkring.

Ett särskilt spörsmål är om efterlevande makes behov bör gå före,
likställas med eller stå efter oförsörjt barns anspråk på underhållsbidrag
enligt 8 kap. arvslagen. Att av hänsyn till oförsörjda barns rätt till
underhåll splittra hemmet — bostaden och lösöret — synes i allmänhet
icke motiverat. Vad angår efterlevande makes anspråk på bidrag till
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försörjningen synes däremot svårt att ge oförsörjda barn sämre rätt än
maken. I denna konkurrens förefaller det rimligt att räkna med skälig
jämkning. Här må inskjutas, att om en hög änkepension kommer att
utgå enligt blivande folkpensionering, behovet av att tillgodose efter-
levande make med underhåll kan försvinna eller i hög grad reduceras.

Uppenbart är att makes behov måste gå före testamentstagares
anspråk. Makes testationsmöjligheter kan med denna ordning bli hårt
beskurna. Det är emellertid att märka att testationsrätten, när både
make och barn finnas, regelmässigt brukat utnyttjas så att den efter-
levande tillerkänts vad som ej skulle tillfalla barnen i laglott. Lagstifta-
ren skulle med den här förordade ordningen komma att tillgodose efter-
levande make just i de fall då testamente till dennes förmån använts
som mest.

Om man vill vara konsekvent, bör efterlevande make — liksom barn
i fråga om laglotten — vara skyddad även mot förfoganden, som verk-
ställas under livstiden. Man kan befara, att när förhållandet mellan
makarna är mindre gott, förfoganden ske i levande livet med syfte att
skjuta den efterlevande maken å sido. GB synes därför böra komplette-
ras med rätt för make att ingripa ej blott till skydd för giftorätten, så
som nu i viss utsträckning kan ske, utan även till skydd för sin rätt till
hem och försörjning.

Nu gällande bestämmelser i GB ge ej make något som helst skydd
för hemmet när giftorättsgemenskap ej finns. I den mån egendom anses
tillhöra makarna med samäganderätt fordras emellertid båda makarnas
medverkan till rättsliga förfoganden. Fast egendom, bostadsrätt och
liknande är emellertid ofta registrerad i allenast ena makens namn, var-
för denne torde utåt vara legitimerad som ägare. Det synes lämpligt att
här ge make ett skydd mot förfoganden som beröra hemmet.

När bröstarvingar saknas, har efterlevande make som förut nämnts
för närvarande i Sverige rätt att ärva hela kvarlåtenskapen. Denna rätt
är emellertid ej skyddad mot testamentariska förfoganden. Det är
uppenbart, att en sådan ordning icke bör bli bestående. Efterlevande
maken måste få ett slags laglottsskydd om man så vill, bestämt efter
hans eller hennes behov.

Tillämpningen

För att bedöma efterlevande makes behov kräves en viss inventering
av tillgångarna. Naturligtvis måste man också ta hänsyn till den efter-
levandes arbetsförmåga. Inventeringen kan visa, att den efterlevande
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blivit skäligen tillgodosedd med vad som erfordras för att han skall få
behålla ett hem och ha inkomster, som ger honom hans försörjning. Om
folkpensionen höj es avsevärt, kommer även det senare att bli förhållan-
det i långt flera fall än nu.

Standardbedömning

I allmänhet torde egendom, som efterlevande make på grund av gifto-
rätt erhåller, vara otillräcklig för att hans anspråk på hem skall anses
skäligen tillgodosett. Den omständigheten att maken har pensionsrätt
bör icke inverka på hans anspråk att behållas vid ett hem. Det bör höra
till det normala, att efterlevande make utöver pensionsrätt har anspråk
även på bostad och visst lösöre. Efterlevande makes anspråk i detta hän-
seende bör bestämmas med rimlig hänsyn till förhållandena i familjen
och dess ekonomiska standard. Behovet blir aktuellt från och med bon
där 6000-kronorsregeln upphört att verka och upp till gränsen för medel-
stora bon, exempelvis omkring 150.000 kr. Där bör giftorättsanspråket
kunna tillgodose vederbörande utan något tillägg.

Inom en stor del av arbetar- och tjänstemannaklassen torde boupp-
teckningen ofta som huvudsakliga tillgångar upptaga mindre bostads-
fastighet eller bostadsrätt samt lösöre och ett begränsat försäkrings-
belopp eller annat mindre sparkapital. Av lösöret bör efterlevande
maken få behålla vad som erfordras för möblering av bostaden eller —
om han bör byta till mindre bostad — den nya bostaden. I fråga om
fastighet eller bostadsrätt synes det rimliga vara att man söker bedöma,
om bostaden med hänsyn till den efterlevandes behov är rimlig eller stor
eller bör bytas mot mindre och billigare. Om byte ej är påkallat, bör
den efterlevande i regel ha rätt att sitta kvar. Det kan dock inträffa
att han därigenom skulle blockera ett relativt stort ekonomiskt varde
utan att det kan anses motiverat att han får en så stor ekonomisk för-
mån. Justering kan då äga rum på flera sätt. Även på denna punkt
framträder behov av en eller annan hjälpregel för tillämpningen.

Förhyrd bostadslägenhet bör efterlevande make i regel ha rätt att
övertaga.

En grupp av dödsbon förtjänar särskilt beaktande, nämligen efter
handelsidkare och liknande näringsutövare samt jordbrukare. När en
näringsidkare dör, bör med hänsyn till efterlevande makens utbildning
och förmåga bestämmas, hur det skall förfaras med verksamheten. I
den mån efterlevande maken har behov av bidrag till sitt underhåll kan
det ges i den formen, att han får på förmånliga villkor övertaga rörelsen.
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Vad speciellt angår jordbruk synes principen särskilt naturlig i fråga om
mindre jordbruk vilket erbjuder bostad, arbetstillfälle och hel eller
partiell försörjning.

Jag övergår härefter till frågan om efterlevande makes försörjning.
Som förut antytts kan detta spörsmål för Sveriges del komma i ett annat
läge om en riklig folkpensionering genomföres. Här utgår jag från det
nuvarande läget.

Utgår vanlig änkepension, exempelvis enligt den relation till den
dödes lön, som gäller för statstjänstemän, torde man regelmässigt få
anse, att pensionen är tillfyllest. Om giftorätt ej föreligger, kan det dock
tänkas vara rimligt, att ett tillskott utgår under beaktande av familjens
standard. Finns ej änkepension, kan krävas att underhåll bör utgå.
Försiktigheten torde bjuda, att man iakttager som hjälpregel att bröst-
arvingars laglott bör respekteras, därest icke vägande skäl kunna anfö-
ras för att intrång må ske.

Beträffande den ekonomiska formen för underhåll må anmärkas, att
man såvitt möjligt bör undvika en sådan ordning som slutligen överför
ett mera avsevärt kapital från en intressentgrupp till en annan. Om det
skäligen kan anses tillfyllest att efterlevande make får nyttjande- eller
avkomsträtt till viss egendom, synes detta vara en lycklig utväg. I så
fall kan man också lättare tänka sig att även arvingars laglott belastas.

