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FÖRORD

Frågan om efterlevande makes ställning ingick i ett av huvudämnena
vid tjugonde nordiska juristmötet i Oslo 1954. Åtskilliga önskemål
framfördes därvid, i främsta rummet av advokaten Sigrid Beckman i
hennes framställning »Behövs ändringar i gällande regler om äkta
makars förmögenhetsförhållanden?» Då nu ett avsnitt ur detta fråge-
komplex förelagts det tjuguförsta nordiska juristmötet, har det synts
påkallat att det inledande referatet till diskussionen söker föra saken
framåt medelst ett försök att angiva närmare riktlinjer för frågans lös-
ning, ehuru det därvid för mig ej varit möjligt att framföra förslag
härom mer än huvudsakligen ur svensk synpunkt. Detta har förefallit
så mycket naturligare som hithörande spörsmål redan är föremål för
behandling i lagstiftningskommittéer. I detta läge får man räkna med
att ståndpunkterna kunna komma att ändras innan mötet äger rum. Det
blir i sådan händelse tillfälle att vid mötet lämna kompletterande upp-
lysningar.

Det statistiska material som advokaten Beckman framlagt har varit
av värde även för nu ifrågavarande framställning. Även i övrigt står
jag i tacksamhetsskuld till advokaten Beckman ej blott för hennes upp-
slag, som redan äro allmän egendom, utan även för granskning av manu-
skript och värdefulla råd. Likaså vill jag uttala min stora tacksamhet
till hovrättsassessorn T. Hesser för hans förtjänstfulla bistånd och den
innehållsrika bilaga av vilken jag haft förmånen att begagna mig.

Stockholm den 31 december 1956.

Gösta W alin



FÖRKORTNINGAR.

S. Beckman I: — Sigrid Beckman: Rapport från det praktiska rättslivet angående
giftermålsbalkens tillämpning och behovet av ändringar däri,
avgiven till Chefen för justitiedepartementet den 9 oktober 1951
(stencilerad).

S. Beckman II: = Sigrid Beckman: Behövs ändringar i gällande regler om äkta
makars förmögenhetsförhållanden, 20 :e nordiska juristmötet,
Oslo 1954.

FB = Föräldrabalken i Sveriges rikes lag.
GB = Giftermålsbalken i Sveriges rikes lag.
ÄKP = Änkepensioneringskommittén: Förslag ang. korttidshjälp vid ma-

kes död, 1951.
ÄS = Ärvdabalkssakkunniga, Statens offentliga utredningar 1954: 6.



EFTERLEVANDE MAKES RÄTTS-

STÄLLLNING

A v

J u s t i t i e r å d e t G ö s t a W a l i n

Inledning.

En granskning av efterlevande makes ställning i rättsligt hänseende
har blivit aktuell av flera anledningar. Advokaten Sigrid Beckman
erhöll av chefen för justitiedepartementet i Stockholm uppdrag att
såsom sakkunnig utarbeta en sammanfattning av erfarenheter och syn-
punkter från det praktiska rättslivet angående giftermålsbalkens till-
lämpning och behovet av ändringar däri. I rapport som hon avgav den
9 oktober 1951 framfördes en rad önskemål om jämkningar dock ej av
mera genomgripande natur.

Advokaten Beckman hade ej anledning att i nämnda rapport gå dju-
pare in på de problem som förekomma med anledning av makes död
men berörde dock vissa spörsmål som hade avseende därå. Hon påpe-
kade sålunda, att den efterlevande makens situation kunde te sig upp-
rörande när på grund av äktenskapsförord giftorättsgemenskap var ute-
sluten. Samma situation kunde inträffa, där hemskillnad ägt rum och
åtföljts av bodelning men makarna sedermera åter flyttat samman (s.
45). Advokaten Beckman föreslog även höjning av den s.k. 3000-kro-
norsregeln i 13 kap. 12 § GB; en fördubbling av beloppet har senare
skett. Ett annat fall som borde uppmärksammas vore, att vid ena makens
död ett för den efterlevande förut okänt barn till den avlidne uppträdde
och tog ut den avlidnes giftorätt i den efterlevandes egendom. Härjämte
påpekades, att hälftendelningsprincipen vid bodelning försatte den efter-
levande i en olycklig situation om den avlidne makens skulder kommit
att överstiga hans tillgångar. Den efterlevande finge då släppa till av
sitt giftorättsgods till den dödes borgenärer. Särskilt tillspetsad kunde
situationen vidare bli, om den avlidne ej efterlämnat giftorättsgods. Den
efterlevande komme då att stå helt utan familjerättsliga rättigheter och
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behandlas som om han ej varit gift med den avlidne (s. 60). Behov syn-
tes föreligga av en bestämmelse som tillförsäkrade den efterlevande rätt
till nödigt bohag ur hemmet. Och i fråga om underhåll syntes det mot
bakgrunden av den allmänna utvecklingen på familjeförsörjningens
område egendomligt, att behövande make skulle stå helt utan rätt till
bidrag ur den avlidne makens kvarlåtenskap. Med avseende å lottlägg-
ningen vid bodelning hade de särskilda förhållanden som förelåge beträf-
fande lösören i ett hem ej beaktats. Behovsprincipen borde tillerkännas
ökat utrymme i fråga om egendom, där användningssynpunkten vore
framträdande i jämförelse med det rent ekonomiska värdet (s. 65). I
fråga om livförsäkringar påpekades, att sådana regelmässigt hörde till
giftorättsgodset och att försäkringens värde därför skulle delas med
arvingarna. Härigenom miste försäkringen förmågan att fylla avsedd
funktion.

Advokaten Beckman återkom vid tjugonde juristmötet i Oslo 1954
till frågan om efterlevande makes ställning. I sin avhandling: Behövs
ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden?
ägnar hon en avdelning (s. 14—22) åt situationen vid ena makens död
och behandlar i ett kortare avsnitt (s. 40—42) lottläggningen vid bodel-
ning. Hennes kritik av nu rådande ordning i Sverige går i samma rikt-
ning som 1951 års rapport och de särskilda ändringsförslagen komma att
upptagas till behandling i det följande.

Av ärvdabalkssakkunniga har i Sverige den 15 februari 1954 avläm-
nats förslag till ny ärvdabalk jämte förslag om vissa ändringar av fader-
skapsreglerna i föräldrabalken. Ärvdabalkssakkunniga föreslogo, att
barn utom äktenskap skulle erhålla arvsrätt lika som barn i äktenskap.
Bland de skäl som kunde tala emot arvsrätt efter fadern och fäderne-
fränderna för utomäktenskapligt barn anförde de sakkunniga bland
annat att den naturligtvis ej vore utan menlig verkan för övriga arvs-
berättigade efter fadern. Härom anfördes följande:

»Om fadern vid sin död är eller tidigare varit gift med annan än bar-
nets moder, kommer tydligen hans familj att lida intrång av det utom-
äktenskapliga barnets rätt till del i kvarlåtenskapen. Består exempelvis
den legitima familjen av hustru och två barn, erhåller enligt gällande
lag, om enskild egendom ej finnes, hustrun hälften av kvarlåtenskapen i
giftorätt och vartdera barnet en fjärdedel därav i arv; skall även ett
utomäktenskapligt barn taga arv, får hustrun hälften i giftorätt och vart
och ett av de tre barnen en sjättedel. Har hustrun tidigare avlidit, ärver
för närvarande vartdera av barnen i äktenskapet hälften, medan arvs-
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lotten för varje barn blir endast en tredjedel, om jämväl ett utomäkten-
skapligt barn är arvsberättigat. Efterlämnar den avlidne endast sin
hustru, äger hon för närvarande taga hälften i giftorätt och återstående
hälft i arv; skall utomäktenskapligt barn taga arv, kommer hustrun att
erhålla hälften i giftorätt och barnet den andra hälften såsom arvslott.

Särskilt i det sista fallet kunde det utomäktenskapliga barnets arvs-
rätt kännas stötande. Egendomen i boet kan vara införd av hustrun
eller behållningen i boet ha tillkommit genom hennes medverkan, och
hon skulle vid mannens död nödgas avstå från hälften härav till dennes
barn utom äktenskap. Å andra sidan kan åberopas, att motsvarande
situation redan nu kan inträda, om det är hustrun som har barn utom
äktenskap och hon dör först. Den skillnaden föreligger dock, att ett
mannens barn utom äktenskap oftare är okänt för andra maken än vad
händelsen är beträffande hustruns. Ehuru den här anförda invänd-
ningen ej kan frånkännas visst berättigande, ha de sakkunniga icke
ansett den vara av sådan betydelse, att man fördenskull har anledning
att taga avstånd från tanken att ge utomäktenskapliga barn samma arvs-
rätt efter fadern och fädernefränderna som barn i äktenskap.»

De sakkunniga ansågo emellertid en viss mildring av verkningarna
för hustrun böra övervägas i fråga om smärre bon och föreslogo förden-
skull viss ändring i 13 kap. 12 § GB (nämligen att 3 st. skulle upphävas).
6.000-kronorsregeln skulle därigenom få ökad tillämpning. De sakkun-
niga uttalade härefter:

»Från denna utgångspunkt medför den vidgade arvsrätten för utom-
äktenskapligt barn — förutsatt att enskild egendom ej finnes — icke
någon olägenhet för efterlevande hustru, om kvarlåtenskapen uppgår
till högst sextusen kronors värde. Ligger värdet mellan sextusen och
tolvtusen kronor, är hustrun berättigad till egendom för åtminstone
förstnämnda belopp, och återstoden ärves av barnen. Det kan ifråga-
sättas, om efterlevande hustru härigenom är skäligen tillgodosedd. Sär-
skilt när äktenskapet varat länge och hustrun saknar yrkeskunnighet
som kan utnyttjas för hennes försörjning, torde det stundom te sig
hårt att hon skall nödgas avstå från en del av den egendom som utgjort
makarnas gemensamma bo. Huruvida det är möjligt att höja sextusen-
kronorsgränsen eller vidtaga annan åtgärd till hustruns förmån utan att
arvingarnas berättigade intressen eftersättas, är emellertid en avväg-
ningsfråga som icke enbart har samband med de utomäktenskapliga bar-
nens arvsrätt. I Danmark, Finland och Norge ämnar man inom den när-
maste tiden till revision upptaga arvslagstiftningen i hela dess vidd och
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även Sverige lär i en eller annan form komma att deltaga i det sam-
arbete som planerats i detta ämne. Vidare torde giftermålsbalken bli
föremål för översyn genom en särskild utredning. Vid dessa förhållan-
den ha de sakkunniga icke funnit anledning att närmare ingå på spörs-
målet.

När kvarlåtenskapens värde överstiger sextusen kronor, är det, då
barn finnas i äktenskapet, dessa som lida minskning i sina arvslotter,
om barn utom äktenskap får utsträckt arvsrätt. Ett sådant intrång
åsamkas dem även om kvarlåtenskapen är mindre, därest hustrun avli-
dit före mannen, eftersom tillämpning av 13 kap. 12 § giftermålsbalken
då icke ifrågakommer. Detta kan måhända synas stötande, där barnen
i äktenskapet äro minderåriga och därför beroende av arvet för sitt
uppehälle, särskilt om det utomäktenskapliga barnet är fullvuxet. Olä-
genheterna torde emellertid hävas av vad som i 8 kap. i förslaget stadgas
om underhållsbidrag ur kvarlåtenskap. Lämnar arvlåtaren efter sig
barn, vars uppfostran icke är avslutad, och kan det ej av sitt arv eller
annorledes njuta uppehälle och utbildning efter vad med hänsyn till
omständigheterna prövas skäligt, äger enligt sagda kap. barnet, innan
arv eller testamente må tagas, ur kvarlåtenskapen bekomma bidrag till
underhållet med ett belopp en gång för alla, dock ej för tiden efter det
barnet fyllt tjuguett år. Ha flera barn rätt till underhållsbidrag och
förslår ej kvarlåtenskapen till deras underhåll, skall dem emellan jämk-
ning ske efter vad med hänsyn till deras behov och förhållandena i
övrigt finnes skäligt. Bidrag varom nu sagts må ej lända till minskning
av annan bröstarvinges arvslott, såvitt han i följd av sjukdom eller
annan dylik orsak är ur stånd att själv försörja sig och arvet erfordras
till skäligt underhåll eller till fullgörande av underhållsplikt. Dessutom
meddelas vissa föreskrifter om verkan av testamente med avseende å
underhållsbidrag ur kvarlåtenskap.

