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Udvalgets nedsættelse og arbejde
Justitsministeriet nedsatte den 30. septem
ber 1963 et udvalg med henblik på udarbej
delse af forslag til en ny skiftelovgivning (skif
telovsudvalget).
Udvalget bestod af følgende medlemmer:
Professor, dr. jur. Bernhard Gomard (for
mand),
advokat Karl Hansen,
fuldmægtig i justitsministeriet Mogens Munch
og dommer Laurits Peter Thorup,

Ved skrivelse af 10. december 1968 blev rets
assessor Ole Bohr beskikket som medlem af
udvalget i stedet for dommer Thorup, som
havde ønsket sig fritaget for hvervet. Efter at
advokat Karl Hansen var afgået ved døden,
blev landsretssagfører Ivan Schiøler den 27.
oktober 1971 beskikket til medlem af udvalget
(udpeget af advokatrådet).
Udvalgets sammensætning er herefter føl
gende:
Professor, dr. jur. Bernhard Gomard (for
mand),
dommer Ole Bohr,
byretsdommer Mogens Munch og
landsretssagfører Ivan Schiøler.
På udvalgets anmodning har finansministe
riet den 14. december 1971 udpeget ekspedi
tionssekretær Ida Alstrup til at bistå udvalget
ved behandlingen af visse skattemæssige spørgs
mål.
I udvalgets afsluttende møder har deltaget
retsassessor Otto Warring. Endvidere har rets
assessor P. Bruun Nielsen bistået udvalget
med råd og oplysninger om skifteretternes
praksis. Ansvaret for udkastet er dog alene
udvalgets.
Sekretær for udvalget var oprindelig da
værende sekretær i justitsministeriet Mogens
Lomholt. Efter at fuldmægtig Lomholt på
grund af andet arbejde måtte opgive hvervet,
har sekretær i justitsministeriet Leif Sørensen
fra 1969 virket som sekretær for udvalget.

Justitsministeriet anmodede i 1965 udvalget
om en udtalelse om reglerne om afgifter for
skifte i det udkast til lov om retsafgifter, som
indeholdes i betænkning nr. 377/1965 om rets
afgiftslovgivningen, jfr. lov nr. 206 af 21. maj
1969 om retsafgifter, og forskellige andre
spørgsmål i forbindelse hermed. Udvalgets
besvarelse er aftrykt som bilag 2 til denne be
tænkning.
Udvalget har i 1966 afgivet en udtalelse til
justitsministeriet i anledning af en henvendelse
fra Kreditforeningernes stående Fællesudvalg
om overførelse af den i konkurslovens § 55
omhandlede meddelelsespligt til dødsboer,
hvori gælden ikke vedgås. I 1968 har udvalget
endvidere meddelt justitsministeriet, at det ikke
havde særlige betænkeligheder ved at erstatte
den autoriserede særskilte kassebog i ekseku
torboer med anden tilfredsstillende dokumen
tation for boets kasseregnskab, jfr. herved
justitsministeriets bekendtgørelse nr. 355 af 25.
juni 1969 om ændring af instruksen for til
synet.
I 1969 anmodede justitsministeriet udvalget
om at overveje, hvorvidt gennemførelsen af
kildeskattelovens regler om beskatning af døds
boer ville nødvendiggøre ændringer i skifteog arvelovgivningen, herunder navnlig spørgs
målet om, hvem der er beføjet til på boets
vegne at foretage de forskellige skattemæssige
dispositioner, som kildeskatteloven forudsæt
ter truffet i et bo, og forskellige spørgsmål om
afstemningsreglerne i dødsboer, legatarernes
retsstilling, virkningen af tilbagebetaling af
skat og virkningen af den skattemæssige suc
cession og passivering af skattetilsvaret. Ud
valget meddelte den 15. april 1970 justitsmini
steriet, at kildeskattelovens dødsbobeskatnings
regler efter udvalgets opfattelse ikke nødven
diggjorde presserende ændringer i skiftelov
givningen. Et af udvalget til brug for disse
overvejelser udarbejdet notat om visse skifte
retlige spørgsmål i forbindelse med kilde
skattelovens regler om beskatning af døds
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boer er aftrykt som bilag 3 til denne be
tænkning.
Udvalget har endvidere i 1972 afgivet udta
lelser om et i justitsministeriet udarbejdet udkast
til lov om eksekutorboer og om det i betænk
ning nr. 649/1972 om borgerlig person
registrering fremsatte forslag om ophævelse
af pligten til at anmelde dødsfald til skifte
retten. Udtalelserne er aftrykt som bilag 4 og 5.
I 1964 udsendte udvalget et spørgeskema
med forskellige spørgsmål om anmeldelse af
dødsfald, udlæg af boer til dækning af begravelsesudgifteme og om privat og offent
ligt skifte til samtlige skifteretter. Enqueten
fremkaldte imidlertid kun i yderst begræn
set omfang ønsker fra skifteretterne om æn
dring af den bestående skifteordning. Det bør
dog i denne forbindelse fremhæves, at en
queten er foretaget før gennemførelsen af kil
deskattelovens regler om beskatning af døds
boer.
Fra svensk side blev hovrättsassessor, nu
justitieråd Olof Höglund i januar 1964 ud

peget til som sagkyndig at følge udvalgets ar
bejde. I Norge blev der ved kgl. res. af 12.
november 1965 efter henstilling fra Den nor
ske Dommerforening nedsat et udvalg bestå
ende af byrettsjustitiarius A. L. Gullestad (for
mand), høyesterettsadvokat Nils Ustvedt og
byråsjef Vera Holmøy til at vurdere en del
spørgsmål om ændringer i skifteloven, her
under i første række ændringer, som kunne
medføre en rationalisering og forenkling af
skiftebehandlingen.
Udvalget har under et møde med det nor
ske udvalg og den svenske sagkyndige i Køben
havn drøftet forskellige spørgsmål af fælles
interesse og modtaget orientering om den
norske og svenske skifteordning.
Det norske udvalg afgav innstilling om re
visjon av skifteloven den 11. september 1967.
Udvalgets forslag er med forskellige ændrin
ger gennemført som lov nr. 51 af 19. juni
1970 (Ot. prp. nr. 49/1969-70). Loven er om
talt nedenfor i afsnittet om norsk skifteret.

København i november 1972.
Bernhard Gomard

Ole Bohr

Mogens Munch

Ivan Schiøler

Leif Sørensen.

Udkast til lov om ændring af skifteloven og retsplejeloven m. v.
? i.
I lov nr. 155 af 30. november 1874 om
skifte af dødsbo og fællesbo m.v., som ændret
ved lov nr. 58 af 18. marts 1925, lov nr. 412
af 18. december 1963, § 2 i lov nr. 207 af 21.
maj 1969 og lov nr. 259 af 4. juni 1969, fore
tages følgende ændringer:
I $ 7 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Havde afdøde sit hjemting, jfr.
retsplejelovens §§ 235-237, i en anden retskreds
her i landet, kan anmeldelse i stedet ske til
skifteretten ved hjemtinget.«
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

7.

§2 affattes således:
»$ 2. Overtrædelse af § 1 straffes med
bøde.«

2.

I § 3, stk. 7, indsættes som 2. pkt.:
»Attester, der indeholder oplysning om af
dødes og dennes eventuelle ægtefælles fulde
navn og personnummer, skal så vidt muligt
forevises.«
3.

Stk. 3. Skifteretten kan afhøre arvinger
eller andre om arveforholdene efter samme
regler, som gælder om vidner.
Stk. 4. Vides det ikke, om en arving har
overlevet afdøde, gælder § 25 i lov om borte
blevne.

§ 5. Møder en arving ikke personlig eller
ved fuldmægtig, og kan der ikke indhentes
erklæring fra ham, beskikker skifteretten en
værge for ham. For umyndige arvinger be
skikkes der værge, hvis den umyndige ikke
allerede har en værge, eller hvis værgens in
teresser kan komme i strid med den umyndiges.
Om værgemålet gælder reglerne i myndig
hedsloven.
Stk. 2. Er en umyndiggjort eller fraværende
arving gift, er ægtefællen myndig, og vil
eventuel arv indgå i formuefællesskab, vare
tages arvingens interesser på skiftet af ægte
fællen og værgen i forening, uden at over
øvrighedens eller skifterettens godkendelse er
nødvendig.«

5.

§4 ændres til § 6, og §§ 5 og 6 ophæves.

§7 affattes således:
»§ 7. Boer, som ikke udleveres til privat
skifte, jfr. §§ 71-75, eller til hensidden i uskif
tet bo, jfr. arvelovens kapitel 3, og som ikke
sluttes uden egentlig skiftebehandling, jfr.
§§ 10 og 57, behandles af skifteretten eller en
af denne udnævnt eksekutor, jfr. § 11.«
6.

4.

Efter § 3 indsættes:
»§ 4. Skifteretten skal om nødvendigt sikre
aktivernes tilstedeværelse og kan træffe andre
foranstaltninger, som ikke kan opsættes. Sik
ring af aktiverne kan også iværksættes af
skifteretten på det sted, hvor aktiverne be
finder sig.
Stk. 2. Er arvingerne eller disses opholds
sted ukendt, søger skifteretten at tilvejebringe
de nødvendige oplysninger. Fra centralregi
stret for testamenter indhentes oplysning, med
mindre afdøde ikke kan have oprettet testa
mente. Inden oplysning fra centralregistret fo
religger, må boet ikke udleveres til privat skifte
eller til hensidden i uskiftet bo, ligesom ekse
kutor ikke må udnævnes.

§10 affattes således:
»§ 10. Efterlader afdøde sig ingen ak
tiver, finder offentlig skiftebehandling ikke
sted.
Stk. 2. Må det antages, at boets aktiver
alene vil kunne dække begravelsesudgifterne,
kan skifteretten straks udlægge aktiverne til
den eller dem, som har bekostet eller vil
bekoste begravelsen.
7.
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Stk. 3. Aktiver, som ikke medgår til dækning
af begravelsesudgifter, men som er af så
ringe værdi, at de ikke kan dække omkost
ningerne ved en bobehandling, eller hvis værdi
står i åbenbart misforhold til omfanget af
det arbejde, som en bobehandling vil kræve,
kan skifteretten udlægge til den eller dem,
som bekoster eller vil bekoste begravelsen, til
afdødes efterladte eller til statskassen. «
8. § 11 og kapitel 2 (§§ 12-18) ophæves, og i
stedet indsættes:

»Andet afsnit.
Offentligt skifte

Kapitel 2
Behandling ved eksekutor
§ 11. Boet behandles af en af skifteretten
udnævnt eksekutor, medmindre skifteretten
beslutter selv at behandle boet.
Stk. 2. Har afdøde ved testamente bestemt,
hvem der som eksekutor skal behandle hans
bo, udnævner skifteretten denne, medmindre
særlige grunde taler derimod. Den, der hensidder i uskiftet bo, kan træffe bestemmelse om
eksekutorbehandling med virkning for hele
boet.
Stk. 3. Skifteretten kan, inden den træffer
beslutning om at udnævne eksekutor, ind
hente oplysning om arvingernes eller kredi
torernes mening. Levede afdøde i formuefæl
lesskab med en ægtefælle, som ikke har til
trådt bestemmelsen om eksekutorbehandling,
skal den indhente en udtalelse fra ægtefællen.
Stk. 4. Boer, som er af beskedent omfang
og enkel beskaffenhed, behandles ikke af
eksekutor.
Stk. 5. Ønsker en eksekutor, der har af
sluttet et bo, behandlingen af boet genoptaget,
sender han en begrundet meddelelse herom til
skifteretten, som giver tilladelse til genop
tagelsen, medmindre den finder grund til at
nægte dette. Skifteretten kan også bestemme
genoptagelse.

§ 12. Eksekutor udfører de forretninger,
som påhviler skifteretten i boer, der behandles
af denne. Eksekutor har ingen dømmende
myndighed.
Stk. 2. Kontante midler indsættes i en bank
eller sparekasse på en konto på boets navn på
passende vilkår. Eksekutor kan dog til be
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taling af løbende udgifter opbevare et kontant
beløb på indtil 5.000 kr. Størrelsen af det i 2.
pkt. nævnte beløb kan ændres af justitsmini
steren.
Stk. 3. Skifteretten kan til enhver tid for
lange boets aktiver, protokol, regnskaber og
bilag forevist.
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter regler
om tilsyn med boets beholdninger og værdipa
pirer.
$ 13. Inden 6 uger efter udnævnelsen af
eksekutor eller genoptagelsen af boet sender
eksekutor indberetning til skifteretten med op
lysning om arveforholdene, herunder om vær
ger for umyndige eller fraværende arvinger eller
for legater og stiftelser, som skal oprettes ifølge
afdødes testamente. Indberetningen skal tillige
indeholde en oversigt over boets stilling samt
oplysning om, hvorledes der er forholdt med
boets kontante midler og værdipapirer. Skifte
retten kan tillade en mindre forlængelse af
fristen.
Stk. 2. Er boet ikke sluttet inden 15 måne
der efter dødsfaldet eller efter genoptagelsen
af boet, skal eksekutor sende indberetning til
skifteretten om boets behandling. Derefter sen
des indberetning hvert halve år, så længe boet
ikke er sluttet. Skifteretten kan bestemme, at
indberetning skal indsendes hyppigere.

Stk. 3. Når boet er gjort op, og udbeta
ling til fordringshavere, arvinger og legatarer
er sket, sender eksekutor boet til skifteretten
til revision.

§14. Skifteretten kan afskedige ekseku
tor, hvis denne ikke fremmer boets behand
ling tilbørligt, eller andre særlige grunde taler
derfor. Eksekutor skal da straks aflevere
boets aktiver, protokol, regnskaber og bilag til
skifteretten.
Stk. 2. Erstatningsansvaret for skade voldt
ved eksekutors fejl eller forsømmelse på
hviler staten.
Stk. 3. Erstatning, som staten har måttet
betale i medfør af reglen i stk. 2, kan kræves
godtgjort af eksekutor i det omfang, det må
anses for rimeligt under hensyn til den udviste
skyld, skadens størrelse og omstændighederne
i øvrigt.
§15. Vederlaget til eksekutor betales af
boet. Skifteretten kan efter anmodning eller af
egen drift nedsætte det af eksekutor beregnede

vederlag. Ophører eksekutors arbejde med boet
inden dettes afslutning, fastsættes hans vederlag
af skifteretten.

Kapitel 2 a
Indledning af offentligt skifte
§16. Offentlig skiftebehandling begyndes
snarest muligt efter anmeldelsen af dødsfaldet,
medmindre det må antages, at boet i løbet af
kort tid vil kunne sluttes uden egentlig skifte
behandling eller udleveres til privat skifte eller
til hensidden i uskiftet bo.

§17. Snarest muligt, efter at offentligt skifte
er begyndt, tager skifteretten i nødvendigt om
fang boets aktiver i forvaring eller sikrer disse
mod uberettigede dispositioner.
Stk. 2. Værdipapirer, som ikke er noteret
på afdødes navn, skal enten noteres på boets
navn, indskrives i et kreditinstitut eller depo
neres for boet i en bank eller sparekasse, med
mindre de er af ringe værdi.
Stk. 3. Har boet aktiver i andre retskredse,
kan skifteretten enten selv tage disse i forva
ring eller anmode om bistand hertil fra ved
kommende skifteret, hvis denne ikke af egen
drift har taget aktiverne i forvaring.
§ 18. Når offentligt skifte er begyndt, lader
skifteretten samtlige boets aktiver registrere og
vurdere.
Stk. 2. Registreringen og vurderingen fore
tages af skifteretten eller af én eller flere vurderingsmænd, udmeldt af skifteretten. Arvin
ger har ret til at være til stede, hvis de øn
sker det. Det samme har legatarer, som har
en særlig interesse deri. Skifteretten bestemmer,
om registreringen tillige skal overværes af et
vidne.
Stk. 3. Har boet aktiver i andre retskredse,
kan skifteretten enten selv lade disse registrere
og vurdere eller anmode om bistand hertil fra
vedkommende skifteret.
Stk. 4. Vederlag til vurderingsmænd og vid
ner fastsættes af skifteretten og afholdes af
boet.
§19. Vurdering kan undlades eller udsæt
tes, hvis skifteretten skønner, at vurdering er
unødvendig eller mere hensigtsmæssigt kan fo
retages senere.

Stk. 2. Registrering kan erstattes af en
fortegnelse over boets aktiver, hvis arvingerne
har godkendt den, og skifteretten finder det
ubetænkeligt.
ÿ 20. Skifteretten indkalder snarest muligt,
efter at offentligt skifte er begyndt, arvingerne
til en skiftesamling. Arvingerne skal her op
fordres til at erklære, om de vil overtage an
svaret for afdødes gæld. Indkaldelse kan dog
undlades, hvis alle arvingerne allerede har over
taget eller blot én arving har nægtet at over
tage ansvaret for afdødes gæld. Indkaldelsen
skal også omfatte legatarer, som skønnes at
kunne have en væsentlig interesse i at deltage i
mødet. Indkaldelsen offentliggøres tillige i
Statstidende, hvis ikke alle indkaldtes bopæl er
kendt.
Stk. 2. Erklæring om gældsovertagelse af
gives for umyndige eller fraværende arvinger af
værgen. Skifteretten kan modsætte sig, at en
værge afgiver en sådan erklæring, hvis det må
antages, at der herved kan blive påført den
umyndige eller fraværende arving tab, jfr. dog
§ 5, stk. 2.

$ 21. Såfremt alle arvinger erklærer, at de
overtager ansvaret for afdødes gæld, behandles
boet efter reglerne i kapitel 4.
Stk. 2. Afgiver ikke alle arvingerne erklæ
ring om at vedgå ansvaret for afdødes gæld,
og undergives boet ikke konkurs, behandles
boet efter reglerne i kapitel 3.«
9. §§ 19-29 ændres til ÿÿ 22-32, og $$ 30-32
ophæves.

10. I § 22, der bliver § 25, ophæves stk. 1 og
2, og i stedet indsættes:
»Indkaldelsen sker ved bekendtgørelse i
Statstidende med 3 måneders varsel. Skifteret
ten kan, når den finder det rigtigt, tillige be
kendtgøre indkaldelsen på anden hensigtsmæs
sig måde.«
Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

11. §23, der bliver § 26, affattes således:
»§ 26. Skifteretten kan indkalde til skifte
samling, når den finder det påkrævet.
Stk. 2. Indkaldelsen sker ved bekendtgø
relse i Statstidende og eventuelt tillige i andre
aviser, medmindre skifteretten vælger at un
derrette dem, der skal indkaldes, på anden
måde. Skifteretten fastsætter tid og sted.«
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12. I § 24, stk. 1, der bliver ÿ 27, stk. 1, æn
dres i 1. pkt. »(§ 19)« til: »(§ 22)«, og 2. pkt.
ophæves.