Mot en lagstiftning, som bygger på behovsprincipen, har redan under
den svenska lagstiftningskommitténs överläggningar invänts, att den blir
svårtillämpad, och den invändningen ligger självfallet mycket nära till
hands. Frågan är emellertid, om icke principen är så etiskt välgrundad
att den kan accepteras. Allmänheten har säkert redan börjat finna det
självklart, att exempelvis änka åtminstone vid högre ålder bör få sitta
kvar i ett hyggligt hem och ha änkepension. Den antydda hjälpregeln
om laglotten bör också kunna vara till vägledning. Man bör kunna
räkna med att tillämpningen i bon upp till de medelstora skulle leda
till att efterlevande make regelmässigt erhåller nyttjanderätt till hälften
av den dödes kvarlåtenskap, när bröstarvingar finnas. I de större bona
kan man nöja sig med mindre, t.ex. jämka till förmån för den efter-
levande i fråga om bostad och lösöre.

Även andra hjälpregler kunna tänkas, eventuellt av mera speciell
natur t.ex. i fråga om försäkringar.

För svenska förhållanden torde det ligga ganska nära till hands, att
efterlevande makes behov tillfredsställes genom avtal om sammanlevnad
i oskiftat bo. Det synes icke vara uteslutet att frivilligt avtal må ersät-
tas av beslut, som meddelas av förrättningsman eller rätten i fall där
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någon delägare motsätter sig avtal utan tillräckliga skäl. Vidare kan
förmyndare eller god man tänkas få ingå avtal om sammanlevnad i oskif-
tat bo även för tid efter det förmyndarens eller gode mannens förvalt-
ning upphör. I sådant fall kan det vara lämpligt med överförmyndarens
samtycke. En enklare form för beslut under den tid då avtalet gäller
torde också vara önskvärd.

För att i övrigt underlätta tillämpningen synes det vara önskvärt att
utöver antydda hjälpregler låta upprätta vissa normaljörslag på hur
efterlevande make bör tillgodoses och hur förvaltningen bör ordnas. Ett
enkelt förfarande för att få tvister mellan delägarna ur världen kan
också vara önskvärt.

Innan jag slutar vill jag i några huvudpunkter sammanfatta det
sagda.

Efterlevande makes ställning bör förbättras genom förslagsvis föl-
jande åtgärder:

1. Ändrade regler om själva bodelningen, där giftorättsgemenskap
råder. Därvid bör efterlevande make ur båda makarnas giftorättsgods,
inom värdet av sin andel, erhålla vad han skäligen behöver.

2. Införande av kvasibodelning, när giftorättsgemenskap ej finns.
Genom sådan delning bör bland annat egendom, som anses vara föremål
för samäganderätt, uppdelas på samma sätt som giftorättsgods, dvs. med
tillämpning av behovsprincipen.

3. Efterlevande makes anspråk utöver giftorätt bestämmes på grund-
val av behovsprincipen, enligt vilken efterlevande makes standard ej må
sänkas på ett stötande sätt.

Efterlevande makes behov beaktas särskilt med hänsyn till hem och
försörjning.

För fall då bröstarvingar finnas stadgas hjälpregler, såsom att intrång
i laglott ej må ske utan vägande skäl samt eventuellt att efterlevande
make — så länge det ej är fråga om mer än medelstora bon — i allmän-
het bör utöver sin giftorätt få nyttjanderätt till hälften av den dödes
kvarlåtenskap.

4. Efterlevande makes arvsrätt när bröstarvingar saknas bibehålies
men förstärkes med en rätt till hem och försörjning efter behovsprinci-
pen för den händelse den döde testamenterat sin kvarlåtenskap till
annan.

5. Institutet sammanlevnad i oskiftat bo påbygges. Vidare överväges
vissa hjälpmedel att snabbt och billigt uppnå en skälighetsbedömning i
fall, då möjligen tvist uppkommer.
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Korreferenten, professor Martti Rautiala (Helsingfors):
Justitierådet Walin behandlade i sitt referat ifrågavarande ämne

mera vidsträckt, i det att han redogjorde för efterlevande makes ställ-
ning i allmänhet, och jag skall här i mitt korreferat i korthet belysa
motsvarande spörsmål enligt finsk rätt.

Efterlevande makes rätt bestämmes självfallet i första hand av äkten-
skapslagens stadganden och i andra hand av arvs- och testamentsrätts-
liga stadganden. Jag kommer emellertid inte att i denna framställning
beakta bestämmelserna i lagen av år 1889 om makars egendoms- och
gäldsförhållanden, som fortfarande gäller hos oss, då den med åren får
allt mindre betydelse. Vad först beträffar rätten att råda över egendom,
så är död makes egendom i detta avseende av två slag: över egendom,
vari efterlevande maken har giftorätt, råder maken tillsammans med
arvingarna, men däremot får han inte taga del i förvaltningen av gifto-
rättsfri egendom, utan över den råder arvingarna ensam. En dylik indel-
ning medför svårigheter i praktiken. Det är nämligen inte lätt att hålla
reda på vilken egendom, som är giftorättsgods och vilken inte. Dess-
utom betraktas lösegendom, som inte kan styrkas tillhöra någondera
maken, såsom gemensam egendom (ÄL 89 §). Av detta stadgande föl-
jer, att en stor del av lösöret i hemmet i praktiken anses såsom makar-
nas gemensamma egendom. Mera praktiskt vore, att behandla död
makes egendom som en helhet ända tills boet är utrett, och efterlevande
maken borde ända fram till avvittringen få taga del i förvaltningen även
av sådan egendom, vari han inte har giftorätt, såsom saken är ordnad i
Sverige.

Efterlevande make råder ensam såväl över sådan sin egendom, vari
andra maken ägt giftorätt, som över sin giftorättsfria egendom. För
överlåtelse och pantsättning av fast egendom och lösöre av visst slag
krävs dock de gemensamma bröstarvingarnas samtycke. Likaså är
maken pliktig att vid avvittringen redovisa för sin förvaltning (ÄL
86,2 §).

Så länge boet är oskiftat kan dess egendom utmätas för bodelägarnas
gäld, dvs. i detta fall även för arvingarnas och efterlevande makens
enskilda gäld. De bodelägare, som inte är ansvariga för gälden, kan
inte yrka utmätningens upphävande på den grund, att de inte står i
ansvar för gälden, men de kan yrka skifte av boet (UL 4: 11). Om alltså
utmätning verkställes för arvingarnas gäld och efterlevande maken anser
den utmätta egendomen helt eller till en del såsom sin egendom, måste
han, för att få verkställigheten avbruten, inom tre månader »utverka»
avvittring för att den utmätta egendomen inte skall användas till betal-
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ning av borgenärernas fordran (UL 4: 11). Dylika utmätningar under
boutredningstiden medför i praktiken rätt mycket olägenheter. Utom
att en utmätning i hög grad stör verkställigheten av boutredningen, så
kan dess resultat vara illusoriskt. Om t.ex. utmätning är verkställd för
arvinges gäld, kan den utmätta egendomen vid avvittring tillfalla efter-
levande maken, varvid utmätningen förfaller. Bodelägarna borde, me-
dan boutredningen pågår, skyddas mot borgenärernas anspråk, vilka kan
föranleda förhastade förlustbringande realisationer av egendom eller
egendomens upplåtande till konkurs, vilken kanhända senare befinnes
onödig.

