
(Bilaga)

SVENSK HISTORIK, GÄLLANDE RÄTT I

ÖVRIGA NORDISKA OCH VISSA ANDRA

LÄNDER, STATISTISKA UPPGIFTER m. m.

Av

Hovrättsassessor Torwald Hesser



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid.

I. Svensk historik 5
Äldre rätt 5
1920 års äktenskapslagstiftning '. 6
1928 års arvslagstiftning 8
1930 års testamentslagstiftning 13

II. Gällande rätt i övriga nordiska och vissa andra länder 16
Finland 16
Danmark 17
Island 19
Norge 20
Tyskland 21
Schweiz 22
Österrike 22
Frankrike 23
Italien 24
England 24
Sammanfattning 26

III. Statistisk undersökning 27
IV. Statlig familjepensionering i de nordiska länderna 32

Statstjänstemän 32
Arbetare i statens tjänst 33

V. Kommunal och enskild tjänskpensionering i Sverige m.m 33
Kommunal och enskild tjänstepensionering 33
Privat pensionsförsäkring 35
Folkpension 35
Föreslagen allmän pensionsförsäkring 36



F Ö R K O R T N I N G A R

LB 1918 = Lagberedningens förslag till giftermålsbalk m.m. 1918.
LB 1925 = Lagberedningens förslag till lag om arv m.m. 1925.
LB 1929 = Lagberedningens förslag till lag om testamente m.m. 1929.
H II = Nytt juridiskt arkiv, avd. II.
Äldre GB = Giftermålsbalken i 1734 års lag.
GB = Giftermålsbalken den 11 juni 1920.



SVENSK HISTORIK, GÄLLANDE RÄTT I

ÖVRIGA NORDISKA OCH VISSA ANDRA

LÄNDER, STATISTISKA UPPGIFTER m.m.

Av

Hovrättsassessor T o r w a l d H e s s e r

Det har ansetts lämpligt att såsom bilaga till Justitierådet Walins
framställning foga några uppgifter om behandlingen av frågan om efter-
levande makes ställning i tidigare svensk lagstiftning och om gällande
regler på området i övriga nordiska och vissa andra länder. I bilagan
har vidare redogjorts för en begränsad statistisk undersökning om före-
komsten av testamenten till förmån för efterlevande make inom elva
svenska domstolars jurisdiktionsområden år 1955. Slutligen ha anförts
några uppgifter om den statliga familjepensioneringen i de nordiska län-
derna; för Sveriges vidkommande har dessutom nämnts något om den
kommunala och enskilda pensioneringen m.m.

I . S v e n s k h i s t o r i k

Äldre rätt

I äldre svensk rätt var aldrig ifrågasatt annat än att vid ena makens död
den efterlevandes ställning i princip skulle helt regleras genom före-
skrifterna om giftorätt.1 Arvsrätt eller rätt till underhåll förekom icke.2

Till förmån för änka gällde dock bestämmelser om morgongåva.3 Denna
ordning bibehölls i 1734 års lag.

Efterhand vann den uppfattningen insteg, att efterlevande make
borde i viss utsträckning tillgodoses även på annat sätt än genom gifto-

1 Jfr LB 1925 s. 143 ff. — I framställningen bortses från det mera speciella insti-
tutet fördel av bo oskifto. Äldre GB 17:1. Jfr GB 13: 4.

2 Winroth, Svensk civilrätt II s. 283.
3 Äldre GB 9: 3—7.
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rätt. Institutet morgongåva, som ursprungligen synes ha varit av annan
natur, fick så småningom karaktär av änkeunderstöd.4 Lagkommittén
och äldre lagberedningen föreslogo att institutet skulle ersättas av en
underhållsrätt. Bestämmelserna härom, som upptogos i giftermålsbal-
kens bodelningskapitel, hade i allt väsentligt samma innehåll i lagkom-
mitténs år 1826 och äldre lagberedningens år 1847 avgivna förslag.5

Enligt det sistnämnda stadgades, att om efterlevande make ej av sin
giftorätt och enskilda egendom kunde njuta tarvlig bärgning och ej
heller hade tjänst eller näringsfång att leva av, skulle den avlidnes
arvingar av egendom, som tillfallit dem vid bodelningen, förse maken
med årlig inkomst till fyllnad i underhållet, så länge maken förbleve
ogift, ärligen levde och saknade annan utväg till försörjning. Åsämj-
des de ej därom, skulle rätten lägga dom emellan och därvid pröva även
arvingarnas behov. Underhållet finge dock ej sättas till mer än halva
behållna avkomsten eller räntan av den egendom, som tillfallit arving-
arna. Bröstarvingars rätt till laglott berördes alltså ej av detta stad-
gande. Efterlevande maken ägde genom inteckning eller annorledes
njuta säkerhet för underhållet. Vad sålunda stadgats för arvingar skulle
gälla även för testamentstagare. I motiven framhölls, att det stundom
kunde inträffa att den huvudsakligaste delen av kvarlåtenskapen i ett
bo bestode av den avlidna makens enskilda egendom eller att det sam-
fällda boet åtginge till vederlag för dennes under äktenskapet använda
enskilda tillhörigheter; hans arvingar skulle då vinna en betydlig till-
gång, men den efterlevande däremot äventyra att komma i saknad av det
nödvändigaste för sin framtida bärgning.6- 7

1920 års äktenskapslagstiftning

Då morgongåveinstitutet avskaffades vid nydaningen av äktenskaps-
rätten år 1920, fullföljde man icke tanken att ersätta det med en under-
hållsrätt; i stället infördes, på förslag av nya lagberedningen, regler om

4 Winroth, a.a. s. 160.
5 GB 12:10 i lagkommitténs och GB 12:13 i äldre lagberedningens förslag.
6 Lagkommitténs motiv s. 39, till vilka äldre lagberedningen hänvisar i sina

motiv s. 18.
7 Vid äktenskapsskillnad förelåg enligt 1734 års lag icke rätt till underhåll i

något fall. Genom KF 27/4 1810 infördes sådan skyldighet vid skillnad på grund av
sinnessjukdom. Principiell underhållsskyldighet efter äktenskapsskillnad infördes
först genom 1915 års lag om äktenskaps ingående och upplösning.
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arvsrätt för efterlevande make. Om beredningens undersökningar av
olika vägar att tillgodose den efterlevande må anföras följande.8

Beredningen behandlade till en början frågan om efterlevande makes
ställning när bröstarvingar finnas, varvid först upptogs till övervägande
huruvida den efterlevande borde efter mönster av dansk och norsk lag-
stiftning erhålla rätt att sitta i oskijtat bo. Härom anfördes följande:

Det är huvudsakligen två synpunkter, som gjort sig gällande till för-
mån för en sådan rätt. Den ena är hänsynen till den efterlevande. För
denne kan det ofta vara synnerligen olägligt, om makens död nödvändigt
skall föranleda, att han skall skifta egendomen med barnen. Det kan
medföra en svår rubbning i den efterlevandes ekonomiska ställning.
Detta är särskilt fallet, om egendomen är obetydlig eller den är nedlagd
i en affärsrörelse, som den efterlevande driver. Men även för familjen
i dess helhet kan det ofta vara synnerligen förmånligt, att ena makens
död icke medför egendomens delning, utan att denna sammanhålles i
den efterlevandes hand. Det bereder särskilt större möjlighet för att de
barn, vilkas utbildning ännu icke är fullbordad, erhålla sin uppfostran.

Den efterlevande makens rätt att sitta i oskift bo kan emellertid
medföra åtskilliga olägenheter. Främsta rummet intager i sådant hän-
seende faran för att det barnen efter den först avlidne tillkommande
arvet förminskas eller helt förskingras. De danska och norska förslagen
ha väl sökt avlägsna denna fara genom stadgande om hinder för efter-
levande make att övertaga boet och rätt för arvinge att påkalla skifte,
när sådan fara föreligger. Det möter dock stora svårigheter att göra ett
sådant stadgande verksamt. Erfarenheten i fråga om rätt för make att
i dylikt fall få boskillnad visar, att medlet sällan kommer till använd-
ning, förrän egendomen helt och hållet eller till större delen redan gått
förlorad. Därtill kommer att, så länge barnen äro omyndiga, de själva
ej kunna påkalla delning. För att stadgandet skulle erhålla någon effek-
tivitet skulle det i Sverige, där möjlighet svårligen för närvarande gives
att åt någon myndighet uppdraga tillsyn över den efterlevandes förvalt-
ning, fordras, att i varje fall någon annan än den efterlevande maken
förordnades att såsom förmyndare bevaka barnens rätt i förevarande
avseende. Sådan föreskrift är ock upptagen i de danska och norska för-
slagen. Men det skulle enligt beredningens uppfattning medföra stor
olägenhet, om sålunda i varje fall, då ena maken avlidit, en särskild för-
myndare för barnen skulle fungera. Ur allmän ekonomisk synpunkt
kunde det ock verka ogynnsamt, om barnens rätt att utbekomma arv
efter den först avlidne av föräldrarna skulle undanskjutas, till dess även
den andre dött. Det skulle ofta kunna lägga hinder i vägen för de unga
att bryta sig en bana i livet. Den efterlevande makens intresse att, då
blott obetydlig egendom finnes, ej behöva avstå hälften av egendomen
till barnen har i viss mån tillgodosetts genom stadgandet i 13 kap. 12 §
om rätt för den efterlevande att, om egendomen är ringa, uttaga nödigt
bohag ävensom arbetsredskap och andra lösören som erfordras till fort-

8. LB 1918 s. 459 ff. H II 1921 s. 273 ff.
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sättande av hans näring, även om därigenom arvingarnas lott skulle lida
inskränkning. Och utväg för de minderåriga barnens utbildning kan lät-
tare beredas genom bestämmelse i arvsordningen, som ger sådant barn
rätt till större del i kvarlåtenskapen än de redan vuxna syskonen. Denna
hänsyn borde i allt fall icke föranleda, att rätten till kvarsittande i oskift
bo sträckte sig längre än till dess denna uppfostran vore fulländad. Här
i landet torde för övrigt den uppfattningen vara den allmänna, att bar-
nens rätt till laglott icke bör inskränkas till förmån för den efterlevande
maken.9

I andra hand övervägde beredningen att tillägga den efterlevande
maken såsom arv efter den avlidne en rätt att under sin livstid besitta
den del av dennes egendom, som icke utgör barnens laglott. Denna
fråga ansågs dock böra anstå i avbidan på den planerade reformen av
arvsrätten.

Enligt beredningens mening borde således någon ändring för det
dåvarande icke företagas i vad som gällde i fråga om efterlevande makes
och bröstarvinges ömsesidiga rättigheter till den dödes kvarlåtenskap.