Genom dessa bestämmelser kunna barnen i äktenskapet tillgodoses,
om de på grund av minderårighet, sjukdom eller annan orsak sakna
utväg till uppehälle och utbildning. Ofta torde ett utomäktenskapligt
barn vara frukten av en förbindelse före äktenskapet, och det är då äldre
än barnen i äktenskapet. Har emellertid icke heller det utomäktenskap-
liga barnet vid faderns död uppnått sådan ålder att det kan försörja sig
själv, blir även detta barn berättigat till underhållsbidrag enligt de
angivna bestämmelserna. I den mån kvarlåtenskapen ej förslår till
samtligas underhåll, skall, såsom av det nyss anförda framgår, jämkning
dem emellan ske efter vad med hänsyn till deras behov och förhållan-
dena i övrigt finnes skäligt.»
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Frågan om efterlevande makes ställning berördes även i särskilt ytt-
rande av referenten som tillhörde ärvdabalkssakkunniga. I detta anför-
des att den väsentliga tillgången i äkta makars gemensamma bo ofta
utgjordes av — förutom lösöre — fastighet avsedd för familjens försörj-
ning eller till dess bostad eller av tomträtt, bostadsrätt eller därmed
jämförlig andelsrätt. Vid ena makens död kunde den efterlevande bli
nödsakad att dela sådan tillgång eller dess värde med bröstarvingar.
Detta kunde knappast anses tidsenligt. Efterlevande maken syntes även
utan testamente böra åtnjuta tryggad besittning av hemmet liksom av
fastighet som ej vore större än som krävdes för den efterlevandes för-
sörjning. Det hade varit önskvärt, att behovet av en legal rätt för efter-
levande make att i viss omfattning sitta med nyttjanderätt i orubbat bo
kunnat tillgodoses i samband med att utomäktenskapligt barn i arvshän-
seende jämställdes med barn i äktenskap.

Ärvdabalkssakkunnigas förslag har dessvärre ännu icke blivit genom-
fört. För möjligheten att bringa det i hamn och därmed eliminera det
nuvarande otillfredsställande läget beträffande utomäktenskapliga barn
torde frågan om efterlevande makes ställning spela en viss roll. Ärvda-
balkssakkunniga ha också efter vederbörligt bemyndigande påbörjat
utredning i denna fråga, men sedan det blivit aktuellt att i nordiskt
samarbete upptaga frågan om revision av GB har det ansetts mest ända-
målsenligt att denna utredning finge övertaga jämväl spörsmålet om för-
bättring av efterlevande makes ställning.

Som efterlevandes rätt i allmänhet är väl tillgodosedd i Danmark,
Island och Norge är frågan i främsta rummet av betydelse för Finland
och Sverige. På grund härav och då finska förhållanden komma att
ytterligare belysas av korreferenten behandlas frågan här främst ur
svensk synvinkel.

Nuvarande medel som tjäna till efterlevande makes skydd.

Även den som ej betraktar äktenskapet som ett sakrament måste
erkänna att äktenskapet är det starkaste band som knytes mellan män-
niskor. Den samhörighet som grundas därpå omfattar de flesta av
makarnas livsintressen. I lyckliga fall fördjupas samhörighetskänslan
under den fortsatta sammanlevnaden och alltjämt äro — trots den
ökande skilsmässofrekvensen — äktenskapen i allmänhet livsvariga.1

1 Ang. skilsmässofrekvensen se S. Beckman II s. 25, 31, 34 och 36.
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Att äktenskapet icke upplösts behöver självfallet icke betyda att förhål-
landena varit goda men även om söndring förelegat äro makarna knutna
till varandra på många sätt.

Mannen var tidigare den som i främsta rummet sörjde för familjens
uppehälle genom förvärvsarbete utom hemmet. Det har blivit allt van-
ligare att båda makarna ha yrkesarbete och därigenom på ett mera lik-
artat sätt bidraga till hemmets bildande, de gemensamma kostnaderna
och barnens utbildning.2 Många makar arbeta tillsammans på egen gård
eller i en mindre rörelse. Alltjämt torde dock hustrun i övervägande
antalet fall fylla sin insats genom arbete i hemmet och omvårdnaden om
barnen.

Äktenskapets ingående och de ömsesidiga banden mellan makar göra
det till en självklar plikt för dem att med omsorg sörja för varandra.
Däri ingår även att tillse att vid dödsfall den efterlevande icke blir
lidande i ekonomiskt hänseende. Främst är det mannen som kan sörja
för hustrun, han är ju också oftast den äldre av makarna.3 Endast för-
äldrars plikt att vårda och försörja barnen under uppväxten kan jäm-
ställas med makarnas förpliktelse mot varandra. När plikten mot
barnen är uppfylld, måste genomsnittligt enligt nutida uppfattning livs-
kamratens behov komma i första rummet.

Efterlevande makes behov är i våra grannländer Danmark och
Norge, liksom på Island, av gammalt ganska väl tillgodosett genom rät-
ten att sitta i oskiftat bo, om ock vissa brister föreligga. En redogö-
relse för lagstiftningen i Danmark och Norge liksom för vad som gäller
i ett antal andra länder lämnas i den av hovrättsassessor T. Hesser utar-
betade bilagan till detta referat. I Sverige tillgodoses efterlevande

2 Ang. frekvensen av fall då hustrun i Sverige har eget förvärvsarbete må
anföras följande från Folkräkningen 1950: II s. 41: De såsom förvärvsarbetande räk-
nade gifta kvinnorna utgjorde 236.200 år 1950 mot 151.400 år 1945 och 125.300 år
1940. Den betydande ökningen i antalet bör ses mot bakgrunden av den högre
giftermålsfrekvensen och det som en följd härav kraftigt ökade antalet gifta kvinnor
särskilt i yngre åldrar. Antalet förvärvsarbetande gifta kvinnor har dock ökats
betydligt mer än hela antalet gifta kvinnor, vilket år 1950 uppgick till 1.620.000 mot
1.497.900 år 1945 och 1.332.700 år 1940. Under perioden 1946—1950 har antalet för-
värvsarbetande gifta kvinnor ökats med 56 %, medan ökningen av hela antalet gifta
kvinnor under samma tid uppgår till 8 %. På 1.000 gifta kvinnor var antalet för-
värvsarbetande 146 år 1950 mot 101 år 1945 och 94 år 1940. Antalet gifta per 1.000
förvärvsarbetande kvinnor var 287 år 1950, 203 år 1945 och 155 år 1940.

Jfr S. Beckman II s. 13.
3 Ang. åldersskillnaden se Statistisk årsbok 1956, tab. 45 och 46.
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makes behov under mångahanda former men på ett ganska inkonsekvent
och föga betryggande sätt. Bilden är brokig och de olika medlen ha
icke samordnats under någon ledande tanke.4

G i f t o r ä t t .

När giftorättsgemenskap råder, erhåller efterlevande make enligt GB
på grund av giftorätt hälften av det behållna giftorättsgodset.5 För
smärre bon gäller enligt 13 kap. 12 § GB, att efterlevande make äger
att av makarnas giftorättsgods erhålla nödigt bohag, arbetsredskap och
vissa andra lösören.6 Vidare stadgas, att efterlevande make, oavsett
egendomens beskaffenhet, äger att av giftorättsgodset så långt det räcker
erhålla egendom till så stort värde att den jämte hans enskilda egendom
uppgår till 6.000 kr (6.000-kronorsregeln). Sistnämnda regel gäller dock
ej, om den avlidne hade särkullbarn eller barn utom äktenskap med
rätt till underhållsbidrag.7

I fråga om bodelningen gäller i övrigt, att efterlevande make enligt
13 kap. 4 § GB äger att från delningen undantaga honom tillhöriga klä-
der och andra föremål som tjäna uteslutande till hans personliga bruk,
dock ej till högre värde än som med hänsyn till makarnas villkor kan
anses skäligt. Reglerna angående verkan av arvsförskott och om veder-
lag torde kunna lämnas å sido i detta sammanhang.

Om den ordinära lottläggningen stadgas i 13 kap. 13 § GB, att efter-
levande make äger på sin lott bekomma arbetsredskap och andra lös-
ören som erfordras för fortsättande av hans näring. I övrigt skall make

4 Ang. änkors ålder vid mannens död se ÄPK:s bilaga. Den innehåller bl.a.
följande tablå över en begränsad undersökning 1948:

Ålder
—29

30—39
40—49
50—54
55—66
67—74
75—

%
2,1
5,9
13,7
8,9
32,3
21,8
15,3

5 Ang. frekvensen av äktenskapsförord se S. Beckman I s. 22 och II s. 10. I
Sverige stiger antalet äktenskapsförord som inregistreras. Det var i procent av
antalet giftermål år 1950 7,9, 1951 7,9, 1952 8,2, 1953 8,5, 1954 9,1 och 1955 9,3.

6 Ang. behållningen i dödsbon, när efterlevande hustru finns, lämnas i ÄPK:s
bilaga åtskilliga uppgifter. Se vidare Hessers bilaga s. 31.

7 ÄS ha föreslagit, att undantaget skulle upphävas.



14 Gösta Walin

äga att på sin lott erhålla den till hans eget giftorättsgods hörande egen-
dom han önskar. Fastighet som tillhör ena makens giftorättsgods så ock
annan till ena makens giftorättsgods hörande egendom som det av
särskild anledning kan vara av intresse för honom att behålla är han,
även om egendomens värde överstiger vad på hans lott belöper, berätti-
gad bekomma, om han lämnar penningar till fyllnad av andra makens
lott. Vad som är sagt om make gäller i viss utsträckning även till för-
mån för arvingar.

Behovsprincipen är som synes allenast ofullständigt tillgodosedd i
GB. Krisförhållandena ha emellertid medfört att behovssynpunkten i
Sverige slagit igenom på ett särskilt område, nämligen såvitt angår för-
hyrd bostad. Härom gäller numera lag den 7 juni 1956 med vissa bestäm-
melser om hyresrätt vid äktenskaps upplösning m.m. Lagens giltighets-
tid är begränsad.

Genom äktenskapsförord kunna makarna helt åsidosätta lagens reg-
ler om giftorätt. Detta kan bli ödesdigert eftersom äktenskapsförord ofta
upprättas utan tillräckligt beaktande av makes behov vid skilsmässa
eller andra makens död.8 Beträffande makes arvsrätt se nedan.

T e s t a m e n t e och f ö r s ä k r i n g .

I stor utsträckning förbättras efterlevande makes ställning i förhål-
lande till den dödes bröstarvingar genom inbördes testamente. Detta
gäller såväl då giftorättsgemenskap finns som då all egendom till följd
av äktenskapsförord är enskild. Av en begränsad statistisk undersök-
ning år 1956 hos elva domstolar i Sverige synes framgå, att testamenten
till efterlevande make upprättas i ökad omfattning, jämfört med en på
1920-talet verkställd undersökning, och att de förekomma i procentuellt
större omfattning när giftorättsgemenskap ej finnes. När det gemen-
samma boet uppgick till 50.000—150.000 kr, var frekvensen av testa-
menten till make så hög som ca 48 % och när boet uppgick till över
150.000 kr densamma. I fall då giftorättsgemenskap ej rådde var fre-
kvensen, när den avlidnes egendom uppgick till 50.000—150.000 kr
59,2 % och när den uppgick till över 150.000 kr 83,3 %.9

Ur efterlevande makes synpunkt är testamente ett otryggt medel.
Att makarna ha möjlighet att i viss utsträckning tillgodose den efter-
levande på detta sätt, utgör tydligen icke någon garanti att testamente
blir upprättat när behov därav föreligger. Make kan ej heller förlita

8 Jfr S. Beckman II s. 58.
9 Se vidare bilagan s. 30.
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sig på att ett upprättat testamente icke återkallas, även om förhållan-
dena naturligen i allmänhet äro sådana att någon nämnvärd risk för
återkallelse faktiskt ej föreligger.

En nyare tids sätt att tillgodose efterlevande make är jörmånstagar-
förordnande i samband med kapitalförsäkring eller livränteförsäkring.
Härom gälla särskilda regler enligt 102 § och ff i lagen om försäkrings-
avtal. Sådant förordnande kan vara återkalleligt eller oåterkalleligt.
Är förmånstagare insatt, skall enligt 104 § försäkringsbelopp som
utfaller efter försäkringstagarens död ej ingå i dennes kvarlåtenskap.
Har försäkringstagaren efterlämnat make, bröstarvinge, adoptivbarn
eller dess bröstarvinge, skall dock, där förordnandet var återkalleligt,
försäkringsbeloppet i vissa hänseenden behandlas som om det tillhört
boet och tillagts förmånstagaren genom testamente. Detta gäller i fråga
om efterlämnad dödsbodelägares giftorätt, rätt till vederlag eller laglott.
I viss utsträckning må försäkringsbelopp som omfattas av förmånstagar-
förordnande utmätas för gäld men i regel kan det ej angripas av borge-
närerna.

Insättandet av förmånstagare är en helt frivillig åtgärd, och ur efter-
levande makes synpunkt är återkalleligt förmånstagarförordnande
behäftat med samma svagheter som testamente. För att ett förmåns-
tagarförordnande till make skall bli oåterkalleligt förutsattes enligt
rättspraxis (NJA 1953 s. 228) att gåvohandling upprättas enligt vad som
gäller för äktenskapsförord och registreras på vanligt sätt. Oåterkalle-
ligt förordnande till make förekommer mycket sällan (huvudsakligen
vid avtal i anledning av skillnad).10

Försäkring åtnjuter enligt 12 § förordningen om arvsskatt och gåvo-
skatt vissa förmåner ur skattesynpunkt. Detsamma är förhållandet
enligt förordningen om kvarlåtenskapsskatt.