Efterlevande make blir ofta »sittande i oskijtat bo» tillsammans med
barnen. Men detta förutsätter frivillighet, dvs. att ingen bodelägare
yrkar skifte. Ofta ligger det inte in bodelägarnas intresse att boet skif-
tas. En änka i små omständigheter t.ex. har lättare att draga försorg om
sin och sina minderåriga barns utkomst, om hon får behålla dödsboets
egendom orubbad. Bodelningen kan vara en ren formalitet, som endast
försvårar förvaltningen av egendomen, då de skilda andelarna bildar
juridiskt skilda förvaltningsobjekt. Oftast träffar emellertid bodelägarna
inte någon uttrycklig överenskommelse om villkoren för sammanlev-
naden i det oskiftade boet, och då stadgandena i vår lag är mycket brist-
fälliga när det gäller sådana fall, uppstår många missförhållanden i prak-
tiken. I lagen stadgas endast, att om bodelägarna inte lagligen styrker
villkoren »komme tå på theras egit efventyr, ehvad boet genom then
enas filt och arbete förbättradt, eller genom then andras förvållande för-
värradt varder» (ÄB 11: 1). Kort sagt har detta ansetts innebära, att
om någon av bodelägarna har handlat till förmån för boförvaltningen, så
äger han inte rätt till ersättning för denna sin verksamhet och å andra
sidan, att bodelägare inte är skyldig att ersätta skada, som han genom
oaktsamhet tillskyndat boet. Då lagen inte förutsätter, att bodelägare,
som förvaltar boet, är redovisningsskyldig, är det vid boskifte svårt att
fästa avseende vid att någon delägare har åtnjutit större förmåner än
andra medan boet var oskiftat. Å andra sidan följer av sagda regel, att
en bodelägare (t.ex. efterlevande maken), som använt sina tillgångar till
förmån för boet, i praktiken har mycket svårt att få ersättning av övriga
delägare fastän hans kostnader varit alla till gagn. Detta kan stundom
vara efterlevande make till nytta, men det kan också ofta vara till skada.
Om t.ex. efterlevande make i oskiftat bo sköter en gård, som han arbetar
på och förbättrar med sina egna medel, har han svårt att få någon som
helst ersättning, om något av barnen yrkar skifte. Fastän efterlevande
maken lever i oskiftat bo med arvingarna, bildar hans egna tillgångar
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dock ett särskilt förmögenhetskomplex, som juridiskt inte får samman-
blandas med den avlidna makens. Efterlevande makens förvärvsinkomst
t.ex. och därmed förvärvad egendom hör inte till det egentliga dödsboet.
I praktiken blir dock efterlevande makens tillgångar lätt sammanblan-
dade med dödsboets, och om skifte äger rum under efterlevande makens
livstid, så är det maken som blir lidande och arvingarna som drager
nytta därav.

Skötseln av ett oskiftat bo försvåras även av att alla rättshandlingar
för boet förutsätter samtliga bodelägares medverkan, då de gemensamt
råder över boet. Lagen säger ingenting om hur det skall förfaras, om
enighet ej nås. I praktiken har det ansetts, att boförvaltaren äger rätt
att företaga de rättshandlingar, som är nödvändiga för boets dagliga
skötsel. Hur långt man kan åberopa denna undantagsstipulation är dock
oklart, och frågan ger ofta upphov åt tvister. Att alla bodelägares enhäl-
liga beslut fordras för en förvaltningshandling har även till följd, att
gäld som t.ex. efterlevande make upptager för boet i eget namn, är hans,
och i praktiken är det svårt för honom att få ut sin fordran hos de övriga
bodelägarna. Detta resultat beror även på att boet hos oss inte anses
såsom ett sådant särskilt rättssubjekt som i sitt namn kan förvärva rät-
tigheter och ikläda sig förpliktelser. Den svenska rätten intager här-
vidlag en annan ståndpunkt.

Vår lag upptager heller intet stadgande om rätt för efterlevande
make att njuta underhåll av det oskiftade boet (jmf Urarvaförordn.
27 §). I ett fall (se HD 1945 medd. 60) har högsta domstolen hos oss
ansett, att hustrun ägt rätt att njuta underhåll av sin mans dödsbo, då
hon vid avvittringen avstått från sin andel i boet mot visst underhåll.
Underhållet var sålunda egentligen vederlag för hustruns andel i boet.

Vår lags stadganden om oskiftat bo är sålunda synnerligen bristfäl-
liga.

Då makar inte enligt vår rätt har arvsrätt efter varandra, har man
försökt avhjälpa denna brist genom inbördes testamentet, som rätt all-
mänt tagits i bruk hos oss. Makars testamentsrätt inskränkes emellertid
i hög grad av bröstarvingarnas rätt till laglott, som är sammanlagt hälf-
ten av makens giftorättsdel. Innan man vet huru mycket en make kan
testamentera, måste avvittring sålunda ske (åtminstone på pappret),
varvid den avlidna makens andel först bestämmes, och av den skall
hälften tillfalla bröstarvingarna som laglott. Om boet är »ringa» kan
efterlevande maken enligt vår rätt tilldelas mera av lösöret i hemmet än
på honom ankommer (ÄL 103 a §), men vår rätt känner ingen 6000-
kronorsregel, som den svenska rätten. Det vore skäligt, att efterlevande
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make finge allt lösöre i hemmet, om boet är ringa. Hos oss är det myc-
ket vanligt, att makar i testamentet disponerar över hela förmögenheten
till förmån för varandra, utan att beakta bröstarvingarnas laglott, i för-
litan på att dessa inte skall klandra testamentet.

Den kanhända vanligaste formen för inbördes testamente är nytt-
janderättstestamentet, som ger efterlevande make rätt att leva i oskiftat
bo till sin död. Redan ett dylikt nyttjanderättstestamente innebär emel-
lertid en kränkning av rätten till laglott, varför bröstarvingarna utan
hänsyn till testamentet kan kräva ut sin laglott. Nyttjanderättstesta-
mentet är fördelaktigt för efterlevande maken, då det hindrar hemmets
upplösning redan under hans livstid och tryggar hans utkomst, samtidigt
som det är ägnat att underlätta försörjningen av minderåriga barn. I
praktiken är en stor olägenhet förknippad med denna testamentstyp,
nämligen den, att den tidigare avlidna makens arvingar nödgas betala
arvsskatt för sin arvsandel redan vid arvlåtarens död, ehuru nyttjande-
rätten stannar hos efterlevande maken. Då makar har uppgjort ett
dylikt testamente, yrkar barnen i allmänhet inte på att få ut sin laglott
så länge den andra maken lever, varför sålunda den efterlevande med
testamentets hjälp får hålla boet oskiftat under sin livstid. Boet skall
dock skiftas, om någon laglottsarvinge det yrkar. Nyttjanderätt i stöd
av testamente hindrar ej heller utmätning i boet för boets gäld. Likaså
kan arvinges hela laglott utmätas (jmf UL 4: 11). Dylika utmätningar,
som i praktiken skapar svårlösta problem, kan även omintetgöra efter-
levande makens rätt att sitta i orubbat bo.

I någon mån kan efterlevande makes ställning förbättras genom
sådant inbördes testamente, enligt vilket den efterlevande får erlägga
barnens laglott i penningar. Ett sådant testamente är möjligt enligt vår
rätt (ÄB 17: 5,2). En dylik rätt att »lösa ut arvingarna» kan hjälpa
efterlevande make exempelvis att få hålla hemmet och bostaden för sig,
men utövandet av lösningsrätten förutsätter självfallet kontanter, som
den efterlevande ofta nog inte har.