För det fall att bröstarvingar ej finnas ansågs däremot något hinder
icke möta att bereda den efterlevande en bättre rätt. När den döde icke
efterlämnat några släktingar, syntes det alldeles uppenbart, att den
efterlevande maken framför kronan borde äga rätt till kvarlåtenskapen.
Även då släktingar funnes vore arvsrätt i vissa fall motiverad; den efter-
levande borde äga företräde åtminstone framför släktingar utom den
närmaste kretsen. En sådan uppfattning återspeglades i testaments-
praxis. Försiktigheten syntes dock bjuda att icke göra ändringen allt-
för genomgripande. I enlighet härmed föreslogs, att då den efterlevande
vore samarva med skyldemän i andra parentelen, han skulle ärva hälf-
ten av kvarlåtenskapen, och eljest hela kvarlåtenskapen. Arvsrätten
skulle ej vara laglottsskyddad. Det framhölls att bestämmelserna vore
avsedda att vara provisoriska i avbidan på den förestående arvsrätts-
reformen.

De nya arvsrättsliga reglerna inflöto i lagen den 11 juni 1920 om
makes arvsrätt.

1928 års arvslagstiftning

Hithörande frågor upptogos till förnyad behandling vid revisionen av
arvsrätten 1928. I sitt till grund för revisionen liggande betänkande
fasthöll lagberedningen vid sin tidigare uppfattning att oskiftat bo ej
borde införas. Man prövade vidare frågan om den efterlevande maken

9 LB 1918 s. 461—462. H II 1921 s. 273—274.
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skulle beredas rätt till underhåll ur dödsboet men avvisade även denna
tanke. I förslaget bibehöllos reglerna om makes arvsrätt med vissa
jämkningar.10 Beredningens ståndpunkt godtogs av lagstiftningsinstan-
serna.

Om beredningens undersökningar må anföras följande.
Beträffande oskiftat bo yttrade denna:
Lagberedningen anser fortfarande på de skäl, som av beredningen

anfördes i samband med framläggandet av förslaget till ny giftermåls-
balk, en sådan rätt att leva i oskiftat bo med bröstarvingar, som enligt
dansk och norsk lagstiftning tillkommer änkling och under vissa förhål-
landen jämväl änka och som enligt de danska och norska äktenskaps-
lagförslagen skall föreligga för såväl änkling som änka, icke böra införas
i den svenska lagstiftningen. Att bröstarvinges rätt till arv verkligen
bör stå tillbaka för en legal besittningsrätt för den efterlevande maken
till all den egendom, som utgjort underlag för makarnas ekonomi, torde
ej motsvara den allmänna rättsåskådningen i vårt land. Sålunda visar
den statistiska undersökningen av arvsförhållandena under året 1919
och 1920, att medan testamente till förmån för efterlevande make fanns
upprättat i 64,09 % av de fall, då arvlåtaren efterlämnat make vid sidan
av arvingar av andra parentelen, och i 78,79 % av de fall, då arvlåtaren
efterlämnat make vid sidan av avlägsnare släktingar, var testamente
till förmån för efterlevande make upprättat allenast i 12,63 % av de fall,
då arvlåtaren efterlämnat bröstarvingar. Och även i de fall, då testa-
mente till förmån för efterlevande make upprättats, ehuru bröstarvingar
funnos, hava makarna [såsom ovan omförmälts] ej sällan uttryckligen
uttalat, att testamentet ej avsåge bröstarvinges laglott, och det måste
dessutom antagas, att i många fall, då uttryckligt förbehåll därom ej
gjorts, makarna dock betraktat såsom en självklar förutsättning, att lag-
lott skulle utgå utan hänsyn till testamentet. Ej ens i de fall, då testa-
mente till förmån för efterlevande make funnits, kan det således anta-
gas, att en ordning, som skulle medföra, att all rätt för bröstarvinge att
utbekomma arv efter den först avlidne maken uppskötes till den efter-
levandes frånfälle, skulle för makarna tett sig lämplig och billig. Vidare
kan det ej förnekas, att en make ej sällan är villig att biträda vid upp-
rättandet av ett inbördes testamente främst av omtanke om sin egen
ställning för den händelse han själv skulle överleva den andre. Ej alltid
torde den i testamentet upptagna ordningen överensstämma vare sig
med familjens samfällda nytta eller med en billig avvägning av efter-
levande makens och barnens olika intressen. Och om den make, vars
bortgång inträffar före den andras, kunnat förutse detta, skulle han
måhända mången gång hava undandragit sig att medverka till testamen-
tets upprättande.

10 Beträffande makes arvsrätt förekom samarbete med Danmark; i det väsent-
liga vanns enighet om principerna härvidlag för fall då bröstarvinge ej finnes. Se
danska lagen den 20 april 1926 om ægtefællers arveret og uskiftet bo.
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Men även en legal rätt till den del av kvarlåtenskapen efter den
först avlidne, som ej utgör bröstarvinges laglott, skulle innebära ett
djupt ingrepp i den arvsrätt, som för närvarande tillkommer bröst-
arvinge. Genom den nya giftermålsbalken har giftorättsdelning införts
jämväl i fråga om fast egendom. Efterlevande make erhåller således
numera, där särskilda förbehåll ej stadgats av makarna själva eller av
givare, testator eller arvlåtare, på grund av giftorätt hälften av makar-
nas egendom, utan hänsyn till egendomens natur av lös eller fast. Sär-
skilt för vår lantbefolkning innebar detta ett steg av ingripande bety-
delse. Att dessutom ytterligare tillerkänna efterlevande maken en legal
rätt till en fjärdedel av egendomen i boet, måste möta betänkligheter.
Såsom inhämtas av den statistiska utredningen skulle det innebära, att
bröstarvingars rätt till arv komme att genom lagen inskränkas i utom-
ordentligt hög grad i förhållande till vad för närvarande sker genom
testamente. Lagens regel torde ej böra så bestämmas, att makar i bety-
dande utsträckning ställas inför frågan, huruvida ett testamente bör
göras till andra makens nackdel. Att nödgas genom ett testamente visa
sitt misstroende mot andra makens förmåga eller vilja att till barnens
bästa utöva förvaltningen av boets medel, måste med hänsyn till makars
nära inbördes förhållande te sig förhatligt. Lagen bör därför ej till-
erkänna efterlevande make en starkare ställning i arvsrättsligt hän-
seende än som överensstämmer med flertalet gifta personers uppfatt-
ning. De, som vilja gå längre i tillgodoseendet av den efterlevandes
ställning i förmögenhetshänseende, må göra det genom ett testamente
till den efterlevandes förmån, som i sådant fall kommer att ge uttryck
åt den avlidnes särskilda förtroende för eller omtanke om den efter-
levande. Beredningen har därför för det fall, att bröstarvinge finnes,
ansett sig böra kvarstå på den ståndpunkt, som intogs av 1920 års lag.

Ehuru beredningen icke ansett sig böra föreslå, att arvsrätt tillerkän-
nes efterlevande make vid sidan av bröstarvingar, har beredningen dock
sökt bereda ökat skydd mot de olägenheter, som kunna vara förbundna
med splittringen av ett ringa bo, genom ett tillägg till stadgandet i 13
kap. 12 § nya giftermålsbalken av innehåll, att efterlevande make skall
vid bodelning i anledning av makes död äga av giftorättsgodset, såvitt
det räcker, städse bekomma egendom till så stort värde, att den jämte
egendom, som må enskilt tillhöra honom, i värde uppgår till 3.000
kronor.11

Beredningen framhöll i anslutning härtill, att om en delning av
kvarlåtenskapen vid den först avlidna makens död skulle vara förenad
med olägenheter, det stode efterlevande maken och bröstarvingarna
öppet att sluta avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.12

11 LB 1925 s. 154—155. H II 1928 s. 280—282.
12 Denna fråga regleras nu i 1933 års lag om boutredning och arvskifte; för det

praktiskt viktiga fallet, att bröstarvingarna äro omyndiga, äro vidare bestämmelser
i föräldrabalken av betydelse.
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I fråga om efterlevande makes rätt till underhåll anförde bered-
ningen:

Den i äktenskapet grundade livsgemenskapen mellan makar medför
ömsesidig underhållsskyldighet efter den levnadsstandard, som med hän-
syn till båda makarnas tillgångar och förhållandena i övrigt får anses
tillbörlig. Även om äktenskapet upplöses genom skillnad, kan enligt
11 kap. 26 § nya giftermålsbalken, såframt ena maken finnes bliva i
behov av bidrag till sitt tillbörliga underhåll, andra maken förpliktas
utgiva sådant bidrag, efter vad med avseende å hans förmåga samt
övriga omständigheter prövas skäligt. Såsom lagberedningen i sina
motiv till nämnda bestämmelse — vilken är given främst i de gifta
kvinnornas intresse — anför, är hustruns förvärvsförmåga, särskilt efter
ett långvarigt äktenskap, icke densamma som dessförinnan. I allmänhet
har hon ägnat sin tid och sina krafter åt uppgifter i hemmet, vilka för
mannen och familjen över huvud varit av största betydelse både i ideellt
och ekonomiskt hänseende men vilka ofta icke kvalificera henne för
verksamhet i försörjningssyfte. Lagberedningen erinrar vidare därom,
att i vissa fall den frånskilda makens levnadsbehov kunna vara i större
eller mindre utsträckning orsakade av äktenskapet, och att även från-
sett dessa fall det synes vara för rättskänslan sårande, att makar skola
genom skillnaden försättas i alltför olika ekonomiska villkor, såframt ej
den, som är i behov av underhåll, varit huvudsakligen vållande till
skillnaden.

Synes det med hänsyn till det anförda obilligt, om efter äktenskaps-
skillnad en make, som ej själv kan försörja sig, lämnas utan underhåll,
då tillgångar finnas hos andra maken, måste det onekligen synas än mer
obilligt, om en make lämnas utan underhåll, när äktenskapet kanske
efter många års förlopp i normal ordning upplöses genom dödsfall. De
skäl, som anförts till förmån för underhållsrätt för make efter äkten-
skapsskillnad, kunna även åberopas till stöd för en rätt för make till
underhållsbidrag ur den andres kvarlåtenskap. För en gift kvinna, som
blir änka vid mera framskriden ålder, är möjligheten att själv sörja för
sin utkomst mycket begränsad. Och i många sådana fall bör det med
hänsyn till de förhållanden, som rått under äktenskapet, ej skäligen
fordras av henne, att hon ägnar sig åt förvärvsarbete, såframt under-
håll ur boet kan beredas henne. Vidare bör, om en man vid sin död
lämnar efter sig hustru och minderåriga barn, änkan äga, om tillgångar
finnas, själv fortfarande ägna sig åt hemmets skötsel och barnens upp-
fostran utan hinder av förvärvsarbete.