Om testamente eller förmånstagarförordnande inkräktar på bröst-
arvinges laglott, skall testamentet eller förmånstagarförordnandet i mot-
svarande mån vika. Av den statistiska undersökningen framgår, att
inbördes testamenten jämförelsevis ofta sakna förbehåll om bröst-
arvinges laglott men att antalet förbehåll växer med förmögenhetens
storlek. Genomsnittligt hade i testamentena förbehåll gjorts i ca 38 %,
i fråga om de mera förmögna dödsbona var siffran mellan 70 och 80 %.11

Samtidigt som barnens laglottsrätt begränsar möjligheten att till-
godose efterlevande make medför oförsörjda barns rätt till underhålls-

!0 Jfr S. Beckman I s. 76.
11 Se vidare bilagan s. 31.
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bidrag ur kvarlåtenskapen enligt 8 kap. arvslagen — varigenom även
annat barns laglott kan minskas — indirekt nytta för efterlevande
make; hans underhållsbörda minskas i motsvarande mån.12 Överhuvud
gäller naturligen, att om underåriga barn ha egna tillgångar, efter-
levande maken har nytta därav, ehuru det icke alltid står klart för
vederbörande att dessa medel i första hand få användas för barnens
underhåll.

M a k e s a r v s r ä t t .

Därest äktenskapet är barnlöst och ej heller eljest bröstarvinge fin-
nes, har efterlevande make arvsrätt enligt 2 kap. arvslagen. Denna rätt
omfattar hela kvarlåtenskapen och gäller oavsett om giftorättsgemen-
skap var rådande eller ej. Den består även om den efterlevande ingår
nytt äktenskap. Lagen innehåller även bestämmelser om sekundosuc-
cession och åtskilliga föreskrifter som betingas därav. Arvsrätt äger ej
rum, om vid arvlåtarens död makarna på grund av hemskillnad levde
åtskilda eller talan om äktenskapets återgång, hemskillnad eller äkten-
skapsskillnad då var anhängig eller vid bodelning i anledning av döds-
fallet makarnas giftorättsgods skall så delas som hade återgång skett.

Efterlevande makes arvsrätt är ej laglottsskyddad. Den kan alltså
helt åsidosättas genom testamente. Å andra sidan förekommer natur-
ligen, att efterlevande make genom testamente får en starkare rätt än
lagen ger och i följd därav bland annat kan giva testamente om vad
han bekommit.

A v t a l o m s a m m a n l e v n a d i o s k i f t a t bo.

En helt frivillig åtgärd som delägarna kunna vidtaga i gemensamt
eller efterlevande makes intresse är avtal om sammanlevnad i oskif-
tat bo. Bestämmelser härom finnas i 7 kap. lagen om boutredning och
arvskifte. Alla delägare skola i så fall deltaga i förvaltningen, om ej
annat avtalas. Av 4 § i kapitlet följer bland annat, att förmyndare för
underårig arvinge ej kan sluta avtal om sammanlevnad med bindande
verkan för myndlingen för tid efter det denne blivit myndig. Bestäm-
melserna i nämnda kapitel kompletteras, när omyndig eller borto-
varande delägare finnes, av vissa stadganden i 14 kap. föräldrabalken
om vård av omyndigs rätt i oskiftat bo.

12 Jfr lagberedningen, citerad i bilagan s. 12.
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Sammanlevnad i oskiftat bo förekommer sannolikt i stor utsträck-
ning. Ur efterlevande makes synpunkt erbjuder institutet ej någon
trygghet eftersom det förutsätter frivillig överenskommelse.

U n d e r h å l l .

Viss begränsad rätt till underhåll finnes stadgad i lagen om boutred-
ning och arvskifte, 1 kap. 5 §. Efterlevande make och oförsörjda barn
eller adoptivbarn äga nämligen erhålla underhåll ur boet under tre
månader från dödsfallet. Vad sålunda uppburits skall såvitt möjligt
avräknas på mottagarens lott i boet. Rätt till nödigt underhåll förelig-
ger dock även om efterlevande maken ej har något giftorättsanspråk
eller annan del i boet.

Utöver stadgandet i 1 kap. 5 § boutredningslagen förekommer icke i
Sverige någon legal rätt till underhåll åt efterlevande make.13 I detta
hänseende skiljer sig den upplösning av äktenskapet som sker genom
ena makens död från upplösning genom äktenskapsskillnad. Rätten till
underhåll efter äktenskapsskillnad upphör emellertid också senast vid
den underhållspliktiga makens död. Emellertid förekommer, att genom
avtal bestämmes att underhåll skall utgå till frånskild make även efter
den underhållspliktiges död.14 För tiden därefter innebär avtalet en liv-
ränteutfästelse. Fråga om giltigheten därav har prövats i ett rättsfall
(NJA 1956 s. 125) och i detta fall besvarats jakande. Till jämförelse må
erinras om att enligt statens och andra pensionsreglementen efter-
levandepension under vissa villkor utgår jämväl till frånskild make.15

Att den familjerättsliga underhållsskyldigheten upphör med döden har
sålunda icke hindrat att den frånskilda maken kan få uppbära pension
därefter.

Det familjerättsliga underhållet till frånskild make upphör vidare
därest maken ingår nytt äktenskap. I vad mån denna regel frångås
genom avtal är icke bekant.

P e n s i o n s f ö r m å n e r .

För ett stort antal tjänstemän finns familjepensionering ordnad; i
denna ingår i första hand änkepension. Detta gäller såväl arbetstagare
hos stat och kommun som privatanställda. Antalet statstjänstemän var
år 1955 216.500, varav 148.500 män, antalet arbetare i statens tjänst

13 Ang. finskt förslag om underhåll se bilagan s. 17.
14 Jfr härom S. Beckman I s. 42.
15 Se vidare bilagan s. 32—34 och 36.
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samma år 76.100, varav 71.700 män. Antalet kommunalanställda tjänste-
män var år 1950 130.700, varav 48.300 män, och antalet kommunal-
anställda arbetare samma år 71.800, varav 50.000 män. I enskild tjänst
voro år 1950 anställda 537.300 tjänstemän, varav 315.400 män, och
1.425.500 arbetare, varav 1.109.900 män. Av tjänstemännen hade år
1948 ca 35 % pensionsfrågan ordnad i större eller mindre mån, medan
för arbetarnas del pensionsförmåner funnos i ca 15 %, varav närmare
en tredjedel endast avsåg egenpension.16

Vare sig den anställde själv direkt bidragit till pensioneringen genom
avdrag på lön eller den bekostats på annat sätt innebär tydligen pensio-
neringen en förmån som utgår i följd av den anställdes arbetsprestation.
Änkepensionen är obestridligen ett av de allra viktigaste medlen att
tillgodose efterlevande hustrus behov. Det må erinras, att förmånen i
stor utsträckning är ömsesidig så att även mannen kan bli berättigad
till pension efter hustrun när hon har anställning.

Förutom den pension som efterlevande make kan åtnjuta inom
familjepensioneringens ram blir maken berättigad till folkpension. Rätt
till sådan pension inträder i Sverige vid 67 års ålder och pensionen utgör
för närvarande 1.900 kr om året jämte indextillägg. Änka, som fyllt
55 år, äger under vissa betingelser rätt till folkpension i form av änke-
pension, såframt hon ej åtnjuter ålderspensionen. Ingår hon nytt äkten-
skap, upphör änkepensionen. Denna utgör för närvarande 1.520 kr
jämte indextillägg. Änkepension kan till änka som fyllt 55 år utgå även
enligt andra betingelser om särskilda skäl föreligga.17

Sannolikt kommer snart lagstiftning att genomföras med en betydligt
mera vittgående pensionering. En livlig utredningsverksamhet har
pågått i detta ämne.18

Slutligen må nämnas, att förslag om korttidshjälp vid makes död
avgivits av änkepensioneringskommittén den 14 mars 1951 (stencilerat).

Önskemål.

Sannolikt blir efterlevande make i flertalet fall tämligen väl tillgodo-
sedd, när överhuvud de ekonomiska resurserna föreligga. Att så kan
vara förhållandet gör emellertid icke ändrad lagstiftning onödig. Det

16 Se vidare bilagan s. 34.
17 Se vidare bilagan s. 35.
18 Se vidare bilagan s. 36.
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utgör i stället ett gott utgångsläge för nya bestämmelser som därigenom
mera få karaktär av en önskvärd komplettering av testamentspraxis,
andra frivilliga åtgärder och familjepensioneringen. Vad man söker är
bättre garanti, att efterlevande makes behov verkligen blir tillgodosett.
Advokaten Beckman har framdragit åtskilliga fall, då under nuvarande
förhållanden stötande resultat kan uppkomma. Den här förut lämnade
översikten torde också visa att det för närvarande, frånsett familjepen-
sioneringen, är mest beroende på god vilja, om efterlevande make blir
ihågkommen eller ej.

Av den redogörelse för främmande lagstiftning som lämnas i bilagan
framgår, att utomlands rått en stark strömning till förmån för att efter-
levande makes ställning skulle förbättras. Det kan knappast råda något
tvivel om att rättsuppfattningen även i Sverige — i den mån man gjort
klart för sig vad som nu gäller — kräver att efterlevande make får en
mera tryggad ställning.19 Som efterlevande make enligt 2 kap. arvs-
lagen redan nu äger tillträda hela kvarlåtenskapen när bröstarvingar
saknas, är det i främsta rummet för det fall att den avlidne efterlämnat
bröstarvingar som en nyreglering behövs. Under bröstarvingar inbe-
gripas här och i det följande även adoptivbarn och dess bröstarvingar.

B r ö s t a r v i n g a r f i n n a s .

Arvet har naturligen ofta bidragit till att ge barnen en förmånlig start
i livet, i andra fall har det hastigt förslösats. Huruvida man numera
kan hävda att det ur allmän synpunkt är angeläget att barn hjälpas fram
medelst ett mer eller mindre betydande arv, synes i hög grad tveksamt.
Måhända bör man endast konstatera, att det ur samhällets synpunkt
icke är ovälkommet att medel för utbildningen finnas och att behovet av
stödåtgärder därigenom minskas.

Emot en så vittgående rätt för efterlevande make som gäller i Dan-
mark och Norge har tidigare anförts, att man därigenom alltför länge lät
kontrollen över produktionsmedlen stanna i den äldre generationens
hand.20 Så som produktionen numera är organiserad — med betydande
statlig och kommunal drift samt industriell stordrift i bolags- eller
kooperativ form — har synpunkten blivit av underordnad betydelse.
Det är huvudsakligen endast i fråga om jordbruk och mindre rörelser
där den fortfarande skulle kunna göra sig gällande. För dessa fall är
det emellertid särskilt naturligt att mannen-familjefadern, om han över-

19 Jfr S. Beckmans u t redningar I och II.
20 Jfr bilagan s. 7.
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lever hustrun och alltjämt är arbetsför, får fortsätta sin näring med
erforderliga produktionsmedel.

Även allmänna skälighetssynpunkter kunna anläggas på förhållan-
det mellan efterlevande make och bröstarvingar. Om de unga måste
sträva med lång utbildning och under en följd av år nöja sig med mycket
blygsamma löner eller, såsom tidigare ej var ovanligt för akademiskt
utbildade, arbeta utan ersättning, kan det vara rimligt att de så tidigt
som möjligt få tillträda arv. Med nuvarande konjunkturer har den unga
generationen en helt annan ställning. Relativt goda löner uppnås redan
tidigt; de unga är o inom flera samhällsklasser härutinnan mycket bättre
ställda än den nuvarande äldre generationen på sin tid var. Det före-
faller därför för närvarande ur skälighetssynpunkt välmotiverat att lag-
stiftningen bättre beaktar efterlevande makes behov, även om det sker
på bekostnad av bröstarvingarnas rätt, i synnerhet sedan de blivit vuxna
och utbildningen är avslutad. Den växling i konjunkturerna som får
tagas i beräkning och den ändring av sociallagstiftningen som kan ske
undan för undan motiverar emellertid, att nya bestämmelser inrymma
ett mått av skönsmässig prövning. Bara en sådan omständighet som om
pensionsrätt föreligger till ett väsentligt lägre eller högre belopp är av
genomgripande betydelse för efterlevande makes behov.21

B r ö s t a r v i n g a r s a k n a s .

Beträffande de fall då bröstarvinge ej finnes synes den huvudsakliga
anmärkningen mot nu gällande ordning vara, att makes arvsrätt enligt
2 kap. arvslagen kan åsidosättas genom testamente. Om de förpliktelser
som äktenskapet grundar räknas likvärdiga med föräldrars skyldigheter
mot barnen, är det inkonsekvent, att makes rätt kan helt bortfalla
genom testamente. Uppenbart är, att om efterlevande makes behov blir
bättre tillgodosett än nu är fallet då bröstarvinge finns, bör minst samma
skydd tillgodonjutas för det fall att bröstarvinge saknas.

D e n d ö d e s b o r g e n ä r e r .