Vilka reformer kan man då tänka sig hos oss i syfte att förbättra
efterlevande makes ställning? Utgångspunkt vid prövningen i denna
fråga är, huruvida barnens rätt skall gå före efterlevande makens lik-
som förut. Justitierådet Walin uttalade, att det kan ifrågasättas, om det
i nutida samhälle är önskligt, att barnen hjälpas framåt i livet med arv,
så att barnens arvsrätt hindrar förbättrande av efterlevande makens
ställning.

Justitierådet Walin har uppenbarligen i denna fråga träffat det rätta.
Samhällsutvecklingen har på vårdlagstiftningens område och särskilt i
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fråga om egendom i stad lett till att barnens arv är av mycket mindre
betydelse än förut. Jag anser det vara ett direkt steg tillbaka, att man
hos oss, då stadganden om bröstarvingars laglott utfärdades år 1951,
avfattade dessa stadganden i sträng formalism enbart i bröstarvingarnas
intresse utan minsta tanke på efterlevande makes ställning.

För det första borde arvsrätt mellan makar äntligen införas hos oss.
Grunden för makes arvsrätt har ansetts vara makarnas livsgemenskap,
som är avsedd att vara livet ut och som är starkare än samhörigheten
mellan skyldemän, samt strävan att vid den ena makens död trygga den
efterlevandes ekonomiska ställning. De rätt vanliga inbördes testamen-
tena ersätter i någon mån makes arvsrätt. Men om giftorätt inte före-
ligger och testamente inte finnes, kan det ofta hända, att en make vid
andra makens död medellös får gå från ett förmöget hem.

Redan då äktenskapslagen utarbetades, ansåg lagberedningen i sitt
år 1920 tillkomna förslag till lag om makars rättsförhållanden det i
äktenskapslagen sedermera förverkligade egendomssystemet kräva kom-
plettering genom beviljande av arvsrätt åt make. I ett år 1935 utarbetat
förslag till lagstiftning om arv och testamente fick frågan en sådan lös-
ning, att make vid andra makens död, om bröstarvingar inte fanns, fick
ärva hela kvarlåtenskapen. Till förhindrande av att den först avlidna
makens egendom gick till efterlevande makens skyldemän föreslogs
arvsrätten i fortsättningen ordnad så, att den, då makens rätt upphörde,
övergick till den först avlidna makens arvsberättigade skyldemän. Ett
sådant system skulle ha motsvarat systemet i den svenska arvslagen. I
sitt utlåtande över förslaget till arvslag år 1941 anmärkte Högsta dom-
stolen, att den först avlidna makens arvingars sekundära arvsrätt i
många fall komme att skapa spänning och oenighet mellan arvingarna
och efterlevande maken, varför det bleve besvärligt att reda upp förhål-
landet mellan dem. I enlighet med Högsta domstolens utlåtanden har
man i 1955 års förslag till arvs- och testamentslag avstått från att bevilja
den först avlidna makens arvingar sekundär arvsrätt och föreslagit ett
sådant system, att om arvlåtaren inte efterlämnar bröstarvingar men far
eller mor eller avkomlingar till dem, så ärver efterlevande maken hälf-
ten och den andra hälften går till nämnda skyldemän. Finns inga sådana
skyldemän, tillfaller hela kvarlåtenskapen maken. Till tryggande av
makes ekonomiska ställning har en sådan begränsning av skyldemäns
arvsrätt föreslagits, att make, om det för hans skäliga utkomst är av
nöden, av det behållna boet skall överst erhålla ett nödigt belopp i under-
stöd. För make föreslås sålunda en likadan rätt till understöd som enligt
17 kap. ärvda balken tillkommer barn, som är ur stånd att försörja sig.
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Om dessa understöd konkurrerar med varandra, föreslås jämkning dem
emellan. Särskilt i det fall att arvlåtarens bröstarvingar utesluta make
från arvsrätt och denna varken har egna tillgångar eller giftorätt i andra
makens egendom, kan behovet av försörjningsbidrag vara uppenbart.
Om kvarlåtenskapen omfattar fastighet på landet, skulle arvlåtarens
släkts intressen enligt lagförslaget tillvaratagas så, att arvlåtarens
skyldemän finge rätt att vid boskiftet inlösa fastigheten, medan maken
finge motsvarande belopp i annan egendom eller i penningar (se lag-
beredningens publ. 1955 N:o 1 s. 2 och 38).

Makes arvsrätt i enlighet med nämnda lagförslag tryggar nog efter-
levande makes ställning, då varken bröstarvingar, föräldrar eller avkom-
lingar av dem finnas. Däremot kan det ifrågasättas, huruvida den
avlidna makens föräldrar och syskon bör skyddas så mycket, att det är
påkallat att ge dem hälften av t.o.m. ett rätt litet arv, medan efterlevande
maken får blott andra hälften. Ej heller i det fall att makarna har
bröstarvingar i livet ger makes eventuella rätt att överst få undantaga
försörjningsbidrag ett tillräckligt skydd mot hemmets upplösning och
t.o.m. förlust av bostad.

Det enklaste sättet att trygga makes rätt vore kanhända att tillför-
säkra honom rätt att sitta i orubbat bo. Härvid vore en möjlighet att
såsom i dansk rätt, direkt i stöd av lag, ge efterlevande maken rätt att
förvalta boet oskiftat, dock så, att han icke äger rätt att genom testa-
mente förfoga även den först avlidna makens egendom och att skifte bör
verkställas om han ingår nytt äktenskap. Med sina styvbarn får efter-
levande make leva i oskiftat bo endast med förmyndarnämndens, eller
om barnen är myndiga med deras samtycke. Likaså ger norsk rätt efter-
levande make en vidsträckt rätt att leva i oskiftat bo. Ett sådant system
vore enkelt och tarvade inga invecklade stadganden, vilkas tillämpning
vore beroende av prövning och gåve upphov åt rättegångar. En sådan
på lag grundad rätt för efterlevande make att råda över boet inger emel-
lertid betänkligheter bl.a. därför, att den dock i praktiken, för att mot-
svara sitt ändamål, förutsätter bodelägare, som åtminstone någorlunda
samsas, och också från efterlevande makens sida en positiv inställning
till arvingarna och sålunda också beaktande av deras intressen.

Den andra möjligheten vore att tillerkänna makarna rätt att med
åsidosättande av laglotterna upprätta sådant testamente, vari efter-
levande make medgåves rätt att sitta i orubbat bo. Ett sådant system
innebure i själva verket legalisering av ett redan rätt allmänt förfa-
rande. Då en dylik sammanlevnad i oskiftat bo grundar sig på den
avlidna makens förordnande, har makarna själv möjligheter att pröva,
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huruvida förutsättningar att »bilda» ett oskiftat bo är för handen. Ett
sådant testamente löser också enkelt frågan om efterlevande makes rätt
att få bo i det förra hemmet. Detta mål uppnås även om rätten att upp-
rätta sådant testamente inskränkes till att gälla endast makarnas
bostadslösöre och dem tillhörig bostad, såsom aktier i bostadsaktiebolag
eller egnahemshus. Bostadslösöre och bostad utgör sådan egendom, som
just inte kan delas utan att hemmet förstörs och som i allmänhet heller
inte avyttras, emedan den är i familjens bruk. Genom sådana begräns-
ningar bleve inte heller arvingars laglott överhövan kränkt. Systemet
vore dock inte lyckligt i alla fall. Om förhållandet mellan makar inte är
gott, blir något testamente inte uppgjort. Det kan också inträffa, att en
gammal man, som blivit intresserad av en ung kvinna, avlider efter ett
helt kort äktenskap och i sitt testamente oskäligen åsidosätter sina
arvingar. Kanhända borde i det förra fallet maken, i det senare fallet
arvingarna, medgivas rätt att hänskjuta saken till domstol.