13. I £ 24, der bliver ÿ 27, indsættes som
stk. 3:
»Stk. 3. Inden anmeldelsesfristens udløb
træffes de beslutninger, som ikke uden ulempe
kan udsættes, af skifteretten, eventuelt efter
forhandling med de kreditorer, der allerede
har meldt sig, eller, hvis boet må antages at
være solvent, med arvingerne.«

14. §27, der bliver § 30, affattes således:
»§ 30. Salg af boets ejendele sker ved of
fentlig auktion, jfr. retsplejelovens kapitel 60,
medmindre andet vedtages på en skiftesamling,
eller skifteretten finder grund til at antage, at
der ved underhåndssalg vil kunne opnås et
resultat, som er bedre for boet.«

15. § 28, stk. 1, der bliver $ 31, stk. 1, affat
tes således:
»Værdipapirer, som har kurs på Køben
havns børs eller på fremmede børser, sælges
ved et medlem af fondsbørsen eller en bank,
medmindre de udlægges til arvinger.«
16. §33 affattes således:
»§ 33. Skifteretten kan antage bistand til
opstilling af boets regnskaber og til udførelse
af andre hverv for boet.
Stk. 2. Udgifterne til sådan bistand af
holdes af boet. Skifteretten kan efter anmod
ning eller af egen drift nedsætte det forlangte
honorar.«
17. IJ 34, stk. 2, indsættes som 2. pkt.
»Sagsøgeren underretter skifteretten om sa
gen.«

18.

§ 35, stk. 2, ophæves.

19.

§36 ophæves.

23. §§ 41 og 42 ophæves, og i stedet indsæt
tes:
»§ 41. Opgiver boet et muligt krav, uden at
der er sluttet forlig, kan enhver fordrings
haver eller, hvis boet er eller ved retssagens ud
fald kan blive solvent, enhver arving inden for
en af skifteretten fastsat frist på egen hånd
anlægge sag eller indtræde i en af afdøde an
lagt sag. Anmodning om fastsættelse af en så
dan frist skal fremsættes over for skifteretten
uden ugrundet ophold efter, at boet har op
givet kravet. Boet skal erstatte sagsøgerens ri
melige omkostninger, dog kun i det omfang
boets masse forøges.
Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende
anvendelse med hensyn til anke, dog at skifte
retten ikke fastsætter særlig frist.«

24. I $ 45 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Skifteretten kan bestemme, at der
ved opgørelsen i boet skal bortses fra arv, som
ikke overstiger 200 kr. eller andet af justits
ministeren fastsat beløb, eller at sådan arv skal
indbetales til statskassen.«

25. I § 48, 2. pkt., udgår: »og bliver, såfremt
det forlanges, at beedige i skifteretten«.

26. I § 50 ændres i stk. 2, 1. pkt., »forfatte
et udkast til opgørelse, hvortil den har en frist
af i det højeste 6 - eller, når den består af
flere medlemmer, 12 - uger fra optagelses
dagen« til: »snarest muligt udfærdige et ud
kast til opgørelse«, og i stk. 3 udgår: »(§ 88)«.
27.

§55 ophæves.

28. 1 § 57, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:
»Sådant udlæg kan også ske, hvor ægtefæl
len er eneste arving, såfremt ægtefællen kunne
udtage hele boet, selv om der havde været andre
arvinger. Bestemmelsen i arvelovens § 7, stk.
2, finder ikke anvendelse.«
29. I § 59. 1. pkt., udgår: »i overensstem
melse med reglerne i §§ 14 og 23«.

20. I § 37, stk. 2, ændres »påklage for eller
indkaldelse til forligskommissionen eller påtale
til tinge« til: »sagsanlæg«.

30. I $ 64 a, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:
»Om henvisning af skiftet til en anden skifte
ret gælder reglen i § 85.«

21. I § 38, 2. pkt., udgår: »boets kurator,
hvor en sådan er antagen, eller«.

31. I § 70 a, stk. 3, ændres »§§ 27 og 28« til:
»§§ 30 og 31«.

22.

32.
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§§ 39 og 40 ophæves.

Tredje afsnit affattes således:

»Tredje afsnit
Privat skifte

Kapitel 7
§ 71. Arvingerne kan forlange boet ud
leveret til privat skifte, hvis de er enige herom
og om at overtage ansvaret for afdødes gæld.
Stk. 2. Skifteretten kan pålægge arvingerne
at underrette legatarer om dødsfaldet og om
legatbestemmelsen eller selv give sådan under
retning.

£ 72. Betingelserne for privat skifte be
dømmes efter forholdene på tidspunktet for
boets udlevering.
Stk. 2. Bestemmelse om udlevering til pri
vat skifte kan kun træffes af skifteretten.
§ 73. Vides det ikke, om en arving har over
levet afdøde, jfr. § 25 i lov om borteblevne, af
gør skifteretten, om boet kan udleveres til
privat skifte til dem, der herefter er arvinger i
boet.
Stk. 2. Udleveres et bo efter stk. 1, indkal
der skifteretten arvingerne ved en offentlig be
kendtgørelse efter reglerne i § 25. Deler arvin
gerne boet inden indkaldelsesfristens udløb, er
de solidarisk ansvarlige for en forbigået ar
vings tab.

§ 74. Udlevering til privat skifte kan ikke
ske, hvis afdøde ved testamente har bestemt, at
boet skal undergives offentlig skiftebehand
ling.
Stk. 2. Har afdøde ved testamente bestemt,
at boet skal behandles af eksekutor, men udnævnes den indsatte eksekutor ikke til at be
handle boet, jfr. § 11, hindrer bestemmelsen
ikke, at boet skiftes privat, medmindre andet
fremgår af testamentet.
$ 75. Er der i et bo umyndige eller fra
værende arvinger, kan boet udleveres even
tuelle myndige arvinger og værgerne for de
umyndige eller fraværende arvinger til privat
skifte, såfremt skifteretten finder, at de umyn
diges eller fraværendes interesser ikke udsættes
for fare. Særlig forsigtighed skal udvises, så
fremt afdøde hæftede for en erhvervsvirksom
heds forpligtelser. Arvingerne tilvejebringer de
oplysninger om afdødes gæld, som er nødven
dige for afgørelsen.
Stk. 2. Inden udleveringen registreres boets
aktiver, medmindre der forelægges skifteret

ten anden fyldestgørende optegnelse over disse,
eller skifteretten under hensyn til boets ringe
omfang, aktivernes beskaffenhed og omstæn
dighederne i øvrigt finder det unødvendigt. Ved
skifte mellem en efterlevende ægtefælle og af
dødes umyndige eller fraværende arvinger fin
der bestemmelserne i § 60 anvendelse.
Stk. 3. Skifteretten kan betinge udlevering
af, at der inden boets deling udstedes pro
klama, jfr. § 25, eller stille andre betingelser.

$ 76. Den endelige boopgørelse i boer, hvori
der er umyndige eller fraværende arvinger, gen
nemgås af skifteretten, som påser, at de umyn
dige eller fraværende arvingers interesser er ble
vet iagttaget, og at udlæg til dem er sket på
hensigtsmæssig måde og navnlig så vidt muligt
ikke i aktiver, som er udsat for betydeligt vær
ditab.
Stk. 2. Kan regnskab eller arveudlæg til de
umyndige eller fraværende arvinger ikke god
kendes, og sker omgørelse ikke snarest muligt
eller inden en af skifteretten fastsat frist, tager
skifteretten boet under offentlig behandling.
Stk. 3. Er regnskab og opgørelse over arve
udlæg ikke modtaget af skifteretten inden 15
måneder efter dødsfaldet, og findes der ikke
at være fyldestgørende grund hertil, kan skifte
retten tage boet under offentlig behandling.
Ved skifte mellem den efterlevende ægtefælle
og arvinger efter hensidden i uskiftet bo reg
nes fristen fra imødekommelsen af skiftebe
gæringen.
§ 77. 1 dødsboer, som skiftes privat, hæf
ter arvingerne for afdødes gæld efter reglerne
i kapitel 4.
Stk. 2. Værgen for en umyndig eller fra
værende arving kan befri arvingen for person
ligt ansvar for afdødes gæld ved inden 6 måne
der efter udleveringen af boet at forlange dette
taget under offentlig behandling, såfremt vær
gen inden samme frist til skifteretten afleverer
de aktiver, som den umyndige eller fraværende
arving har modtaget, eller, hvis dette ikke kan
ske, et beløb svarende til aktivernes værdi. Er
boet formindsket, hæfter den umyndige eller
fraværende arving over for boets fordrings
havere for den til hans arvepart svarende del
af formindskelsen, medmindre formindskelsen
ikke kan lægges værgen til last.
Stk. 3. I boer, hvor der er umyndige eller
fraværende arvinger, hæfter eventuelle myndige
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og tilstedeværende arvinger solidarisk for be
løb, som tilkommer de umyndige eller fra
værende arvinger, samt for gæld, der som følge
af reglen i stk. 2 ikke kan kræves betalt af
umyndige eller fraværende arvinger. I til
fælde af tvist om dette ansvar træffer skifte
retten afgørelse ved dom.

£ 78. Bestemmelserne i §§ 75 og 76 gælder
ikke for de i § 5, stk. 2, nævnte boer.«

33. §§ 83-89 ophæves, og i stedet indsættes:
»§ 83. Skifte af dødsbo sker, hvor afdøde
havde sit hjemting ved dødsfaldet, jfr. rets
plejelovens §§ 235-237.
Stk. 2. Skifte af fællesbo efter den første
ægtefælles død sker, hvor afdøde havde sit
hjemting, eller hvis afdøde ikke havde hjem
ting her i landet, hvor den efterlevende ægte
fælle har sit hjemting.
Stk. 3. Skifte efter hensidden i uskiftet bo
sker, hvor den efterlevende ægtefælle havde
hjemting ved sin død eller på det tidspunkt, da
der anmodes om skifte.
Stk. 4. Kan et dødsbo ikke tages under be
handling ved en dansk skifteret efter stk. 1-3,
og foretages der ikke skiftebehandling i udlan
det, kan justitsministeren henvise boet eller en
del af dette til behandling ved en skifteret her i
landet, hvis afdøde havde dansk indfødsret eller
anden særlig tilknytning her til landet. Efter
lader en afdød sig i øvrigt aktiver her i landet,
kan henvisning ske for så vidt angår disse ak
tiver, hvis de ikke inddrages under skifte i ud
landet.
§ 84. Offentligt skifte af erhvervsdrivende
selskabers eller foreningers boer, jfr. § 82, sker
på det sted, hvorfra virksomheden udøves.
Stk. 2. Offentligt skifte af andre selskabers
eller foreningers boer sker, hvor selskabet eller
foreningen har sit hjemting efter retsplejelovens
§ 238 eller andre særlige værnetingsbestemmel
ser.

$ 85. Kan behandling af et bo mere hen
sigtsmæssigt ske ved en anden skifteret end den,
som skal foretage skiftet efter §§ 64 a, 83 og 84,
kan præsidenten for vedkommende landsret
henvise behandlingen til den anden skifteret.

ÿ 86. Ved overenskomst med fremmed stat
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eller af justitsministeren kan der fastsættes reg
ler om, i hvilken stat skiftebehandling kan eller
skal finde sted, om virkningerne her i landet
af skiftebehandling i anden stat, om bistand
fra skifteretter her i landet til sådan skiftebe
handling og om forholdet mellem dansk og
anden stats lovgivning om skifte af de i denne
lov omhandlede boer. Skiftebehandling i en
anden stat kan ikke tillægges virkning her i lan
det, som ville være åbenbart uforenelig med
landets retsorden.«

34.

§ 92 ophæves.

§ 2
I lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse
nr. 609 af 19. december 1969 som ændret se
nest ved lov nr. 281 af 7. juni 1972, foretages
følgende ændringer:
1.

§14, stk. 1, litra g, ophæves.

2.

§ 241 ophæves.

3.

§ 654 ophæves.

4. § 660, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet
indsættes:
»Stk. 2. Ved den skifteret, som skulle have
foretaget skiftet, hvis boet blev behandlet ved
skifteret, anlægges sager om:
1) behandlingen af et dødsbo eller fællesbo,
som skiftes privat eller ved eksekutor,
2) krav, der rettes mod et dødsbo, som skiftes
privat eller ved eksekutor, eller mellem ar
vingerne i boet,
3) krav mellem ægtefæller eller tidligere ægte
fæller i anledning af privat skifte af fælles
bo, og
4) krav i anledning af omgørelse af udlæg i et
bo, som behandles ved skifteret eller ekse
kutor.

Stk. 3. Afhøring af arvinger og andre, som
har andel i boet, kan under boets behandling
ved skifteretten og under de i stk. 2 nævnte
sager ske efter samme regler, som gælder om
vidner.
Stk. 4. Den, der retter krav mod et dødsbo,
som behandles ved skifteret eller eksekutor,
kan, hvis arvingerne har vedgået ansvaret for
afdødes gæld, indstævne arvingerne for skifte
retten for at få dom over dem sammen med

boet. Stævnevarslet forlænges da med 14 dage,
og det påhviler skifteretten eller eksekutor at
give arvingerne underretning om sagsanlægget.
Stk. 5. Parterne kan vedtage, at sag om
krav, som påstås at tilkomme et bo, der be
handles ved skifteret eller eksekutor, skal an
lægges ved den skifteret, som behandler eller
skulle have behandlet boet.«

5.

§ 661, stk. 1,2. pkt., ophæves.

§ 663 affattes således:
»§ 663. Skifterettens afgørelser efter skifte
lovens §§ 22 og 26 kan ikke indbringes for
højere ret.«

6.

§ 1020 affattes således:
»§ 1020. Erstatningsansvaret for skade voldt
ved fejl eller forsømmelse af dommere eller an
dre under deres virksomhed i retsvæsenets
tjeneste påhviler staten.
Stk. 2. Erstatning, som staten har måttet be
tale i medfør af reglen i stk. 1, kan kræves
godtgjort af skadevolder i det omfang, det må
anses for rimeligt under hensyn til den udviste
skyld, skadens størrelse og omstændighederne
i øvrigt.«
7.

§ 3
Loven træder i kraft den ....

S 4
Ved dødsboskifte er tidspunktet for døds
faldet bestemmende for, om loven eller hidtil
gældende ret skal anvendes. Ved skifte af uskif
tet bo finder lovens regler anvendelse, hvis den
længstlevende ægtefælle dør efter lovens ikraft
træden, eller skifte i den længstlevendes le
vende live begæres efter dette tidspunkt. I øv
rigt anvendes loven, hvis begæring om skifte
er indgivet efter lovens ikrafttræden.
§ 5
Lov nr. 119 af 20. april 1926 om tilsyn med
de af eksekutorer behandlede dødsboer op
hæves.

S 6
Loven gælder ikke for Færøerne og Grøn
land, men kan, bortset fra § 2, ved kgl. anord
ning sættes i kraft for Færøerne med de af
vigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Almindelige bemærkninger til udkastet
I. Indledning

Skal man opregne hovedprincipperne i den
danske skifteordning, jfr. nærmere nedenfor
afsnit II, A, kan disse siges at være følgende:
En stærk offentlig kontrol skal sikre, at døds
boer bliver taget under behandling, og at navn
lig umyndige eller fraværende arvingers inter
esser ikke tilsidesættes. Det samme regelsystem
gælder såvel i store, indviklede boer som i små
og enkle boer, hvor kontrolapparatet kan føles
unødvendigt tyngende. Ved boernes behandling
drages en vigtig sondring efter, om arvingerne
har vedgået ansvaret for afdødes gæld eller
ikke. Er gældsansvaret vedgået, har kredito
rerne som hovedregel ingen indflydelse på
boets behandling, og de kan ikke hindre, at
privatskiftende arvinger deler boets aktiver
uden at betale afdødes gæld.
Udvalget har overvejet, hvorvidt det burde
stille forslag om ændringer på disse hoved
punkter. I svensk lovgivning er skiftet i højere
grad end i Danmark overladt til arvingerne selv,
jfr. nedenfor afsnit II, C, og en tilsvarende
ordning i Danmark ville aflaste skifteretterne.
En svagere kontrol kan føre til misbrug, og
enkelte tilfælde heraf er også forekommet i
Sverige, og bobehandlinger er undertiden ble
vet trukket urimeligt i langdrag. Udvalget har
fundet, at princippet om rettens kontrol med,
at skifte kommer i gang, er så fast forankret
i Danmark, at udvalget ikke bør foreslå en
forandring heri.
Udvalget har lagt stor vægt på at finde frem
til en anvendelig form for en væsentlig for
enklet behandling af småboer. Udvalget er
imidlertid kommet til det resultat, at dette
næppe er praktisk muligt, jfr. bemærkningerne
til udkastets § 1, nr. 7 (skiftelovens § 10).
Spørgsmålet om sikring af kreditorerne i til
fælde af debitors død har været drøftet i teo
rien, men i praksis synes der ikke at have vist
sig noget stærkt behov for ændringer på dette
punkt. Adgangen til offentligt skifte efter sær
lige regler, når arvingerne har vedgået gælds

ansvaret (skiftelovens kapitel 4), har næppe stor
praktisk betydning, men møder på den anden
side heller ikke afgørende betænkelighed. Ud
valget har derfor heller ikke på disse punkter
fundet tilstrækkelig grund til at foreslå prin
cipielle ændringer.
Gennemførelsen af de nye regler om beskat
ning af dødsboer i kildeskatteloven nr. 100 af
31. marts 1967 stillede imidlertid arbejdet med
skiftelovgivningen i et helt nyt lys. Det var med
det samme klart, at disse regler på afgørende
punkter ville få indflydelse på den praktiske
gennemførelse af dødsboskifteme. Da der rej
ste sig kritik mod skattereglernes oprindelige
udformning, nedsatte finansministeren den 29.
april 1968 en arbejdsgruppe, som skulle ud
arbejde forslag til afhjælpning af de påviste
mangler. Da den endelige udformning af skat
tereglerne ville få betydning for en eventuel
ny skifteordning, indstillede skiftelovsudvalget
midlertidigt sit arbejde.
Efter den ændrede kildeskattelovs ikrafttræ
den den 1. januar 1970 har udvalget på ny
overvejet, hvilke muligheder der bestod for en
videreførelse af udvalgets arbejde. Gennem
førelsen af reglerne om beskatning af døds
boer og de ved lovene nr. 581 af 19. december
1969 og nr. 274 af 7. juni 1972 gennemførte
ændringer af arveafgiftsloven har medført, at
det ikke længere er muligt at foreslå en gen
nemgribende revision af skifteloven uden sam
tidig at tage stilling til en række skatte- og af
giftsmæssige problemer. En virkelig forenkling
af bobehandlingen må forudsætte en forenk
ling også af beskatningsregleme. Adskillige be
stemmelser i skifteloven og i afgiftslovgivnin
gen vedrørende opgørelser, regnskaber, frister
og vurderinger må koordineres. Arbejdet med
en sådan mere gennemgribende revision bør
imidlertid afvente de erfaringer, der indvindes
om kildeskattelovgivningens indflydelse på bo
behandlingen. Et sådant arbejde vil til sin tid
kræve medvirken også af særlig sagkyndige på
skatte- og afgiftslovgivningens områder. Udval15