Efterlevande makens intressen kunna komma i konflikt ej endast
med bröstarvingars arvsrätt eller testamentstagares anspråk utan även
med den dödes borgenärers krav på betalning av gäld efter den döde.
Som advokaten Beckman framhållit kan efterlevande make, vilken har

21 Jfr förslag om allmän pensionsförsäkring, bilagan s. 36.
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giftorättsgods till värde överstigande sina egna skulder, till följd av
hälftendelningen få tillskjuta egendom för att den skall gå till förnöjande
av den dödes borgenärer.22 Make kan alltså genom att skuldsätta sig
realiter förfoga över andra makens giftorättsgods. Denna anmärkning
kan möjligen sägas utgöra ett grundskott mot hela giftorättsinstitutet,
så som det nu är utformat. Att upptaga fråga om en helt ny ordning
som ersätter giftorättsinstitutet torde dock föra för långt; en sådan
nyorientering synes icke vara aktuell i något av de nordiska länderna.
Den kontroversiella situationen mellan efterlevande make och den avlid-
nes borgenärer torde i viss utsträckning kunna beaktas även inom
ramen för det nuvarande systemet.

B e h o v s p r i n c i p e n .

För att erhålla en fast utgångspunkt för en reform av efterlevande
makes ställning böra alla de olika rättsinstitut som nu på grund av lag
eller frivilliga åtgärder tillgodose efterlevande make betraktas under en
gemensam synvinkel. De enskilda motiven till testamenten, förmåns-
tagarförordnanden och avtal kunna växla något, men det allmänna synes
icke i detta sammanhang böra taga för stor hänsyn därtill utan i främsta
rummet hålla sig till den förnuftiga funktion som åtgärderna kunna
tjäna, nämligen att i rimlig omfattning tillgodose ett behov, låt vara att
detta icke såsom oftast inom sociallagstiftningen bör mätas lika för alla
utan viss hänsyn bör tagas till miljön och vad som synes naturligt inom
familjen i fråga. Advokaten Beckman har också i sina utredningar
flerstädes understrukit nödvändigheten av att behovsprincipen får träda
fram.

Efterlevande makes behov torde göra sig gällande huvudsakligen i
två hänseenden: behovet av hem — bostad och lösöre — och behovet av
försörjning. Till det senare ledet kan ofta hänföras även behovet av
arbetstillfälle, ehuru sådant behov kan föreligga även om försörjningen
ändå kan anses tillfredsställande.

Behovet bör intill en viss övre gräns bedömas med hänsyn till famil-
jens standard, så att efterlevande makes levnadsvillkor ej försämras på
ett stötande sätt.

M e t o d a t t t i l l g o d o s e e f t e r l e v a n d e m a k e .

I olika länders lagstiftning har efterlevande make tillgodosetts på
varierande sätt. Make har tillerkänts rätt att jämte bröstarvingar taga

22 Jfr S. Beckman II s. 20.
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viss andel av den dödes kvarlåtenskap, på flera håll en fjärdedel.23

Vidare har make ibland, åtminstone vid egendomsgemenskap, fått rätt
att sitta i orubbat bo med vidsträckt förvaltningsbefogenhet, såsom i
Danmark och Norge, eller nyttjanderätt till viss egendom, avkomsträtt
eller rätt till livränta. Rätt att erhålla boets lösören är en flerstädes
förekommande befogenhet. I Finland föreligger ett aktuellt förslag om
rätt till underhåll.24 Efterlevande make har i England tillerkänts bland
annat rätt att utbekomma ett ganska betydande kontantbelopp.25 — Ej
sällan är efterlevande makens rätt skyddad mot testamente.26

Med hänsyn till vår strävan att uppnå nordisk rättslikhet vore det
synnerligen tilltalande att kunna helt acceptera det dansk-norska syste-
met med rätt för efterlevande make att sitta i orubbat bo. Man känner
sig dock tveksam, om detta institut är i allo så lämpligt och konsekvent
utformat. Viss kritik har också riktats däremot.27 I vissa fall går den
nuvarande ordningen i Danmark och Norge för långt. I andra fall,
såsom då egendomsgemenskap ej råder, är efterlevande makes skydd
åtminstone i Danmark otillräckligt.

Ur lagteknisk synpunkt skulle för Sveriges vidkommande en över-
gång till det dansk-norska systemet innebära en ganska grundlig om-
stöpning. Detta betyder väl icke så mycket ur saklig synpunkt, men
formerna för den hittillsvarande lagstiftningen ligga naturligen till
grund för många sedvanor. Ett radikalt brott med den nuvarande ord-
ningen skulle därför även kräva anpassning från allmänhetens sida i
sådan grad att det ej blir så lätt att vinna förståelse för nyheterna. För
svenskt vidkommande måste det nog också sägas vara ett önskemål att
söka undvika att införa någon ny form av rättslig sammanlevnad som
väsentligt avviker från nu kända. Vi ha regler om sammanlevnad i
oskiftat bo, grundad på avtal, och om samäganderättsförhållande, likaså
grundat på avtal. Vidare finns en utförlig reglering av efterlevande
makes rättsställning, när bröstarvingar efter den först avlidne saknas.
Ytterligare känna vi av gammalt på testamente grundad rätt att sitta
med nyttjanderätt i orubbat bo, med därtill anknytande bestämmelser i
testamentslagen. I den mån ej hänsynen till önskemålet om nordisk
rättslikhet kräver annat vore det naturligt att nyttiggöra dessa kända

23 Se v idare bi lagan s. 27.
24 Se v idare bi lagan s. 16 ff.
25 Se v idare bi lagan s. 25.
26 Se v ida re bi lagan s. 17 ff.
27 Se v idare bi lagan s. 19.
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institut för en legal reglering av efterlevande makes behov i fråga om
rätt till hem och försörjning.

Vid ny lagstiftning synes också böra eftersträvas att finna en lösning
som kan i princip användas för alla fall då makes intressen för närva-
rande ej äro tillräckligt beaktade. Den nya regleringen bör beakta både
fall då bröstarvingar finnas och då sådana saknas, vidare såväl fall med
giftorättsgemenskap som fall då giftorättsgemenskap saknas. Den bör
också kunna leda till ett ändamålsenligt resultat såväl i mindre och
medelstora bon som i de större bona. Vidare bör den vara anpassbar
till skiftande konjunkturer och sociala välfärdsåtgärder. Särskilt bör
framhållas, att den nya regleringen bör kunna ge godtagbart resultat
såväl när den döde efterlämnat barn utom äktenskap — som kanske var
okänt för efterlevande make — eller barn i tidigare äktenskap som när
makarna efterlämnat gemensamma bröstarvingar.

Om nya bestämmelser i Sverige och eventuellt även i Finland byggas
upp på behovsprincipen — vilken vilar på en lättfattlig och slagkraftig
tanke — synes invändningen att de olika 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. Något allvarligt missförhållande kan i så fall ej uppkomma
genom att någon, i tro att rättsreglerna äro lika, till äventyrs underlåter
att upprätta testamente eller att vidtaga andra frivilliga dispositioner.
Såsom arbetsmetod har därför i det följande valts att, med utgångspunkt
från den svenska familj e- och arvsrättsliga lagstiftningens nuvarande
utformning i övrigt, försöka med relativt begränsade förslag komma
fram till en ordning som tillgodoser efterlevande makes behov. Dessa
åtgärder beröra dels bodelningen dels efterlevande makes anspråk på
att bli tillgodosedd utöver vad som kan ske redan genom bodelningen.

Bodelning.

Placeringen av nya bestämmelser till efterlevande makes skydd är i
Sverige förenad med vissa svårigheter. I viss utsträckning är naturligt,
att makens behov tillgodoses vid bodelning. Därutöver skulle det passa
bäst att — i anslutning till traditionen — anknyta till arvslagens bestäm-
melser, helst som efterlevande make där tillerkänts arvsrätt för det fall
att bröstarvingar ej finnas. Även testamentslagen innehåller med hän-
syn till frekvensen av inbördes testamenten åtskilliga bestämmelser av
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betydelse för efterlevande make. Särskilt 4 kap. testamentslagen är av
intresse; det anknyter bland annat till arvslagens reglering av förhål-
landet mellan efterlevande make och den först avlidne makens skylde-
män i egenskap av sekundosuccessorer.

En uppdelning av de nya bestämmelserna på GB och arvslagstift-
ningen splittrar dem och försvårar översikten. Utan att nu taga slutlig
ståndpunkt till denna fråga av rättssystematisk natur ha vi här utgått
från att en ny ordning kräver ändring såväl av bodelningsreglerna i GB
som i arvslagen. Då behovet av ändringar i arvslagstiftningen icke kan
bedömas innan man tagit huvudsaklig ståndpunkt till spörsmålet om
ändring av bodelningsreglerna — och bodelning ju också i tillämpningen
i princip föregår arvskifte — behandlas först frågan om behovet av änd-
ringar i GB.

L o t t l ä g g n i n g e n .

Man kan här till en början utsöndra de smärre bon, där 6.000-kro-
norsregeln i 13 kap. 12 § GB redan nu ger efterlevande make rätt att
övertaga hela eller större delen av boet. Måhända bör man ånyo höja
gränsen, om regeln i övrigt skall kvarstå.

För andra fall har man att utgå från huvudregeln att det gemen-
samma boet skall delas med hälften till vardera sidan. Inom nämnda
ram bör lottläggningen ske på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.
Som huvudprincip bör härvid gälla, att giftorättsgodset fördelas med
hänsyn till behovet. Såvitt angår bodelning med anledning av makes
död kommer därvid efterlevande makens behov i främsta rummet. Enligt
vad förut nämnts är det behovet av hem och försörjning, inklusive
arbetstillfälle, som bör tillgodoses i rimlig omfattning. De nuvarande
reglerna i 13 kap. 13 § GB (se ovan) beakta ej tillräckligt behovsprin-
cipen. Endast i fråga om arbetsredskap och andra lösören som erford-
ras för fortsättande av makes näring är den utslagsgivande. I övrigt har
make allenast företrädesrätt att taga egendom ur sitt eget giftorättsgods.
Detta synes icke tillfyllest. Efterlevande make bör ur båda makarnas
giftorättsgods kunna få uttaga vad han behöver (eventuellt mot lösen).
Det kan ofta vara en tillfällighet vem av makarna som utåt står för
bostadsfastighet, tomträtt, bostadsrätt, hyreslägenhet m.m. När mannen
ensam är antecknad som ägare eller innehavare, kan det bero på att han
är den som sköter viktigare ekonomiska angelägenheter. Om åter båda
makarna stå som ägare eller innehavare, kan orsaken vara att säljare
eller hyresvärd önskat trygghet för att makarna skulle solidariskt svara
för köpeskilling eller hyra. Sådana omständigheter som nu nämnts böra
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icke få verka bestämmande för delningen makar emellan eller mellan
efterlevande make och arvingar. Giftorättsgodset bör alltså — såsom
för närvarande skall ske beträffande hyresrätt — oavsett vilken make
det tillhört kunna tilldelas efterlevande make som behöver det för sitt
hem eller sin försörjning.

En sådan regel kan ej göras ovillkorlig. Man bör icke bortse från
att egendomen kan ha ett betydande affektionsvärde för den dödes
bröstarvingar. Dessa kunna exempelvis känna sig särskilt knutna till
en gammal släktgård eller till sitt barndomshem. Skulle man av den
anledningen finna att fastigheten ej med äganderätt bör överföras till
motsidan, kan försörjningsbehovet tänkas bli tillgodosett genom upp-
låtelse av nyttjanderätt eller på annat lämpligt sätt.

Behovsprincipen bör kunna vinna tillämpning även då giftorätts-
gemenskap ej råder, såsom genom att efterlevande make tillerkännes
rätt att under vissa betingelser nyttja — eller lösa — sådan den dödes
enskilda egendom som han behöver för hemmet, åtminstone där egen-
domen använts för makarnas gemensamma behov såsom fallet är med
bostadsfastighet, lösörebo och liknande. Hur långt man kan sträcka sig
beträffande jordbruksfastighet och för dess bruk avsedda inventarier
bör närmare övervägas. (Se vidare nedan om kvasi-bodelning).

S k a d e s t å n d , k a p i t a l i s e r a t u n d e r h å l l ,
k o n t a n t b e l o p p .

Vid bodelning i anledning av hem- eller äktenskapsskillnad kan
skadestånd enligt 10 kap. 6 eller 10 § eller 11 kap. 24 § GB komma att
påverka bodelningen till den skadeståndsberättigades förmån. Denna
möjlighet torde icke ha nämnvärd betydelse vid dödsfall. Såsom advo-
katen Beckman antytt, bör man nog också befria skadeståndsreglerna
från bifunktionen att rätta till obilliga följder av giftorättsinstitutet? del-
ningsprincip; det synes böra införas andra medel att undvika sådana
resultat.

Avvikelse från hälftendelningen kan vid hem- eller äktenskapsskill-
nad äga rum även genom att endera maken tillerkännes ett kapitaliserat
underhåll. Det är emellertid tveksamt, om man vid bodelning efter
dödsfall bör söka tillgodose efterlevande make på dylikt sätt. Att till-
dela efterlevande make egendom motsvarande ett kapitaliserat under-
håll skulle betyda en så stor förändring att det är mycket vanskligt att
överblicka om någon utsikt finnes att få anslutning till ett sådant förslag.