En annan av de viktigare frågor angående efterlevande makes rätt,
som hos oss tarvar revision, är boutredningsinstitutet, vilket för övrigt
som bäst är föremål för utredning. I dessa frågor borde man enligt min
åsikt, i likhet med den svenska rätten, (som f.ö. till denna del tillkom-
mit såsom resultat av samarbete med vår lagberedning) utgå ifrån, att
boet skall betraktas såsom ett särskilt rättssubjekt, som kan förvärva
rättigheter och ikläda sig förpliktelser. Efterlevande make borde till-
erkännas rätt att taga del i förvaltningen av den avlidna makens egen-
dom och inte endast i förvaltningen av den egendom, vari han har gifto-
rätt. Efterlevande make borde äga rätt att under boutredningstiden
njuta nödigt underhåll av boet. Boet borde, medan det är under utred-
ning, skyddas mot borgenärers krav. En särskild boutredningsman
borde kunna utses att förrätta skifte, om det ej på annat sätt kan fås till
stånd. Vidare borde självfallet stadgandena om sammanlevnad i oskif-
tat bo på grund av avtal kompletteras.

Strävan att trygga efterlevande makes ställning borde i allmänhet
begagna sig av stadganden, som inte är för tillkrånglade och vilkas till-
lämpning inte alltid beror av prövning.

Landsdommer Erik Vetli (Hellerup):
Spørgsmålet om den efterlevende ægtefælles retsstilling hører til et af de om-

råder, hvor der — som det allerede fremgår af de indlæg, der er fremkommet —
består en afgørende forskel i retsstillingen mellem på den ene side Finland og
Sverige og på den anden side Island, Norge og Danmark. Denne afgørende forskel,
der også har givet sig udtryk i konventionen fra 1934 om dødsboskifte og arveret,
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skyldes dels ægtefællens arveret, men først og fremmest retten til at sidde i
uskiftet bo.

At kunne sidde i uskiftet bo er, som det allerede fremgår af mit ordvalg, en
egentlig ret for den efterlevende ægtefælle, og hensidden i uskiftet bo medfører, at
ægtefællen alene har rådighed over den formue, der indgår i det uskiftede fællesbo.
Det er nemlig kun fællesboet, man kan sidde i uskiftet bo med.

Jeg er ganske enig med indlederen, justitierådet Walin, i hans målsætning for
det fælles nordiske samarbejde på dette område, nemlig den, at det uanset for-
skellighederne i retsinstitutternes udformning må være afgørende, at man når frem
til, at den efterlevende ægtefælles stilling stort set er sikret på i realiteten nogen-
lunde ensartet måde i de fem lande.

Jeg vil tage mit udgangspunkt i justitierådet Walins sammenfatning i rede-
gørelsen side 45.

Hvad punkt 1, reglerne om bodeling, angår, tror jeg, man fra dansk side stort
set vil kunne slutte sig til justitierådet Walins forslag. Først udskiller justitierådet
Walin de små boer, hvor 6000 kr.-reglen giver den efterlevende ægtefælle ret til at
overtage hele eller dog den største del af boet. Vi har ikke i Danmark en 6000 kr.-
regel. Den var foreslået — som en 3000 kr.-regel — i den tidligere arvelovskom-
missions betænkning fra 1941., og jeg er ikke i tvivl om, at en sådan regel bør ind-
føres. Ligesom justitierådet Walin er jeg betænkelig ved en forhøjelse af grænsen.
I Danmark ville vi sandsynligvis vælge 10.000 kr., der vel nogenlunde svarer til
6000 svenske kr., men højere tror jeg ikke, man skal gå. Når vi dernæst går over
til den egentlige bodeling, kan jeg slutte mig til justitierådet Walins forslag om, at
behovsprincippet bør gælde. Det bør være således, at aktiverne i fællesboet skal
tilfalde den ægtefælle, der behøver dem til fortsættelse af hjemmet og næringen. Et
sådant behovsprincip vil nok hos os i første række få betydning ved skifte i tilfælde
af separation og skilsmisse, idet vi har særlige regler i den danske skiftelovs §§47
og 60, som giver den efterlevende ægtefælle en meget vid udløsningsret. Den efter-
levende ægtefælle har efter disse bestemmelser ret til af fællesboet at udtage
ethvert aktiv mod at betale de andre arvinger kontant. Men i princippet kan jeg
altså slutte mig til forslaget om behovsprincippets anvendelse inden for dette om-
råde.

Punkt 2 er, hvar justitierådet Walin kalder kvasibodelingen. Også her er der.
synes jeg, rørt ved et vigtigt spørgsmål, og jeg er enig med indlederen i, at der også
i de tilfælde, hvor der er særeje, er trang til en bodeling, der hviler på familie -
retlige grundsætninger, således at det sikres, at den efterlevende ægtefælle, uanset
at der er særeje, kan få udlagt de ting, der er nødvendige, for at den kan fortsætte
sin tilværelse nogenlunde uforandret.

I forbindelse med bodelingsspørgsmålene har indlederen rørt ved et meget vig-
tigt spørgsmål om forholdet til den afdødes kreditorer. Dette spørgsmål blev, som
det er sagt, også rejst af advokaten Sigrid Beckmann i Oslo i 1954, og jeg er enig i,
at det er et meget vigtigt spørgsmål. Det kan være stødende, at den efterlevende
solvente ægtefælle er udsat for, hvis den afdøde har været insolvent, at skulle afstå
af sin ejendom. Jeg er enig med justitierådet Walin i, at man i hvert fald bør gå
så vidt, at man inden for den gældende ordnings rammer må sikre, at den efter-
levende ægtefælle ikke på grund af denne kreditorregel kommer til at afstå, hvad
der er nødvendigt for den til at kunne fortsætte sit hjem, men det er for mig et
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spørgsmål, om dette problem ikke er så principielt og vigtigt, at man må overveje
en dyberegående reform på dette område.

Jag går dernæst over til det, der er hovedspørgsmålet, nemlig hvorledes den
efterlevende ægtefælle iøvrigt bør tilgodeses, når vi forlader bodeling m.v. (punkt
3—5 i sammenfatningen side 45). Der vil jeg først nævne et forhold, der vel er
specielt, men vigtigt, og også fremhævet af justitierådet Walin. Det er spørgs-
målet om virkningen af, at den efterlevende ægtefælle er indsat som begunstiget til
en livsforsikring (förmånstagarförordnande). For det første kræves der efter dansk
ret ikke som i Sverige ægtepagt til en uigenkaldelig begunstigelse. Men dernæst,
og det er det vigtigste i denne forbindelse: efter den danske forsikringsaftalelovs
§ 104 får ægtefællen altid forsikringssummen udbetalt uden om boet, idet jeg ser
bort fra kreditorernes mulighed for at afkræfte. Udtrykt på anden måde: Den
fælles nordiske regel, at begunstigelsen (förmånstagarförordnande) skal respektere
boslod (giftorätt) og tvangsarv (laglott) gælder ikke, hvis den begunstigede selv
er tvangsarving, og det er ægtefællen jo efter dansk ret. Jeg tror, at denne regel
stort set virker tilfredsstillende i Danmark, og da justiterådet Walin netop var inde
på hjælperegler, så vil jeg, måske en smule blåøjet, henstille, om der skulle være
mulighed for som en hjælperegel at akceptere den danske udformning af forsikrings-
aftalelovens § 104 som fælles nordisk regel.