get har under disse omstændigheder anset det
for nødvendigt at afholde sig fra at behandle
spørgsmål, hvis regulering ville forudsætte større
reformer i lovgivningen. På en del punkter er
der imidlertid et praktisk behov for forenkling
og modernisering af den snart 100-årige skifte
lovs enkeltregler, og udvalget har derfor ud
arbejdet udkast til en række ændringer i skifte
loven, som kan gennemføres uden at foregribe
en mere omfattende reform. En del af ud
valgets forslag svarer til ændringer, som er
gennemført i Norge ved lov nr. 51 af 19. juni
1970, medens andre forslag har sammenhæng
med konkurslovsudvalgets udkast til konkurs
lov i betænkning II nr. 606/1971, jfr. nærmere
udvalgets lovudkast med bemærkninger.
Udvalget har anset det for en hovedopgave i
videst muligt omfang at befri skifteretterne for
arbejdsopgaver, som lige så vel kan løses af
andre, og i det hele at forenkle bobehandlingen.
Udkastet indeholder således en udvidelse af ad
gangen til privat skifte også med umyndige
eller fraværende arvinger, jfr. udkastets § 1,
nr. 32 (§ 75). De boer, som hidtil har været be
handlet af skifteretten med bistand af en
advokat som medhjælper, foreslås fremtidig
gjort til eksekutorboer, jfr. udkastets § 1, nr.
8 (kapitel 2). Samtidig gives der på den an
den side mulighed for at undgå eksekutorbe
handling, hvor denne ikke har nogen rimelig
begrundelse (udkastets § 1, nr. 8 (§ 11, stk. 4)
og § 1, nr. 32 (§ 74, stk. 2)). Skifterettens
hovedopgave bliver efter udkastet ved siden af
tilsynet med og revision af eksekutorboer en
egentlig judiciel virksomhed, nemlig afgørelse
af retstvister ikke blot i de forholdsvis få til
bageværende skifteretsboer, men også i ekse
kutorboer og privat skiftede boer, jfr. udkastet
til ændringer i retsplejeloven (udkastets § 2,
nr. 4). Udkastet giver mulighed for at undgå
tidkrævende og fordyrende registrering og vur
dering, hvor dette efter boets forhold er unød
vendigt, jfr. udkastets § 1, nr. 8 (§ 19), og
adgangen til underhåndssalg, som ofte indbrin
ger mere end tvangsauktion med færre om
kostninger, udvides jfr. § 1, nr. 14 (§ 30). An
tallet af indrykninger af bekendtgørelser i Stats
tidende formindskes. Arv af ganske ubetydelig
størrelse, hvis beregning og udbetaling måske
medfører større udgifter end arvens beløb, kan
lades ude af betragtning, jfr. § 1, nr. 24 (§ 45,
stk. 2). Boer kan overføres til en anden skifte
ret, hvis dette er mere hensigtsmæssigt, jfr. ud
kastets § 1, nr. 33 (§ 85). Endelig foreslås en
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række bestemmelser omskrevet i et mere mo
derne og lettere forståeligt sprog.
Udvalget har overvejet, om der burde indfø
res en tidsbegrænsning i adgangen til at for
lange et bo under privat skifte taget under be
handling af skifteretten, jfr. den ved lov nr.
51 af 19. juni 1970 indsatte bestemmelse i den
norske skiftelovs § 81a, hvorefter en arving
ikke kan kræve offentligt skifte, når der er gået
mere end 3 år siden arveladerens død, med
mindre der foreligger særlige grunde, som
ville gøre det urimeligt at nægte offentlig skifte
behandling. Udvalget har dog ikke ment at
burde stille forslag herom, dels fordi der næppe
i praksis har vist sig stærkere behov for en
sådan regel, dels fordi afgørelsen af en tvist
om opgørelsen af et sådant bo dog mere hen
sigtsmæssigt kan løses for skifteretten end under
en sag ved de almindelige domstole, hyppigt
efter sagens værdi landsretten.
Udvalget har bortset fra en ændring i § 57,
som tjener til at løse en i praksis opstået tvivl,
jfr. udkastets § 1, nr. 28, afholdt sig fra at stille
forslag om ændringer af skiftelovens kapitler
5 (Om behandling af dødsboer, når der er en
efterlevende ægtefælle) og 6 (Om skifte ved
separation og skilsmisse m.v.). En revision af
disse bestemmelser, som har fået deres nugæl
dende formulering ved lov nr. 412 af 18. de
cember 1963, bør afvente resultatet af det ar
bejde, som udføres af justitsministeriets ægte
skabsudvalg af 1969.
II. Oversigt over gældende ret

A. Dansk ret
1. Hovedtræk af den historiske udvikling
a. I ældre dansk ret var hovedreglen, at
behandlingen af dødsboer var overladt til ar
vingerne selv eller deres formyndere. I det 16.,
17. og 18. århundrede fik det offentlige imid
lertid efterhånden større andel i skifteforvalt
ningen.1) To grupper af dødsboer blev henlagt
til skifte ved øvrigheden, nemlig boer, hvis gæld
arvingerne ikke ville betale, og boer, hvor ind
greb var påkrævet af hensyn til arvingerne selv.
Nærmere regler herom blev givet ved Christian
den Fjerdes reces af 1643 og Danske Lov af
1683.
Det var på Danske Lovs tid fastslået, at
arvinger som hovedregel hæftede for afdødes
gæld. Dog kunne arvingerne fragå gældsansva9 Jfr. Johan Jørgensen: Skifter og testamenter
s. 9 ff.

ret, og boet blev - ligesom hvor der ingen ar
vinger fandtes - da af skifteretten underkastet
et konkurslignende skifte. Selv om dette gav
overskud, fik arvingerne ingen arv, og arvin
gerne havde derfor, så snart gældsansvaret var
fragået, ingen interesse i boets behandling.
Arvinger, som ikke var sikre på, om boet
var solvent eller ikke, blev således stillet over
for et vanskeligt valg. Gældsansvaret skulle
efter Danske Lov 5-14-30 fragås til det første
ting (herredsting), som holdtes 14 dage efter
dødsfaldet og boets forsegling. Denne frist ud
videdes ved forordning af 4. marts 1690 til
6 måneder og senere ved forordning af 19.
august 1735 til år og dag (et år og seks uger)
efter proklamas udstedelse, men betingelsen
herfor var, at boet skulle registreres, og pro
klama (indkaldelse af kreditorerne) udstedes
af skifteretten. Når arvingerne kunne udskyde
afgørelsen om gældsfragåelse til efter prokla
maets udløb, blev gældsansvaret sædvanligvis
kun fragået i insolvente boer og i reglen i alle
insolvente boer. I tiden indtil fristens udløb
behandledes boet i hovedsagen som boer, hvor
arvingerne hæftede for gælden. Ved forordnin
gen af 8. april 1768 blev arvingernes stilling
betydelig forbedret. De kunne nu blot overlade
boets behandling til skifteretten, og blev der et
overskud, efter at gælden var betalt, tilfaldt det
arvingerne. Disse hæftede ikke for gæld, som
ikke blev dækket af boet, medmindre de ud
trykkelig havde påtaget sig gældsansvaret.
Dødsboer kunne imidlertid også blive be
handlet af skifteretten, uden at dette skyldtes
frygt for gældsansvaret. Ifølge Danske Lov
5-2-1 og 5-2-16 skulle dødsboer, hvori der var
blot én umyndig 2) eller fraværende arving, be
handles af skifteretten, og i andre boer kunne
enhver arving forlange boet delt ved skifteret
ten. Selve skiftebehandlingen foretoges i disse
boer, hvor gældsansvaret ikke var fragået, op
rindelig i hovedsagen af arvingerne, men under
skifterettens tilsyn og kontrol.3) Kreditorerne
deltog ikke i behandlingen af boer, hvor gælden
ikke var fragået, men kunne forlange deres
fordringer betalt og, hvis dette ikke skete, an
stille retsforfølgning. I løbet af det 18. århund
rede gik også selve den praktiske virksomhed
ved boets behandling over til skifteretten. Efter
hånden blev det den herskende opfattelse, at
2) Det erindres herved, at i tiden mellem Danske
Lov og lov af 29. december 1857 var enhver ugift
kvinde umyndig.
3) Jfr. Deuntzer s. 526.
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behandlingsmåden af det offentligt skiftede bo,
altså om skifteretten skulle sørge for, at kredi
torerne blev fyldestgjort i overensstemmelse
med konkursordenen, og om kreditorerne havde
indflydelse på skiftet, afhang ikke af, om gælds
ansvaret var vedgået, men af, om boet var sol
vent eller insolvent.4)
Efterhånden fæstnede den opfattelse sig, at
skifteretten skulle tage ethvert dødsbo under
behandling, når betingelserne for privat skifte
ikke var til stede, og boet heller ikke blev
beholdt af en efterlevende ægtefælle til hensid
den i uskiftet bo. Deuntzer s. 535 antager, at
offentligt skifte før skifteloven var blevet det
sædvanlige 5).
b. Skifteloven af 1874 (lov nr. 155 af 30. no
vember 1874 om skifte af dødsbo og fællesbo
m.v.) er ligesom konkursloven af 1872 udar
bejdet af den i 1868 nedsatte anden proces
kommission. Om begrundelsen for udskillelsen
af konkurslovsforslaget fra kommissionens for
slag til den borgerlige retsplejes omordning hen
vises til konkurslovsudvalgets betænkning II nr.
606/1971 s. 33. Når man også valgte at udskille
reglerne om skifte af dødsbo og fællesbo m.v.
fra kommissionens store lovudkast, skyldtes det
dels sammenhængen med den i 1872 gennem
førte konkurslov, dels at reglerne uden større
vanskeligheder kunne indpassses i den da be
stående procesordning6).
De nye regler i skifteloven skulle i første
række afhjælpe nogle af ulemperne ved den
offentlige skiftebehandling, som mange fandt
både var for bekostelig og for langsommelig og
formbundet. Dette skete navnlig ved, at loven
i snævert begrænset omfang gav mulighed for
privat skifte, selv om en arving var umyndig
eller fraværende. Herudover forsøgte man med
de nye regler at afhjælpe nogle af de bestående
mangler ved den offentlige skiftebehandling,
bl.a. ved udelukkende at lade spørgsmålet om
boets behandlingsmåde være afhængig af, om
arvingerne overtog gældsansvaret eller ej. Loven
medførte ingen ændring i den - navnlig efter
forordningen af 8. april 1768 - praktiserede
4) Jfr. Deuntzer s. 528 ff. og I. O. Hansen: Sy
stematisk fremstilling af det danske Skiftevæsen,
3. udg., 1837, s. 118 f. og 204, men anderledes
Schlegel s. 49 f. og 330.
5) Hertil bidrog antagelig også, at gebyr for of
fentlig skiftebehandling tilfaldt skifteforvalteren
personlig.
6) Jfr. Rigsdagstidende 1872-73, tillæg A, sp.
1379 f.
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ordning, hvorefter skifteretten ansås at have
pligt til at tage ethvert dødsbo under behand
ling, når betingelserne for privat skifte ikke var
til stede, og boet heller ikke kunne udleveres
til hensidden i uskiftet bo.
Skiftelovens regler om behandlingen af døds
boer m.v. opretholdtes ved § 654 i retspleje
loven af 1916, men de følgende paragraffer i
retsplejelovens kapitel 58 gav dog forskellige
bestemmelser om behandling af de på skiftet
opståede tvister samt om appel mod skifteret
tens afgørelser. Ved disse bestemmelser, som
man fandt var nødvendige for at indpasse
skiftelovens regler i retsplejelovens ny retter
gangssystem, begrænsedes skifterettens døm
mende myndighed, idet egentlig retstvister, som
efter skiftelovens ordning skulle afgøres af
skifteretten, nu blev henvist til procedure og
pådømmelse ved vedkommende underret eller
landsret efter sagsgenstandens art eller værdi.
Allerede ved lov nr. 300 af 30. juni 1922 om
ændring af retsplejeloven vendte man dog til
bage til den ordning, der var gældende forud
for retsplejeloven, for så vidt angik boer, der
behandles af skifteretten, hvorimod den ved
retsplejeloven indførte ordning blev opretholdt
for eksekutorboers vedkommende.
Ved lov nr. 58 af 18. marts 1925 gennem
førtes en revision af skiftelovens kapitler 5 og
6, henholdsvis om behandling af dødsbo, når
der er en efterlevende ægtefælle, og der helt
eller delvis har bestået formuefællesskab mel
lem ægtefællerne, og om skifte af fællesbo i
ægtefællers levende live. Forslaget, som til dels
byggede på de i 1918 af familieretskommissionen udarbejdede regler om skifte, som kom
missionen fandt var en nødvendig konsekvens
af de nye bestemmelser om ægteskabets rets
virkninger,7) tilsigtede navnlig en større over
skuelighed af skiftereglerne, men indeholdt i
øvrigt ingen nye regler af større betydning.
Ved lov nr. 412 af 18. december 1963 gen
nemførtes betydelige ændringer i skiftelovens
kapitel 5 om behandling af dødsboer, når der
er en efterlevende ægtefælle, samtidig med at
lovens kapitel 6 om skifte ved separation og
skilsmisse m.v. fik en ændret affattelse. Æn
dringerne i kapitel 5, som var udarbejdet af
arvelovsudvalget 8), tilsigtede navnlig at styrke
den efterlevende ægtefælles skifteretlige stilling.

7) Jfr. lov nr. 56 af 18. marts 1925 om ægte
skabets retsvirkninger.
8) Jfr. betænkning nr. 291/1961 om arvelovgivningen s. 20 f. og 138 ff.
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Særlig kan nævnes bestemmelsen i § 62 b, stk.
2, hvorefter den efterlevende ægtefælle altid har
ret til af boet at udtage så meget, at værdien
heraf sammenlagt med hans boslod og arvelod
og hans særeje udgør indtil 12.000 kr., hvilken
beløbsgrænse ved § 2, nr. 2, i lov nr. 207 af
21. maj 1969 om ændring af forskellige lov
bestemmelser om retsafgift m.v. forhøjedes
til 20.000 kr. Ved den ændrede affattelse af
kapitel 6, hvortil udkast var udarbejdet af
ægteskabsudvalget af 1957 9), blev der bl.a.
givet en vis adgang til efter kortvarige ægteska
ber og i småboer at fravige reglen om, at fælles
boet ved formuefællesskabets ophør deles lige
mellem ægtefællerne, ligesom der blev gjort
væsentlige begrænsninger i den fortrinsret til
udlæg i bestemte genstande, som tilkommer
den ægtefælle, der har indbragt genstandene i
boet.
Ved lov nr. 259 af 4. juni 1969 foretoges
en ændring af henvisningerne i skiftelovens §
65, stk. 3, som var nødvendiggjort ved den
samtidige lov nr. 256 om ægteskabs indgåelse
og opløsning.10)
Konkurslovsudvalget har i forbindelse med
udkastet til ny konkurslov stillet forslag om
ændringer i skiftelovens henvisninger til kon
kursloven, jfr. § 4 i udkastet til lov om æn
dring af forskellige lovbestemmelser vedrøren
de konkurs m.v. (betænkning nr. 606/71 s. 281
og 286).