När en gift person vid sin död ej efterlämnar bröstarvingar, tillgodo-
ses efterlevande makens intressen — förutom genom maken tillkom-
mande giftorättsanspråk — genom rätt till arv efter den först avlidne.
Efterlevande maken kan dock genom testamente uteslutas från denna
rätt. Vid sidan av bröstarvingar äger efterlevande maken ej arvsrätt
enligt gällande lagstiftning, och ej heller enligt beredningens förslag
kommer arvsrätt att föreligga för honom. Råder i sådant fall på grund
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av förord egendomsskillnad mellan makarna och har testamente ej upp-
rättats till förmån för den efterlevande, har denne ingen rätt till den
först avlidnes egendom. Om efterlevande maken ej har egna tillgångar
och tillika saknar förmåga att själv förvärva sitt uppehälle, är maken
helt hänvisad till sin rätt till underhåll av barnen. Främst i dessa fall,
vilka dock i verkligheten givetvis äro sällsynta, framträder behovet av
en rätt för efterlevande make till underhåll ur den avlidnes kvar-
låtenskap.

Då beredningen icke dess mindre ansett sig ej böra framlägga förslag
till bestämmelser om en i lag grundad rätt för efterlevande make att —
på sätt som föreslagits i fråga om barn, vars uppfostran ej är avslutad
— utbekomma underhållsbidrag ur den först avlidnes kvarlåtenskap i
de fall, då den efterlevande maken ej kan av sin lott eller annorledes
njuta skäligt underhåll och maken i följd av sjukdom, ålder eller annan
dylik orsak ej kan försörja sig eller maken med hänsyn till omständig-
heterna ej skäligen bör ägna sig åt förvärvsverksamhet, är det med hän-
syn till den utomordentliga omfattning, i vilken sådana bestämmelser
kunde befaras komma att uttränga bröstarvingar från arv, främst i de
fall, då hustrun överlever mannen.13

Beredningen anförde härefter vissa beräkningar, byggda på den sta-
tistiska undersökningen av arvsförhållanden under åren 1919 och 1920.
Man antog härvid att efterlevande änka skulle tillgodoses genom en liv-
ränta på i medeltal 2.000 kr. samt undersökte vilket det kapitaliserade
värdet av en sådan skulle bli för änkor i olika åldrar. Beredningen kon-
staterade att detta kapitaliserade värde skulle konsumera hela kvar-
låtenskapen i mindre bon samt anförde sammanfattningsvis:

En regel om rätt för efterlevande make till underhållsbidrag av
dödsbo skulle således i mycket stor utsträckning till förmån för efter-
levande änkor beröva icke underhållsberättigade bröstarvingar deras
arv efter den först avlidne. Först i dödsbon, där kvarlåtenskapen över-
stiger 62,760 kr., d.v.s. makarnas samfällda tillgångar uppgår till mer än
125.000 kr., skulle regeln kunna med visshet beräknas vara utan bety-
delse. Ett stadgande om rätt för efterlevande make till underhållsbidrag
ur dödsbo skulle således för de fall, då hustrun är den efterlevande, i
flertalet mindre och medelstora dödsbon kunna medföra en i lag grun-
dad rätt för henne att, ehuru bröstarvingar finnas, övertaga boet. De
skäl, på grund av vilka beredningen ansett en sådan rätt ej böra införas
i svensk lagstiftning, hava närmare utvecklats i inledningen till 2 kap.14

Slutligen erinrade beredningen om att barns rätt till underhåll ur
dödsbo vore ägnad att i viss mån stärka jämväl efterlevande makes —

13 LB 1925 s. 349—351. H II 1928 s. 470—471.
14 LB 1925 s. 353. H II 1928 s. 472.
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framför allt änkas — ekonomiska ställning, då underhållsbidragen till
barnen komme att lätta den efterlevande makens underhållsbörda.15

I fråga om makes arvsrätt hänförde sig beredningen till den förut
berörda statistiska undersökningen. Av denna framginge, å ena sidan
att det alldeles övervägande antalet testamenten gåve efterlevande make
rätt till hela kvarlåtenskapen, men å andra sidan att det i allmänhet ej
ansetts lämpligt att denne ledde den avlidnes lott över på sina arvingar.
Det framstode sålunda såsom i allmänhet riktigt och billigt, att den efter-
levande, när bröstarvingar ej funnes, erhölle odelad den egendom som
utgjort grundval för makarnas ekonomiska ställning, vare sig egen-
domen tillhört den efterlevande eller den först avlidne. Vad anginge
skyldemännens sekundosuccession kunde det ifrågasättas, om icke sådan
alltjämt borde bero av testamentariskt förordnande. Av olika skäl
ansågs dock lämpligast att i lagen upptaga föreskrift härom. I enlig-
het härmed föreslogs att efterlevande make, när bröstarvingar ej fun-
nos, skulle ärva hela kvarlåtenskapen, dock med sekundosuccession för
den först avlidnes skyldemän av andra parentelen vid den efterlevandes
död. Till skydd för sekundosuccessorernas intressen föreslogos därjämte
en rad särskilda bestämmelser.

De nya arvsreglerna upptogos i 2 kap. i lagen den 8 juni 1928 om
arv, i samband varmed lagen om makes arvsrätt upphävdes.

1930 års testamentslag stiftning

Frågan om tryggande av efterlevande makes underhåll gjordes till
föremål för nya överväganden i lagberedningens år 1929 avgivna för-
slag till ny testamentslagstiftning.

Beredningen yttrade härom:

Så länge barnen ej uppnått sådan ålder, att de kunna försörja sig
själva, är frågan ej av någon egentlig betydelse. Den efterlevandes
egendom och barnens av deras förmyndare förvaltade medel användas
då för tillgodoseende av utgifterna i det för barnen och den efterlevande,

15 I sitt yttrande över beredningens förslag anförde lagrådet bl.a., att den hård-
het mot efterlevande maken och den onyttiga splittringen i smålotter och dessas
förvaltning under alltför tyngande former, som onekligen skulle varit förbundna
med bodelning och arvskifte, då det gällde helt ringa bon, på ett enligt vad det
ville synas mycket lyckligt sätt förebyggts genom det nya stadgandet i 13 kap.
12 § GB (Prop. 17/1928 s. 30). I övrigt synes icke under behandlingen av förslaget
ha förekommit något yttrande av intresse i förevarande del.
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i flertalet fall modern, gemensamma hemmet. På grund av bestämmel-
serna i 8 kap. arvslagen utgöres i sådant fall barnens egendom ej sällan
av, förutom arvslotten, även medel, som tillkomma barnen såsom under-
hållsbidrag ur kvarlåtenskapen.

Om barnen är o vuxna och försörja sig själva, medan den efterlevan-
des egendom och förvärvsmöjligheter ej förslå till hans underhåll, kan
det däremot synas riktigt och billigt, att boets behållning, som i smärre
förhållanden vanligen utgör en besparing, vunnen genom mannens för-
värvsarbete och hustruns arbete i hemmet, i sin helhet kommer den
efterlevande tillgodo. Enligt vad erfarenheten utvisar, undandraga sig
barnen väl endast sällan att sörja för föräldrarna, något som också lag-
ligen åligger dem. För den efterlevande av föräldrarna kan det emel-
lertid stundom kännas bittert att vara hänvisad till att på gamla dagar
taga understöd av barnen, och det förtjänar övervägas, huruvida lagstift-
ningen borde tillerkänna honom en bättre ställning än för närvarande.
Beredningen har därför tagit under omprövning, om och på vad sätt
detta lämpligen skulle kunna ske.16

Beredningen framhöll att de utvägar som stode till buds vore ganska
begränsade. Till en början avvisades ånyo, under åberopande av tidi-
gare anförda skäl, tanken att införa oskiftat bo. Ej heller ansågs frågan
böra lösas genom höjning av värdegränsen i 13 kap. 12 § GB. Redan en
höjning till 10.000 kr. skulle i stor utsträckning sätta laglottsskyddet ur
kraft; likväl vore en väsentligt större höjning erforderlig, om regeln
skulle bli till verkligt gagn även i större dödsbon. Mot en ändring av
stadgandet talade också, att man ännu hade alltför ringa erfarenhet om
dess verkningar. Vad anginge frågan om underhåll åt den efterlevande
ansåg beredningen fortfarande, att någon legal rätt härtill ej borde infö-
ras. Däremot återstode att avgöra, om icke make borde genom testa-
mente äga sörja för den efterlevandes underhåll, även med åsidosättande
av bröstarvinges rätt till laglott. En förebild kunde sökas i bestämmel-
sen i 8 kap. 2 § arvslagen, enligt vilken arvlåtaren, med belastande av
bröstarvinges laglott, ägde genom testamente förordna om underhåll åt
sjukt barn. Det framstode onekligen såsom ganska naturligt att låta
efterlevande makes underhållsbehov tillgodoses på liknande sätt som
barnens. Övervägande skäl talade dock även mot denna lösning. Här-
om anförde beredningen:

Det kan härvid förtjäna nämnas, att efterlevande maken i regel på
grund av sin giftorätt bekommer större del av makarnas egendom än
som tillkommer ett av barnen. Där barnen, såsom i allmänhet är hän-
delsen, äro makarnas gemensamma, är den efterlevande vidare enligt

16 LB 1929 s. 416.
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lag berättigad till underhåll av dessa i mån av behov å ena och för-
måga å andra sidan, medan åter ingen underhållsskyldighet består mel-
lan barnen inbördes. Av större vikt äro emellertid följande synpunkter.

Stadgandet i 8 kap. 2 § arvslagen är en till sin räckvidd skarpt
begränsad undantagsbestämmelse. Nämnda lagrum är tillämpligt alle-
nast om ett barn på grund av sjukdom eller annan dylik orsak är för-
sörj ningsodugligt och ej av sitt arv eller annorledes kan njuta skäligt
underhåll. Huruvida dessa förutsättningar äro för handen kan vanli-
gen utan svårighet avgöras, och fall av denna beskaffenhet äro i prak-
tiken sällsynta. Skall en motsvarande regel om efterlevande makes
underhåll bliva av verkligt värde, måste den emellertid öppna utväg att
genom testamente sörja för den efterlevande icke blott då denne är sjuk
eller orkeslös utan närhelst han kan väntas »bliva i behov av bidrag till
sitt tillbörliga underhåll», för att använda giftermålsbalkens uttryckssätt
i fråga om underhållsskyldighet mellan frånskilda. Här skulle sålunda
komma i betraktande jämväl de villkor, under vilka makarna levat, och
andra liknande omständigheter, vilkas säkra bedömande enligt erfaren-
hetens vittnesbörd är förenat med stora svårigheter.

Införandet av en till sin räckvidd så obestämd rätt att genom testa-
mente göra intrång på laglotten är enligt beredningens mening förknippat
med stora betänkligheter. Möjligt är visserligen, att sådana underhålls-
testamenten bleve jämförelsevis lika sällsynta som liknande förordnan-
den till försörjningsodugliga barn hittills varit; den ifrågasatta regeln
bleve då oskadlig men också utan praktisk nytta. Men det kunde även,
åtminstone inom vissa samhällslager, efter hand bliva sed, att makarna
genom inbördes testamenten ömsesidigt tillförsäkrade varandra vad av
kvarlåtenskapen kunde befinnas erforderligt för den efterlevandes till-
börliga underhåll. Det är ingalunda osannolikt, att den ifrågasatta lag-
regeln komme att giva upphov till vissa testamentstyper, som till det
yttersta tillgodosåge efterlevande makens intressen och vilka på sina
håll komme allmänt i bruk. Om till följd härav den yngre generationen
uppkallades till försvar för laglottsrätten, kunde icke utan fog före-
bråelser riktas mot lagstiftningen för att hava på ett ömtåligt rättsom-
råde skapat en källa till split och rättegångar mellan närskylda. Om
åter barnen pietetsfullt respekterade den tillämpning, föräldrarna gjort
av den nya lagregeln, även då förordnandets laglighet kunde sättas i
fråga, bleve faran för laglottens underminering överhängande. Även ett
lojalt bruk av regeln kunde för övrigt, om det bleve mera utbrett, visa
sig ägnat att äventyra de viktiga intressen, som det är laglottsrättens
uppgift att omgärda.