Såsom förut nämnts tillerkännes i engelsk rätt efterlevande make ett
i lag bestämt, avsevärt kontantbelopp efter den avlidne maken. En
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sådan regel förefaller åtminstone vid första påseende främmande. Om
beloppet skulle bli mera betydande, drabbas regeln av samma invänd-
ningar som framställts mot kapitaliserat underhåll. (Till stöd för att
avsätta ett mera begränsat belopp kan dock anföras, att det numera är
ganska vanligt att visst försäkringsbelopp tillfaller efterlevande make
vid dödsfallet och att det kunde vara motiverat att, där försäkring ej
finns, ett motsvarande kontantbelopp ställes till förfogande ur boet. Ett
sätt att bestämma lämpligt belopp kunde vara att sätta det i relation till
den avlidnes genomsnittliga inkomst under viss tid samt tillika före-
skriva visst minimum och visst maximum, exempelvis 5.000—15.000 kr.)

D e n d ö d e s b o r g e n ä r e r .

Advokaten Beckman har som nämnt framhållit, att make som har
väsentligt bättre ekonomisk ställning än andra maken kan vid bodel-
ning tvingas att avstå giftorättsgods till förnöjande av andra makens
borgenärer. Detta är obestridligen ett missförhållande. Det förefaller
vara ett primärt krav att, när bodelning sker i anledning av makes död,
den efterlevande maken ej skall behöva avstå från egendom som han
innehade vid tiden för dödsfallet och som han själv behöver för sitt hem
och sin försörjning. Då makarna ofta ej skilja så noga på sina egna och
andra makens tillgångar och skulder, kan det visserligen icke generellt
sägas att borgenärerna ej ha något som helst fog för att även efter-
levande make genom giftorättsdelningen skall bidraga till gäldande av
skulder för vilka den döde i första hand svarade. Även efterlevande
make bör i regel bidraga till gäldande av sådana skulder efter den döde
som denne ådragit sig för makarnas eller familjens gemensamma behov.
I övrigt förefaller det däremot naturligt att efterlevande maken inom
behovsprincipens ram blir tillgodosedd före den dödes borgenärer. Det
nu berörda spörsmålet är dock kanske mera komplicerat än det vid
första ögonkastet kan synas.

Frågeställningen uppkommer icke när giftorättsgemenskap saknas.
Efterlevande make behöver aldrig avstå från sin behållna enskilda
egendom. Då behovet av hem och försörjning bör såvitt möjligt till-
godoses i samma omfattning vare sig giftorättsgemenskap råder eller ej,
ligger häri ett argument för att efterlevande makes behov när giftorätts-
gemenskap finnes bör gå före hänsynen till den dödes borgenärer, med
förut angiven reservation. Man bör söka att ge grund för trygghets-
känsla i båda fallen och befria makarna från att onödigtvis behöva oroa
sig för konsekvenserna av den ena eller andra egendomsordningen.
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K v a s i - b o d e l n i n g .

Bodelning åsyftar enligt GB att upplösa giftorättsgemenskap. När
giftorättsgods ej finns, krävs ej någon bodelning.

Makar förvärva emellertid ofta egendom för gemensam räkning och
med tillskott direkt eller indirekt från båda sidor. Det uppkommer här-
igenom i stor utsträckning samäganderätt, vare sig makarna ha gifto-
rättsgemenskap eller ej, (jfr NJA 1930 s. 543). Att använda samägande-
rättslagen för att upplösa den ekonomiska gemenskapen mellan makarna
är, såsom advokaten Beckman påpekat, ej ändamålsenligt.28 Det prak-
tiska behovet av en förrättning motsvarande bodelning även när gifto-
rättsgemenskap är utesluten har också framträtt i samband med den till-
fälliga lagstiftningen om hyresrätt vid äktenskaps upplösning m.m. Lag-
stiftaren har där låtit reglerna om bodelning träda i tillämpning, när det
gällt att bestämma vem som skall få övertaga förhyrd bostad, oavsett om
hyresrätten är giftorättsgods eller ej eller om giftorättsgemenskap över-
huvud finns. Ökat behov av en lämplig form för upplösning av ekono-
misk gemenskap då giftorättsgemenskap ej råder kan förutses i andra
fall. Ju vanligare det blir att båda makarna ha förvärvsarbete under
äktenskapet, desto oftare måste det inträffa att de rättsligen äro att anse
som samägare till egendom som anskaffats för hemmet eller eljest nytt-
jas av dem gemensamt.

Makar som endast ha enskild egendom böra kunna förlita sig på att
det gemensamma bo som de samlat — utan att därvid akta på rättsliga
formaliteter — kan efter behov bevaras eller upplösas på ett naturligt
och ändamålsenligt sätt. Att vid dödsfall eller skilsmässa söka utreda
äganderättsförhållandena med ledning av räkningar och andra liknande
bevis om vem som betalt det ena eller andra är verklighetsfrämmande.
Man kan fråga sig, om det ej borde införas en presumtionsregel att allt
som under äktenskapet anskaffats för hemmet tillhör makarna gemen-
samt. Åtminstone i den mån sålunda samäganderätt anses föreligga
måste det vara befogat, att med egendomen forfares på samma sätt som
om den utgjort giftorättsgods. En på familjerättsliga synpunkter grun-
dad reglering är behövlig. Det föreligger därför anledning räkna med att
någon form av bodelning framdeles bör finnas att tillgå även när
makarna ej ha giftorättsgemenskap. Här betecknas den som kvasi-
bodelning. Vid sådan delning kan behovsprincipen vinna tillämpning.

28 Se S. Beckman I s. 16.
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Arv och andra förmåner ur den dödes kvarlåtenskap.

1 . B r ö s t a r v i n g a r f i n n a s .

Genom bodelning grundad på tillämpning av behovsprincipen kan
efterlevande make tänkas inom ramen för sin giftorättsandel erhålla vad
han eller hon behöver för sitt hem, inklusive bostaden. I den mån så
kan ske föreligger ej någon anledning att för hemmets bevarande till-
erkänna efterlevande make någon legal rätt till den dödes andel i boet.
Men även om den efterlevandes behov av hem är tillgodosett kan kvar-
stå ett behov av bidrag till försörjningen. I stora bon kan även detta
behov ofta vara skäligen tillgodosett genom giftorättsandelen. I andra
fall utgör änkepension eller liknande en tillräcklig grundval för tryggad
ekonomi/ Frågan om bidrag i en eller annan form till försörjningen blir
aktuell, när behovet ej är skäligen tillgodosett i nu nämnd ordning.

K v o t d e l ?

Enligt såväl dansk som norsk lagstiftning är efterlevande make sam-
arva med bröstarvingar och bekommer en mindre k v o t d e l — en
fjärdedel — av den döde makens kvarlåtenskap. Om endast giftorätts-
gods finnes, får alltså den efterlevande fem åttondedelar av hela behåll-
ningen i boet. (Angående kombinationen med rätt att sitta i oskiftat bo
må hänvisas till bilagan.) Någon sådan regel har icke hävd i Sverige
och dess införande synes icke kunna motiveras med något bärande för-
nuftsskäl. När det gäller att fördela ett arv mellan flera barn, kan man
regelmässigt med fog utgå från att dessa stå arvlåtaren lika nära. Det är
därför naturligt att lagstiftningen bestämmer att barnen — om ej sär-
skilda skäl till avvikelse föreligga — böra erhålla var sin lika kvotdel.
Någon motsvarande jämförelse mellan efterlevande make å ena samt
barnen å andra sidan låter sig icke göra. Sedan giftorättsdelningen ägt
rum finns ingen hållpunkt varför efterlevande make bör erhålla ytter-
ligare just den ena eller den andra kvotdelen. Samhörigheten mellan
makarna föranleder visserligen helt allmänt till den reflexionen att make
lämpligen liksom barn bör ha del i den ekonomiska grunden för famil-
jens ekonomi, men känslan av det rimliga häri ger icke bestämt utslag
till förmån för att efterlevande make städse skall erhålla viss kvot
utöver sin giftorätt där sådan finns.

Mot en matematiskt verkande regel kan ur funktionssynpunkt fram-
förallt invändas, att den kan ge för mycket eller för litet, allt efter om-
ständigheterna. I allmänhet skulle en fjärdedel av den dödes kvar-
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låtenskap icke vara tillfyllest för efterlevande makes behov, i synnerhet
då giftorättsgemenskap genom äktenskapsförord eller eljest är utesluten.
Likartad invändning kan naturligen framställas mot likadelningen mel-
lan bröstarvingar, men denna fördelningsgrund korrigeras av lagens
regel om rätt för barn, vars uppfostran icke är avslutad, att erhålla
underhållsbidrag. Om en motsvarande komplettering efter behovet stad-
gas till en legal rätt för efterlevande make att erhålla en fjärdedel av
kvarlåtenskapen, blir den primära regeln praktiskt taget värdelös. Dess
väsentliga fördel — att den går lätt att tillämpa — ginge därigenom för-
lorad.

I Sverige infördes genom 1920 års lag om makes arvsrätt bestäm-
melse att make, när bröstarvingar ej funnes, skulle erhålla hälften av
kvarlåtenskapen. Genom 1928 års arvslagstiftning bortföll denna före-
skrift och i stället infördes rätt för make att ärva det hela, med förbe-
håll om sekundosuccessionsrätt för den först avlidnes skyldemän. En
sådan rätt till kvotdel som nyss nämnts passar mindre väl till 1928 års
lagstiftning.

B e h o v s p r i n c i p e n .

Av anförda skäl förefaller det icke önskvärt att införa rätt till sådan
kvotdel som nyss nämnts. Liksom i fråga om lottläggningen vid bodel-
ning synes det bättre att tillämpa behovsprincipen och bygga på makes
naturliga förpliktelse att i skälig omfattning sörja för andra makens väl-
färd. Alla frivilliga åtgärder — testamente, förmånstagarförordnande,
avtal om sammanlevnad i oskiftat bo — äro ju i allmänhet framsprungna
ur känslan av en sådan förpliktelse att tillfredsställa efterlevande makes
behov. Samma syfte tjänar pensioneringen. Känslan för skyldigheten
att träffa anstalter i den riktningen synes vara en god grund för nya
regler.

Tillämpning av behovsprincipen leder till att omfånget av efter-
levande makes rätt ej kan i det särskilda fallet bestämmas förrän en
överblick av den efterlevande makens ekonomiska ställning vunnits och
att omfattningen av vad som tillerkännes efterlevande maken får anpas-
sas efter vad som gällt om makarnas egendomsförhållanden och de för-
sörjningsanstalter som vidtagits. Läget är exempelvis ett helt annat,
när efterlevande make har giftorätt och rätt till pension, än när detta
icke är förhållandet. Om den efterlevande är i sina arbetsföra år och
har egen arbetsinkomst, är situationen likaledes en helt annan än om
han uppnått högre ålder och ej längre kan räkna på stadigvarande egen
inkomst av arbete. En konsekvent tillämpning av behovsprincipen ger
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möjlighet att i varje särskilt fall fylla ut vad som brister sedan nyss
nämnda inventering verkställts. En matematisk fördelning av den
dödes kvarlåtenskap mellan efterlevande make och bröstarvingarna
skulle däremot bortse från de viktigaste faktorer som vid ett sakligt
bedömande borde vara bestämmande.

I n t r å n g i l a g l o t t ?

För behovsprincipens närmare utformning är av grundläggande bety-
delse, huruvida den må inkräkta på bröstarvinges l a g l o t t . Att göra
halt inför laglotten — såsom det aktuella finska förslaget gjort i fråga
om efterlevande makes rätt till underhåll — innebär naturligen en
inkonsekvens, vilket dock ej behöver utesluta att den kan godtagas. Det
kan tänkas, att laglottsinstitutet hos oss är så befästat i rättsuppfatt-
ningen att det vore klokt att ej göra intrång därpå. Av den statistiska
redogörelsen framgår, att makar ofta upprätta inbördes testamenten
utan förbehåll om laglott; möjligen handla de därvid ofta i den förhopp-
ningen att bröstarvingarna skola underlåta att göra sin laglott gällande.
I Danmark och Norge synes man i stort sett vara tillfreds med efter-
levande makes rätt att sitta i oskiftat bo. Erfarenheterna därifrån tala
för att någon spontan känsla knappast kräver, att bröstarvingar under
alla omständigheter böra få tillträda viss del av kvarlåtenskapen redan
vid den först avlidne förälderns död.

En fingervisning om vad som är tidsenligt i förhållandet mellan efter-
levande make och bröstarvingar synes vidare kunna hämtas från den
här ofta åberopade familjepensioneringen. Makens och underåriga
barns rätt till pension är regelmässigt den viktigaste ekonomiska till-
gång som den döde lämnar efter sig. Genom pensioneringen tillgodoser
redan nu den förvärvsarbetande maken — kanske ibland mot sin önskan
— den efterlevande makens behov i långt större utsträckning än som
ekonomiskt är väl förenligt med laglottsinstitutet. Medan barnen äro
underåriga njuta visserligen även de förmån av familjepensioneringen,
men om barnen äro vuxna redan när dödsfallet inträffar, få de över-
huvud ej del i det värde som familjepensioneringen representerar (på
annat sätt än att de kunna få lättnad i eventuell underhållsbörda mot
förälder).