2. Oversigt over hovedpunkterne i gældende ret
a. Efter skiftelovens § 1 skal dødsfald uop
holdelig anmeldes til skifteretten på det sted,
hvor afdøde opholdt sig ved dødsfaldet. Kon
trollen med, at anmeldelse foretages, varetages
ved bestemmelsen om, at begravelse ikke må
ske, før der er forevist attest fra skifteretten
om, at dødsfaldet er anmeldt. Skiftelovens
§§ 1-3 gælder ikke i de sønderjyske landsdele,
hvor anmeldelse af dødsfald sker efter reg
lerne om de borgerlige personregistre.
b. Skiftelovens ordning er, at ethvert dødsbo,
som ikke udleveres til arvingerne til privat
skifte og ikke sluttes uden egentlig skiftebe
handling, tages under offentlig skiftebehand
ling af skifteretten, medmindre boet skiftes

9) Jfr. betænkning nr. 305/1962 om skifte mel
lem ægtefæller.
10) Jfr. betænkning nr. 369/1964 om ægteskabs
indgåelse og opløsning samt forældremyndighed og
samkvemsret s. 21 og 135.

ved eksekutor.11) Dette fremgår klart af lovens
§§ 71-73. Selv om offentligt skifte ved skifte
retten således er lovens formelle hovedregel,
skiftes dog mindre end 5 pct. af samtlige døds
boer på denne måde, jfr. tabellen bilag 1. Det
talmæssige forhold mellem offentligt og privat
skifte er således helt ændret siden skiftelovens
ikrafttræden, jfr. ovenfor under A, 1.
Omkring 30 pct. af samtlige dødsboer ud
leveres til arvingerne til privat skifte. Betin
gelserne for, at et dødsbo kan udleveres til
privat skifte, er efter §§ 4-6, at alle arvinger
er enige om at ønske privat skifte, at alle arvin
ger er myndige ved skiftets begyndelse, at alle
arvinger er til stede eller repræsenteret ved en
befuldmægtiget, at afdøde ikke ved testamente
har bestemt offentlig skiftebehandling, og at
ingen af arvingernes boer er under konkurs
behandling, medmindre konkursboet ikke vil
tiltræde arven, jfr. konkurslovens § 3. En
yderligere betingelse for privat skifte er ind
ført ved kildeskattelovens § 20 D, stk. 2. Efter
denne bestemmelse skal arvingerne og den
boslodsberettigede ægtefælle, inden boet kan
udleveres til privat skifte, udpege en person, til
hvem krav om afsluttende ansættelse og regule
ring af afdødes foreløbige skattebetaling samt
andre meddelelser om afdødes og boets skatte
mæssige forhold og om arveafgiften kan rettes
på samtliges vegne.12) Bestemmelsen bør ved
en senere koordinering af skiftereglerne med
skatte- og afgiftreglerne, jfr. ovenfor s. 15,
overføres til skifteloven.
Ved at overtage boet til privat skifte på
tager arvingerne sig ansvaret for afdødes gæld.
Er grunden til offentligt skifte umyndighed
eller fravær, og er ikke alle arvinger, men kun
nogle af dem umyndige eller fraværende, kan
boet dog efter § 75 udleveres arvingerne til pri
vat skifte på et senere tidspunkt, nemlig når
boet har været taget under offentlig skifte
behandling, og registrering og vurdering har
fundet sted. Mellem 1 og 2 pct. af samtlige
boer udleveres arvingerne til videre privat skifte,
jfr. tabellen bilag 1.
n) Jfr. Rigsdagstidende 1872-73, tillæg A, sp.
1447, Harbou s. 33 og 55, O.A. Borum: Arvefaldet, 1949 s. 42, Munch-Petersen s. 236 f. med
note 6 og Gomard: Tillæg til Skifteloven s. 27.
12) Jfr. arveafgiftslovens § 28, stk. 2, hvorefter
privatskiftende arvinger i boopgørelsen skal udpege
en person, til hvem meddelelse om afgiftsberegnin
gens udfald eller andre meddelelser i sagen kan
rettes på samtliges vegne.
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c. Skiftes boet offentligt (ved skifteret eller
eksekutor) er arvingerne kun ansvarlige for af
dødes gæld, såfremt de alle har påtaget sig
gældsansvaret ved en udtrykkelig erklæring
herom. Vedgår alle arvingerne gælden, behand
les boet efter reglerne i skiftelovens kapitel 4
(om behandlingen af dødsboer, i hvilke arv og
gæld vedgås), medens det, såfremt ikke alle
arvingerne ønsker at påtage sig gældsansvaret,
behandles efter reglerne i kapitel 3 (om behand
lingen af dødsbo, når arvingerne ikke påtager
sig ansvaret for gælden, og ej heller nogen kre
ditor forlanger boets behandling efter konkurs
loven ifølge dennes § 145). Vedgås gælden af
en værge for en umyndig eller fraværende ar
ving, kan skifteretten efter § 16, stk. 2, sidste
pkt., modsætte sig gældsvedgåelsen, når den
antager, at der vil blive påført den umyndige
eller fraværende tab ved at overtage gælds
ansvaret. Til trods for, at mere end 90 pct. af
samtlige boer, der undergives offentlig skifte
behandling ved skifteretten, viser sig at være
solvente, jfr. tabellen bilag 1, behandles langt
den overvejende del af disse boer dog alligevel
efter reglerne i lovens kapitel 3, til dels på
grund af nogle skifteretters betænkelighed ved
at tillade værger for umyndige eller fraværende
arvinger at vedgå gældsansvaret.
Efter konkurslovens § 145 kan enhver for
dringshaver forlange, at et insolvent dødsbo,
hvori arvingerne ikke vedgår gældsansvaret,
tages under konkursbehandling. En sådan be
gæring vil sædvanligvis være begrundet i ønske
om afkræftelse af visse af afdødes dispositioner,
og bestemmelsen anvendes sjældent. En til
svarende bestemmelse er optaget som § 19 i
konkurslovsudvalgets udkast til konkurslov (be
tænkning II nr. 606/71). I øvrigt har fordrings
haverne ikke mulighed for at forlange boet be
handlet af skifteretten og således holdt adskilt
fra arvingernes øvrige formuer (jus separati
onis), hvis arvingerne ønsker at skifte privat,
ligesom kreditorerne ikke kan sikre sig indfly
delse på behandlingen af et skifteretsbo ved at
forlange det behandlet som ikke-vedgåelsesbo.
Skifteretten er efter reglerne i §§ 30-33 be
rettiget til at benytte forskellig bistand ved be
handlingen af offentlige boer. Af særlig prak
tisk betydning er antagelse af en advokat til
som »skifterettens medhjælper« at bistå med
hele den administrative behandling af boet.
d. Når arv og gæld ikke vedgås, tilkommer
stemmeretten i boet kreditorerne, indtil de er
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fyldestgjort eller har fået sikkerhed, jfr. § 19.
Fra dette tidspunkt overgår stemmeretten der
imod til arvingerne. Reglerne om behandling af
ikke-vedgåelsesboer frembyder i øvrigt mange
lighedspunkter med de regler, der gælder om
behandlingen af konkursboer. Individualforfølgning er således i almindelighed udelukket, jfr.
§§ 34 og 35, og kreditorerne skal indkaldes, jfr.
§ 20. Efter § 44 finder reglerne i konkurslovens
kapitler 1, 3, 5 og 14 endvidere anvendelse i
ikke-vedgåelsesboer med de lempelser, der føl
ger af forholdets natur, altså navnlig reglerne
om konkursordenen, omsætning af krav mod
boet til pengekrav, modregning, gensidigt bebyrdende kontrakter og udlodning. Indkaldel
sen af kreditorerne er dog - i modsætning til
indkaldelse i konkursboer - præklusiv, jfr. § 22,
stk. 3, d.v.s. at krav, der ikke anmeldes inden
den fastsatte frists udløb, fortabes, og det selv
om arvingerne kender dem.

e. I boer, hvor arv og gæld er vedgået, tilkom
mer stemmeretten altid arvingerne, jfr. § 51,
stk. 1. Individualforfølgning er ikke udelukket,
jfr. §§ 54 og 55. Kreditorerne skal kun ind
kaldes, hvis en arving forlanger det, eller hvis
ikke alle arvingerne er myndige og til stede, og
skifteretten ikke finder indkaldelse unødvendig,
jfr. § 52. Proklamaet er ligesom i ikke-vedgåel
sesboer præklusivt. Efter § 53 hæfter arvinger
ne solidarisk for den gæld, som har været an
meldt og krævet betalt i boet inden dets deling.
For anden gæld, som ikke er bortfaldet som
uanmeldt, hæfter arvingerne ligeledes fuldt ud,
men - med betydningsfulde undtagelser - kun
i det forhold, hvori de er berettiget til at tage
arv (pro rata parte).
f. Efter skiftelovens § 6, 2. og 3. pkt., kan en
arvelader, selv om han efterlader sig livsarvin
ger, ved testamente indsætte testamentseksekutorer til at behandle boet, men uden døm
mende myndighed; sådan bestemmelse kan med
virkning for hele fællesboet træffes af den
længstlevende ægtefælle, der hensidder i uskiftet
bo. Eksekutorbevilling meddeles af justitsmini
steren eller overøvrigheden, jfr. skiftelovens
§ 83, stk. 2, smh. m. justitsministeriets cirku
lære nr. 49 af 25. marts 1964, og bevilling kan
altid nægtes.
Nærmere regler om tilsynet med de af ekse
kutorer behandlede dødsboer findes i lov nr.
119 af 20. april 1926 med senere ændringer.
Herefter føres tilsynet med boerne af vedkom
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mende skifteret (i København af præsidenten
for Københavns Byret og denne rets skifte
afdeling). Eksekutorer er endvidere med hen
syn til boets beholdning af værdipapirer og kon
tante midler undergivet tilsyn af justitsministe
riets kasseinspektører. Revisionen af eksekutor
boer udøves af vedkommende skifteret (i Kø
benhavn af overformynderiet). For så vidt an
går afgiftsberegningen er revisionen dog under
lagt finansministeren. I visse tilfælde, navnlig
hvis eksekutor gør sig skyldig i misligheder eller
forhaling af boets behandling, jfr. tilsynslovens
§ 12, stk. 1, kan boet overgå til behandling ved
skifteretten.
Mellem 2 og 3 pct. af samtlige dødsboer be
handles ved eksekutor, jfr. tabellen bilag 1.
Målt efter boernes aktivmasse ville procenten
blive langt højere.

Undladelse af skifte.
Næsten 60 pct. af samtlige dødsboer sluttes
uden egentlig skiftebehandling, jfr. tabellen bi
lag 1.
Omkring 25 pct. af alle dødsboer sluttes
således med, at den efterlevende ægtefælle uden
at skifte overtager boet til hensidden i uskiftet
bo, jfr. arvelovens kapitel 3 13). I andre til
fælde sluttes bobehandlingen med, at den
efterlevende ægtefælle uden skiftebehandling
får boet udlagt i medfør af skiftelovens § 57,
fordi skifteretten skønner, at der under hensyn
til den efterlevende ægtefælles særlige rettig
heder (navnlig 20.000 kroners-reglen i § 62 b,
stk. 2) intet bliver at udlodde til arvingerne.
Ca. 6 pct. af samtlige dødsboer sluttes på denne
måde. Både ved hensidden i uskiftet bo og ved
udlæg i medfør af § 57 bliver ægtefællen an
svarlig for afdødes gæld.
Endelig sluttes henved 30 pct. af samtlige
dødsboer uden skiftebehandling, enten fordi af
døde intet har efterladt, eller ved udlæg til den,
der bekoster begravelsen. Efter skiftelovens
§ 10, stk. 1, kan skifteretten, når det må an
tages, at der i et dødsbo ikke findes midler
til dækning af andre udgifter end begravelses
udgifterne, straks udlægge, hvad der findes i
boet, til den, som har bekostet eller vil bekoste
begravelsen.

g.

h.

Da udvalget som nævnt ovenfor s. 16 med

13) I de fleste af disse tilfælde er der dog kun
tale om en udskydelse af skiftet enten til den
længstlevende ægtefælles død eller til det tidspunkt,
da ægtefællen selv begærer skifte.

en enkelt undtagelse ikke har ment at burde
inddrage reglerne om skifte af ægteskabeligt
formuefællesskab under sine overvejelser, und
lades referat af reglerne i skiftelovens kapitler
5 og 6.
B. Norsk ret
Reglerne om skifte findes i lov af 21. februar
1930 om skifte med senere ændringer, senest
lov nr. 51 af 19. juni 1970 14), lov nr. 5 af 3.
marts 1972 om arv m.m. § 90, nr. 6 15), lov nr.
6 af 17. marts 1972 II, nr. 3 16) og lov nr. 49
af 16. juni 1972 I n).
Ved lov nr. 51/1970 er der bl.a. givet
nye regler om skifterettens stedlige og saglige
kompetence. Bestyrere og medhjælpere skal
fremtidig anvendes i større omfang ved offent
lig bobehandling. Der er indført udtrykkelig lov
hjemmel til at indstille bobehandlingen, når der
ikke er tilstrækkelige midler i boet til at dække
skifteomkostningerne m.m. Proklamafristen er
forkortet til 6 uger. Dødsboer kan som hoved
regel ikke forlanges taget under offentlig skifte
behandling, når der er forløbet mere end 3 år
efter dødsfaldet. Der er - omend kun i snævert
omfang - givet mulighed for privat skifte med
umyndige arvinger. Endelig er der indført visse
begrænsninger i adgangen til skifte ved testamentsfullbyrder (eksekutor).
Ved den nye arvelov nr. 5 af 3. marts 1972
er der bl.a. sket ændringer af skiftelovens regler
om arvingernes, herunder den efterlevende ægte
fælles ret til at få bestemte genstande udlagt.
Endvidere er den efterlevende ægtefælles stil
ling i mindre boer blevet styrket ved, at ægte
fællen har fået ret til af fællesboet at udtage
så meget, at værdien heraf sammenlagt med
hans bos- og arvelod og mulige særeje svarer
til det dobbelte af folkepensionens grundbeløb,
jfr. § 64, stk. 2, eller for tiden efter 1. januar
1973 17.000 norske kr.
Den ved lov nr. 6/1972 foretagne ændring af
skifteloven er alene af redaktionel karakter
foranlediget af ændring i myndighedsloven.
14) Jfr. Ot. prp. nr. 49 (1969-70) og innstilling
om revisjon af skifteloven, afgivet af utvalget til
revisjon af skifteloven den 11. september 1967.
15) Jfr. Ot. prp. nr. 14 (1969-70) og innstilling
fra komitéen til å utrede spørgsmålet om revisjon
av arve- og uskiftelovgivningen, afgivet i 1962. Lo
ven træder i kraft den 1. januar 1973, jfr. kgl.
res. af 23. juni 1972.
lfl) Jfr. Ot. prp. nr. 44 (1970-71).
17) Jfr. Ot. prp. nr. 41 (1971-72). Loven træder
i kraft den 1. januar 1973.

Lov nr. 49/1972 tydeliggør, at den ovenfor
nævnte regel i skiftelovens § 64, stk. 2, alene
gælder i forhold til boets arvinger, medens
ægtefællen i forhold til afdødes kreditorer har
ret til af fællesboet at udtage, hvad han kunne
undtage fra udlæg. Vil ægtefællen gøre brug
af sin ret efter § 64, stk. 2, skal han forelægge
en opgørelse over boets aktiver og passiver,
som er tiltrådt af arvingerne eller for umyndige
arvinger disses værger. Kan dette ikke ske, skal
der ved skifterettens foranstaltning optages sta
tus over boet.
Herefter er hovedreglerne i norsk skifteret
følgende:

1. Efter § 12 a, der er indsat i skifteloven ved
lov af 19. juni 1964 nr. 14 om afgift på arv og
visse gaver § 48 A, skal dødsfald i byerne straks
anmeldes til skifteretten. På landet skal døds
fald anmeldes til lensmannen, som mindst én
gang om måneden skal underrette skifteretten
om, hvilke dødsfald der er anmeldt. Anmeldel
sespligten påhviler afdødes nærmeste slægt
ninge, ægtefællen eller andre, som har været til
stede. Begravelsen må ikke finde sted, før der
er fremlagt attest om, at anmeldelse er sket18).
2. Efter den norske skifteordning er det ho
vedreglen, at skifte af dødsboer foretages af ar
vingerne selv. Der er dog så vigtige undtagelser,
at skifte ved skifteretten kommer til at spille en
lignende rolle som i Danmark. For det første
skal skifteretten tage boet under behandling,
hvis ikke alle arvinger 19) inden 60 dage efter
dødsfaldet20) erklærer, at de påtager sig soli
darisk ansvar for afdødes gæld, jfr. skiftelovens
§ 83, stk. 1, nr. 1. Dernæst kan enhver arving
forlange skifte ved skifteretten, medmindre af
døde har bestemt skifte ved testamentsfullbyrder (eksekutor), jfr. § 81, stk. 1. Også kredi
torer kan som nærmere omtalt nedenfor under
3 undertiden forlange offentligt skifte. Endelig
er der i følgende tilfælde foreskrevet offent
ligt skifte, jfr. § 83, stk. 1, nr. 2-6:
18) Jfr. canc. prom. af 1. september 1810.
19) For en umyndig arving, der er fyldt 18 år,
afgives erklæringen af værgen og den mindreårige
i forening, jfr. § 84. Efterlader afdøde sig en æg
tefælle, med hvem han levede i formuefællesskab,
kan den efterlevende ægtefælle efter § 86 undgå
offentligt skifte ved at overtage gældsansvaret, selv
om (de øvrige) arvinger ikke overtager noget gælds
ansvar.
20) Fristen kan af skifteretten forlænges til 90
dage, når der er arvinger i udlandet.
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a. Hvis en arving er under 18 år eller umyndiggjort. Privat skifte er dog nu efter § 87 a
muligt, såfremt den umyndiges arvelod ikke
kan antages at ville overstige det beløb, som
nødvendiggør forvaltning i overformynderiet,
og der er mindst én myndig arving, jfr. nær
mere bemærkningerne til lovudkastets § 1, nr.
32. Der er ikke efter norsk ret - som efter den
danske skiftelovs § 75 - adgang til at udlevere
et bo, hvori der er umyndige arvinger, til privat
skifte, efter at registrering m.v. har fundet sted.
Bliver den umyndige arving derimod myndig
under skiftebehandlingen, kan boet efter den
norske skiftelovs § 32 tilbageleveres arvingerne
til privat skifte, når betingelserne herfor nu er
opfyldt.
b.

Hvis en arving er fraværende.

c.

Hvis staten er arving.

d. Hvis afdøde ved gyldigt testamente har
truffet bestemmelse om skifteretsbehandling
eller om båndlæggelse af (tvangs) arv. Det er
i norsk retslitteratur omtvistet, hvorvidt en arve
lader, som efterlader sig tvangsarvinger, uden
disses samtykke kan træffe bestemmelse om
eksekutorbehandling 21). Båndlæggelse af tvangs
arv forekommer langt sjældnere i Norge end i
Danmark.

e. Når der foretages skifte efter borteblevne
personer.
Offentligt skifte kan ikke kræves, når der
ikke er midler til at dække skifteomkostnin
gerne, jfr. nedenfor under 6.
3. Ligesom i Danmark er arvingerne kun
ansvarlige for afdødes gæld, såfremt de har
påtaget sig gældsansvaret ved en udtrykkelig
erklæring herom. Kreditorerne er efter norsk
ret bedre beskyttet end efter dansk ret, dels
derved at arvingerne altid hæfter solidarisk,
når de overtager gældsansvaret, dels ved en ad
gang for kreditorerne til at forlange dødsboet
taget under behandling efter reglerne om skifte
af boer, hvori gældsansvaret ikke er vedgået.
Enhver kreditor eller legatar kan efter § 81 —
hvad enten boet behandles af skifteretten som
gældsvedgåelsesbo eller det skiftes privat inden for en frist af 6 måneder fra gældsved
gåelsen eller fra det tidspunkt, arvingerne har

21) Bekræftende Peter Lødrup: Materiell skifte
rett, 2. utg., s. 61 f., men i modsat retning Per
Augdahl: Lærebok i norsk skifterett, 5. utg., s. 11
note 7.
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overtaget boet til privat skifte efter § 87 a,
kræve boet behandlet af skifteretten som ikkevedgåelsesbo, såfremt han sandsynliggør, at
hans udsigt til at få dækning væsentlig forringes
som følge af arvingernes forhold eller formue
stilling. Det er ikke nødvendigt at bevise, at
arvingerne er insolvente; det er nok, at deres
økonomiske stilling er væsentlig svagere end
arveladerens og kan give kreditor grund til be
kymring 22). Da arvingerne hæfter solidarisk for
gælden, kan kreditor ikke forlange offentligt
skifte som fragåelsesbo, dersom blot én arving
har samme økonomiske soliditet som arvela
deren. Kreditorerne mister det personlige krav
mod arvingerne, som ellers fulgte af gældsover
tagelsen, såfremt de gør brug af retten til at
forlange boet behandlet af skifteretten og så
ledes holdt adskilt fra arvingernes øvrige for
mue, jus separationis. Er boet taget under be
handling af skifteretten som vedgåelsesbo, vil
kreditorerne ikke altid have særlig interesse i at
kræve behandling som fragåelsesbo. Forlanger
blot én af arvingerne det, har skifteretten efter
§ 92 pligt til at sørge for, at afdødes kredi
torer fyldestgøres eller sikres under skiftet;
kreditorerne kan derfor som regel nøjes med at
anmelde deres krav til skifteretten og stole på,
at denne sørger for, at de bliver dækket, så vidt
boets midler kan strække til. Overtager arvin
gerne gælden, skal skifteretten dog, selvom boet
ikke tilbageleveres efter § 32, underrette de
kreditorer, som har anmeldt deres krav. Disse
kan da kræve, at skiftet fortsættes efter fra
gåelsesreglerne i kapitel 15.
4. Reglerne om offentlig skiftebehandling, når
gældsansvaret ikke er overtaget, eller hvis kre
ditorerne benytter deres jus separationis, findes
i skiftelovens kapitel 15. Præklusivt proklama
skal udstedes, jfr. § 69. Skiftebehandlingen er i
øvrigt i vid udstrækning afhængig af, om boet
må antages at være solvent eller ikke. Solvensen
bestemmer således bl.a., om de godkendte for
dringer kan betales ved forfaldstid, eller om
betalingen må vente til udlodningen (§ 103),
om alle fordringer skal omsættes til pengekrav
(§ 100), og om kreditorerne eller kun arvinger
ne skal indkaldes til skiftesamlingerne (§ 104).
Konkurslovens regler finder i vidt omfang til
svarende anvendelse ved behandlingen af insol
vente dødsboer, og kreditorerne kan efter kon
kurslovens § 109 forlange, at et insolvent bo
tages under konkursbehandling.
22) Jfr. Augdahl anf. v. s. 49.