Genom de senare årens lagstiftning har efterlevande make, även för
det fall att bröstarvingar finnas, fått sin rättsställning avsevärt förbätt-
rad. Ett ytterligare steg i samma riktning av här förut berörda inne-
börd torde icke för närvarande vara påkallat av något mera allmänt
känt behov. Då härtill kommer, att den ifrågasatta rättsregeln, till
vilken motsvarighet saknas i utländsk lagstiftning, enligt vad ovan visats
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kan befaras i tillämpningen leda till icke önskvärda resultat, har bered-
ningen funnit sig icke kunna tillstyrka dess införlivande med den
svenska rätten.17

Under lagstiftningsärendets fortsatta behandling synes icke ha gjorts
något uttalande i ämnet.

II. G ä l l a n d e r ä t t i ö v r i g a n o r d i s k a o c h v i s s a
a n d r a l ä n d e r

Om efterlevande makes rätt till arv eller underhåll ur den först
avlidnes kvarlåtenskap innehåller lagstiftningen i de olika länderna skif-
tande bestämmelser. I det följande lämnas kortare uppgifter härom
beträffande övriga nordiska länder och några andra västeuropeiska sta-
ter. I fråga om de senare angives även vilket egendomssystem som
enligt lagen råder mellan makar.17a

Finland

I Finland har efterlevande make icke någon rätt till den först avlid-
nes kvarlåtenskap. Arvsrätten är emellertid föremål för revision. Lag-
beredningen har i detta ämne avgivit förslag år 1935, 1938 och 1955.

Vad angår efterlevande make upptogos i 1935 års förslag efter
svenskt mönster bestämmelser om arvsrätt med sekundosuccession i fall
då bröstarvingar saknas. Den viktiga olikheten förelåg dock att den
efterlevande skulle vara pliktig skifta vid omgifte. Samma ordning
bibehölls i 1938 års förslag. Häri förordades därjämte, i anslutning till
önskemål som framkommit under remissbehandlingen av det tidigare
förslaget, ändring i äktenskapslagen av innebörd att en gift person vid
sin makes död skulle få behålla sin egendom oavkortad, även om äkten-
skapsförord ej upprättats; man ville skydda den efterlevande mot att
behöva avstå egendom till arvingarna.18

Arvsrätt för efterlevande make i hithörande fall har bibehållits även
i 1955 års förslag. Mot systemet med sekundosuccession har emellertid
här invänts, att ett sådant i många fall skulle vara ägnat att giva upphov

17 LB 1929 s. 417—418.
17a Då det råder egendomsgemenskap eller annat system med principiell lika-

delning vid dödsfall, har den efterlevande maken i första hand anspråk på hälften
av boet; arv eller underhåll ur den dödes hälft tillkommer därutöver.

18 Se härom af Hällström i Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Fin-
land 1936 s. 301 ff.; jfr s. 439 ff.
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till tvistigheter och skapa ett spänt förhållande mellan make och anför-
vanter, vartill komme att den nödvändiga regleringen av förhållandena
dem emellan skulle medföra svårigheter och komplicera arvslagstift-
ningen; kvarlåtenskapen borde i stället delas mellan maken och de
skyldemän som närmast komme i fråga som arvingar. I enlighet här-
med förordas att make vid sidan av arvingar av andra parentelen skall
ärva hälften av kvarlåtenskapen, utan sekundosuccession; saknas sådana
skyldemän, skall make ärva hela kvarlåtenskapen. Rätten skall ej vara
laglottsskyddad. Tanken att tillgodose efterlevande make jämväl genom
ändringar i äktenskapslagen har icke upptagits i 1955 års förslag.

Samtliga förslag innehålla även bestämmelser om rätt för make att
erhålla underhållsbidrag ur kvarlåtenskapen. Enligt 1955 års förslag
gäller, att om det för den efterlevande makens skäliga underhåll är
nödigt, skall åt denne ur behållningen av kvarlåtenskapen erläggas ett
understöd i ett för allt, efter vad med avseende å omständigheterna
prövas skäligt; genom utgivande av understödet må dock ej göras
intrång i arvinges rätt till laglott. Även arvlåtarens barn och föräldrar
kunna få understöd ur boet. Äga flera rätt i sådant hänseende och för-
slå ej tillgångarna till fullt erläggande av alla understöd, skall jämkning
mellan de berättigade ske efter vad med hänsyn till deras behov och
förhållandena i övrigt finnes skäligt. I 1938 års förslag hade efter-
levande make tillerkänts rätt till underhåll endast om han vore när-
maste arvinge; man ansåg att samtidiga understödsanspråk på skilda
grunder skulle vålla praktiska svårigheter, I motiven till de senast före-
slagna bestämmelserna har framhållits, att tillfredsställande resultat
kunde uppnås genom jämkning. Speciellt just i det fall, då arvlåtarens
bröstarvingar uteslöte maken från arvsrätt, kunde hans behov av under-
stöd vara uppenbart, om han saknade egna tillgångar och icke ägde gifto-
rätt i andra makens egendom. Make borde fördenskull beredas möjlig-
het att erhålla understöd även då kvarlåtenskapen tillfölle bröstarvingar
och egendom icke givits annan genom testamente, med så mycket större
skäl som make vid äktenskapsskillnad kunde åläggas rätt långtgående
skyldighet att utgiva underhåll åt andra maken.

Danmark

I motsats till vad fallet var i Sverige funnos redan i äldre dansk lag
bestämmelser om rätt för efterlevande make att vid den först avlidna
makens död i viss utsträckning taga arv efter denne. Nu gällande reg-
ler härom givas i lov om ægtefællers arveret og uskiftet bo av den

2



18 Torwald Hesser

20 april 1926. Enligt denna ärver efterlevande make vid sidan av bröst-
arvingar 1/4 av kvarlåtenskapen (§1). Vid sidan av arvingar tillhörande
andra parentelen ärves hälften och om sådana skyldemän saknas hela
kvarlåtenskapen (§ 14). Av arvslotten är 2/3 laglott, utom när den
efterlevande maken är ensam arvinge; laglotten är då 1/3.

Har egendomsgemenskap rått mellan makarna, är den efterlevande
emellertid, när andra arvingar finnas, berättigad att sitta i oskiftat bo
(hensidde i uskiftet bo), d.v.s. att i huvudsak med ägares rådighet över-
taga hela det gemensamma boet. Reglerna härom äro olika allt efter
som bröstarvingar finnas (§§ 2—13) och då så icke är händelsen (§§ 15
—20). I det förra fallet gäller rätten omedelbart på grund av lag, om
bröstarvingarna äro makarnas gemensamma. Äro de särkullbarn till
den döde, fordras samtycke av dem eller, om de äro omyndiga, av myn-
dighet (skifteretten eller, i Köpenhamn, overpræsidenten); i mindre
bon kan den efterlevande maken erhålla myndighets tillstånd att
sitta i oskifte även med myndiga styvbarn. Rätten kan icke uteslutas
genom testamente men kan begränsas till att endast omfatta den efter-
levande makens och bröstarvingarnas laglotter. Finnas arvsberättigade
skyldemän av andra parentelen, äger den efterlevande maken, där annat
icke föreskrivits i testamente, välja mellan att utöva sin arvsrätt och
att sitta i oskiftat bo. Rätten att sitta i oskiftat bo varar principiellt i
den efterlevande makens livstid men upphör vid omgifte eller, då styv-
barn finnas, i den mån sådant barn begär skifte för utfående av sin
lott; i sistnämnda fall kan dock myndighet beträffande mindre bon med-
giva att skifte underlåtes. Såsom förut antytts råder den efterlevande
maken fritt över boet; han äger dock icke göra testamente över mer än
sin andel däri (hälften då bröstarvingar ej finnas och normalt 5/8 då så
är fallet), och dessutom gälla vissa korrektiv mot missbruk i de fall då
bröstarvingar finnas.19

19 Den efterlevandes rätt är alltså en annan än vid oskiftat bo enligt 1933 års
lag om boutredning och arvskifte. Sådant består rättsligen av två massor, den dödes
och den efterlevande makens. Den efterlevande maken har rådighet blott över sin
del; den dödes del förvaltas av den efterlevande i samråd med övriga dödsbodel-
ägare. Äro dessa makarnas underåriga barn, är den efterlevande visserligen utåt
berättigad ensam råda över boet, men principiellt föreligger full redovisningsskyl-
dighet gentemot barnen. Jfr Walin, Föräldrabalken s. 271 och 275 samt Westring,
Den nya giftermålsbalken, 2 uppl. s. 249. Detta förtjänar måhända framhållas;
stundom antydes att efterlevande make, som utverkar rätt att sitta i oskiftat bo
enligt nämnda lag, därmed uppnår väsentligen detsamma som enligt dansk rätt.
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I förarbetena till 1926 års lag (Familieretskommissionens utkast s.
9 ff.) upptogs till prövning huruvida man borde bibehålla oskiftat bo
även sedan lagstiftningen om makars förmögenhetsförhållanden revide-
rats. En viss tvekan gjorde sig gällande om institutets lämplighet i fall
där förmögenheten är stor, och man övervägde om det icke borde införas
bestämmelser till skydd för arvingarna i dessa fall. Man kunde emeller-
tid icke finna någon rationell avgränsning av en sådan regel och upp-
gav därför försöket.

I Arvelovskommissionens år 1941 framlagda utkast till ny arvslag-
stiftning bibehöllos hithörande bestämmelser i stort sett oförändrade.
En jämkning av mindre betydelse var att efterlevande makes laglotts-
anspråk för det fall att bröstarvingar finnas, som en följd av att sådana
arvingars laglott begränsades till hälften, nedsattes på samma sätt. Vad
särskilt angår oskiftat bo ansågs även denna gång att institutet i fråga om
stora dödsbon kunde medföra intrång i arvingarnas berättigade intressen
(utkastet s. 46 ff.). Som korrektiv föreslogos regler om rätt för dessa
att i vissa fall utfå arvsförskott.20

Island

Enligt den isländska Erfdalög av den 25 maj 1949 ärver efterlevande
make vid sidan av bröstarvingar 1/4 av den först avlidnes kvarlåtenskap
och vid sidan av arvingar tillhörande andra eller tredje parentelen hälf-
ten därav. Saknas arvsberättigade skyldemän, ärver han det hela. Den
efterlevande har laglottsanspråk till 3/16 av kvarlåtenskapen när bröst-
arvingar finnas, och eljest till hälften därav.