Når vi går videre til de principielle spørgsmål om, hvorledes ægtefællen iøvrigt
skal tilgodoses, er justitierådet Walins hovedindvending imod den dansk-islandsk-
norske ordning med uskiftet bo og arveret jo den, at denne ordning undertiden
giver for meget og undertiden for lidt, det sidste navnlig i særejetilfældene. Der-
imod mener justitierådet Walin ikke, — og det er jeg enig i — at man imod den
danske ordning med uskiftet bo kan anføre den indvending, der tidligare har været
fremme, nemlig at det uskiftede bo bevirker, at den ældre generation for længe
kommer til at sidde på produktionsmidlerne. Det tror jeg ikke er realistisk under
de nuværende samfunds- og skatteforhold m.m.

Med hensyn til dette, at ægtefællen undertiden får for meget, undertiden for
lidt, illustrerer indlederen dette gennem sin kritik af ægtefællens arveret. Der er
det jo sådan i Danmark, at hvor der er livsarvinger, arver ægtefællen en fjerdedel.
Det forekommer mig, at man kan være noget for tilbøjelig til at have for øje de
tilfælde, hvor manden, der har en stor formue, dør først. Så får den efterlevende
ægtefælle, hustruen, først halvdelen, og i Danmark og i Island får hun yderligere
en fjerdedel. Og det synes man kan være for meget af det gode. Men det fore-
kommer mig, at man her ikke rigtig har for øje, at der i disse tilfælde er formue-
fællesskab. Den efterlevende ægtefælle ejer på en vis måde i forvejen denne halv-
del af formuen, og er der så egentlig noget urimeligt i, at den efterlevende ægte-
fælle skal arve sammen med børnene af det, som betragtes som afdødes ejendom?
Og hvis vi bliver ved situationen med manden med den store formue, men det er
hustruen, der dør først, da synes jeg, at netop den danske ordning med uskiftet bo
og arveret, hvad enten manden nu vælger det uskiftede bo eller vælger at skifte
straks og tager sin halvdel og arvelodden, er egnet til at løse de vanskelige proble-
mer, som justitierådet Walin kommer ind på i sin omtale (side 38) af nærings-
udøveres dødsboer. Her vil der være mulighed for, at ægtefællen enten gennem
skifte eller ved at vælge det uskiftede bo kan fortsætte sin tilværelse uforandret,
og jeg tror, at denne ordning er i overensstemmelse med det, som ægtefællerne gen-
nemsnitligt ønsker.
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Så er der spørgsmålet om tvangsarv for ægtefællen. Det har man i Island, hvor
3/i6 er tvangsarv, og i Danmark, hvor kun en sjettedel er tvangsarv; men man har
det ikke i Norge. Personlig mener jeg, at det er naturligt, at ægtefællen er beskyttet
gennem tvangsarveret. Jeg synes, det understreger det, vi alle er enige om at
anerkende, nemlig ægtefællens rimelige rettigheder ved siden af eller eventuelt
endda forud for børnene.

Der er imidlertid en situation, hvor man efter min mening kan komme ind på
at opgive ægtefællens arveret, og det er, hvis den vælger at sidde i uskiftet bo; så
er der måske ikke tilstrækkelig grund til, at ægtefællen skal have arveret, når der
senere skiftes.

Når man nu ud fra den arbejdshypotese, indlederen arbejder efter, ikke mener
at burde gå den vej, vi har valgt i Danmark med arveret for ægtefællen og uskiftet
bo, så vil indlederen tilgodese den efterlevende ægtefælle ved udbygning af de alle-
rede eksisterende institutter, og det skal efter en behovsprøvning, hvor man nok
vil opstille standardregler, men som vel må ende med at blive en individuel behovs-
prøvning. Og der må jeg for mit vedkommende understrege meget stærkt, at hvis
der var tale om i Danmark at indføre en behovsprøvning, så ville jeg have den
allerstørste betænkelighed ved, at den efterlevendes ægtefælles stilling i realiteten
i så godt som alle tilfælde skulle være afhængig af myndighedernes skøn. Dette
er et vigtigt område; disse regler — det var også noget, vi var inde på ved plenar-
mødet i går om separation og skilsmisse — griber så dybt ind i ægtefællernes til-
værelse, at det efter min opfattelse er uhyre vigtigt, at reglerne er enkle og klare.
Og så har vi endda i Danmark, hvad der skinner igennem, at man savner i Sverige,
skifteretter, som er vant til at arbejde med vanskelige skiftespørgsmål. Men uanset
dette tror jeg, at det vil være den almindelige opfattelse i Danmark, at vi ikke vil
overlade de vigtige hovedspørgsmål om den efterlevende ægtefælles retsstilling til
skifteretterne.

Justitierådet Walin kommer ind på spørgsmålet, om ægtefællens krav efter
behovsprøvninger må gøre indgreb i livsarvingernes tvangsarveret. Det har dansk
ret allerede taget stilling til. Vort uskiftede bo er jo et indgreb i tvangsarveretten,
men jeg vil gerne understrege, at det efter min mening er en ganske fast opfattelse
i Danmark, at børnene normalt ikke har noget rimeligt krav på at arve deres for-
ældre, før de begge er gået bort.

Hovedproblemet set fra et dansk synspunkt bliver jo imidlertid særejetilfældene,
hvor vi må erkende, at den efterlevende ægtefælle ikke er tilstrækkelig tilgodoset.
Der hjælper allerede den arveret, jeg har omtalt, på en fjerdedel, og den ville hjælpe
endnu mere, hvis hele fjerdedelen var tvangsarv som i Island, men det er stadig
således, som det er sagt, at oprettelsen af ægtepagt kan være skæbnesvangert.
Mulighederne for at afhjælpe er det nærliggende at knytte til de allerede eksiste-
rende danske institutter, og man har derfor rejst spørgsmålet, om der burde være
adgang ti] at sidde i uskiftet bo med særeje. Jeg tror, man skal være noget betæn-
kelig ved uden videre at foretage en så radikal ændring af de gældende regler.
Det vil efter min mening betyde vidtgående indgreb, både bagud i de særejetil-
fælde, der støtter sig på trediemands bestemmelse, hvadenten det er testamente eller
gave, og fremefter i forhold til arvingerne. Som justitierådet Walin var inde på,
bør man så vidt muligt ikke overføre værdier fra den ene »interessentgruppe» til
den anden. Derimod mener jeg, at vi kan slutte os til den norske ordning fra
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1937, hvorefter ægtefællrne, når de opretter ægtepagt om særeje, kan bestemme, at
dette særeje i tilfælde af død skal behandles efter reglerne for fælleseje; så
bliver der adgang til at sidde i uskiftet bo; men denne norske regel gælder netop
ikke særeje, der grunder sig på trediemandsbestemmelse.