Efter § 16, således som denne bestemmelse
er affattet ved lov nr. 51 af 19. juni 1970, kan
skifteretten antage medhjælp til forvaltningen
af boet, og den kan endvidere, når det findes
hensigtsmæssigt, antage en bestyrer til at bistå
med hele boets forvaltning.

5. Reglerne om skifte af dødsboer ved testamentsfullbyrdere (eksekutorer) findes i skifte
lovens kapitel 16. Efter § 111, stk. 1, kan en
arvelader indsætte en eller flere testamentsfullbyrdere til at behandle boet. Indsættelse
af testamentsfullbyrder er ikke bindende for
den længstlevende ægtefælle, såfremt der er
fælleseje, og ejheller for livsarvingerne. Ind
sættelsen af testamentsfullbyrder har ingen rets
virkning, såfremt der er livsarvinger, som er
under 18 år, umyndiggjort eller fraværende.
I så fald skal boet behandles af skifteretten.
Efter § 114 indkalder skifteretten snarest
muligt arvinger og legatarer til et møde for at
give dem lejlighed til at udtale sig om, hvorvidt
bobehandlingen skal overlades til den indsatte
testamentsfullbyrder. Derefter afgør skifteret
ten, om testamentsfullbyrderen skal godtages
eller ikke. Godtagelse skal nægtes, hvis den ind
satte testamentsfullbyrder er inhabil eller ikke
kan anses for egnet til hvervet, eller hvis den
tilbudte sikkerhed ikke anses for tilstrækkelig.
Efter en tilføjelse til § 114 ved lov nr. 51 af
19. juni 1970 kan godtagelse nægtes, hvis det
efter en vurdering af boets størrelse og sam
mensætning og omstændighederne i øvrigt åben
bart ikke vil være hensigtsmæssigt at overlade
bobehandlingen til en testamentsfullbyrder.
Godtages testamentsfullbyrderen, skal skifte
retten efter § 115 som regel udnævne en revi
sor for boet. Denne fører kontrol med boets
behandling og foretager mindst én gang hvert
halve år uanmeldt kontroleftersyn af boets kas
sebeholdning, bankindeståender og værdipapi
rer m.v. Undladelse af at udnævne revisor fore
kommer kun yderst sjældent og kun, når ar
vinger i et bo af ganske enkel beskaffenhed er
klærer, at revisor ikke er nødvendig. I sådanne
tilfælde fører skifteretten kontrol med boets be
handling. Nærmere regler om testamentsfullbyrderens bobehandling og bogføring m.v. er
udfærdiget af Justisdepartementet, jfr. bilag 2
til departementets rundskriv af 8. januar 1955
om skifte 23).

2:i) Rundskriv af 8. januar 1955 er optaget i
Norsk Lovtidend, 2. avd. 1955, s. 4 ff.

Efter § 119, således som denne bestemmelse
er affattet ved lov nr. 51 af 19. juni 1970, skal
boet overgå til skifterettens behandling, hvis en
arving under bobehandlingen bliver umyndig
gjort eller forsvinder, hvis der er tvivl om boets
solvens og gælden ikke overtages, eller hvis
testamentsfullbyrderen dør eller går konkurs
eller bliver umyndiggjort. I sidstnævnte tilfælde
kan arvingerne dog få boet udleveret til privat
skifte, hvis betingelserne herfor er til stede.
Skifteretten kan endvidere efter begæring af en
arving eller af egen drift beslutte at overtage
bobehandlingen, hvis den finder, at en testa
mentsfullbyrder ikke udfører hvervet på for
svarlig måde.

Undladelse af skifte.
Skifte skal ikke foretages, hvor en efterleven
de ægtefælle overtager boet til hensidden i
uskiftet bo, jfr. § 87, stk. 1. Offentligt skifte
er efter § 89 heller ikke nødvendigt, hvor en
efterlevende ægtefælle har overtaget afdødes
gæld, og der ikke antages at ville blive noget
at arve24); denne regel gælder dog ikke, hvor
der er en arving, som er umyndiggjort eller ikke
fyldt 18 år.
I den norske skiftelov findes ingen bestem
melse om udlæg af boet til dækning af begra
velsesudgifterne, men i praksis overtager skifte
retten ikke uden særlig begæring behandlingen
af boer med »intet til skifte«, heller ikke selv
om der er umyndige eller fraværende arvin
ger25). Begrebet »intet til skifte« indebærer, at
det efter de foreliggende oplysninger må an
tages, at boets midler ikke kan dække andet
end de nødvendige begravelsesomkostninger. I
praksis foretages i almindelighed ikke offent
ligt skifte af boer, som kun indeholder værdier
for ganske få tusinde kroner.
Efter § 88 finder offentlig skiftebehandling
heller ikke sted, hvis boets midler må antages
at være utilstrækkelige til at dække skifteom*
kostningerne, medmindre der stilles - betryg
gende sikkerhed for omkostningerne. Arvin
gerne hæfter i dette tilfælde solidarisk for af
dødes gæld, men ansvaret er dog begrænset til
6.

24) F.eks. på grund af reglen i § 64, hvorefter
ægtefællen på skiftet foruden personlige genstande
m.v. kan udtage så meget af fællesboet, at værdien
heraf sammenlagt med hans bos- og arvelod og
mulige særeje svarer til det dobbelte af folkepen
sionens grundbeløb.
25) Jfr. innstilling af 11. september 1967 om re
visjon af skifteloven s. 26.
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værdien af boets ejendele, medmindre arvinger
ne udtrykkeligt har overtages gældsansvaret.
Efter § 33 a, der er indsat i skifteloven ved lov
nr. 51 af 19. juni 1970, skal skiftebehandlin
gen endvidere indstilles, hvis det under bobe
handlingen viser sig, at der ikke er tilstrække
lige midler til at dække skifteomkostningerne,
og der ikke stilles betryggende sikkerhed for
disse.

gerne har godkendt det, eller ved, at testa
mentet er blevet forelagt retten og bekendtgjort
for arvingerne ifølge loven, og indsigelse ikke
er blevet rejst inden for en frist af 6 måneder.
Indtil spørgsmålet om testamentets retsgyldig
hed er afgjort, kan testamentsexekutör dog
eventuelt blive beskikket af retten som boutred
ningsman, hvilket han har fortrinsret til at
blive, jfr. kapitel 19 § 3, stk. 3.

C. Svensk ret
Reglerne om boutredning og arvskifte findes
i ärvdabalkens kapitler 18-25.
1. Efter folkbokföringsförordningen af 9. juni
1967 § 31 skal dødsfald hurtigst muligt anmel
des til den præst, der fører kirkebøgerne. An
meldelsespligten påhviler den efterlevende ægte
fælle eller andre slægtninge, som boede sam
men med afdøde eller i anden anledning er til
stede. Præsten giver snarest muligt retten på
afdødes hjemsted meddelelse om dødsfaldet, jfr.
folkbokföringskungörelse af 9. juni 1967 § 40.

4. Boutredningsman beskikkes af domstolen
ved afdødes hjemting.
Enhver arving kan efter kapitel 19 § 1 for
lange, at der beskikkes boutredningsman. En
sådan begæring vil i almindelighed skyldes, at
arvingerne ikke kan enes, eller at én eller flere
af dem ikke ønsker at overtage ansvaret for af
dødes gæld, jfr. nærmere herom nedenfor.
Boutredningsman kan endvidere beskikkes
efter begæring af en af afdøde udpeget testa
mentsexekutör. En sådan begæring kan enten
skyldes ønsket om at fritage arvingerne for
ansvaret for afdødes gæld, eller at testamentet
endnu ikke er blevet retsgyldigt, jfr. ovenfor.
Boutredningsman kan ligeledes beskikkes
efter begæring af en legatar, hvis det skønnes
nødvendigt for at sikre opfyldelsen af legatet,
eller efter begæring af en kreditor eller en per
son, som hæfter for afdødes gæld, såfremt
det må antages, at boet er insolvent eller at
den pågældendes ret i øvrigt bringes i fare.
Herved tænkes navnlig på arvingernes sammen
blanding af boets og egne midler, en enearvings
personlige insolvens og arvingernes mangel på
økonomisk indsigt ved behandlingen af et vidt
løftigt bo 28).
En arvings umyndighed nødvendiggør ikke
skifte ved boutredningsman, men er en arving
eller legatar umyndig, skal retten på overfor
mynderens begæring beskikke boutrednings
man, hvis retten finder grund dertil. Ligeledes
kan boutredningsman beskikkes, hvis privat
skifte er udelukket ved testamentarisk bestem
melse, eller hvis bestemmelse om indsættelse af
eksekutor ikke er blevet gennemført.
Boutredningsmannen foretager efter bestem
melsen i kapitel 19 § 11 alle de foranstaltnin
ger, der er nødvendige af hensyn til bobehand
lingen. Er boet insolvent, skal boutrednings
mannen forsøge at få akkord eller anden beta
lingsordning i stand med kreditorerne. Lykkes

2. Efter kap. 18 § 1 foretages bobehandlingen
(boutredningen) af arvingerne26) og, hvis af
døde var gift, og der ikke var fuldstændigt sær
eje, den efterlevende ægtefælle. Disse personer
overtager i deres egenskab af »dödsbodelägare«
forvaltningen af afdødes efterladenskaber og
iværksætter bobehandlingen, medmindre særlig
forvaltning ved boutredningsman eller testa
mentsexekutör er anordnet efter reglerne i
kapitel 19, jfr. nedenfor. Arvingerne27) for
valter boet i fællesskab, hvilket indebærer, at
alle må være enige om de foranstaltninger, der
skal iværksættes. Foranstaltninger, der ikke
tåler udsættelse, kan dog foretages, selv om det
ikke er muligt at indhente samtlige arvingers
samtykke.
Arvingernes fællesforvaltning er lovens teo
retiske og praktiske hovedregel, men er dog
ikke den eneste bobehandlingsform. Boet kan
også skiftes af en testamentsexekutör eller af
en boutredningsman.
3. Har arveladeren i sit testamente bestemt,
at boet skal forvaltes af testamentsexekutör,
kan denne først overtage sit hverv, når testa
mentet er blevet retsgyldigt enten ved, at arvin-

26) Såvel arvinger efter loven (kun disse betegnes
i svensk lovsprog som arvinger) som efter testa
mente (»universella testamen tstagare«).
27) Ordet betegner her og i det følgende alle
»dödsbodelägare«, altså også ægtefællen, selv om
denne ikke er arving.
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28) Jfr. Kommentar til Ärvdabalken II ved Guldberg og Bergendal s. 67.

dette ikke, og betaler arvingerne ikke det mang
lende beløb, skal utredningsmannen, medmin
dre en tvangsakkord bringes i stand, begære
konkursbehandling. Boutredningsmannen op
træder i det hele taget på boets vegne over for
tredjemand, også i retssager, der anlægges af
eller mod boet. Fast ejendom er boutrednings
mannen dog ikke berettiget til at afhænde,
medmindre arvingerne eller retten samtykker,
og er der tale om vigtigere foranstaltninger, så
som afhændelse af ting, der har særlig værdi
for arvingerne, afvikling af afdødes virksomhed
eller akkord med kreditorerne, skal utrednings
mannen normalt først indhente en udtalelse fra
arvingerne.
Når bobehandlingen er afsluttet, og boet så
ledes er klart til at blive skiftet, skal utred
ningsmannen give arvingerne meddelelse herom,
og når arvingerne har aftalt, hvorledes boet skal
fordeles, jfr. nedenfor under 6, foretager han
udlodning, jfr. kapitel 19 § 15.
Retten skal udpege en »god man« til at
føre tilsyn med boutredningsmannens forvalt
ning af boet, såfremt én eller flere arvinger an
moder derom eller dette i øvrigt findes ønske
ligt, jfr. kapitel 19 § 17.
5. Den grundliggende oversigt over boets
stilling fås gennem bouppteckningen, der skal
oprettes i alle dødsboer uden hensyn til, hvor
dan boet behandles, og uanset om afdøde efter
lader sig aktiver eller ej. Bouppteckningen, der
skal indgives til retten ved afdødes hjemting,
danner grundlag for beregningen af arveafgift
efter afdøde. I øvrigt er bouppteckningen alene
af betydning for arvingernes indbyrdes forhold,
og den har således i almindelighed ingen betyd
ning for deres forhold til tredjemand.
Efter kapitel 20 § 1 skal bouppteckningen
oprettes senest 3 måneder efter dødsfaldet,
medmindre retten forlænger fristen. Ansvaret
for, at bouppteckningen oprettes rettidigt, på
hviler de arvinger, der har boet i deres vare
tægt, eller/og boutredningsmannen eller testa
mentsexekutör. Undlader arvinger, som har
boet i deres varetægt, at oprette bouppteckning
rettidigt, bliver de efter kapitel 21 § 14 an
svarlige for afdødes gæld. Bouppteckningen skal
inden én måned efter oprettelsen indgives til
retten ved afdødes hjemting (kapitel 20 § 8).
Retten påser, at bouppteckning oprettes og ind
gives rettidigt. Sker dette ikke, kan retten enten
gennemtvinge oprettelsen og indsendelsen ved
pålæg af bøder eller beskikke en person til at

drage omsorg tor oprettelsen af boupptecknin
gen (kapitel 20 § 9).
Den eller de personer, der har ansvaret for,
at bouppteckningen oprettes og indgives ret
tidigt, bestemmer tid og sted for bouppteck
ningen og udpeger to kyndige og troværdige
»gode man« til at udføre den. Samtlige arvinger
og den efterlevende ægtefælle skal indkaldes
til at overvære bouppteckningen.
I bouppteckningen angives samtlige afdødes
aktiver og passiver ved dødsfaldet, jfr. kapitel
20 § 4. Aktiverne optages til værdien. Fast
ejendom må i almindelighed ikke optages til
lavere værdi end ejendomsværdien for året for
ud for dødsfaldet, og løsøre optages til det be
løb, som det måtte påregnes at kunne indbringe
ved auktionssalg. I øvrigt bestemmes værdien
af de »gode man«, og deres vurdering binder
ikke arvingerne ved den senere deling af boet,
men vurderingen i bouppteckningen danner
grundlag for beregningen af arveafgiften. Som
nævnt medtages gældsposter, der er opstået
efter dødsfaldet, normalt ikke i boupptecknin
gen. Herfra gælder dog den undtagelse, at be
gravelsesudgifter og udgifter i forbindelse med
bouppteckningen skal medtages.
Foruden oplysning om samtlige boets akti
ver og passiver skal bouppteckningen indeholde
oplysning om, hvem der har skullet indkaldes
til bouppteckningen, og hvem der har været til
stede, om afdøde har oprettet testamente, hans
ægteskabelige forhold og om eventuelle livsfor
sikringer m.m.
Ifølge kapitel 21 § 1 hæfter arvingerne for
den gæld efter afdøde, som de havde kendskab
til ved bouppteckningens oprettelse, med
mindre der senest én måned efter bouppteck
ningens oprettelse begæres udpeget boutred
ningsman eller konkurs. De hæfter ligeledes
for gæld, der senere bliver dem bekendt, med
mindre de begærer udpeget boutredningsman
eller konkurs inden én måned efter, at de har
fået kendskab til gælden. Indgives begæringen
senere end én måned efter, at bouppteckningen
er oprettet, er arvingen efter kapitel 21 § 2
pligtig til at tilbagebetale dødsboet det beløb,
hvormed den gæld, som han havde kendskab
til én måned før ansøgningsdagen, overstiger
værdien af boets aktiver. Har flere personer
pådraget sig ansvar for afdødes gæld, hæfter
de solidarisk, jfr. kapitel 21 § 17. Arvinger,
der er umyndige, hæfter dog ikke for afdødes
gæld, jfr. kapitel 21 § 16, men værgen er over
for kreditorerne erstatningsansvarlig for skade,
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der er forårsaget af hans handlinger eller for
sømmelse. Ansvaret må antages at være et culpaansvar 29).
6. Når bouppteckningen er indleveret, arve
afgiften og boets gæld betalt og eventuelle
legater udredet, kan enhver arving forlange, at
der sker udlodning. Foretages behandlingen af
boet af boutredningsman eller testamentsexe
kutör, skal denne meddele arvingerne, når boet
er klar til deling (arveskifte). Er arvingerne
enige om, hvordan boet skal deles, består arve
skiftet i en aftale mellem arvingerne, jfr. kapitel
23 § 1. Om boets deling skal der oprettes et
dokument, der underskrives af arvingerne, hvis
underskrifter skal bevidnes af to personer, jfr.