Den avvägning som inom familjepensioneringen skett ur behovssyn-
punkt synes ganska rimlig. När barnen äro vuxna, bör efterlevande
maken i regel vara den som i första hand blir ihågkommen, och så länge
dennes behov ej blivit skäligt tillgodosett böra barnen få vika eller vänta
med att tillträda arvet. Laglotten bör med andra ord icke vara okränk-
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bar. Måhända kan det dock vara tillrådligt att som en hjälpregel stadga,
att efterlevande makes rätt i allmänhet icke bör få inkräkta på bröst-
arvinges laglott, men samtidigt angiva, att så får ske om vägande skäl
föreligga. Till förmån för att göra intrång kan tala exempelvis, att efter-
levande make är på grund av sjukdom eller ålder arbetsoförmögen. En
sådan hjälpregel som nyss antytts skulle kanske också vara till nytta för
förmyndare — och överförmyndare — när det gäller att taga ståndpunkt
till efterlevande makes anspråk i bo där underåriga barn äro delägare.

Den antydda hjälpregeln förefaller att ha sitt särskilda berättigande i
fall då den avlidne har barn i tidigare äktenskap eller barn utom äkten-
skap. Det kan vara hårt att genom företrädesrätt för efterlevande
maken ställa dem lottlösa åtminstone tills vidare, och om de i viss
utsträckning skola utfå arv efter den avlidne har man behov av en regel
som in dubio kan tillämpas och accepteras.

Om intrång må 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
tillgodonjuta försäkringen. Möjligen kan man tänka sig en specialregel
om att efterlevande make får tillgodonjuta (skälig) livränteförsäkring,
oavsett om laglott kränkes.

K o n k u r r e n s m e d u n d e r h å l l s b i d r a g t i l l b a r n .

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. Med visst fog kan sägas att, när makarna endast
ha gemensamma barn, den förpliktelse som make redan genom äkten-
skapets ingående åtager sig mot efterlevande make har prioritet. Å
andra sidan äro båda makarna pliktiga att sörja för barnens underhåll
och uppfostran. Att av hänsyn till oförsörjda barns rätt till underhåll
splittra hemmet — bostaden och lösöret — är dock i allmänhet knap-
past motiverat. Vad angår efterlevande makes anspråk på bidrag till
försörjningen synes däremot svårt att ge oförsörjda barn sämre rätt än
maken. I denna konkurrens förefaller det rimligt att såsom i det finska
förslaget räkna med en skälig jämkning. En sådan jämkning som nu
antytts synes i princip låta sig genomföra även där den döde efterlämnat
oförsörjda barn i tidigare äktenskap eller barn utom äktenskap. Deras
intresse kräver dock ofta särskilt beaktande. Förpliktelserna mot tidi-
gare barn åvilade ju den avlidne redan vid ingåendet av det genom
döden upplösta äktenskapet. Av betydelse är i övrigt bland annat om
efterlevande maken tillskjutit egendom till boet, varjämte bör beaktas
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det sätt på vilket den efterlevande maken kan ha sörjt för dem under
äktenskapet.

Därest efterlevande makens behov finnes vara så framträdande att
barn i tidigare äktenskap eller barn utom äktenskap få vika, bör efter-
strävas att tillgodose efterlevande maken medelst nyttjande- eller
avkomsträtt för att på så sätt bevara kapitalet och undvika att fördel-
ningen mellan de olika intressentgrupperna slutligen blir för mycket
förskjuten till förmån för gemensamma barn i det senare äktenskapet
eller barn som efterlevande maken har eller får med annan än den
avlidne maken eller andra arvingar efter den make som sist avlider.

K o n k u r r e n s m e d t e s t a m e n t s t a g a r e .

Uppenbart är, att makes behov måste gå före testamentstagare s
anspråk. I annat fall skulle syftet att bereda den efterlevande trygghet
förfelas. Ett testamente kan dock i viss utsträckning få vägledande
betydelse, varom mera i det följande.

Det kan även tänkas att inbördes konkurrens uppstår mellan både
efterlevande make, bröstarvingar och testamentstagare. Att testaments-
tagare får vika för bröstarvinges laglottsanspråk och rätt till underhålls-
bidrag följer redan av gällande lagstiftning. Av vad förut sagts följer
vidare, att efterlevande make för sitt behov av hem och försörjning
måste äga företräde framför testamentstagare till den del av den dödes
kvarlåtenskap som ej utgör bröstarvinges laglott.

Makes testationsmöjligheter bli enligt det anförda hårt beskurna.
Det är emellertid att märka, att testationsrätten, när både make och
barn finnas, regelmässigt brukat utnyttjas så att den efterlevande till-
erkänts vad som ej skulle tillfalla barnen i laglott. Endast i fråga om
större förmögenheter bruka större avsteg göras härifrån. Lagstiftaren
skulle sålunda med den här förordade ordningen komma att tillgodose
efterlevande make just i de fall då testamente till dennes förmån använts
som mest.

S k y d d m o t o b e h ö r i g a g å v o r m. m.

Enligt svensk lagstiftning är bröstarvinges rätt till arv ej blott i viss
utsträckning — nämligen i fråga om laglotten — skyddad mot testa-
mente utan även mot förfoganden inter vivos under arvlåtarens livstid,
om de till syftet äro att likställa med testamente. Bröstarvinge kan efter
arvlåtarens död kräva återbäring av gåva eller jämkning, om gåvan
kränker laglottsanspråket. För bestämmande av laglottsanspråket är
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föreskrivet att värdet av den bortgivna egendomen skall läggas till kvar-
låtenskapen, 7 kap. 4 § lagen om arv. I fråga om försäkring bör 104 §
försäkringsavtalslagen uppmärksammas. Den form av benefikt förfo-
gande som där avses är återkalleligt förmånstagarförordnande. Härom
sägs att, därest försäkringstagaren efterlämnat make, bröstarvinge,
adoptivbarn eller dess bröstarvinge, försäkringsbeloppet skall såvitt
fråga är om efterlämnad dödsbodelägares giftorätt, rätt till vederlag eller
laglott behandlas som om det tillhört boet och tillagts förmånstagaren
genom testamente.29 När förmånstagare insatts oåterkalleligt, är redan
insättandet av förmånstagaren att anse som fullbordad gåva. I ett dylikt
fall kan 7 kap. 4 § arvslagen bli tillämplig i fråga om den benefika över-
låtelse som insättande av förmånstagare innebär. Makar emellan har
också som förut nämnts ansetts, att oåterkalleligt förmånstagarförord-
nande kräver äktenskapsförordets form.

Om man vill vara konsekvent, bör efterlevande make vara skyddad
även mot förfoganden som verkställas under livstiden. GB ger för när-
varande make möjlighet att ingripa till skydd för sitt giftorättsanspråk
såvitt angår fast egendom och lösören som ingå i det för makarnas
gemensamma begagnande avsedda bohaget eller utgöra den kränkta
makens nödiga arbetsredskap eller äro avsedda för barnens personliga
bruk. Den som formellt är ägare av fastigheten eller lösörena får
sålunda icke handla på egen hand. Ingripande kan även ske mot gåva
av annan egendom som väsentligt minskar makes tillgångar, om andra
maken ej kan erhålla vederlag vid bodelning. Viss preklusionsfrist är
stadgad och räknas från gåvans fullbordande. Bestämmelserna åter-
finnas i 6 kap. 4—6 §§ GB.

Man kan befara att, om efterlevande makes rätt förbättras, det kan
inträffa att, när förhållandet mellan makarna är mindre gott, förfogan-
den ske i levande livet med syfte att skjuta den efterlevande maken å
sido. Nämnda bestämmelser i GB synas därför böra kompletteras med
rätt för make att ingripa ej blott till skydd för giftorätten utan även till
skydd för sin rätt till hem och försörjning. Det ligger i sakens natur att
man härvidlag i första rummet tänker på hustrun. Hon bör kunna
angripa gåvan genast, innan det blir för sent. Visserligen skulle den i så
fall återgå till den make i vars giftorättsgods den ingick, men dennes
kränkning av andra makens intresse kan möjligen böra få föranleda att
egendomen sättes under förvaltning, därvid godmansinstitutet kan

29 Bestämmelsen går såtillvida långt som man icke inskränkt sig till att ge ett
vederlagsanspråk beräknat efter premierna.
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komma till användning. Härigenom kan bland annat vinnas en frist,
under vilken man kan få tillfälle att på annat sätt säkerställa den
kränkta makens intressen.

N ä r g i f t o r ä t t s g e m e n s k a p e j f i n n s .

De nuvarande bestämmelserna i GB ge ej make något som helst
skydd när giftorättsgemenskap ej finns. I den mån egendom anses till-
höra makarna med samäganderätt fordras emellertid båda makarnas
medverkan till rättsliga förfoganden. Det skydd som kravet på samver-
kan ger är dock ganska osäkert. Fast egendom, bostadsrätt och liknande
är oftast registrerad i allenast ena makens namn, varför denne torde utåt
vara legitimerad som ägare, och i fråga om lös egendom avskär godtros-
förvärv vanligen varje möjlighet för den kränkte att återvinna egen-
domen. Om utvecklingen går hän mot allt flera fall då giftorätts-
gemenskap ej finns, växer olägenheten av att make ej har något skydd
mot andra makens förfoganden. Det synes icke stötande att här ge make
större möjlighet till ingripande.

S ö n d r i n g r å d e r . F r å n s k i l d m a k e s r ä t t .

I det föregående har ej gjorts undantag för sådana fall då man har
anledning antaga att söndring rått mellan makarna. En sådan omstän-
dighet bör icke utan vidare få betaga efterlevande make det eftersträ-
vade skyddet. I 2 kap. arvslagen, som handlar om det fall att en av
makarna dör utan att efterlämna bröstarvingar, har den efterlevande
maken i 8 § frånkänts rätten till arv, därest vid arvlåtarens död makarna
på grund av hemskillnad levde åtskilda eller talan om äktenskapets åter-
gång, hemskillnad eller äktenskapsskillnad då var anhängig eller vid
bodelning i anledning av dödsfallet makarnas giftorättsgods skall så
delas som hade återgång skett. Man får räkna med att även efter-
levande makes här förordade rätt till hem och försörjning ibland måste
påverkas av att situationen är sådan som nu nämnts. Efterlevande
makens anspråk på hem och försörjning bör dock ofta kunna stå sig även
om det kommit till schism mellan makarna. Vid hem- eller äktenskaps-
skillnad är ju make icke berövad rätt till underhåll, om behov därav
föreligger, och kan även ha anspråk på skadestånd. Utan att gå när-
mare in på detta detalj spörsmål vilja vi preliminärt uttala sympati för
att efterlevande make så länge det ej dömts till äktenskapsskillnad skall
kunna göra anspråk på rätt till hem och försörjning i skälig omfattning,
om ej sådana omständigheter föreligga att han må anses ha förverkat
sådan rätt.
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Nästa fråga blir, om även frånskild make skall kunna ha något
anspråk mot förra makens dödsbo. Vad först angår frågan om rätt till
hem kan man skilja mellan sådana fall då skillnad så nyligen vunnits
att bodelning ännu ej ägt rum och de fall då den ekonomiska uppgörel-
sen är avslutad. Om ena maken dör innan bodelning skett, synes det
icke böra vara uteslutet att efterlevande maken tillgodoses i skälig om-
fattning. Beträffande den frånskilda makens försörjning gäller för när-
varande enligt GB, att underhållsbidrag till frånskild hustru ej i något
fall utgår längre än till den underhållspliktige förra makens död. Det
förekommer emellertid som förut nämnts, att make åtager sig förplik-
telse som skall fortleva efter hans död, och det berättigade i att under-
håll fortsätter att utgå därefter kan också sägas vara erkänt genom
familjepensioneringen; att pension till frånskild make utgår även efter
den underhållspliktiges död innebär ju i sak, att den avlidne belastats
även med kostnad för försörjning under tid efter det han avlidit. Tro-
ligen får man räkna med att utvecklingen går i den riktningen att
frånskild makes anspråk på underhåll ej upphör genom dödsfallet.

Beträffande nu förekommande avtal om underhåll som skola utgå
efter den förpliktades död må anmärkas, att de äro av blandad karaktär,
innefattande dels familj erättsligt underhåll under tiden fram till döds-
fallet dels ock livränta för tiden därefter. I den förra delen kan under-
hållet troligen bli föremål för jämkning enligt GB:s regler. En sådan
jämkning borde strängt taget ej få giltighet för längre tid än fram till
dödsfallet. För tiden därefter skulle jämkning kunna erhållas allenast
enligt förmögenhetsrättsliga regler. Huruvida rättspraxis kan tillåta sig
att jämka enligt familjerättsliga grunder även för tiden efter dödsfallet,
är ovisst. Behov av särskilda jämkningsmöjligheter föreligger bland
annat därför att det ej kan vara befogat att den frånskilda hustrun skall
i dödsboet ha samma företrädesrätt framför arvingar, testamentstagare
och senare maka som vanliga fordringsägare. Om det blir vanligare att
frånskild hustru avtalsvis får rätt till underhåll jämväl för tiden efter
den underhållspliktiges död, blir frågan av större praktisk betydelse och
påkallar reglering.