Jeg tror altså, at man fra dansk side vil indtage det standpunkt, at man kan til-
træde indlederens forslag om bodeling og positivt vil overveje kvasibodelingen,
medens man vil være afgjort betænkelig ved at indføre behovsprøvning, men vil
afhjælpe manglerne ved det danske uskiftede bo navnlig ved at slutte sig til den
norske ordning om mulighed for ved ægtepagt at bestemme, at særeje i tilfælde af
død skal behandles efter fællesejereglerne.

Professor O. A. Borum (Köpenhamn):
Det er kun nogle få principielle betragtninger, som jeg har ønsket at fremføre.

Jeg må have lov til at sige til en begyndelse, at jeg finder, at den udredning, som
vi har fået fra justitierådet Walin, er mønstergyldig, den er dybtgående, den er
grundig, den belyser problemerne fra alle sider. Jeg skal ikke komme ind på en
nærmere standpunkttagen til de forslag, som justitierådet Walin har fremsat, — i
det store og hele er jeg fuldstændig enig i hvad landsdommer Vetli har sagt derom.
Men det er nogle få principielle betragtninger, som jeg vil tillade mig at fremføre.
Det nordiske juristmødes præsident Honka og professor Bergendal — i den takke-
tale som han fremførte i går ude i Brunnshuset — har begge framhævet, at loven
— lagen — er grundlaget for samfunds- og retslivet i de nordiske lande. Den
beskyttelse, som loven giver den enkelte borger, beror jo imidlertid i en ikke uvæ-
sentlig grad på, om loven indeholder nogenlunde faste regler angående de retsfor-
hold, som den tænker at regulere, både om borgernes forhold til staten og borgernes
forhold indbyrdes. Den beskyttelse, som loven giver den enkelte borger, svækkes
imidlertid ganske betydeligt, hvis man går alt for langt ad behovsprøvningens vej.

Stadsfuldmægtiges ordfører var allerede i går inde på retskildernes problem.
Han talte spøgende om loven, sædvanen og »telefonen». Min forgænger ved Køben-
havns Universitet, professor Viggo Bentzon, der havde en væsentlig indflydelse på
udformningen af de fællesnordiske familieretlige love, betragtede forholdet mellem
skøn og regel, d.v.s. en mere skønsmæssig individualiseret prøvning af enkelttil-
fældene contra en afgørelse efter faste regler, som det vigtigste retskildemæssige
problem. Jeg vil gerne i fortsættelse af denne linie fremhæve det lovtekniske hen-
syn til retssikkerheden og advare mod at gå alt for langt ad behovsprøvningens vej.
Man bør efter min opfattelse i så vidt omfang som det overhovedet er muligt søge
at udforme nogenlunde faste regler, således at borgerne ved hvad de har at rette
sig efter. Borgernes retsstilling, her den efterlevende ægtefælles retsstilling i for-
hold til børnene, skal ikke bero på myndighederns skøn — den såkaldte behovs-
prøvning —, således at i virkeligheden ingen på forhånd kan vide, hvad resultat der
vil komme ud deraf.

Det var disse betragtninger, som jeg alene ville have lov til at fremføre til de
forslag, som vi her drøfter.

Professor Carl Jacob Arnholm (Oslo):
Först og fremst vil jeg nevne »laglott»-spörsmålet. Vi har i Norge ikke noen

»laglott» — pliktdel, som vi kaller det — for en ektefelle. Spörsmålet ble over-
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veiet meget omhyggelig da vi fikk vår någjeldende arvelov — det er forövrig mer
enn 100 år siden; og da ble det sagt at den ene ektefelle ikke ville utelukke den
annen uten sterke grunner. Jeg tror dette er riktig. Man kan kanskje si det slik
at det ikke er noe behov for å gripe inn uten der hvor man skal være försiktig med
å gripe inn. I går dröftet vi skilsmisseproblemer; da var vi klar over at forholdene
mellom ektefeller ikke alltid er som de bör være. Har vi glemt det i dag? Det
kan jo dog være tilfelle hvor ekteskapet bærer mot skilsmisse — men ennå ikke er
kommet så langt. I Norge har man den regel at en skilsmissedom först får sine
rettsvirkninger når den er blitt rettskraftig. Situasjonen kan altså være den at det
for en måned siden lykkedes for den ene ektefelle å få skilsmisse på grunn av den
annens utroskap; nå innhenter döden ham för to måneder er gått, för dommen er
blitt rettskraftig, og den gjenlevende ektefelle har altså da sin arverett efter ham i
behold. Skulle man nekte ham å endre dette ved testament? Jeg tror nesten ikke
det er nödvendig å si mere for å få frem hva jeg mener om saken.

Jeg vil dernest gj erne nevne litt om det meget viktige problem som reiser seg
hvor det er særeie mellom ektefallene. Som det har vært nevnt, fikk vi i Norge i
1937 den ordning at det kan bestemmes at det som er særeie så lenge ektefellene
lever, det skal med hensyn til arv og skifte behandles som om det hadde vært full-
stendig felleseie. Tanken er den at særeie ofte blir opprettet for å hindre like-
deling ved mulig skilsmisse, ganske særlig hvor ektefellene har bragt inn svært
ulike lodder. Det at det ikke skal være likedeling ved dödsfall, tror jeg de fleste
vil anse som en uheldig sidevirkning. Ved å bruke ordningen av 1937 kan man
unngå den — men da må man ta et positivt skritt. Det er et spörsmål om man
ikke burde gå lenger og gjöre likedeling ved dödsfall til den regel som g j elder når
ikke ektefellene positivt avtaler noe annet.

Ellers er jo hovedproblemet hvordan man skal skifte sol og vind når det er
den gjenlevende ektefelle og fellesbarna som skal dele midlene. Om man der velger
formen uskifte eller bygger videre på de linjer man har i Sverige og Finnland, det
tror jeg er svært uvesentlig. De fleste som har deltatt i denne debatt, har også
deltatt i et nordisk lovsamarbeid omkring disse emner, og vi har det undertiden
eksperimentert med å redigere en bestemt ordning efter uskiftelinjen eller de finsk-
svenske linjer. Og vi har funnet ut at begge deler går svært godt. Det er realiteten
og ikke formen som teller der. For min del har jeg et inntrykk av at den uskifte -
ordning vi har, hviler på forutsetninger som i dag ikke er svært realistiske. Den
hviler på forutsetningen om at det typiske tilfelle er en gjenlevende ektefelle uten
eget erverv, og ved siden av enken er det små barn. Allerede den ökede levealder
har jo her vendt opp-ned på dette bilde. I en statistikk som vi har innhentet i det
norske arvelovsarbeid, oppdaget vi at det var ca. 25 % av tilfellene hvor den gjen-
levende ektefelle var over 70 år; innenfor den gruppen var barnas gjennomsnitts-
alder 43 år. Da er de jo i den stilling da de gjerne kunne ha litt nytte av denne
arven; det er heller for sent enn for tidlig å få den, for nå er de over den ökono-
misk vanskeligste tid. Jeg tror det er svært meget som der bör endres for å legge
det opp til behovene som de er i dag. Og da får lovgiveren en behovsprövning og
en vanskelig behovsprövning å foreta. Men jeg vil meget sterkt slutte meg til det
som ble sagt av de to danske innledere: Jeg er meget engstelig for den konkrete
behovsprövning. Jeg tror den vil före til usikkerhet, til stor ujevnhet i praksis. Den
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ene mener behovene er slike, den annen at målet bör være et annet. Og jeg vil
også legge til at jeg tror en ektefelle i mange tilfelle vil föle det som en ydmykelse
at man skal gå med hatten i hånden og be om medynk med sin fattigdom.