20) Se Kommentar til Ärvdabalken II, s. 232.
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kapitel 23 § 4. Kan arvingerne ikke enes om at
dele boet selv, skal retten efter begæring be
skikke en »skiftesman« til at sørge for dette,
jfr. kapitel 23 § 5. Har boet været behandlet
af boutredningsman eller testamentsexekutör,
er denne uden særlig beskikkelse tillige skiftes
man, mdmindre han selv er arving i boet. Er
boet klar til at blive delt, indkalder skiftesman
nen arvingerne til et møde, hvor skiftesmannen
i første række skal forsøge at tilvejebringe
forlig mellem arvingerne, således at delingen
kan ske ved aftale mellem disse, jfr. kapitel 23
§ 8. Lykkes det ikke skiftesmannen at opnå
forlig, eller er ikke samtlige arvinger til stede,
foretages delingen og udlodningen af skiftes
mannen.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i udkastet
Til § 1
Til nr. 1 (§ 1, stk. 2)
Efter skiftelovens § 1 skal dødsfald anmeldes
- skriftlig eller mundtlig, jfr. § 3, stk. 1 - til
skifteretten på det sted, hvor afdøde opholdt sig
ved dødsfaldet. Boet skal derimod behandles af
skifteretten ved afdødes hjemting, jfr. forord
ning af 21. juni 1793 § 1 og den nedenfor un
der nr. 33 foreslåede regel i skiftelovens § 83.
Begravelse må ikke foretages, før der er fore
vist attest fra skifteretten om, at dødsfaldet er
anmeldt. Efter § 3 i lov nr. 162 af 18. april
1950 må ligbrænding heller ikke iværksættes,
før politiet - eller i visse større byer vedkom
mende begravelsesvæsen, jfr. justitsministeriets
cirkulære nr. 258 af 15. december 1965 - har
afgivet skriftlig attest om, at der ikke er noget
til hinder for ligbrændingen. Politiet eller be
gravelsesvæsenet skal inden udstedelsen af så
dan attest bl.a. påse, at dødsfaldet er anmeldt
til skifteretten.
Er dødsfaldet indtruffet, medens afdøde op
holdt sig uden for den retskreds, hvor han hav
de hjemting, og hvor hans bo derfor skal be
handles, skal skifteretten på dødsstedet omgå
ende videreanmelde dødsfaldet til skifteretten
ved afdødes hjemting.
Reglen om, at dødsfald altid skal anmeldes
til skifteretten på dødsstedet, som derefter skal
videreanmelde dødsfaldet til bopælsstedets skif
teret, medfører en række overflødige ekspedi
tioner, navnlig for skifteretter, i hvis område
der ligger hospitaler eller hvilehjem, som mod
tager et betydeligt antal patienter, der har bo
pæl i andre retskredse. For et hospital eller lig
nende institution vil det sædvanligvis være lige
så let at foretage anmeldelsen direkte til bo
pælsstedets skifteret. Det kan imidlertid fore
komme, at den, som foretager anmeldelsen,
ikke kender afdødes bopæl, og da det i andre
tilfælde kan være påkrævet, at anmelderen
straks kan aflevere f.eks. rede penge, som af
døde var i besiddelse af, eller at den til begra
velsens gennemførelse nødvendige skifteretsat

test hurtigt fremskaffes, bør anmelderen dog
kunne anmelde dødsfaldet såvel til skifteretten
på det sted, hvor afdøde opholdt sig ved døds
faldet, som til skifteretten ved afdødes hjem
ting. Sker anmeldelsen ved brev til bopælsste
dets skifteret, må denne efter § 1, stk. 1, straks
fremsende attest for, at anmeldelse er sket, så
ledes at begravelsen kan foregå.
Faren for, at der indledes skiftebehandling
ved to skifteretter, som hver for sig har mod
taget dokumenteret anmeldelse om dødsfaldet
og hver for sig antager, at afdøde havde hjem
ting i retskredsen, må anses for meget ringe.
Dobbeltbehandlingen vil senest blive opdaget,
når arvingerne modtager indkaldelse fra to skif
teretter.
Efter justitsministeriets cirkulærer nr. 160 af
28. oktober 1924 og nr. 174 af 15. oktober
1956 skal skifteretten indberette samtlige an
meldte dødsfald til folkeregistret i den kommu
ne, hvor afdøde er eller må antages at være
registreret, senest 3 dage efter anmeldelsen.
Ifølge justitsministeriets utrykte skrivelse af
6. april 1927 skal anmeldelsen til folkeregistret
foretages af den skifteret, som modtager an
meldelsen, og ikke af den skifteret, hvortil døds
faldet eventuelt videreanmeldes. Efter § 1 i lov
nr. 225 af 31. maj 1968 om anmeldelse af
fødsler og dødsfald skal dødsfald endvidere
anmeldes til folkekirkens ministerialbøger. Ud
kastets regler nødvendiggør ikke nogen ændring
i disse bestemmelser.
Skiftelovens §§ 1-3 gælder ikke i de sønder
jyske landsdele, jfr. lov nr. 260 af 28. juni 1920
§ 24. Ved § 4 i lov nr. 258 af samme dato er
de tyske bestemmelser om borgerlige personre
gistre opretholdt i disse landsdele. Nærmere reg
ler om førelsen af de borgerlige personregistre
i de sønderjyske landsdele er fastsat i bekendt
gørelse nr. 375 af 22. december 1961. Efter
bekendtgørelsens kapitel III skal ethvert døds
fald senest den følgende søgnedag anmeldes for
personregisterføreren i det registreringsdistrikt,
i hvilket dødsfaldet har fundet sted. Når et
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dødsfald anmeldes til personregisterføreren,
skal denne uden betaling meddele attest derom.
Ingen præst må foretage jordpåkastelse eller
anden begravelsesceremoni uden forud at have
ladet sig forevise sådan attest, jfr. § 4, stk. 3, i
lov nr. 258 af 28. juni 1920. Personregister
føreren skal endvidere uden ophold give skifte
retten på dødsstedet meddelelse om ethvert til
ham anmeldt dødsfald. Eggert Oppermann har
i Fuldmægtigen 1968.101 ff gjort sig til tals
mand for, at reglerne i skiftelovens §§ 1-3 ind
føres også i de sønderjyske landsdele, idet det
undertiden er sket, at personregisterføreren har
glemt at give skifteretten meddelelse. Også hen
synet til retsenhed kunne tale for at indføre
skiftelovens regler i disse landsdele.
I betænkning nr. 649/1972 fremsættes for
slag om indførelse af en borgerlig personregi
strering, hvorved pligten til at anmelde dødsfald
til skifteretten tænkes at bortfalde, måske i
1978 eller 1979. Skifteiovsudvalget har på fore
spørgsel fra justitsministeriet afgivet en udtalel
se om dette spørgsmål, jfr. bilag 5.

Til nr. 2 (§ 2)
Bestemmelsen svarer med sproglige ændrin
ger til den gældende bestemmelse. Det heri inde
holdte bødemaksimum på 200 kr. er bortfaldet
ved § 6, stk. 1, i lov nr. 127 af 15. april 1930
om ikrafttræden af borgerlig straffelov, jfr. lov
bekendtgørelse nr. 277 af 30. juni 1965. Be
stemmelsen omfatter ligesom den gældende be
stemmelse såvel den person, der ikke opfylder
sin anmeldelsespligt efter § 1, som den præst,
der foretager jordpåkastelse eller anden begra
velsesceremoni uden forud at have ladet sig
forevise skifterettens attest om, at dødsfaldet er
anmeldt.
Til nr. 3 (§ 3, stk. 1)
Anmeldelsen af et dødsfald bør indeholde så
danne oplysninger om afdøde, at dennes identi
tet kan fastslås, herunder bl.a. afdødes fulde
navn, personnummer, stilling og bopæl eller
opholdssted. I praksis har det undertiden vist
sig, at de oplysninger, som skifteretten har
modtaget, ikke har været korrekte, idet f.eks.
afdødes navn er urigtigt stavet eller et fornavn
er udeladt.1) Dette kan bl.a. medføre, at et af
afdøde oprettet testamente ikke eller dog først
under skiftet kommer frem, fordi forespørgslen

9 Jfr. Bruun Nielsen i UfR 1972 B. 213.
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til centralregistret om oprettelse af testamente,
jfr. udkastets § 1, nr. 4 (§4, stk. 2), ikke har in
deholdt de rigtige oplysninger. Udvalget fore
slår derfor en regel om, at der ved anmeldelsen
af dødsfaldet så vidt muligt skal forevises at
test, hvoraf afdødes fulde navn og personnum
mer fremgår. Da også afdødes ægtefælles data
skal benyttes ved forespørgsel til centralregiste
ret for testamenter og ved indberetninger til
skattevæsenet, foreslås det, at også en eventuel
ægtefælles navn og personnummer så vidt mu
ligt skal dokumenteres. Det er kun »så vidt
muligt«, attester skal forevises. Er attesterne
ikke tilgængelige for den, som foretager an
meldelsen, kan han opfylde anmeldelsespligten
uden at fremvise sådanne attester.
Fejl med hensyn til fremskaffelse af testa
menter kan også forekomme ved, at der ved
oprettelsen af testamentet ikke er givet de rig
tige oplysninger om testators navn eller fød
selsdato. Der kunne derfor være grund til at
overveje indførelse af en regel om, at testator
ved oprettelse af testamentariske dispositioner
for notarer bør fremvise personnummerbevis
eller dåbsattest (fødselsattest). Udvalget har
ikke formuleret noget forslag herom, da notar
forretninger ligger uden for udvalgets arbejds
område.
Til nr. 4 (§§ 4 og 5)
Bestemmelserne afløser §§ 14 og 16, stk. 2,
2. pkt., første led, og § 71, jfr. § 5, litra b, 2.
led.

Til § 4
Stk. 1 giver skifteretten en udtrykkelig hjem
mel til, allerede før det er afgjort, om boet skal
tages under offentlig behandling eller kan udle
veres til privat skifte, at træffe foranstaltnin
ger, som ikke kan opsættes, f.eks angående vi
dereførelse af afdødes virksomhed. En sådan
beføjelse antages allerede nu at tilkomme skifte
retten ud fra forholdets natur, jfr. herved Harbou s. 33 f og Munch-Petersen s. 237. Det er
en selvfølge, at skifteretten må tage hensyn til,
om de fornødne midler til dækning af udgif
terne ved de iværksatte foranstaltninger kan an
tages at være til stede i boet. Det er ikke som
i den gældende lovs § 16, stk. 2, 2. pkt., om
foranstaltninger efter begyndelsen af offentligt
skifte påbudt, at skifteretten inden sin beslut
ning skal forhandle med arvingerne; men hvis
tiden tillader det, kan og bør skifteretten råd
føre sig med arvingerne eller efter omstændig

hederne med hoved kreditorerne, dersom boet
ikke kan antages at være solvent. Angående
beslutninger, som træffes efter at boet er taget
under offentlig skiftebehandling, men inden an
meldelsesfristens udløb, henvises til udkastets
§ 1, nr. 13.
Også bestemmelsen om, at den skifteret, der
skal behandle boet, om nødvendigt skal sikre
aktivernes tilstedeværelse, er i overensstem
melse med gældende praksis, jfr. også forudsæt
ningen i skiftelovens § 3, stk. 2. Det samme
gælder bestemmelsen i 2. pkt. om, at også skif
teretten på det sted, hvor aktiverne befinder sig,
kan iværksætte sikring af aktiverne. Skifteret
ten antages i visse tilfælde at være både beret
tiget og forpligtet til ex officio at tage vare
på aktiver, som befinder sig inden for dens om
råde, uanset om disse aktiver tilhører et bo,
der skal behandles af en anden skifteret. Dette
gælder i hvert fald i tilfælde, hvor dødsfaldet
er sket i den pågældende retskreds, jfr. UfR
1918.473, eller hvor afdøde var udlænding, og
hans bo ikke skal behandles her i landet, jfr.
Deuntzer s. 31 ff. Særlig påkrævet er det, at
kontante penge og sparekassebøger m.m. kan
afleveres til skifteretten, hvis afdøde på døds
faldets tidspunkt ikke befandt sig på sit hjem
sted eller ikke boede hos slægtninge eller andre,
hvem opbevaringen af sådanne aktiver kan
overlades.
Stk. 2, 1. pkt., omhandler den næste vigtige
opgave, som påhviler skifteretten, nemlig at
skaffe oplyst, hvem der er arvinger i boet. Selv
om boet er insolvent, skal arvingerne dog tage
stilling til, om de alligevel vil begære privat
skifte og således overtage gældsansvaret. I nogle
tilfælde vil de fornødne oplysninger om arvin
gerne blive afgivet til skifteretten sammen med
dødsanmeldelsen. Ofte angiver denne dog kun
en eller nogle af arvingerne. Vedkommende
indkaldes da til møde i skifteretten og vil sæd
vanligvis kunne give oplysning om de øvrige
arvingers navne og adresser samt deres slægts
skab med afdøde. Undertiden vil der dog være
en eller flere medarvinger, som den mødende
arving ikke har kontakt med, og hvis opholds
sted er ham ubekendt, og i enkelte tilfælde
kender de, hos hvem afdøde havde til huse,
intet til hans familieforhold. Skifteretten må
da ved afhøringer af andre, som kan antages
at vide besked, eller ved forespørgsel til folke
registeret eller eventuelt politiets eftersøgnings
tjeneste søge at finde frem til arvingernes
adresser.

I den gældende lov findes bestemmelserne
om skifterettens undersøgelsespligt dels i § 14,
1. pkt., som direkte gælder tiden efter boets
overtagelse til offentligt skifte, og i § 71, hvor
efter arvinger, som ønsker at overtage boet til
privat skifte, skal forelægge skifteretten de op
lysninger, som den måtte anse fornødne, lige
som skifteretten kan afhøre personer, som ar
vingerne »fremstiller«. I retspraksis er det fast
slået, at skifteretten kan pådrage sig erstatnings
ansvar 2) ved ikke at træffe rimelige foranstalt
ninger til at finde arvingers opholdssted, jfr.
UfR 1961.656 og 1964.109 H og artikler i Fuld
mægtigen 1961.126 og 142, Harbou i UfR
1962 B.62 ff og 1970 B.215, Spleth i UfR 1964
B.250 ff og Gomard i Skifteret s. 8 med note
12 og i Tillæg til Skifteloven s. 29 ff.
Udvalget har fundet det naturligt, at bestem
melsen om skifterettens pligt til at efterspore
arvingerne placeres i det indledende kapitel i
skifteloven. Den foreslåede bestemmelse er,
som det fremgår af det anførte, i overensstem
melse med gældende ret. Skifteretten kan, navn
lig når arvingerne ønsker boet udlagt til privat
skifte, pålægge dem at fremskaffe oplysninger;
men skifteretten har et selvstændigt ansvar for
undersøgelsen.
Efter justitsministeriets cirkulærer nr. 146 af
30. juni 1932 og nr. 236 af 12. august 1942
bør der til brug ved behandlingen af dødsboer
indhentes oplysning fra centralkartoteket for
testamenter i alle tilfælde, hvor der kan være
mulighed for, at afdøde har oprettet testamente
for en dansk notar efter kartotekets oprettelse
den 1. juli 1932. Efter udkastets stk. 2, 2. pkt.,
skal skifteretten altid indhente oplysning fra
central registret for testamenter, medmindre af
døde ikke kan have oprettet testamente, f.eks.
fordi han ikke havde opnået testationsalderen,
jfr. arvelovens § 39. Boet må efter udkastets
stk. 2, 3. pkt., ikke udleveres til privat skifte
eller til hensidden i uskiftet bo, før der forelig
ger oplysning fra centralregistret. Eksekutor må
heller ikke udnævnes, inden sådan oplysning
foreligger.
Til stk. 3. At også arvingerne ifølge udkastet
kan afhøres efter de regler, som gælder om
vidner, betyder, at de har pligt til at udtale sig,
og at skifteretten, dersom arvingen nægter at
opfylde denne pligt, kan anvende samme tvangs2) Angående spørgsmålet, hvem erstatningsam
svaret rammer, henvises til bemærkningerne til ud
kastets § 2, nr. 7.
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midler som over for vidner, jfr. retsplejelovens
§ 178, ligesom usandfærdig forklaring kan
straffes efter reglerne om falsk forklaring for
retten, jfr. straffelovens § 158.
Til stk. 4. Fører skifterettens undersøgelser
til det resultat, at det er tvivlsomt, om en af de
muligt arveberettigede er i live, og om han har
overlevet arveladeren, skal der som hovedregel
ikke afsættes arv til ham, jfr. § 25, stk. 1, i lov
nr. 397 af 12. juli 1946 om borteblevne. Boet
må da behandles og deles uden hensyn til den
borteblevne arving. Efter loven om borteblevne
§ 25, stk. 4, kan skifteretten dog, såfremt der er
nogen sandsynlighed for, at arvingen har over
levet arveladeren, og såfremt særlige forhold
taler derfor, bestemme, at hans arvepart fore
løbig indsættes i overformynderiet som tilhø
rende boet i indtil 1 år, medens de fornødne
undersøgelser foretages. Om boet kan udleve
res (de øvrige) arvinger til privat skifte, når
der er en bortebleven, eventuel arving, afgøres
efter reglen i udkastets § 1, nr. 32 (§ 73).