2 . B r ö s t a r v i n g a r s a k n a s .

När bröstarvingar ej finnas, har efterlevande make för närvarande i
Sverige enligt 2 kap. arvslagen rätt att bekomma hela kvarlåtenskapen.
Någon inskränkning härav synes ej böra övervägas. Sagda rätt är emel-
lertid som förut nämnts ej skyddad mot testamentariska förfoganden.
Det är uppenbart att en sådan ordning icke bör bli ståndande. Om
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efterlevande make får en legal rätt till hem och försörjning när bröst-
arvingar finnas, måste en dylik rätt så mycket mera finnas när sådana
arvingar saknas. Det möter icke heller några större svårigheter att
ändra nämnda förhållande. Man kan överväga att ge efterlevande
maken laglottsskydd beträffande viss kvotdel av kvarlåtenskapen.
Denna väg synes dock mindre lämplig och ägnad att komplicera arvs-
rättssystemet. I stället torde vara att föredraga att, om efterlevande
maken genom testamente uteslutits från rätt att tillträda kvarlåten-
skapen enligt 2 kap. arvslagen, det dock städse skall föreligga samma
rätt till hem och försörjning som förordats för det fall att bröstarvingar
finnas. I och för sig kunde det vara påkallat att giva en mot efter-
levande maken mera generös regel när ej bröstarvingar finnas, men det
kan måhända vara tillfyllest att förlita sig på tillämpningen av en allmän
regel. En del av de motiv som tala för viss försiktighet när bröstarvingar
finnas äro ej tillstädes när bröstarvingar saknas och redan härav måste
följa en något mera rundhänt tillämpning. Å andra sidan kan den
avlidne ha haft vägande skäl för testamentariskt förordnande varigenom
maken skjutits åt sidan, och tillbörlig hänsyn bör tagas till förordnan-
dets beskaffenhet. Endast önskemålet att uppträda som donator för väl-
görande ändamål eller liknande bör dock ej vara något giltigt skäl för
att efterlevande makes naturliga anspråk skola väsentligt naggas i
kanten.

Tillämpningen.

I n v e n t e r i n g .
Som förut nämnts kan efterlevande makes behov ej bedömas utan en

överblick av hans ekonomiska ställning. Det krävs ett slags inventering
som i gynnsamma fall ger vid handen exempelvis, att den efterlevande
har 1) giftorättsanspråk, 2) familjepension och folkpension, 3) rätt till
livränta på grund av försäkring, 4) andra förmåner som ej inräknas i
giftorättsgodset. Naturligtvis måste man också, när det gäller försörj-
ningen, taga hänsyn till efterlevande makes arbetsförmåga. Tydligen
kan man med ledning av inventeringen finna, att den efterlevande blivit
— efter lämplig lottläggning vid bodelningen — skäligen tillgodosedd
med vad som erfordras för att han skall behålla ett hem, motsvarande
rimliga krav, samt ha inkomster som ge honom hans försörjning. Om
folkpensionen höj es avsevärt, kommer även det senare att bli fallet i
långt flera fall än nu är förhållandet.
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S t a n d a r d b e d ö m n i n g .

I allmänhet torde egendom, som efterlevande make innehar eller på
grund av giftorätt erhåller, vara otillräcklig för att hans anspråk på hem
skall anses skäligen tillgodosett, åtminstone såframt ej hela hans gifto-
rätt utlägges i vad som hör till hemmet. Den omständigheten att maken
har pensionsrätt bör icke inverka på hans anspråk att bibehållas vid
ett hem. Det bör höra till det normala, att efterlevande make utöver
pensionsrätt har anspråk även på bostad och visst lösörebo.

Efterlevande make synes emellertid icke för alla fall kunna utan
vidare tillerkännas den befintliga bostaden och hela lösöreboet. Det är
icke rimligt, att make skall få på bröstarvingars bekostnad övertaga en
luxuös bostad eller ett mycket dyrbart lösörebo. Ä andra sidan bör vid
en familjerättslig reglering av ifrågavarande natur icke komma i fråga
att föreskriva endast ett minimum som alltid bör upprätthållas lika i alla
samhällsklasser. Efterlevande makes berättigade anspråk bör bestäm-
mas med rimlig hänsyn tagen till förhållandena i familjen och dess eko-
nomiska standard; han bör icke gärna tvingas att sänka sin levnads-
standard på ett stötande sätt. Härav torde följa, att det stöd som bör
tillkomma efterlevande make bör bli relativt större om familjens stan-
dard ligger lågt och relativt mindre ju högre standarden legat. I den
mån boets behållning är större bör den legala rätten till särskilt tillägg
utöver giftorätt m.m. upphöra. Det är ej ur allmän synpunkt något
önskemål, att en särskilt hög standard genom sammanhållande av en
större förmögenhet hålles uppe. Skattelagstiftningen har också med-
verkat till att de enskilda själva strävat efter att fördela förmögen-
heterna. Av det sagda framgår, att en behovsprövning blir aktuell från
och med bon där 6.000-kronorsregeln upphört att verka och upp till den
övre gränsen för medelstora bon (exempelvis omkring 150.000 kr.).

B o s t a d , l ö s ö r e b o .

Inom en stor del av arbetarklassen och tjänstemannaklassen torde
bouppteckningen ofta som huvudsakliga tillgångar upptaga mindre
bostadsfastighet eller bostadsrätt samt lösöre och ett begränsat försäk-
ringsbelopp eller annat sparkapital. Lösöret torde där ej erbjuda några
nämnvärda svårigheter. Efterlevande maken bör få behålla vad som
erfordras för möblering av bostaden eller — om han bör byta bostad —
den nya bostaden. Fastigheten eller bostadsrätten är av större betydelse
och kan representera en avsevärd ekonomisk tillgång för familjen. Det
rimliga synes vara, att man söker bedöma, om bostaden med hänsyn till
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den efterlevandes behov är rimligt stor eller om den — med beaktande
av förhållandena på bostadsmarknaden — bör bytas mot en mindre. 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 värde utan att det kan anses motiverat att han får en
så stor ekonomisk förmån. Justering kan då äga rum på flera sätt.
Efterlevande maken kan exempelvis få inneha det egna hemmet oskiftat
med skyldighet att betala viss årlig hyra till barnen. Eller han kan
berättigas lösa till sig bostaden med rätt för barnen att erhålla inteck-
ningar eller liknande. Vad som yttrats om bostaden kan även bli tillämp-
ligt på sommarbostad, ehuru därvidlag väsentligt större försiktighet är
påkallad.

I övervägande antalet fall äro emellertid familjerna i Sverige hän-
visade till förhyrda bostäder. Tydligen bör efterlevande maken ha rätt
att övertaga hyreslägenhet, om den ej är för stor och en mindre, lämp-
ligare lägenhet ej erbjudes honom. Genom att han får övertaga lägen-
heten erhåller han emellertid i regel ej någon ekonomisk förmån så som
kan bli förhållandet, om makarna innehaft egen bostadsfastighet. Rätt-
visan kan kräva, att efterlevande maken får viss kompensation därför.
Sådan kan beredas honom genom att han får rätt till visst kapitalbelopp,
exempelvis en tillgänglig försäkring, eller till viss avkastning. Vid bedö-
mande av den efterlevande makens behov måste givetvis hänsyn tagas
till den hyra som kommer att ingå i hans levnadsomkostnader.

N ä r i n g s u t ö v a r e .

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. Om
det är mannen som drivit denna och lever efter, ger det sig utan vidare,
att han regelmässigt bör få fortsätta sin verksamhet. Om hustrun över-
lever mannen, bör hennes behov av arbetstillfälle och försörjning beak-
tas, men det är naturligen ej säkert att hon har förmåga att övertaga
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. I andra fall kan det vara rimligt, att han får lösa ut
barnen med reverser, vilka om möjligt säkerställas på lämpligt sätt.

Vad speciellt angår jordbruk synes den angivna principen särskilt
naturlig i fråga om mindre jordbruk, vilket erbjuder bostad, arbetstill-
fälle och hel eller partiell försörjning. Naturligt torde ofta vara, att
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gården behålles oskiftad. Om det är hustrun som lever efter och något
av barnen vill övertaga jordbruket, kan man tänka sig, att modern får
fri bostad och rätt till undantagsförmåner (i modern form) som bidrag
till sin försörjning. Beträffande större jordbruksfastigheter måste det
bli fråga om ekonomisk uppgörelse av större omfattning. Där fastighe-
ten representerar ett betydande nettovärde, kan det knappast bli fråga
om att efterlevande make får fortsätta att ensam nyttja den utan att
lämna vederlag till barnen. Att gården förblir oskiftad och viss del av
avkastningen redovisas till barnen eller att inteckningar lämnas kunna
vara användbara utvägar. Om det är hustrun som lever efter, blir det
nog regelmässigt naturligast att jordbruket överlåtes, varefter hustruns
berättigade anspråk få tillgodoses ur köpeskillingen, eller att delägare
löser till sig egendomen.

B i d r a g t i l l f ö r s ö r j n i n g .

Av det sagda framgår att efterlevande make kan vid uppgörelsen om
hur det skall förfaras med bostadsfastighet, rörelse eller jordbruksfastig-
het få visst bidrag till sin försörjning, om behov därav föreligger. I andra
fall kan det bli svårare att ordna bidrag till efterlevande makens försörj-
ning. Om efterlevande makens inkomster äro knappa, bör man emeller-
tid undersöka huruvida underhåll bör och kan utgå.

Har efterlevande hustru vanlig änkepension, exempelvis enligt den
relation till den dödes lön som gäller för statstjänstemän, torde man väl
regelmässigt få anse att pensionen är tillfyllest. Om giftorätt ej före-
ligger kan det emellertid tänkas vara rimligt, att ett tillskott utgår under
beaktande av familjens standard. Finnes ej änkepension, kan rättvisan
kräva att motsvarande underhåll bör utgå. Man får räkna med att det
endast är mera sällan som underhåll kan utgå ur dödsboet med belopp
motsvarande statlig änkepension. Som förut nämnts torde försiktig-
heten bjuda, att man iakttager förutnämnda hjälpregel om att bröst-
arvinges laglott bör respekteras, därest ej vägande skäl kunna anföras
för att intrång må ske.

Beträffande den ekonomiska formen för underhåll må i övrigt anmär-
kas, 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 maken får nytt-
jande- eller avkomsträtt till viss egendom, synes detta vara en lycklig
form. I fall då denna form användes kan man också lättare tänka sig
att även arvinges laglott belastas. Nyttjanderätt eller avkomsträtt kan
även kombineras med en befogenhet att successivt tära på kapitalet.
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Såsom förut anmärkts kan frågan om rätt till underhåll bli av väsent-
ligt mindre betydelse, om en allmän mera betydande pensionering
genomföres.

S k ö n s m ä s s i g p r ö v n i n g .

En sådan reglering av efterlevande makes rätt som här skisserats för-
utsätter i åtskilliga fall en skönsmässig, omdömesgill prövning av vad
som är rimligt och ändamålsenligt. Den farhågan kan framställas, att
prövningen kan föranleda slitningar. Det synes emellertid knappast
föreligga något större fog för en sådan anmärkning. När testamente till
förmån för efterlevande make finnes, torde det i regel förebygga tvistig-
heter. För övrigt har allmänheten säkerligen i stor omfattning börjat finna
det självfallet, att efterlevande hustru åtminstone vid högre ålder bör få
sitta i ett hyggligt hem och ha änkepension. Den änka som ej har rätt
till sådan torde i vida kretsar anses vara i en ganska beklaglig situation,
där familjen bör göra vad den kan för att ordna till det bättre. De före-
slagna reglerna torde därför innebära allenast en komplettering i syfte
att uppnå vad människor i allmänhet finna rimligt. Bröstarvingars —
eller andra arvingars — del i boet skall ju också ofta fördelas på flera,
och de differenser som kunna bli föremål för diskussion bli då ej så
stora att den del som faller på varje arvinge blir särskilt kännbar.

Vid tillämpning av reglerna om underhållsbidrag till oförsörjda barn
ha veterligen några tillämpningssvårigheter icke förekommit. Den eko-
nomiska betydelsen av efterlevande makes anspråk att bli tillgodosedd
efter behov är dock väsentligt större. Det förefaller likväl ej för opti-
mistiskt att tro, att en nyorientering enligt de förordade linjerna icke
skall behöva medföra några större svårigheter i tillämpningen. Den
hjälpregel som föreslagits i fråga om laglotten bör kunna ge god vägled-
ning i många fall.

Man synes ha anledning 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. Det bör övervägas om man kan ge en hjälpregel som ger anvis-
ning om en sådan summarisk tillämpning för ordinära fall.

Även andra hjälpregler kunna tänkas.

B e t y d e l s e n a v a r v s a v t a l , t e s t a m e n t e , f ö r m å n s -
t a g a r f ö r o r d n a n d e .