Även enligt isländsk lag har efterlevande make rätt att sitta i oskif-
tat bo med bröstarvingar. Reglerna härom överensstämma i allt väsent-
ligt med dansk lag. Den viktigaste avvikelsen är att rätten kan uteslu-
tas genom testamente. Rätten torde gälla endast där bröstarvingarna
äro omyndiga, så att myndigblivna barn på begäran skola utskiftas. —
Institutet oskiftat bo med nästarvingar saknas.

20 Kritik mot gällande regler om oskiftat bo har framförts av J. Trolle i Svensk
Juristtidning 1954 s. 289 ff. — Vinding Kruse upptager i sitt utkast till gemensam
borgerlig lagbok för de nordiska länderna, såsom deklaratorisk huvudregel egen-
domsskillnad mellan makar (s. 324). I anslutning härtill föreslås att institutet oskif-
tat bo avskaffas ( s. 357, 359); för denna ståndpunkt hänvisas även till att laglotts-
reglerna enligt utkastet böra upphävas. Som en viss ersättning föreslås, efter svensk
och engelsk förebild, att efterlevande make skall äga uttaga egendom ur den dödes
kvarlåtenskap intill visst i pengar angivet belopp (s. 359).
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Såsom anförts måste efterlevande make, om arvingar av tredje paren-
telen finnas, dela arvet med dessa. I ett år 1956 framlagt förslag till ny
arvslag förordas, att efterlevande make i detta fall skall, såsom enligt
dansk rätt, ärva hela kvarlåtenskapen.

Norge

Liksom i äldre dansk funnos även i äldre norsk lag bestämmelser om
arvsrätt för efterlevande make. Genom arveloven av den 31 juli 1854
avskaffades emellertid den rätt i sådant hänseende, som förut vid ena
makens död tillkom den efterlevande vid sidan av gemensamma bröst-
arvingar. Däremot tillerkändes efterlevande make arvsrätt, då andra
arvingar än bröstarvingar funnos. År 1937 återinfördes arvsrätt i det
förstnämnda fallet. Enligt den lydelse lagen då erhållit, ärver efter-
levande make vid sidan av bröstarvingar 1/4 av kvarlåtenskapen, vid
sidan av arvingar tillhörande andra parentelen hälften och om sådana
skyldemän saknas hela kvarlåtenskapen (§ 28). Rätten är ej laglotts-
skyddad; testamente som inskränker arvsrätten är emellertid ej giltigt
om det ej före testators död bragts till den andra makens kunskap.

Har egendomsgemenskap rått mellan makarna, är den efterlevande,
då andra arvsberättigade skyldemän finnas, liksom i Danmark berätti-
gad sitta i oskiftat bo, dock icke med den dödes fader eller moder (lov
om uskiftet bo av den 4 juli 1927 § 1). Rätten till oskifte gäller omedel-
bart på grund av lag utom i fall då det finns särkullbarn efter den döde;
då gäller den blott om dessa äro minderåriga och overformynderiet sam-
tycker. Finnas gemensamma barn, kan rätten icke åsidosättas genom
testamente; om den avlidne i testamente uttalat önskan att boet skall
skiftas, kan dock förordnande därom givas av skifteretten. Tillhöra
arvingarna andra parentelen, kan skifte föreskrivas i testamente, men
det kräves att testamentet före testators död delgivits den efterle-
vande.20a. Även enligt norsk rätt motsvarar den efterlevande makens
rådighet över boet närmast en ägares (§ 7); också här äro dock i
arvingarnas intressen uppställda vissa korrektiv mot missbruk (§§ 7, 8,
12 och 13).

Efter en år 1937 företagen ändring i lov om ektefellers formuesfor-
hold kunna makar, som ha egendomsskillnad, genom äktenskapsförord
avtala, att vid ena makens död med hänsyn till arv och skifte skola gälla
samma regler som om egendomen varit samfälld.

20a. Även då testamentsarvinge insatts, äger den efterlevande motsätta sig skifte,
om testamentet icke delgivits honom före dödsfallet.
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Tyskland

Bürgerliches Gesetzbuch av år 1896 upptager såsom primär ordning
mellan makarna förvaltningsgemenskap (Verwaltungsgemeinschaft);
mannen förvaltar hustruns egendom, vilken vid äktenskapets upplösning
återgår till henne eller hennes arvingar. Med stöd av vissa i den tyska
forbundsrepublikens grundlag givna bestämmelser om mäns och kvin-
nors likaberättigande har emellertid Bundesgerichtshof genom en dom
1953 förklarat reglerna om mannens förvaltning upphävda. Vilket det
närmare innehållet i den legala ordningen med hänsyn härtill skall
anses vara är i viss mån osäkert. Genom äktenskapsförord kunna
makarna välja något av vissa andra förmögenhetssystem, grundade på
mer eller mindre genomförd egendomsgemenskap (allgemeine Güter-
gemeinschaft, Errungenschaftsgemeinschaft och Fahrnisgemeinschaft)
eller innefattande egendomsskillnad (Gütertrennung).21

Vare sig egendomsgemenskap eller egendomsskillnad rått mellan
makarna, har den efterlevande arvsrätt efter den först avlidne (§ 1931).
Efterlevande make ärver vid sidan av bröstarvingar 1/4 av kvarlåten-
skapen, vid sidan av skyldemän tillhörande andra parentelen eller vid
sidan av far- eller morföräldrar hälften av kvarlåtenskapen. Är någon
av far- eller morföräldrarna död, tillfaller även den del av kvarlåtenska-
pen, som skulle ha gått till dennes avkomlingar, efterlevande maken.
Finnas ej skyldemän av första eller andra parentelen, ej heller far- eller
morföräldrar, ärver efterlevande maken hela kvarlåtenskapen. Hälften
av arvslottens värde är laglott (§ 2303).

Då efterlevande make äger taga arv vid sidan av skyldemän av andra
parentelen eller far- eller morföräldrar, må han dessutom såsom fördel
utbekomma de till hemmet hörande sakerna (även avbetalningskontrakt,
hyreskontrakt o.dyl.) samt bröllopsgåvor (Voraus; § 1932).

När allgemeine Gütergemeinschaft på grund av äktenskapsförord
rått mellan makarna är, om bröstarvingar finnas, den efterlevandes
ställning än starkare. Gemenskapen skall då fortsättas (§ 1483), med
rätt för den efterlevande maken att utöva förvaltningen. Skifte sker
först vid dennes död eller omgifte. Vid delning i anledning härav är

21 År 1954 har, i anslutning till de åsyftade grundlagsbestämmelserna, framlagts
lagförslag om likaställande av man och kvinna på den borgerliga rättens område.
Förslaget stadgar bl.a. egendomsskillnad mellan makar; ha tillgångarna ökat under
äktenskapet, skall emellertid överskottet delas på visst sätt( Zugewinstgemeinschaft).
Se härom och om den i texten nämnda domen av Bundesgerichtshof Munch, For-
mueforholdet mellem aegtefæller (1955) s. 217 ff.
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den efterlevande maken såtillvida sämre ställd än om delningen skett
omedelbart efter den först avlidna makens död, som den efterlevande
ej åtnjuter arvsrätt. Institutet synes jämförbart med oskiftat bo enligt
dansk och norsk rätt.

Schweiz

Schweizerisches Zivilgesetzbuch (1907) stadgar såsom legal förmö-
genhetsordning i äktenskapet Güterverbindung; vardera maken förblir
ägare av sin egendom, men samtliga tillgångar förvaltas av mannen.
Genom äktenskapskontrakt kan avtalas egendomsgemenskap eller egen-
domsskillnad.

Vid utformandet av arvsreglerna i den nya civillagboken har man
sett som en väsentlig uppgift att förbättra efterlevande makes ställning,
som i den äldre kantonala lagstiftningen var synnerligen svag; i flera
kantoner saknade den efterlevande all rätt till den dödes kvarlåten-
skap.22 Enligt de nu gällande bestämmelserna äger efterlevande make,
då bröstarvingar finnas, välja mellan äganderätt till 1/4 av kvarlåten-
skapen och nyttjanderätt till hälften därav (Art. 462). Äganderätts-
anspråket är i sin helhet laglottsskyddat (Art. 471). Den efterlevande
maken äger få nyttjanderätten omvandlad till ränta (Art. 463). Genom
testamente kan han erhålla nyttjanderätt till hela kvarlåtenskapen, utan
hinder av bröstarvingarnas eljest föreliggande anspråk på laglott (Art.
473); detta gäller dock ej såvitt rör särkullbarn, vilka städse äga utfå sin
laglott.

Så länge bröstarvingarna äro underåriga, är efterlevande make berät-
tigad nyttja hela kvarlåtenskapen (Art. 292); denna förmån utgör en
viss parallell till oskiftat bo i dansk och norsk rätt.

Om den döde icke efterlämnat bröstarvingar, övertager efterlevande
make hela kvarlåtenskapen. Finnas skyldemän av andra eller tredje
parentelen erhåller han därvid en del — 1/4 resp. hälften — med ägande-
rätt och återstoden med nyttjanderätt. I övriga fall ärver han det hela
med full äganderätt. Anspråket på äganderätt är laglottsskyddat, i fall
då den efterlevande maken är ensam arvinge dock endast till hälften
(Art. 471).

Österrike

Enligt Österrikes Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch av år 1811
består egendomsskillnad mellan makar. Genom äktenskapsförord kan

22 Se Tuor, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 6 uppl. (1953) s. 304 ff.
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införas total eller partiell egendomsgemenskap. Redan i sin ursprung-
liga lydelse innehöll lagen bestämmelser om arvsrätt för efterlevande
make; vid sidan av bröstarvingar ägde denne dock endast nyttjanderätt
till viss andel av kvarlåtenskapen. Den efterlevande makens ställning
har sedermera förbättrats. Enligt senast år 1914 vidtagna lagändringar
(§ 757) ärver denne vid sidan av bröstarvingar 1/4 av kvarlåtenskapen,
vid sidan av skyldemän tillhörande andra parentelen eller far- eller mor-
föräldrar hälften därav. Är jämte farfader, farmoder, morfader eller
mormoder avkomling till sådan avliden ascendent arvsberättigad, erhål-
ler den efterlevande maken tillika den andel, som skulle ha tillkommit
denne. På den efterlevande makens arvslott skall avräknas vad som
tillkommer honom av den avlidnes förmögenhet på grund av förord och
arvsavtal. Om full egendomsgemenskap råder på grund av äktenskaps-
förord, medför således bestämmelsen om arvsrätt för efterlevande make
i regel ej ökning av den hälft, som tillkommer honom enligt äktenskaps-
rätten. Finnas ej arvingar till den avlidne av första eller andra paren-
telen eller far- eller morföräldrar, tillfaller hela kvarlåtenskapen efter-
levande maken.