Til § 5
Til stk. 1. Efter den gældende bestemmelse
i § 14, sidste pkt., skal skifteretten sørge for, at
der i overensstemmelse med reglerne i forord
ningen af 11. september 1839 § 6, jfr. § 7,
beskikkes værger for fraværende arvinger, hvis
opholdssted ikke kendes, eller som er så langt
borte, at boets videre behandling ikke findes
at burde udsættes, indtil deres bestemmelse kan
indhentes, for så vidt ingen fuldmægtig giver
møde for dem. Skiftelovens § 14 er opretholdt
ved myndighedslovens § 62.
Forordningen af 11. september 1839 er op
hævet ved § 33 i lov om borteblevne. Efter
denne lovs § 1 beskikkes der om fornødent en
værge for en bortebleven. For værgemålet gæl
der myndighedslovgivningens regler om særlige
værgemål. Heraf følger bl.a., at værgemålet er
undergivet overøvrighedens tilsyn, hvilket også
uden særlig bestemmelse herom måtte være
klart. Bestemmelsen i lov om borteblevne har
et snævrere indhold end bestemmelsen i skifte
lovens § 14. En person er kun bortebleven,
dersom der - oftest fordi hans opholdssted gen
nem længere tid har været ukendt - er grund
til virkelig tvivl om, at han endnu er i live.
Udkastets bestemmelse omfatter alle fravæ
rende arvinger, som ikke har udpeget en be
fuldmægtiget, og hvis erklæring ikke kan ind
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hentes. Det sidste kan skyldes, at arvingens op
holdssted ikke kendes, uden at der dog er en
sådan tvivl om, at han har overlevet arvelade
ren, at der kan bortses fra hans arveret, jfr. §
4, stk. 4. Arvingen kan imidlertid også opholde
sig på et sted, hvor der ikke er regelmæssig
postforbindelse.
Bestemmelsen i 2. pkt. om beskikkelse af
værge for umyndige arvinger svarer til den
gældende bestemmelse i § 14, 3. pkt. I udkastet
er dog også nævnt det tilfælde, at den faste
værges interesser kan komme i strid med den
umyndiges, jfr. myndighedslovens § 58. Dette
vil i almindelighed være tilfældet, hvor også
værgen er arving i boet, jfr. justitsministeriets
skrivelse nr. 143 af 3. oktober 1930.
Værgemål efter 1. og 2. pkt. er undergivet
reglerne i myndighedsloven, jfr. dennes § 59.
Til stk. 2. Bestemmelsen svarer for så vidt
angår umyndiggjorte arvinger til den gældende
lovs § 5, litra b, andet led, som dog direkte kun
angår udlevering af boet til privat skifte. Så
meget desto mere bør skifterettens godkendelse
af værgens og ægtefællens dispositioner under
offentligt skifte være ufornøden, jfr. også lov nr.
56 af 18. marts 1925 om ægteskabets retsvirk
ninger § 52.
§ 3 i lov nr. 397 af 12. juli 1946 om borte
blevne bestemmer i lighed med § 52 i lov om
ægteskabets retsvirkninger, at dersom den borte
blevne er gift, og ægtefællen er myndig, besty
res den borteblevnes bodel af ægtefællen og
værgen i forening uden pupilautoriteternes (skif
terettens og overøvrighedens) tilsyn. Reglen er
anvendelig også på skifte.
Da bestemmelsen i udkastets stk. 2 bl.a. er
begrundet i, at ægtefællen som følge af for
muefællesskabet mellem ægtefæller er person
lig interesseret i, at også den del af fællesfor
muen, som er undergivet den umyndiggjorte
eller fraværende ægtefælles rådighed (hans bo
del), bliver så stor som mulig, er bestemmelsen
uanvendelig, såfremt arven i boet enten i hen
hold til testamente eller ægtepagt vil blive den
umyndiggjorte eller fraværende arvings særeje.
Kommer ægteskabsudvalget til det resultat, at
reglen i § 52 i lov om ægteskabets retsvirknin
ger bør opretholdes, vil det dog være rimeligt at
overveje, om bestemmelsen ikke bør udvides til
at gælde også i særejesituationerne. Bestemmel
sen forudsætter, at ægtefællen og værgen ikke
er samme person; men der er ikke noget til hin
der for, at ny værge beskikkes, når anvendelse
af reglen bliver aktuel.

Til nr. 5 (ophævelse af §§ 5 og 6)
Efter den gældende bestemmelse i ÿ 5 skal
et bo som hovedregel tages under behandling
af skifteretten, såfremt én eller flere arvinger
er umyndige eller fraværende. Udvalget fore
slår derimod, at også sådanne boer under visse
betingelser skal kunne udleveres til privat skif
te, jfr. udkastets § 1, nr. 32 (§§ 73 og 75).
Bestemmelsen i den gældende lovs § 6 afløses
af bestemmelserne i udkastets § 1, nr. 8 (§ 11,
stk. 2) og nr. 32 (§ 74).

Til nr. 6 (§ 7)
Bestemmelsen giver en kort oversigt over
de måder, hvorpå behandling af et dødsbo kan
foretages eller undgås. Udleveres et bo til den
efterlevende ægtefælle til hensidden i uskiftet bo
med livsarvingerne efter reglerne i arvelovens
kapitel 3, eller udleveres boet til ægtefællen i
henhold til skiftelovens § 57, fordi der intet vil
være at udlodde til arvingerne, eller udlægges
boet til dækning af begravelsesomkostninger
eller som intet ejende, jfr. § 10, finder der in
gen egentlig skiftebehandling sted. I alle andre
tilfælde skal boet skiftes enten privat af arvin
gerne, jfr. § 1, nr. 32, eller offentligt og i så
fald enten af skifteretten eller en af denne ud
nævnt eksekutor, jfr. udkastets § 1, nr. 8.
Bestemmelsen i den gældende lovs § 7 afløses
af bestemmelsen i udkastets § 1, nr. 32 (§ 72,
stk. 1).
Til nr. 7 (§ 10)
A. Henved 30 pct. af alle dødsboer sluttes
uden skiftebehandling, enten fordi afdøde intet
har efterladt sig eller ved udlæg til den, der
bekoster begravelsen, jfr. tabellen bilag 1. Den
noget faldende procentvise andel fra 1960 (36,8
pct. af alle dødsboer) til 1971 (27,8 pct.) skyldes
formentlig dels, at velstandsstigningen har med
ført, at flere boer nu end tidligere indeholder
aktiver, hvis værdi overstiger begravelsesom
kostningerne, dels at den stigende udbredelse
af ligbrænding og fællesgrave reducerer begra
velsesomkostningerne, og endelig at nogle boer,
der tidligere udlagdes for begravelsesomkost
ningerne, nu udlægges en efterlevende ægtefælle
i medfør af skiftelovens §§ 57 og 62 b, stk. 2.
Skifteloven indeholder i § 10, stk. 2, en sær
lig regel om boer under 400 kr. Denne regel
har på grund af prisudviklingen forlængst mi
stet al praktisk betydning og foreslås ophævet,
jfr. nedenfor under B.

En del boer sluttes i praksis uden skiftebe
handling som »intet ejende«, fordi de ikke inde
holder nogen aktiver, der kan gøres til genstand
for skifte. Udvalget foreslår at optage en ud
trykkelig regel herom i skifteloven (udkastets
§ 10, stk. 1), der knæsætter den hidtidige prak
sis, jfr. nedenfor under C. Reglen i skiftelovens
§ 10, stk. 1, om udlæg til dækning for begravel
sesomkostninger foreslås i alt væsentligt opret
holdt uændret (udkastets § 10, stk. 2), jfr. ne
denfor under D. Bestemmelserne i udkastets
§ 10, stk. 1 og 2, foreslås dog suppleret med en
regel om, at aktiver, som ikke medgår til dæk
ning af begravelsesudgifter, men som er af
ringe værdi, i visse tilfælde kan udlægges til
den eller dem, som bekoster eller vil bekoste
begravelsen, til afdødes efterladte eller til stats
kassen (udkastets § 10, stk. 3), jfr. nedenfor
under E. Undertiden er der blevet udtalt øn
ske om en videregående adgang til at slutte
småboer uden egentlig skiftebehandling. Ud
valget har overvejet indførelsen af regler om »et
udvidet begravelsesudlæg« eller en moderniseret
regel svarende til skiftelovens § 10, stk. 2, men
har ikke ment at burde stille forslag herom,
jfr. nedenfor under F.
B. Efter skiftelovens § 10, stk. 2, finder der
ingen offentlig skiftebehandling sted, hvis skif
teretten ifølge de ved dødsanmeldelsen forelig
gende oplysninger skønner, at boets formue
er mindre end 400 kr., og at gælden ikke over
stiger dette beløb, og der er én eller flere myn
dige arvinger, som sammen med værgerne på de
umyndige arvingers vegne straks erklærer at
ville vedgå arv og gæld. Bestemmelsen må for
stås således, at den kun kan anvendes hvis
passiverne ikke overstiger aktiverne, jfr.
Deuntzer s. 541.
På grund af prisudviklingen og den faste vær
digrænse er bestemmelsen nu uden praktisk be
tydning og foreslås derfor ophævet. Der er ikke
behov for en bestemmelse som § 10, stk. 2, med en passende forhøjet beløbsgrænse - ved
siden af de regler om udvidet adgang til privat
skifte, som er foreslået i udkastets § 1, nr. 32,
jfr. nærmere nedenfor under F.

C. Uden udtrykkelig hjemmel i skifteloven
har der udviklet sig en praksis, hvorefter boer,
der kun omfatter f.eks. gangklæder eller ind
bogenstande uden nævneværdig økonomisk vær
di og et ubetydeligt kontantbeløb, sluttes ved,
at den afdødes pårørende, som giver møde i
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skifteretten, erklærer, at afdøde intet har efter
ladt sig til genstand for skifte, eller ved en
erklæring af dette indhold fra en institution,
hvor afdøde havde varigt ophold. Er afdøde et
barn, således at det på forhånd kan skønnes, at
der intet efterlades, berigtiges skiftet ofte ved,
at forældrene afgiver en skriftlig erklæring til
skifteretten om, at afdøde intet efterlader sig.
Dette noteres i skiftesaglisten, og boet anses
hermed som sluttet, jfr. herved kildeskattelo
vens § 14, stk. 9.
Udvalget foreslår, at der indføjes en udtryk
kelig bestemmelse om adgangen til at slutte et
bo uden offentlig skiftebehandling, når afdøde
intet efterlader sig, som kan gøres til genstand
for skifte, jfr. udkastets § 10, stk. 1.
Fremsætter arvingerne i et tilfælde, hvor af
døde intet efterlader sig til genstand for skifte,
undtagelsesvis ønske om udlevering af boet til
privat skifte, bør en sådan begæring imødekom
mes. Arvingerne kan ønske at dele afdødes ef
terladte ting, selvom de ikke har økonomisk
værdi, eller at afvikle hans gæld gennem et pri
vat skifte.

D. Efter skiftelovens § 10, stk. 1, kan skifte
retten, når det må antages, at der i et dødsbo
ikke findes midler til dækning af andre udgifter
end begravelsesudgifterne, straks udlægge, hvad
der findes i boet, til den, som har bekostet eller
vil bekoste begravelsen3).
Begravelsesudgifterne omfatter efter praksis
foruden omkostningerne ved selve begravelsen,
f.eks. udgifter til kiste, ligklæder og gravsted,
også sædvanlige og rimelige udgifter til en
sammenkomst med følget og udgifter til indkøb
af gravsten og istandsættelse af gravsted samt
efter omstændighederne udgifter til gravstedets
vedligeholdelse.
Aktiverne i boer, der udlægges til dækning af
begravelsesudgifterne, er i almindelighed be
gravelseshjælp fra sygekasse (for tiden 1.050 kr.,
jfr. bekendtgørelse nr. 400 af 29. august 1972)
samt eventuelt fra hjælpekasse og fagforening,
mindre kontantbeløb, mindre indeståender i
bank eller sparekasse, uhævet folke- eller inva-

3) Bestemmelsen fandtes ikke i det oprindelige
udkast til skiftelov, men blev foreslået af folke
tingsudvalget for »af praktiske hensyn at give
skifteretten myndighed til allerede ved dødsanmel
delsen at kunne udlægge boet til den, som besørger
begravelsen«, jfr. Rigsdagstidende 1873-74, tillæg
B, sp. 475 og om praksis før skifteloven Schlegel
s. 255-257.
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lidepension samt indbo og andre løsøregenstan
de. Også andre aktiver kan imidlertid udlægges
efter § 10, stk. 1, jfr. bl.a. UfR 1964.766 (an
del i fast ejendom) 4).
Udlægget sker til »den, som har bekostet
eller vil bekoste begravelsen«, og bestemmelsen
i § 10, stk. 1, er ikke til hinder for, at boet ud
lægges til flere personer i forening. Udlæg kan
ikke alene ske til en efterlevende ægtefælle,
børn eller andre medlemmer af familiekredsen,
men også f.eks. til en nabo, en husbestyrerinde,
en bedemand, en institution, hvor afdøde har
haft ophold, eller - som i UfR 1954.343 - til
kommunen.
Virkningen af udlægget er, at den, der får
boet udlagt, overtager og får rådighed over de
aktiver, som er oplyst for skifteretten, og som
omfattes af udlægget.
Bortset fra de begravelsesudgifter, som den,
der får boet udlagt, er personligt ansvarlig for,
pådrager vedkommende sig ikke noget ansvar
for afdødes personlige gæld. Særlig sikrede ret
tigheder som f.eks. ejendomsforbehold og un
derpant i afdødes ting bevarer deres gyldighed
i forhold til den, der får boet udlagt.
Boer, der sluttes som intet ejende eller ud
lægges til dækning af begravelsesudgifterne, kan
ikke forlange afsluttende ansættelse af alminde
lig og særlig indkomst for mellemperioden,
jfr. kildeskattelovens § 14, stk. 9, og skattevæ
senet kan ikke gøre noget krav gældende hver
ken mod boet eller mod den, der har fået ak
tiverne udlagt. Efterlader afdøde sig en ægte
fælle, der var sambeskattet med ham, kan
ægtefællen derimod forlange afsluttende ansæt
telse og tilbagebetaling uden om boet af det
beløb, der er betalt for meget (overskydende
skat), hvis dette er på mindst 500 kr. Eventuel
overskydende skat for det indkomstår, der lig
ger forud for dødsfaldet, udbetales ligeledes
til længstlevende uden om det sluttede bo. Den
efterlevende ægtefælle har denne fortrinsstilling,
selv om en anden undtagelsesvis har fået boet
udlagt til dækning af begravelsesudgifterne.
Reglerne om udlæg til dækning for begra
velsesomkostninger har gjort god fyldest i skif
teretternes praksis og foreslås ikke ændret, jfr.
udkastets § 10, stk. 2. Spørgsmålet om en ud
videlse af adgangen til en summarisk skiftebe
handling er omtalt under E og F.
E. Overstiger værdien af boets aktiver begra
velsesudgifterne, kan begravelsesudlæg ikke fin4) Jfr. Bruun Nielsen i UfR 1972 B. 212 f.

de sted. Er de overskydende aktiver imidlertid
af så ringe værdi, at de ikke vil kunne dække
omkostningerne ved en bobehandling, herunder
udgifter til proklama m.v., vil en offentlig
skiftebehandling dog ikke tjene noget fornuftigt
formål. Udvalget stiller derfor forslag om, at
skifteretten skal kunne udlægge sådanne over
skydende aktiver af ringe værdi til den eller
dem, som bekoster eller vil bekoste begravelsen,
til afdødes efterladte, herunder efter omstændig
hederne den, der samlevede med afdøde, eller
til statskassen (udkastets § 10, stk. 3), jfr. den
ovenfor s. 23-24 omtalte bestemmelse i den nor
ske skiftelovs § 88, hvorefter boer, hvis midler
er utilstrækkelige til at dække skifteomkostnin
gerne, ikke tages under offentlig behandling,
medmindre der stilles sikkerhed for omkostnin
gerne. Den foreslåede bestemmelse finder ikke
alene anvendelse i tilfælde, hvor værdien af de
overskydende aktiver ikke vil kunne dække om
kostningerne ved en bobehandling, men også
i tilfælde, hvor værdien af aktiverne står i
åbenbart misforhold til omfanget af det arbejde,
som en bobehandling vil kræve.
Skifteretten er efter forslaget frit stillet med
hensyn til, om den vil udlægge de overskydende
aktiver til den eller dem, som bekoster eller vil
bekoste begravelsen, til afdødes efterladte, der
som disse ikke bekoster begravelsen, eller til
statskassen. Udlæg til statskassen vil navnlig
komme på tale, hvor afdøde ikke efterlader sig
nærstående personer.
F. Udvalget har overvejet, hvorvidt de ar
bejdsledelser, som er forbundet med udlæg til
dækning af begravelsesomkostninger, ville kun
ne opnås også for boer, som indeholder noget
mere end, hvad der medgår til dækning af
begravelsesomkostninger og omkostninger ved
en eventuel bobehandling. Fordelingen mellem
arvingerne af indbo og måske nogle få tusind
kroner på en sparekassekonto kræver som of
test ikke offentlige myndigheders mellem
komst. Enkelte skifteretter udlægger i praksis
boer »for begravelsen«, selv om formuen over
stiger de sandsynlige begravelsesomkostninger
med måske et par tusind kroner.
En regel om udlæg af småboer til en enkelt
eller nogle få arvinger måtte formentlig bestem
me, at et eventuelt overskud ud over begravel
sesudgifterne skulle tilfalde afdødes kreditorer
eller fordeles mellem alle arvinger. En prak
tisk ordning til sikring heraf har imidlertid ikke
vist sig mulig. Af hensyn til spørgsmålets be
3

tydning finder udvalget dog at burde redegøre
for sine overvejelser.
Arbejdsbesparelser ville navnlig blive opnået
i de tilfælde, hvor boet ellers skal behandles
som offentligt bo af skifteretten. Dette vil efter
gældende ret og praksis især være tilfældet,
hvor en eller flere arvinger er umyndige eller
fraværende. Efter udkastets § 1, nr. 32, kan pri
vat skifte imidlertid også gennemføres, hvor
der er umyndige eller fraværende arvinger i
boet. Såfremt forslaget gennemføres vil for
mentlig langt de fleste mindre boer med umyn
dige arvinger blive overtaget til privat skifte,
da der kun i de færreste tilfælde er grund til
at frygte for tab på grund af det med privat
skifte forbundne gældsansvar. Privat skifte kræ
ver, at der tilvejebringes erklæring fra samtlige
arvinger eller deres værger om overtagelsen af
boet, og der skal indgives § 14-opgørelse og bo
opgørelse til brug for skattemyndighederne, jfr.
kildeskattelovens § 14, stk. 3, og arveafgiftslo
vens § 26, stk. 1. I småboer vil boopgørelsen
ofte blive udarbejdet under henvisning til op
gørelsen pr. dødsdagen (§ 14-opgørelsen), så
ledes at dødsdagen vælges som skæringsdag i
den endelige boopgørelse. I mange tilfælde kan
opgørelsen udfærdiges af skifteretten som rets
hjælp, jfr. retsplejelovens § 14, stk. 3 5). Denne
opgørelse er i små boer i almindelighed ganske
enkel, og udfærdigelsen koster ikke en trænet
medarbejder i skifteretten noget stort arbejde.
I et insolvent bo, der skiftes offentligt, dækkes begravelsesudgifter forud for anden gæld,
jfr. konkurslovens § 31, litra a. Der er derfor
ingen betænkelighed ved at udlægge et bo til
dækning for begravelsesudgifter, når disse fuldt
ud svarer til boets aktiver. Overstiger disses
værdi derimod begravelsesudgifterne, ville afdø
des kreditorer blive ringere stillet ved udlæg
uden skiftebehandling end ved skifte, dersom
de ikke enten sikres fortrinsret til den oversky
dende del af boets aktiver eller får arvingerne
(arvingen) som debitorer i afdødes sted. Det
ville ikke være rimeligt og stride mod hidtidig
dansk skiftelovgivning, om arvinger uden egen
medvirken kunne pådrage sig ubegrænset an-