#

Jeg har et par minutter igjen, o? vil da gjerne få nevne noen ord om den regel
som man for Norges del finner i forsikringsavtalelovens § 104, 2. ledd. Regelen
gjelder de tilfelle hvor det er oppnevnt en begunstiget uten at begunstigelsen er
gjort ugjenkallelig, og går ut på at man i disse tilfelle skal gjöre opp dödsboet som
om forsikringssummen tilhörte boet og var tillagt den begunstigede ved testament.
Man blir ofte ad vart mot å röre ved regler som er blitt til i feiles-nordisk sam-
arbeide. Men i dette tilfelle er den nordiske rettsenhet gjennomfört på en ganske
eiendommelig mate. Tilsynelatende er det noenlunde samme regler man har i Dan-
mark, Norge og Sverige, i motsetning til Finnland hvor loven ikke har noen til-
svarende regel (og det tror jeg er det beste). Den danske regel har en tilföyelse
som hverken den norske eller svenske lov har, nemlig at regelen ikke skal gjelde når
det er en tvangsarving som er innsatt, og tvansarvinger er i Danmark ikke bare livs-
arvingene men også ektefellen. Dette betyr i realiteten at regelen ikke gjelder i de
tilfelle som har praktisk betydning. Med denne ikke uvesentlige tilföyelse tror jeg
regelen er god. Når folk tegner livsforsikring, er det jo vanligvis nettopp for å sikre
ektefellen noe å falle tilbake på, eller unntagelsesvis for å sikre et barn som trenger
det mer enn andre. Særlig viktig er hensynet til å sikre ektefellen. Man finner
det helt naturlig å sikre ektefellens pensjonsrett så godt det lar seg gjöre hvor det
er en pensionsordning. Men mange har ingen pens jon, og den naturlige erstatning
er da at ektefellen sikres ved livsforsikring. For folk som lever i jevnt almindelige
kår, vil det sjelden være noe igjen til en enke hvis man ikke har ordnet seg på
denne mate. For barna sorger man vanligvis ved å skaffe dem en utdannelse.
Tar man den vanlige situasjon hvor barna har fått en utdannelse og hvor enken er
sikret ved en besk jeden livsforsikring, synes jeg ikke det er noen god regel at
barna i tillegg til dette skal kunne skille ut en del av livsforsikringen og ta dette
som sin pliktdel.

Referenten, justitierådet Gösta Walin (Stockholm):
Jag är tacksam for de instämmande synpunkter som förekommit men inte

beredd att besvara alla invändningar, som framställts. Man kan notera, att det
inte gjorts några invändningar mot en väsentlig förbättring utav efterlevande makes
ställning och att man också tycks vara böjd for att låta den förbättringen inkräkta
på barnens laglott. Det bör, om man kan ta den här pejlingen som ett bevis för en
allmän stämning, vara ett mycket viktigt resultat att notera. Sedan förstår jag, att
man från danskt och norskt håll, där man har kommit fram till en ordning som i
allt väsentligt inte kräver behovsprövning, inte vill införa en modifikation av
denna ordning, som man har vant sig vid och är tillfredsställd med. Om man inte
vill avskaffa alla de svenska institut, som hittills praktiserats för att hjälpa efter-
levande make, så har jag dock svårt att se, att man inte på ett eller annat sätt
måste göra en komplettering som har en socialt förnuftig motivering, även om det
skulle bli behövligt att förståndiga människor i någon mån prövar, huruvida denna
komplettering in casu är motiverad eller inte. Det är möjligt, att man med utgångs-
punkt från det motiv, som jag anser är bärande för hela utredningen — nämligen
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behovet — kan komma fram till hjälpregler, som kan klara av saken för praktiska
fall. Jag är särskilt observant på önskemålet att göra en ändring uti försäkrings-
avtalslagen, men även där tycker jag, att ett alldeles blankt avsteg från den nuva-
rande regeln efter danskt mönster kanske inte vore så lyckat. Om man tror att
laglotten är förankrad i rättsuppfattningen, så förefaller mig t.ex. onaturligt att låta
en förmögenhetsplacering, som består i inköp av en mycket hög livränta, stå sig utan
vidare emot arvingars anspråk, t.ex. om en omgift man testamenterar eller såsom
förmånstagare sätter in sin unga hustru och ger henne en mycket stor livränta.
Någon form av begränsning tarvas väl. Om det sedan bör ske summariskt genom
att man absolut fixerar livräntans belopp, som t.ex. skett i arvsskatteförordningen,
eller man bör ge en elastisk regel, det vill jag inte nu ta ståndpunkt till. Vilket
man än väljer är det en form av behovsprövning antingen hos lagstiftaren eller
också hos tillämparen. Sedan tycker jag nog att talet om fasta regler kanske är
litet överdrivet, ty om man överhuvud som t.ex. det finska förslaget inför en rätt
till underhåll för efterlevande make ur boet, när t.ex. pension inte finns, så kan ju
detta underhåll inte gärna utmätas annat än efter en skälighets- eller behovspröv-
ning, vilket man nu kallar det. I så fall blir kapitaliserade värdet av detta under-
håll så kolossalt stort i förhållande till tillgångarna i boet, så det är inte mycket
materiellt värt att ha en matematisk regel för delning av det övriga, om man på
den väsentliga punkten har måst nöja sig med en behovsprövning.

Det som är litet besvärande, tycker jag, är hur man skall komma fram till
något så när materiellt lika regler, när man i Danmark och Norge har arvsrätt till
en fjärdedel utav den dödes kvarlåtenskap. Jag reagerar inte så mycket emot,
att det skulle bli för mycket med hälften av boet när det finns giftorätt plus en
fjärdedel av kvarlåtenskapen efter den döde i arv, men tycker, att en arvsregel, som
ger en så liten andel, knappast tjänar något förnuftigt ändamål. Man kommer ju
aldrig fram till något väsentligt resultat på den vägen. Men om man traditionellt
har den, så förstår jag att man vill bibehålla den.

Ja, jag vet inte om jag lämpligen bör uppehålla tiden med att gå närmare in på
ytterligare spörsmål. Det har varit av stort intresse att höra den inriktning, som har
kommit till synes, och jag förstår de hårda invändingar som gjorts mot all form av
behovsprövning. Vi kommer — med understöd av advokat Beckman, vars inställ-
ning är likartad — att söka alla medel att reducera behovet av behovsprövningen.

NYE TENDENSER I EKSPROPRIASJONS-
RETTEN.

(Se bil V)

Referenten, høyesterettsadvokat Magne Schjødt (Oslo):
Mine damer og herrer.
Ekspropriasjonsretten er en rett som skulle være den samme i alle

land. Den har utviklet seg gjennom tidene og fått sin gyldige form, kan
en vel si, i den franske menneskerettserklæring av 1789: »Da eiendoms-