Såsom »Vorausvermächtnis» erhåller efterlevande make till hushållet
hörande lösören, vid sidan av barn dock endast såvitt de äro erforderliga
för makens personliga behov (§ 758).

Laglottsrätt tillkommer ej efterlevande make. Efterlevande make är
emellertid berättigad att, i mån av behov och så länge han ej ingår nytt
äktenskap, utbekomma erforderligt underhåll (mangelnde anständige
Unterhalt; § 796).

Frankrike

Enligt Code civil av år 1803 består egendomsgemenskap mellan
makar — dock i regel icke beträffande fast egendom — där ej genom
äktenskapsförord annan i lagen angiven ordning avtalats. Ursprung-
ligen ägde efterlevande make icke någon rätt till den dödes kvarlåten-
skap utom då arvsberättigade skyldemän helt saknades; han ärvde då
hela egendomen. Genom lagar 1891, 1917, 1925 och 1930 har efter-
levande makes ställning successivt förbättrats.23 Enligt gällande bestäm-
melser (Art. 767) äger efterlevande make nyttjanderätt (usufruit), om
den avlidne efterlämnat barn i äktenskap med den efterlevande, till 1/4

23. Se härom Planiol—Ripert, Traité pratique de droit civil francais, IV, Succes-
sions, 2 uppl. (1956) s. 191 ff.
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av kvarlåtenskapen; om den avlidne efterlämnat barn i tidigare gifte,
till en lott, motsvarande ett barns lott, dock högst 1/4; om den döde efter-
lämnat utomäktenskapligt barn, syskon eller föräldrar, till hälften; och
om den döde efterlämnat andra arvingar, till hela kvarlåtenskapen. Tidi-
gare förföll rätten vid omgifte, men denna begränsning borttogs 1917.
Arvingarna äga få rätten omvandlad till livränta.

Om arvsberättigade skyldemän saknas, ärver efterlevande make med
full äganderätt hela kvarlåtenskapen. Efter lagändring 1930 gäller dess-
utom, att om endera fäderne- eller mödernelinjen ej är representerad
genom arvsberättigad skyldeman, efterlevande make ärver den del som
skulle tillkommit denna linje.

Nu behandlade rättigheter äro icke laglottsskyddade. Efterlevande
make har emellertid ovillkorlig rätt att, i mån av behov, erhålla pension
ur kvarlåtenskapen (pension alimentaire; Art. 205). Rätten består prin-
cipiellt även efter omgifte.

Italien

Det enligt äldre lag rådande systemet med egendomsskillnad mellan
makar har bibehållits i den italienska civillagboken av år 1942 (Codice
civile). I äktenskapsförord kan viss förvaltnings- eller egendomsgemen-
skap avtalas.

Genom den nya lagen har efterlevande makes arvsrättsliga ställning
förbättrats. Då bröstarvingar finnas, erhåller han nyttjanderätt till del
av kvarlåtenskapen; till hälften, om endast en sådan arvinge finnes, och
eljest till 1/3. Nyttjanderätten kan av arvingarna avlösas genom liv-
ränta. Saknas gemensamma bröstarvingar men efterlämnar den döde
utomäktenskapligt barn, ärver efterlevande make med full äganderätt
1/3 av kvarlåtenskapen. Finnas ej bröstarvingar men andra arvsberät-
tigade skyldemän, ärver efterlevande make hälften eller 3/4 av kvar-
låtenskapen, beroende på skyldemännens närmare eller fj armare släkt-
skap. I övriga fall ärver efterlevande make hela kvarlåtenskapen. Efter-
levande makes rätt är i viss utsträckning laglottsskyddad.

England

I tidigare engelsk familjerätt, som länge bevarade en ålderdomlig
prägel, var änkas ställning rättsligt och ekonomiskt synnerligen svag;
änkling hade en desto starkare position. Efterhand skedde en utjämning
genom reformer både inom äktenskapsrätten och arvsrätten. Fullstän-
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dig egendomsskillnad mellan makar infördes genom Married Woman's
Property Act av år 1882 och likställighet i arvshänseende mellan änkling
och änka genom Administration of Estates Act av år 1925. Genom
senare lagstiftning har efterlevande makes rätt avsevärt förstärkts på
bekostnad av arvingarnas; betydelsefulla steg i denna riktning ha tagits
genom Inheritance (Family Provision) Act av år 1938 och Intestates'
Estates Act av år 1952.24

Enligt närmast före 1952 gällande bestämmelser ägde efterlevande
make uttaga den dödes »personal chattels» — härmed förstås praktiskt
taget allt lösöre, även sådana saker som bil, juveler o.s.v. — och ett kon-
tantbelopp på 1.000 £ jämte ränta; han erhöll vidare rätt till avkast-
ningen (life interest) på hälften av återstående kvarlåtenskap, när bröst-
arvingar funnos, och på hela återstoden vid sidan av skyldemän till-
hörande andra eller tredje parentelen. Saknades sådana skyldemän,
ärvde den efterlevande med full äganderätt hela kvarlåtenskapen.
Genom 1952 års Act har efterlevande makes ställning stärkts i flera
hänseenden. Denne ärver sålunda hela kvarlåtenskapen, om arvingar
av första eller andra parentelen saknas. Vid sidan av arvingar av andra
parentelen äger efterlevande make uttaga sådana lösören som nämnts
och ett kontantbelopp på 20.000 £ jämte ränta samt ärver hälften av
återstående kvarlåtenskap. Då bröstarvingar finnas, gäller alltjämt den
tidigare ordningen, dock med den väsentliga ändringen att det kon-
tantbelopp som tillkommer den efterlevande höjts till 5.000 £. Om
kvarlåtenskapens värde, lösöret oräknat, ej överstiger detta belopp, äger
denne således övertaga hela kvarlåtenskapen.

Ett genomgående drag i anglosachsisk arvsrätt är att den saknar
bestämmelser om laglottsskydd" och detta gäller även i fråga om efter-
levande makes nu behandlade rättigheter. Enligt 1938 års Act i dess
ursprungliga lydelse ägde emellertid efterlevande make och underåriga
barn (i vissa fall även andra barn) påfordra jämkning av testamente,
som lämnade dem utan rimligt underhåll. Jämkning skulle gå ut på att
den efterlevande och barnen erhöllo periodiskt underhåll eller, där kvar-
låtenskapen översteg 2.000 £, ett kapitaliserat underhåll. Periodiskt
underhåll fick dock icke taga i anspråk mer än 2/3 av avkastningen på
kvarlåtenskapen, om den döde efterlämnat både make och barn, eller
hälften därav, om han efterlämnat antingen make eller barn. Genom
1952 års Act har även i denna del genomförts avsevärda förbättringar

24 Se härom Parry, The Law of Succession Testate and Intestate, 2 uppl. (1947)
s. 143 ff. och Theobald, The Law of Wills, 11 uppl. (1954) s. 94 ff. och 716 ff.
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för efterlevande make. Rätten till underhåll kan nu taga i anspråk hela
avkastningen av kvarlåtenskapen. Vidare har beloppet 2.000 £ höjts
till 5.000 £. Rätten upphör vid omgifte.

Sammanfattning

Beträffande det fall, att den döde efterlämnat både make och bröst-
arvingar, må om den efterlevandes rätt sammanfattningsvis anföras
följande.

Enligt finsk lag har vid makes död den efterlevande icke någon rätt
till den dödes kvarlåtenskap. I Danmark, Island och Norge åtnjuter
däremot efterlevande make, då egendomsgemenskap rått, ett gott skydd
genom rätten att sitta i oskiftat bo. Han har dessutom arvsrätt till 1/4 av
kvarlåtenskapen, vilket är av betydelse särskilt vid fullständig eller par-
tiell egendomsskillnad. Arvsrätten är i Danmark laglottsskyddad till
2/3 och i Island till 3/4 I huvudsak samma skydd som i de västnordiska
länderna har efterlevande make i tysk rätt; här är halva arvslotten lag-
lott. I Schweiz äger efterlevande make nyttjanderätt till kvarlåtenska-
pen så länge barnen äro underåriga. Vid skifte äger han efter eget val
arvsrätt till 1/4 av kvarlåtenskapen eller nyttjanderätt till hälften därav;
arvsanspråket är i sin helhet laglottsskyddat. Enligt österrikisk rätt har
efterlevande make arvsrätt till 1/4 av kvarlåtenskapen, dock med skyl-
dighet att avräkna vad som tillfaller honom på grund av förord eller
arvsavtal. Laglottsskydd saknas, men den efterlevande är städse berät-
tigad att, i mån av behov, utbekomma underhåll ur kvarlåtenskapen. I
fransk rätt äger efterlevande make nyttjanderätt till i regel 1/4 av kvar-
låtenskapen. Även här gäller att laglottsskydd saknas men att den efter-
levande är berättigad till underhåll ur kvarlåtenskapen. Också den ita-
lienska lagen tillerkänner den efterlevande nyttjanderätt till andel av
kvarlåtenskapen, till hälften om endast ett barn finnes och eljest till 1/3
Rätten är delvis laglottsskyddad. Vad slutligen angår England, där sys-
temet med egendomsskillnad är fullständigt genomfört, äger efter-
levande make övertaga hela kvarlåtenskapen, om dess värde, lösöret
oräknat, ej överstiger 5.000 £. Är kvarlåtenskapen större, äger den
efterlevande rätt till lösöret och nämnda belopp i kontanter och erhåller
dessutom rätt till avkastningen på hälften av återstående kvarlåtenskap.
Laglottsskydd finnes ej, men efterlevande make är städse berättigad att,
i mån av behov, utbekomma underhåll ur kvarlåtenskapen.

Av det anförda framgår att i samtliga länder utom Finland stadgats
garantier för att efterlevande make icke skall behöva »gå fullständigt
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tomhänt ur ett väl försett bo» 25 genom bestämmelser om oskiftat bo, lag-
lottsskyddad arvsrätt eller rätt till underhåll. Visst undantag får göras
för Norge; här kan make, om egendomsskillnad råder, genom testa-
mente uteslutas från all rätt till den dödes kvarlåtenskap. I Finland har
nyligen framlagts förslag att efterlevande make skall äga rätt till under-
håll ur den dödes kvarlåtenskap.

För större överskådlighets skull ha uppgifterna sammanförts i föl-
jande uppställning.

Efterlevande makes rätt då bröstarvingar finnas

Länder Efterlevande make äger
arvsrätt nyttjande-

till rätt till
Anmärkningar

III. S t a t i s t i s k u n d e r s ö k n i n g

För belysning av i vilken omfattning efterlevande make tillgodoses
genom testamente ha från några domstolar infordrats vissa uppgifter
beträffande de år 1955 inregistrerade bouppteckningarna. Undersök-
ningen avser dödsbon, där den döde efterlämnat make och bröstarvingar
och behållningen 26 översteg 5.000 kr. Uppgifter ha begärts om antalet
fall då den efterlevande tillgodosetts genom inbördes testamente i vanlig
mening — då denne erhållit äganderätt eller fri dispositionsrätt till den

25 L B 1918 s. 176.
26 Behållningen utgöres då giftorätt finnes av båda makarnas giftorättsgods

och då sådan rätt ej finnes av den avlidnes tillgångar. En rättvisande jämförelse
mellan de båda grupperna kan icke göras utan uppgifter om värdet av den efter-
levandes enskilda egendom. Detta angives dock i allmänhet icke i bouppteck-
ningarna.