Ett sätt att förekomma tvister är att låta makarna under livstiden
bestämma vissa riktlinjer för tillgodoseendet av efterlevande makens
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intressen. Lämpligheten av sådan reglering — ett särskilt slag av arvs-
avtal — är dock diskutabel. Man kan även anknyta till sedvanan att
genom inbördes testamente reglera vad som bör tillkomma efterlevande
make. Ett sådant testamente är också uttryck — mer eller mindre tyd-
ligt — för makarnas standardbedömning, åtminstone om det upprättats
med vetskap om de nya reglerna. Om bröstarvinges laglott ej kränkes,
bekommer naturligen efterlevande maken vad som tillerkänts honom i
testamentet. Kränkes laglotten, skulle enligt nu gällande regler testa-
mentet ej kunna åberopas för överskjutande del. Här har emellertid
föreslagits att enligt de förordade legala reglerna intrång på laglotten
må äga rum, åtminstone om vägande skäl föreligga därtill. Den omstän-
digheten att den avlidne själv ansett intrång i laglotten motiverat utgör
en omständighet som i det särskilda fallet bör kunna bidraga till att
man lättare kan göra sådant intrång. I synnerhet om efterlevande
maken endast får nyttjande- eller avkomsträtt till egendomen synes
avsteget från nuvarande regler ganska måttligt. Här må också särskilt
erinras om sådana fall, då make genom insättande av efterlevande make
som förmånstagare givit uttryck för en önskan att den efterlevande bör
ensam tillgodonjuta försäkringsbeloppet. Det torde redan nu vara
ganska främmande för den allmänna uppfattningen, att bröstarvinge
skall kunna göra gällande rätt till laglott i försäkringsbeloppet, när det
är fråga om livränteförsäkring. (Rätt till livränta kan också eventuellt
undantagas från giftorätt.)

P r a k t i s k a u t v ä g a r .

Redan av vad som i det föregående anförts om inventering av befint-
liga tillgångar och vad sist sagts om verkan av arvsavtal, testamente och
försäkring följer, att det ej kan komma i fråga att för likformighetens
skull tillgodose efterlevande make på ett doktrinärt sätt med samma
slags förmåner i alla fall. Det gäller att fylla ut vad som brister. I
överensstämmelse härmed torde man böra lämna öppet att vid tillämp-
ning av behovsprincipen använda olika praktiska möjligheter som stå
till buds.

För svenska förhållanden lärer det ofta ligga nära till hands, att
dödsbodelägarna sluta avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. Institutet
är välbekant och delägarna förstå vad det innebär. För att göra institu-
tet mera användbart för nu ifrågavarande ändamål kunna vissa jämk-
ningar övervägas. Det synes icke böra vara uteslutet, att avtal må ersät-
tas av beslut som meddelas av förrättningsman i fall där någon delägare
motsätter sig avtal utan tillräckliga skäl. Vidare kan förmyndare eller
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god man tänkas få ingå avtal om sammanlevnad i oskiftat bo även för
tid efter det förmyndarens eller gode mannens förvaltning upphör,
exempelvis efter det barn blivit myndiga. I sådant fall kan det vara
lämpligt med överförmyndarens samtycke. En materiell förutsättning
för ett dylikt mera långtgående avtal bör vara, att efterlevande makens
berättigade anspråk på hem och försörjning ej overskrides. Samman-
levnad i oskiftat bo bör även kunna kombineras med befogenhet att
successivt avyttra egendom för familjens eller efterlevande makes
behov. För att en dylik befogenhet skall kunna utövas utan stridigheter
kan det vara påkallat att en enklare form för beslut står till buds, för-
slagsvis på det sätt att arvingarnas medverkan vid förvaltningen må på
begäran ersättas av en god man, utsedd av rätten. Gode mannen bör
kunna ge efterlevande maken rätt att i mån av behov avyttra egendom
och konsumera vederlaget. Möjligen kan det finnas anledning att i vik-
tigare fall låta fråga om försäljning gå till överförmyndaren eller rätten.

Efterlevande make är ofta genom testamente ihågkommen med nytt-
jande- eller avkomsträtt som avses i 4 kap. testament slag en. Det kan
ibland vara naturligt, att delägarna även då testamente ej finns anknyta
till de bestämmelser som för testamentsfall skola gälla enligt nämnda
kapitel.

Därest efterlevande make för sitt underhåll påkallar avkomsträtt
men arvingarna eller flertalet av dem önskar att i stället ett kapital-
belopp utgår t.ex. för inköp av livränta, bör detta önskemål vinna beak-
tande i den mån det kan ske utan att något berättigat intresse väsent-
ligen åsidosattes. Stadgande i den riktningen finns exempelvis i fransk
lagstiftning. Lämpligen bör efterlevande make få behålla rätt till liv-
ränta på grund av försäkring, där den ej är oskäligt stor.

När bröstarvingar saknas och efterlevande make genom testamente
skjutits åt sidan, torde det i regel vara lämpligt med en definitiv upp-
görelse mellan efterlevande maken och testamentstagarna. Emellanåt
kan dock vara naturligt att uppskjuta tillträdet för testamentstagare
genom att låta efterlevande maken sitta med nyttjanderätt i orubbat bo
eller under liknande omständigheter.

N o r m a l f ö r s l a g , s k i f t e s m a n , o f f e n t l i g
f ö r r ä t t n i n g s m a n .

Ehuru teoretiskt flera alternativ stå till buds, torde en tillämpning av
behovsprincipen i antydd riktning ej vara av invecklad natur. Det
ömtåligaste blir städse att skilja mellan efterlevande make och bröst-
arvingar. För att tillämpningen särskilt i början skall underlättas kan
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det vara önskvärt att utöver förut nämnda hjälpregler till ledning för
advokater och andra utarbetas vissa norraaiför slag med lämpliga förvalt-
ningsbestämmelser och anvisningar om ändamålsenliga sätt att skydda
bröstarvingars rätt, exempelvis genom inteckning. Man kan förvänta
att b outrednings- eller skiftesman ofta kan framlägga förslag som döds-
bodelägarna äro beredda att godtaga. Den skälighetsprövning som för-
utsattes synes kunna anförtros skiftesman, som enligt gällande lag
bestämmer om delningen av dödsbo. Hans beslut blir gällande om det
ej klandras vid rätten. Mot ordningen för överklagande kan invändas,
att en formlig rättegång är mer än som behövs för att komma till en
skälighetsuppgörelse mellan efterlevande make och arvingar. Frågan bör
kunna bringas till ett slut på enklare och väsentligt billigare sätt. För
detta ändamål kan ifrågasättas, om man icke bör låta frågan handläggas
enligt vad som är stadgat om ärenden, genom en summarisk och i prin-
cip skriftlig procedur. Om delägarna fått tillfälle att anföra sina syn-
punkter inför skiftesmannen, torde det vara nog att de därefter påpeka
poster som eventuellt icke beaktats och liknande. Om behov yppas,
kan det tänkas att man låter tjänsteman vid rätten på begäran avgöra
vad som bör tillkomma efterlevande make, utan att frågan passerat skif-
tesman. Att taga ett dylikt måttligt steg i riktning mot offentligt skifte
synes icke behöva väcka några betänkligheter. I själva verket är det
nog en kännbar brist, att det allmänna hos oss ej bättre medverkar till
utredning av dödsbon än som är fallet enligt gällande lag. Även en
sådan tjänsteman som nyss nämnts bör självfallet taga hänsyn till sådana
kända omständigheter som förut angivits och söka tillgodose efterlevande
makes behov på ett med hänsyn till tillgångarnas beskaffenhet och
övriga omständigheter så lämpligt sätt som möjligt.

Självfallet är det icke nödvändigt, att man alltid förrättar formlig
bodelning för att bestämma vilken egendom efterlevande make bör
erhålla i giftorätt och därefter prövar vad efterlevande make i övrigt bör
få. Efter beräkning av giftorättens värde kan man ofta direkt bestämma,
hur det skall förfaras med egendomen.

Ä n d r a d e f ö r h å l l a n d e n .

Om efterlevande makes behov tillgodoses genom att han får ägande-
rätt till viss egendom, bör denna rätt ej vara underkastad några sär-
skilda villkor. Har efterlevande maken däremot tillerkänts nyttjande-
eller avkomsträtt eller äger sammanlevnad i oskiftat bo rum, finns möj-
lighet att taga hänsyn till ändring i förhållandena som inträder efteråt.
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Den ändring som i första rummet måste uppmärksammas är att
efterlevande maken ingår nytt äktenskap. I fråga om änkepension gäl-
ler i stor utsträckning att den upphör om den pensionsberättigade gifter
om sig. Man utgår från att genomsnittligt sett änkans behov av pension
för sin försörjning då upphör.

Den rätt till hem och försörjning ur kvarlåtenskapen som här
behandlats förutsattes vara behovsbestämd. Det är därför konsekvent
att, i den mån möjlighet finns till en omreglering, en sådan också bör
ske när behov ej längre föreligger. Om det är mannen som vid uppgö-
relsen efter hustruns död erhållit rätt att nyttja bostad och lösöre, är
det emellertid icke sagt att hans behov blir mindre genom omgifte. Det
kan vara hårt att tvinga honom att skifta därför att han önskar ingå nytt
äktenskap. Å andra sidan kan den nya makan ha fört med sig egendom
av olika slag. Vidare bör beaktas att bröstarvingar kunna ha frivilligt
medverkat till sammanlevnad i oskiftat bo med utgångspunkt från att
de skulle ha tillgång till föräldrahemmet såsom förut och att förhållan-
dena kunna väsentligt ändras genom det nya giftet. Därest det är hus-
trun som lever efter och ingår nytt äktenskap, torde det genomsnittligt
sett vara vanligare att behovet av att hålla det förra hemmet samlat ej
längre är detsamma. I undantagsfall kan dock vara motiverat, att hen-
nes ratt till hemmet ej påverkas av omgiftet.

Det förefaller som om huvudregeln borde vara att sammanlevnad i
oskiftat bo bör upplösas vid efterlevande makes omgifte, om ej annat
bestämts.

Har efterlevande make blivit tillgodosedd på det sättet att han fått
fortsätta att driva handelsrörelse, jordbruk eller någon annan närings-
verksamhet, borde i allmänhet omgifte ej leda till att en helt ny ekono-
misk reglering skall äga rum. Måhända kan dock nämnda regel även
då få gälla.

Hade makarna ej bröstarvingar, gäller enligt 2 kap. arvslagen att den
rätt som där tillerkänts efterlevande make ej påverkas av att han ingår
nytt äktenskap. Det synes icke föreligga anledning att ändra på detta
förhållande. Om efterlevande maken åsidosatts genom testamente och
de förordade nya reglerna om rätt till hem och försörjning tillämpats,
torde regelmässigt böra gälla, att omgifte ej påverkar den efterlevan-
des rätt.

Vad slutligen angår de fall då efterlevande erhållit bidrag till sin för-
sörjning — underhåll — är uppenbart, att omgifte blir av största bety-
delse. Det är naturligtvis härvidlag egentligen endast änkas omgifte
som blir aktuellt. Omgifte torde regelmässigt böra föranleda, att perio-
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diskt underhåll skall upphöra. Har efterlevande make erhållit rätt att
successivt tära på ett visst kapital, bör även denna rätt upphöra.

Ibland kan efterlevande maken så småningom erhålla ett större arv
eller vinna annan väsentlig förbättring av ekonomin. Detta bör möjli-
gen kunna leda till en omreglering av det ekonomiska mellanhavandet
med bröstarvingar, i den mån efterlevande maken ej erhållit äganderätt.

Slutligen må uppmärksammas det fallet att efterlevande make miss-
sköter den egendom som anförtrotts honom eller uppenbarligen missgyn-
nar viss arvinge. Även då bör måhända en omreglering kunna komma
till stånd.

För att lätt bringa saken till ett slut bör måhända sådan förrättnings-
man som förut nämnts få besluta, om de ändrade förhållanden som åbe-
ropas skall föranleda en omreglering.

S A M M A N F A T T N I N G

Framställningen kan, med utelämnande av åtskilliga reservationer
och detalj spörsmål, sammanfattas i följande huvudpunkter.

Efterlevande makes ställning bör förbättras genom följande åtgärder.

1. Ändrade regler om bodelning, när giftorättsgemenskap råder.
Därvid bör efterlevande make få ur båda makarnas giftorättsgods, inom
värdet av sin egen giftorättsandel, erhålla vad den efterlevande 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, d.v.s. med
tillämpning av behovsprincipen. Viss presumtion om samäganderätt
införes eventuellt.

3. Efterlevande makes anspråk utöver giftorätt prövas på grundval
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-



46 Gösta Walin

het bör utöver sin giftorätt få nyttjanderätt till hälften av den dödes
kvarlåtenskap.

4. Efterlevande makes arvsrätt när bröstarvingar saknas bibehålles
men förstärkes med en rätt till hem och försörjning efter behovsprin-
cipen, för den händelse den döde testamenterat sin kvarlåtenskap till
annan.

5. Institutet sammanlevnad i oskiftat bo påbygges. Vidare övervägas
vissa hjälpmedel att snabbt och billigt uppnå en skälighetsbedömning i
de fall då möjligen tvist uppkommer.