Enligt nytt lagförslag rätt till underhåll.
Delvis laglott. Rätt att sitta i oskiftat bo.
D:o
Rätt att sitta i oskiftat bo.
Hälften är laglott. Vid egendomsgemenskap rätt
att fortsätta denna.
Laglottsskydd för arvsanspråket. Nyttjanderätt
till hela kvarlåtenskapen så länge barnen äro
underåriga.
Ej laglott men städse rätt till underhåll.
Ej laglott men städse rätt till underhåll.
Delvis laglott.
Före skifte äger make uttaga lösöre och 5.000 £.
Ej laglott men städse rätt till underhåll.
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dödes andel i boet — eller erhållit nyttjanderätt till denna andel eller
eljest, exempelvis genom legat, tillgodosetts i en med hänsyn till boets
storlek mera väsentlig omfattning.

Undersökningen avser dels rådhusrätterna i Stockholm och två andra
städer, Malmö och Gävle, dels ock häradsrätterna i sju domsagor i olika
delar av landet, se tab. 1.

Vid dessa domstolar registrerades år 1955 sammanlagt 11.788 boupp-
teckningar, varav 8.669 vid rådhusrätterna och 3.119 vid häradsrätterna.
För hela riket voro siffrorna resp. 68.528, 22.648 och 45.880. Undersök-
ningsmaterialet representerar alltså omkring 1/6 av bouppteckningarna
i hela riket. För rådhusrätterna är motsvarande andel 38 % och för
häradsrätterna 6 %; landsbygden är således underrepresenterad.

Av bouppteckningarna vid de angivna domstolarna avsågo samman-
lagt 2.333 (19,7 %) dödsbon, där den döde efterlämnat make och bröst-
arvingar och behållningen översteg 5.000 kr.

I dessa dödsbon rådde giftorättsgemenskap i 2.215 fall (94,9 %).
Giftorätt var utesluten i 118 fall (5,1 %).

I tab. 1 redovisas hela antalet bouppteckningar vid de olika dom-
stolarna, antalet bouppteckningar som avsågo sådana dödsbon som nyss
nämnts samt fördelningen av dessa på fall med och utan giftorätt.

D o m s t o l

Rådhusrätter
Stockholms
Malmö
Gävle

Häradsrätter *
Folkungabygdens
Norra och Södra Vedbo
Östra och Medelsta
Sunnervikens
Karlskoga
Folkare samt Hedemora
Västerbottens västra . ..

Samtliga tre rådhusrätter
Samtliga åtta häradsrätter
Samtliga elva domstolar ..

* Namnet på vederbörande domsaga anföres utom beträffande Hedemora dom-
saga, där de båda tingslagen, Folkare och Hedemora, angivas. Siffrorna från härads-
rätterna i dessa tingslag ha sammanförts.
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I tab. 2 ha bouppteckningarna inom vardera huvudgruppen »Gifto-
rätt» och »Ej giftorätt» fördelats med hänsyn till boets storlek; i varje
förmögenhetsgrupp angives antalet fall då förordnande till make givits
och då så icke skett.

Tabell 2.

Ej giftorätt
Behållningens storlek i kr.
5000- 12000- 50000- Över
12000 50000 150000 150000

D o m s t o l

Rådhusrätter
Stockholms

Förordnande
Ej förordnande

Malmö
Förordnande
Ej förordnande

Gävle
Förordnande
Ej förordnande

Häradsrätter
Folkungabygdens

Förordnande
Ej förordnande

Norra och Södra Vedbo
Förordnande
Ej förordnande

Östra och Medelsta
Förordnande
Ej förordnande

Sunnervikens
Förordnande
Ej förordnande

Karlskoga
Förordnande
Ej förordnande

Folkare samt Hedemora
Förordnande
Ej förordnande

Västerbottens västra
Förordnande
Ej förordnande

Samtliga tre rådhusrätter
Förordnande
Ej förordnande

Samtliga åtta häradsrätter
Förordnande
Ej förordnade

Samtliga elva domstolar
Förordnande
Ej förordnande

Giftorätt
Behållningens storlek i kr.
5000- 12000- 50000- Över
12000 50000 150000 150000
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I tab. 3 meddelas för var och en av de i tab. 2 angivna förmögenhets-
grupperna det procentuella antalet fall då förordnande till make givits.

Tabell 3.

Giftorätt Ej giftorätt
Behållningens storlek i kr. Behållningens storlek i kr.

D o m s t o l 5000- 12000- 50000- Över 5000- 12000- 50000- Över
12000 50000 150000 150000 12000 50000 150000 150000

Rådhusrätter
Stockholms
Malmö
Gävle

Häradsrätter
Folkungabygdens
Norra och Södra Vedbo
Östra och Medelsta
Sunnervikens
Karlskoga
Folkare samt Hedemora
Västerbottens västra . . . .

Samtliga tre rådhusrätter
Samtliga åtta häradsrätter
Samtliga elva domstolar ..

Till tab. 2 och 3 må anmärkas följande.
I giftorättsfallen förelågo enligt tab. 2 förordnanden till förmån för

efterlevande make i (122 + 334 + 131 + 51 =) 638 dödsbon (28,8 %) . I
fall då giftorätt icke gällde är motsvarande siffra (9 + 31 + 16 + 10 =)
66 (55,9 %). För båda grupperna tillhopa är siffran 704 (30,2 %).

En jämförelse med den i 1928 års lagstiftningsärende berörda statis-
tiken från 1919—1920 försvåras av att denna gjorts efter delvis andra
grunder, vartill kommer att penningvärdet förändrats. Av det däri redo-
visade materialet framgår emellertid att testamente till förmån för efter-
levande make icke funnits i mer än 16,0 % av de fall där kvarlåten-
skapen översteg 1.000 kr., d.v.s. där behållningen, om giftorätt fanns,
översteg 2.000 kr. Antalet sådana testamenten synes alltså ha stigit
sedan nämnda tid.

Av tab. 3 framgår att förordnanden av här avsett slag oftare före-
kommo inom större dödsbon än inom mindre. I giftorättsfallen förelågo
inom de olika förmögenhetsgrupperna — 5.000—12.000 kr., 12.000—
50.000 kr., 50.000—150.000 kr. och över 150.000 kr. — förordnanden i
resp. 16,6, 30,2, 48,5 och 47,7 % av dödsboen. I fall, där giftorätt ej
gällde, äro motsvarande siffror 39,1, 55,2, 59,2 och 83,3. Vidare framgår
att förordnanden voro vanligare i stad än på landet.

Anmärkas må att enligt tab. 2 antalet fall, då efterlevande ej har
giftorätt och ej heller åtnjuter testamentariskt förordnande, är allenast
(14 + 25 + 11 + 2 = ) 52 eller 2,23 % av samtliga 2.333 fall. Av under-
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sökningen framgår ej i vilken utsträckning den efterlevande i dessa
situationer har enskild egendom eller tryggats exempelvis genom pen-
sion. Man torde dock kunna förmoda, att det är en sällsynt företeelse
att den efterlevande, trots att den döde hade egendom, efter dödsfallet
ställes utan medel.

Förordnanden av här avsett slag givas med eller utan förbehåll för
bröstarvinges rätt till laglott. Dylikt förbehåll har gjorts i 267 av de
704 fall, där förordnande givits, eller i 37,9 % av dessa. I tab. 4 redo-
visas motsvarande procentsiffra för varje särskild förmögenhetsgrupp.

Tabell 4.

Giftorätt Ej giftorätt
Behållningens storlek i kr. Behållningens storlek i kr.

D o m s t o l 5000- 12000- 50000- Över 5000- 12000- 50000- Över
12000 50000 150000 150000 12000 50000 150000 150000

Rådhusrätter
Stockholms
Malmö
Gävle

Häradsrätter
Folkungabygdens
Norra och Södra Vedbo
Östra och Medelsta . . . .
Sunnervikens
Karlskoga
Folkare samt Hedemora
Västerbottens västra

Samtliga tre rådhusrätter
Samtliga åtta häradsrätter
Samtliga elva domstolar ..

Av tabellen framgår att förbehåll voro vanligare i de högre förmö-
genhetsgrupperna än i de lägre.27

27. Undersökningen ger icke någon närmare bild av förmögenhetsförhållandena
i dödsbon av här avsett slag. I detta hänseende må hänvisas till en av socialstyrel-
sen verkställd undersökning beträffande under år 1948 nyblivna änkors ekonomiska
förhållanden (se »Sociala meddelanden» 1949 s. 838 samt 1950 s. 770 ff. och 841 ff.,
änkepensioneringskommitténs år 1951 avgivna promemoria »Förslag angående kort-
tidshjälp vid makes död» och kommitténs år 1952 avgivna betänkande »Stöd åt
änkor och vissa andra ensamstående kvinnor m.m.», SOU 1952:36, s. 25 ff.). Av
undersökningsresultaten kan nämnas, att i 68, 2 % av fallen förmögenheten vid tiden
för dödsfallet var under 10.000 kr., i 10,1 % mellan 10.000 och 15.000 kr., i 6,5 % mel-
lan 15.000 och 20.000 kr. och i 15,2 % över 20.000 kr. Nära hälften av tillgångarna
var placerad i fast egendom. Fastighetsägarnas antal var 44 % av alla. Av änkorna
med tre eller flera barn voro 70 % fastighetsägare, av övriga cirka 40 %. Omkring
hälften av fastighetsägarna hade sina fastigheter intecknade, ofta till belopp nära
taxeringsvärdena. Omkring 1/3 av änkorna bodde i ägd eller arrenderad jordbruks-
fastighet eller egen bostadsfastighet. Över 60 % av familjerna med tre eller flera
barn bodde på sådant sätt.
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IV. S t a t l i g f a m i l j e p e n s i o n e r i n g i de
n o r d i s k a l ä n d e r n a

I det följande lämnas några uppgifter om de i Sverige, Danmark, Fin-
land och Norge gällande bestämmelserna om pensionering av tjänste-
män och arbetare i statens tjänst, varvid främst beaktas familjepensio-
neringen. Motsvarande uppgifter från Island ha icke varit tillgängliga.

Statstjänstemän

I samtliga fyra länder har man genomfört principen att statstjänste-
män ha rätt till pension. I stort sett synas hithörande bestämmelser vara
utformade efter samma grundsatser.

Full tjänstepension utgör i Sverige 60—70 % av lönen; i Danmark är
motsvarande andel 70 % och i Finland och Norge 66 %.

Rätt till familjepension åtnjutes i första hand av änka. Förutsätt-
ning är dock att giftermålet icke ingåtts alltför nära mannens pensions-
ålder; i Sverige, Danmark och Norge är gränsen satt vid 60 år och i Fin-
land vid 63 år. Däremot gäller icke något krav på att äktenskapet skall
ha haft viss längd.28 Familjepension tillkommer vidare barn under viss
ålder; i Sverige är gränsen 19 år och i övriga länder 18 år (i Danmark
och Norge kan gränsen efter prövning höjas till resp. 24 och 21 år).
Enligt de finska bestämmelserna äro i sista hand även föräldrar berät-
tigade.

Ett särskilt spörsmål är frånskild hustrus rätt till pension. Enligt de
svenska och finska bestämmelserna har frånskild hustru sådan rätt
endast om särskilt beslut därom meddelats, varvid prövning sker efter
skälighetssynpunkter. Pensionsrätt kan endast tillerkännas den som är
berättigad till underhållsbidrag. I Sverige skall dylikt beslut meddelas
i skillnadsdomen; såsom särskilda förutsättningar gälla att makarna
levat samman minst 5 år och att hustrun är minst 30 år. I Finland med-
delas beslut av den statliga pensionsmyndigheten. Enligt de danska och
norska bestämmelserna behåller däremot frånskild hustru principiellt
sin rätt till familjepension. I Danmark föreligger dock icke pensionsrätt
om äktenskapet varat kortare tid än 5 år och ej heller då det vid skils-
mässan bestämts att underhållsbidrag ej skall utgå eller då det i övrigt
bestämts att hustrun ej skall erhålla pension.

Vad angår fördelningen av änkepension mellan efterlevande hustru
och frånskild hustru gäller i Sverige att parterna taga lika del. I Dan-

28 I Danmark är pensionens storlek beroende av äktenskapets varaktighet.
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mark och Norge fördelas pensionen efter vartdera äktenskapets längd.
Enligt den norska lagen får emellertid den efterlevande hela pensionen,
om skilsmässan berodde av vissa klandervärda förhållanden på den från-
skilda hustruns sida. Även eljest kan under vissa förutsättningar be-
stämmas att hela pensionen skall tillfalla den nya hustrun; yrkande här-
om måste av mannen framställas före det nya äktenskapets ingående.
I Finland sker fördelningen efter skälighetsprövning.

Gemensam för de fyra länderna är principen att änkepension för-
loras vid omgifte. Enligt de danska och norska reglerna återvinnes
pensionsrätten om det nya äktenskapet upplöses; för frånskild hustru
gälla särskilda bestämmelser. Även i. Finland kan pensionsrätten åter-
fås, dock först efter särskild prövning.

I fråga om familjepensionens belopp må här endast anföras att full
änkepension i Sverige utgör omkring 40 %, i Danmark och Norge 60 %
och i Finland 30 % av full tjänstepension. Det kan förtjäna nämnas att
i Finland familjepensions storlek är oberoende av mannens tjänstetid.

De svenska och finska bestämmelserna gälla till förmån för efter-
levande make överhuvudtaget och sålunda även för änkling och från-
skild man. Enligt de danska och norska bestämmelserna erhåller sådan
efterlevande däremot icke familjepension; i Norge kan emellertid änk-
ling bli berättigad om han försörjts av hustrun och detta ej berott på
arbetsovilja.

Arbetare i statens tjänst

De principer som gälla för pensionering av statstjänstemän synas i
Sverige, Danmark och Norge i allmänhet tillämpas även beträffande
pensionering av arbetare i statens tjänst. För Sveriges del är det en
väsentlig avvikelse att familjepension icke åtnjutes av änkling eller från-
skild man. I Finland omfatta pensionsförmånerna endast tjänstepension,
ej familjepension.

V . K o m m u n a l o c h e n s k i l d t j ä n s t e p e n s i o n e r i n g
i S v e r i g e m.m.

Kommunal och enskild tjänstepensionering

I Sverige ha även k o m m u n e r n a i princip genomfört fullstän-
dig pensionering av sina anställda. För befattningar som falla inom
ramen för den offentliga samhällsverksamheten (tjänster inom under-
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visningsväsendet, hälso- och sjukvård, socialvård, polisväsendet m.m.)
är pensioneringen statsunderstödd och utformad efter förebild av de
statliga pensionsreglementena. För andra befattningar gälla vissa mel-
lan kommunerna och de anställdas organisationer avtalade normalregle-
menten. Dessa avvika från de statliga reglementena bl.a. genom att
familjepension ej tillkommer änkling eller frånskild man och genom
att frånskild hustru oberoende av särskilda omständigheter äger rätt till
änkepension, vars storlek beror av äktenskapets längd.

Antalet kommunalanställda tjänstemän var år 1950 130.700, varav
82.400 kvinnor, och antalet kommunalanställda arbetare 71.800, varav
21.800 kvinnor.29

Tjänstepensionering inom olika grenar av d e t e n s k i l d a
n ä r i n g s l i v e t ordnas genom olika inrättningar, såsom Svenska
Personal-Pensionskassan (SPP), livförsäkringsbolag, tjänstepensions-
kassor, bundna och fria pensionsstiftelser m.fl. I stort sett bestå bl.a. föl-
jande olikheter mellan de av dessa inrättningar tillämpade bestämmel-
serna och de statliga reglementena. Pensionsrätt för änkling eller från-
skild man förekommer praktiskt taget icke. Omgift änka kan, om det
nya äktenskapet upplöses, under vissa förutsättningar efter prövning
återfå pensionsrätten helt eller delvis. Frånskild hustru har normalt
icke pensionsrätt men kan likväl under särskilda förutsättningar med-
givas viss sådan rätt. Barn har pensionsrätt intill 21 års ålder.

Angående den frivilliga tjänstepensioneringens omfattning må anfö-
ras följande från en undersökning avseende vinterhalvåret 1948—1949.30

Av förvaltningspersonalen omfattades 34,5 % av pensionsanordningar av
olika slag; hela antalet anställda i denna grupp uppgick enligt 1945 års
folkräkning till 458.900. I det överväldigande antalet fall var ålderspen-
sionen 60 % av lönen; uppgift om familjepensionernas storlek saknas.
Av arbetarna hade endast 15 % rätt till pensionsförmåner av olika slag;
antalet arbetare uppgick enligt 1945 års folkräkning till 1.361.900, varvid
anställda hos staten och kommunerna, anställda med husligt arbete och
arbetarpersonal inom sjöfarten icke medräknats. I nära 30 % av hit-
hörande fall förekom endast ålderspension, ej familjepension. I omkring
90 % av alla fall var pensionen uttryckt i kronor och utgjorde ett gan-
ska lågt belopp; i mer än 80 % var den högst 600 kr. för gift person.
De vanligaste förekommande årsbeloppen voro 600, 400 och 300 kr.

2 9 Dessa och följande statistiska uppgifter från Statistisk årsbok 1956.
30 Sta tens offentliga u t redningar 1950: 33 s. 47 ff.
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Till komplettering av de från 1945 års folkräkning anförda uppgif-
terna må nämnas, att år 1950 antalet i enskild tjänst anställda tjänste-
män var 537.300, varav 221.900 kvinnor, och antalet arbetare i enskild
tjänst 1.425.500, varav 315.600 kvinnor. Siffran för arbetare omfattar
samtliga hithörande kategorier och är alltså icke direkt jämförbar med
den för år 1945.

Privat pensionsförsäkring

Företagare och andra självständiga yrkesutövare äro hänvisade till
att själva ordna sin pensionering genom tecknande av pensionsförsäkring
i de vanliga livförsäkringsbolagen. Även anställda med tjänstepensions-
rätt teckna ofta pensionsförsäkring till förstärkning av tjänstepensionen.
I hithörande fall kan försäkringshavaren genom förmånstagarförord-
nande bestämma för vilka försäkringen skall gälla efter hans död.

I en undersökning avseende 1951 31 har antalet personer som erlade
premier för pensionsförsäkring av olika slag uppskattats till 144.000, av
vilka 103.000 voro gifta män. Av samtliga gifta manliga inkomsttagare
betalade 6 % sådana premier, medan motsvarande tal för de övriga civil-
ståndsgrupperna utgjorde omkring 1—2 %. Av tjänstemännen erlade
8 %, av företagarna 6 % men av arbetarna mindre än 2 % premier.
Företagarnas medianbelopp (968 kr.) voro nästan dubbelt så höga som
tjänstemännens (542 kr.), vilka i sin tur hade dubbelt så höga belopp
som arbetarna (272 kr.). I tre fjärdedelar av fallen understego beloppen
100 kr. och i drygt halva antalet fall 500 kr. Av männen hade 4 %
men av kvinnorna 15 % mindre än 4.000 kr. inkomst. Hälften av män-
nen och två tredjedelar av kvinnorna voro tjänstemän.

Antalet företagare var år 1950 600.600, varav 85.200 kvinnor.

Folkpension

Enligt lag om folkpensionering den 29 juni 1946 utgår folkpension i
olika former; viktigast äro ålderspension, änkepension och kommunalt
bostadstillägg.

Ålderspension tillkommer den som fyllt 67 år och utgår för ensam-
stående med 1.900 kr. jämte indextillägg.

Änkepension tillkommer änka som vid mannens död fyllt 55 år och
varit gift med honom minst 5 år; även om dessa förutsättningar ej före-

31 Folkräkningen 1950: VII s. 75°.
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ligga kan änka, sedan hon fyllt 55 år, efter särskild prövning medgivas
pension. Pensionen bortfaller vid omgifte och ersattes vid uppnådda
67 år av den vanliga ålderspensionen. Den utgår med 1.520 kr. jämte
indextillägg. Har änkan annan inkomst minskas pensionen efter vissa
grunder.

Kommunalt bostadstillägg bestämmes av kommunen; även sådant är
inkomstprövat.

Föreslagen allmän pensionsförsäkring

Pensionsutredningen har i ett år 1955 avgivet betänkande (Statens
offentliga utredningar 1955: 32) föreslagit allmän pensionsförsäkring.
Huvudregeln synes vara att ålderspension skall utgå från fyllda 67 år
med omkring 36 % av årsinkomsten under den berättigades aktiva tid.
Rätt till familjepension skall tillkomma änka, frånskild hustru, som ej
ingått nytt äktenskap, och barn under 19 år. Pension till änka och från-
skild hustru skall upphöra vid omgifte. Då det endast finns en pensions-
berättigad, annan än förutvarande hustru, skall familjepensionen utgöra
hälften av ålderspensionen. I övrigt ha familjepensionsförmånerna utfor-
mats med statens allmänna familjepensionsreglemente såsom förebild;
reglerna om frånskild hustrus pensionsrätt äro dock av annat innehåll.

Förslaget har gjorts till föremål för remissbehandling. Åt en ny
utredning, allmänna pensionsberedningen, har uppdragits att ompröva
hela frågekomplexet under hänsynstagande till de nya synpunkter som
därvid framkommit; beredningen väntas framlägga sitt betänkande
inom kort.

Stockholm den 31 december 1956.