5) Bestemmelsen, der har fået sin nuværende af
fattelse ved lov nr. 253 af 4. juni 1969 § 1, nr. 1,
nævner ikke udtrykkelig kildeskatteloven, men det
fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det
ikke har været meningen med bestemmelsen ud
tømmende at angive, i hvilket omfang skifteret
terne bør yde vejledning (Folketingstidende 1968—
69, tillæg A, sp. 2895).
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svar for afdødes gæld. Et personligt gælds
ansvar kunne kun tænkes pålagt den eller de ar
vinger, der fremsætter anmodning om at få
boet udlagt. Såfremt adgangen til udlæg uden
skifte blev begrænset til boer af ringe værdi,
ville dette dog næppe komme afgørende i strid
med kreditorernes interesser. Kreditorerne må
jo også efter den hidtil gældende ordning finde
sig i, at en enearving overtager et bo til privat
skifte.
Den arving, som ved udlægget var blevet på
ført et personligt ansvar for hele gælden, ville
imidlertid komme i en vanskelig stilling, så
fremt boet som følge af ukendte gældsposter
viste sig at være insolvent. Dette ville dog kun
ret sjældent ske, også fordi den arving, som be
gærer boet udlagt, ofte vil kende afdødes for
hold og naturligvis ved boets udlevering af skif
teretten måtte gøres bekendt med gældsanvaret.
Arvingens vanskeligheder kan ikke afhjælpes på
en tilfredsstillende måde ved at begrænse hans
ansvar for afdødes gæld til værdien af de ud
lagte aktiver. En sådan regel ville overlade det
til udlægsmodtagerens forgodtbefindende eller
tilfældet, hvilke gældsposter der blev fyldest
gjort. En noget bedre løsning ville opnås ved at
give udlægsmodtageren adgang til at frigøre sig
for ansvaret for afdødes gæld ved at tilbage
levere de udlagte aktiver, som skal være opført
i skifteprotokollen, eller deres værdi til skifte
retten, sml. herved den foreslåede regel i ud
kastets § 1, nr. 32 (§ 77, stk. 2).
En medarving, som ikke modtog sin andel af
et solvent bo, ville ved henvendelse til skifteret
ten kunne få opgivet, hvilke aktiver der var
udlagt, og han ville da være i stand til om for
nødent ved sagsanlæg at gøre sit krav gældende
mod den arving, til hvem udlæg var sket. Så
danne situationer ville formentlig kun sjældent
opstå. Selv om disse tilfælde næppe ville fore
komme ofte, og selv om det kun ville dreje sig
om beskedne værdier, må det dog anses som en
ikke uvæsentlig ulempe ved en regel om ud
videt begravelsesudlæg, at sådanne opgør mel
lem arvingerne ikke helt vil kunne undgås. En
sådan regel ville i øvrigt være i strid med dansk
rets tradition for sikring af de umyndiges for
muer.
En forudsætning for, at en ordning som den
skitserede kunne betyde en væsentlig lettelse
for såvel skifteretter som arvinger, er, at boerne
i skattemæssig henseende ville kunne henføres
under kildeskattelovens § 14, stk. 9. Efter den
ne bestemmelse, som gælder for begravelsesud
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læg, kan hverken skattemyndigheden eller boet
kræve afsluttende ansættelse af almindelig og
særlig indkomst for mellemperioden, og der
skal ikke indgives opgørelse efter lovens § 14,
stk. 3. Om ægtefællens særlige rettigheder hen
vises til bemærkningerne ovenfor s. 32. Prove
nutabet ved en sådan ordning måtte sættes i
forhold til den administrative lettelse hos skif
teretter og skattemyndigheder. I alt fald når
forskudsregistreringen bliver mere sikker, så
ledes at indkomstskatten i det væsentlige er en
deligt afgjort med betalingen af de forskellige
indkomstskattebeløb, jfr. kildeskattelovens §
14, stk. 16), ville der næppe være synderlig fi
skale betænkeligheder ved at lade kildeskattelo
vens § 14, stk. 9, også omfatte et »udvidet be
gravelsesudlæg«. Måske måtte ordningen dog
begrænses til boer efter personer, som ikke har
betalt B-skat.
Udvalget har udarbejdet et udkast til bestem
melser om udlæg af mindre boer uden skiftebe
handling. Udvalget kan som allerede nævnt ikke
anbefale, at disse bestemmelser søges gennem
ført. Bestemmelserne er alene gengivet i be
tænkningen for nærmere at belyse de lettelser
og vanskeligheder, som knytter sig til en even
tuel regel om adgang til et »udvidet begravelses
udlæg«.

»§ 10 a. Overstiger værdien af et dødsbos
aktiver ikke 12.000 kr., kan skifteretten straks
udlægge aktiverne til en eller flere arvinger,
som forpligter sig til at betale begravelsesudgif
terne og afdødes gæld samt, hvis der er andre
arvinger eller legatarer i boet, at udrede de pågældendes arveparter eller legater.
§ 10 b. Arvinger, som har fået udlagt ak
tiver i medfør af § 10 a, kan frigøre sig for
ansvaret for afdødes gæld ved inden 6 måneder
fra dødsfaldet at forlange boet taget under
offentlig behandling efter reglerne i kapitel 3,
såfremt de inden samme frist til skifteretten
afleverer de udlagte aktiver eller, hvis dette ikke
kan ske, et beløb svarende til aktivernes værdi.

Stk. 2. Har arvingerne inden tilbageleverin
gen af aktiverne betalt gældsposter, som påhvi
lede afdøde, godtgøres der dem ved boets ende
lige opgørelse en så stor del af det dertil an
vendte beløb, som ville være tilfaldet de pågæl
dende fordringshavere af boets midler, hvis be-

°) Jfr. betænkning nr. 638/1972 vedrørende for
bedring af kildeskatten s. 8 f.

talingerne ikke var sket, og beløbet havde været
i behold,
Stk. 3. Har de arvinger, til hvem udlæg er
sket, udredet arveparter eller legater til andre
arvinger eller legatarer, skal disse tilbagelevere
det modtagne eller dettes værdi. Boet kan ind
træde i kravet.
Stk. 4. Afgørelse om betalinger efter denne
paragraf træffes om fornødent af skifteretten
ved dom. Skifteretten kan mod eller uden sik
kerhed give henstand med betalingerne.«
Bemærkninger til § 10 a
I modsætning til den gældende bestem
melse i § 10, stk. 1, kunne udlæg i medfør af
udkastets § 10 a kun ske til arvinger. Bestem
melsen forudsættes anvendt i tilfælde, hvor
boets midler overstiger begravelsesud gifterne,
men værdien af boets aktiver på den anden side
ikke overstiger 12.000 kr. Denne beløbsgrænse
afhænger naturligvis af et skøn, og nogle af ud
valgets medlemmer ville finde det ubetænkeligt
at sætte grænsen noget højere, medens andre
ville foretrække et lavere beløb.
Skifteretten ville i særlige tilfælde, f.eks. hvis
andre arvinger har protesteret over for skifteret
ten, kunne nægte at tage en begæring om udle
vering i medfør af § 10 a til følge.
Bemærkninger til § 10 b
Det fremgår af stk. 1, at arvinger, som har
fået udlagt aktiver i medfør af § 10 a, altid ville
have mulighed for at frigøre sig for ansvaret
for afdødes gæld, hvis de inden 6 måneder fra
dødsfaldet forlangte offentligt skifte efter ka
pitel 3 og samtidig tilbageleverede de udlagte
aktiver eller, hvis disse f.eks. var forbrugt, et
beløb, som svarede til aktivernes værdi ved ud
lægget. Denne adgang til at lade boet overgå til
offentlig skiftebehandling ville navnlig have be
tydning i tilfælde, hvor det efterfølgende viste
sig, at afdødes gældsposter havde et større om
fang end forudset, eller der opstod uenighed
mellem flere arvinger, til hvem boet var udlagt,
om, hvorledes boets overskud skulle fordeles.
Hverken skifteretten eller de arvinger, der ikke
havde fået aktiver udlagt, ville efter udkastet
have adgang til at gennemtvinge offentlig skifte
behandling, når udlæg var sket. Denne ret
skulle alene tilkomme de arvinger, til hvem ud
læg var sket.
Har arvingerne, inden tilbageleveringen sker,
betalt gældsposter, som påhvilede afdøde, skulle
de efter stk. 2 i forbindelse med boets endelige
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opgørelse have godtgjort en så stor del af det
hertil anvendte beløb, som de pågældende for
dringshavere ville have modtaget fra boet, hvis
betalingerne ikke var sket, og beløbet havde væ
ret i behold. Et eventuelt overskydende tab
måtte således bæres af de pågældende udlægs
modtagere, ligesom disse selv ville komme til at
bære risikoen for, at de gældsposter, som de
betalte, virkelig påhvilede afdøde. Afgørelse om
betalinger skulle om fornødent træffes af skifte
retten ved dom, jfr. stk. 4.
Havde udlægsmodtagerne udredet arveparter
eller legater, skulle disse efter stk. 3 i tilfælde af
boets overgang til offentlig skiftebehandling til
bageleveres. Boet har efter udkastet adgang til
at indtræde i kravet.
Efter udkastets stk. 4 skulle afgørelse om be
talinger efter § 10 b om fornødent træffes ved
dom, som kunne tvangsfuldbyrdes efter almin
delige regler, jfr. retsplejelovens § 478, stk. 1,
nr. 1. Skifteretten ville have adgang til at give
henstand med betalinger efter § 10 b - mod
eller uden sikkerhed.
Til nr. 8
Den gældende lovs §11 henviser om frem
gangsmåden ved udlevering af et bo til privat
skifte til reglerne i kapitel 7. Paragraffen blev
medtaget i loven, fordi det landstingsudvalg,
der behandlede lovforslaget i rigsdagssamlingen
1872-73, frygtede, at de lægmænd, som skulle
benytte loven, ikke let uden vejledning ville
kunne forstå, hvorledes forholdet er mellem ka
pitel 1 og kapitel 7, og navnlig ved læsningen
af kapitel 1 ville savne visse af de oplysninger,
som først gives i kapitel 7 (Rigsdagstidende
1872-73, tillæg B, sp. 885).
Henvisningen i § 11 vil efter den i udkastets
§ 1, nr. 6 (§ 7) indeholdte henvisning til §§ 71
-75 blive overflødig, og § 11 foreslås derfor
ophævet.
Til kapitel 2 (§§ 11-15)
Bestemmelserne afløser de gældende bestem
melse i § 6, 2. og 3. pkt., §§ 30-33, § 83 og
§ 89, stk. 2, samt lov nr. 119 af 20. april 1926
om tilsyn med de af eksekutorer behandlede
dødsboer, jfr. udkastets § 5.

A. Eksekutorer
1. Udnævnelse af eksekutorer
Oprindelig benyttedes betegnelsen testamentseksekutor i dansk ret om personer, der i afdødes te
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stamente var indsat til at føre tilsyn med skiftet og
herunder påse, at afdødes sidste vilje blev opfyldt,
hvorimod de ikke havde noget at gøre med selve
udførelsen af skiftebehandlingen7). I løbet af det
18. århundrede blev det almindeligt, at testator ud
trykkelig indsatte eksekutor til at udføre hele skif
tebehandlingen, og det synes efterhånden at være
gået af brug at indsætte eksekutorer, som kun skul
le føre tilsyn med skiftet. Behandling af et dødsbo
ved andre end den almindelige skifteret kunne også
ske ved, at der enten i henhold til afdødes testa
mentariske bestemmelse eller på arvingernes be
gæring ved kgl. bevilling udnævntes en eller flere
skiftekommissarier, som også havde domsmyndig
hed i tvister under bobehandlingen. I forordningen
af 5. april 1754 § 1 udtales, at testamenseksekutorer, der er indsat til at forrette skiftet uden as
sistance fra øvrigheden eller retten, ikke kan anses
for andet end skiftekommissarier. I overensstem
melse hermed blev eksekutors behandling og ken
delser efterhånden i praksis anset som værende af
judiciel karakter, jfr. bl.a. flere højesteretsdomme
fra sidste halvdel af det 18. århundrede. Sondrin
gen mellem testamentseksekutorer og skiftekom
missarier gik da nærmest på, om den pågældende
var udpeget efter testators bestemmelse samtidig
med, at testamentet i testators levende live fik kgl.
konfirmation, eller bevilling først blev søgt og givet
efter testators død. Forordningen af 29. april 1785
udtaler imidlertid i sine præmisser, at forordningen
fra 1754 kun ligestiller kommissarier og ekseku
torer i henseende til reglerne om skiftegebyr, og
det bestemmes i forordningen, at eksekutorer ikke
har nogen jurisdiktion og ikke kan påkende de tvi
stigheder, der opstår på skiftet. I alle andre hen
seender trådte eksekutor derimod i skifterettens
sted og skulle udføre alle de forretninger, som i
boer, der behandledes af skifteretten, påhvilede
denne. Skiftekommissarier såvel som testaments
eksekutorer med dømmende myndighed blev for så
vidt angår dødsboers behandling endeligt afskaffet
ved skiftelovens § 83, stk. 1.
I overensstemmelse med, hvad der var gældende
ret, blev det i skiftelovens § 83, stk. 2, bestemt, at
eksekutorer uden dømmende myndighed skulle for
synes med udnævnelse, før de kunne overtage
boets behandling. Udnævnelsen blev meddelt af
overøvrigheden, når eksekutor var indsat i et lov
formeligt testamente, og der i øvrigt intet var at
erindre mod eksekutors pålidelighed og vederhæf
tighed. I andre tilfælde skulle spørgsmålet om ud
nævnelsen afgøres af justitsministeriet. Eksekutorer
kunne udnævnes efter ansøgning fra arvingerne,
selv om afdøde ikke havde truffet bestemmelse

7) Jfr. Deuntzer s. 45-58, 1. O. Hansen: Syste
matisk fremstilling af det danske Skiftevæsen, 3.
udg., 1837, s. 57-61 og P. G. Bang og I. E. Larsen:
Systematisk fremstilling af den danske Procesmaade, IV, 1842, s. 70-73.
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herom8). Særlig udnævnelse var overflødig, når
testamentets bestemmelse om indsættelse af ekse
kutor var konfirmeret i testators levende live. Den
ne konfirmationsadgang afskaffedes dog ved justits
ministeriets skrivelse nr. 243 af 11. december 1896.
Efter den ved lov nr. 412 af 18. december
1963 § 1, nr. 17, skete ændring bestemmer
skiftelovens § 83, stk. 2, nu, at en eller flere
myndige, pålidelige og vederhæftige personer
ved kgl. bevilling kan beskikkes til som ekseku
torer uden dømmende myndighed at behandle
et dødsbo. Eksekutorbevillingen meddeles af
justisministeren eller af den, han bemyndiger
dertil. De nærmere regler om meddelelse af ek
sekutorbevilling findes nu i justitsministeriets
cirk. nr. 49 af 25. marts 1964. Herefter kan
overøvrigheden meddele eksekutorbevilling i de
tilfælde, hvor de i cirkulæret fastsatte betingel
ser er opfyldt, medens sagen i andre tilfælde
skal forelægges for justitsministeriet. Bortset fra
tvister om fortolkningen af skiftelovens §§ 6 og
83, stk. 2, henhører spørgsmålet om meddelelse
eller nægtelse af bevilling under administratio
nens skøn, og dette spørgsmål kan således ikke
indbringes for domstolene, jfr. UfR 1897.739.
Efter cirkulæret er overøvrigheden bemyndiget
til at meddele eksekutorbevilling på grundlag af
et testamente, hvori andrageren er indsat til at
behandle boet som eksekutor. Er testamentet
ikke oprettet for en notar, skal det dog godt
gøres, at testamentet er gyldigt oprettet, eller at
der ikke vil blive rejst indsigelse mod dets gyl
dighed. Overøvrigheden er endvidere bemyn
diget til at meddele bevilling efter andragende,
der er tiltrådt af samtlige arvinger i boet, med
mindre en af arvingerne er umyndig eller er en
stiftelse, et legat eller lignende, som ikke bestod
på tidspunktet for dødsfaldet, eller det oplyste
giver grund til at antage, at boet er insolvent.
Bevilling til behandling af fællesboet efter af
døde og efterlevende ægtefælle må kun med
deles, hvis ægtefællen har samtykket i bevillin
gens meddelelse og ikke nu protesterer mod
bevillingens meddelelse. Har kun førstafdøde
truffet bestemmelse om eksekutorbehandling,
er ikke alene overøvrigheden afskåret fra at
meddele bevilling, hvis den efterlevende ægte
fælle ikke samtykker, men bevilling vil heller
ikke blive meddelt af justitsministeriet, jfr. mi
nisteriets skr. nr. 413 af 13. december 1912.

8) Jfr. fra tiden umiddelbart før skifteloven ju
stitsministeriets cirkulære af 1. november 1861 og
Schlegel s. 464 f.

Er nogle arvinger umyndige, vil bevilling der
imod efter justitsministeriets praksis blive givet,
såfremt boets myndige arvinger er lodtagne
med mere end halvdelen og fremsætter begæ
ring, som tiltrædes af de umyndiges værger.
Udfærdigelse af eksekutorbevilling på samtyk
kegrundlag i et dødsbo, der er insolvent, forud
sætter efter ministeriets praksis, at væsentlig
over halvdelen af de ikke særligt sikrede, simp
le kreditorer samtykker, sml. eksekutortilsyns
lovens § 12 9).

2. Behandlingen af eksekutorboer
Skiftelovens § 83, stk. 2, bestemmer, at boet
bliver at behandle efter skiftelovens regler, og at
de i den øvrige lovgivning indeholdte bestem
melser angående eksekutorers forhold forbliver
i kraft. Den ældre lovgivning om eksekutorer er
nu afløst af lov nr. 119 af 20. april 1926 om
tilsyn med de af eksekutorer behandlede døds
boer og af retsplejelovens § 660, stk. 3. Ekseku
tortilsynsloven er ikke senere ændret på væsent
lige punkter, men justitsministeren har fra den
1. april 1971 beskikket overformynderen til ind
til videre at foretage revisionen af eksekutor
boer i København.
Forud for eksekutortilsynsloven fandtes regler
om eksekutorers særlige pligter og forhold foruden
i skifteloven navnlig i forordning af 31. marts
1719, plakat af 12. januar 1750, forordning af 29.
april 1785, forordning af 12. februar 1790, for
ordning af 12. september 1792, forordning af 23.
august 1793, plakat af 28. januar 1831 og forord
ning af 8. juli 1840. Tilsynet med eksekutorboer
under boets behandling udøvedes uden for Køben
havn af amterne og i København af præsidenten
i byretten og rettens skifteafdeling, medens revi
sionen af de afsluttede boer uden for København
var henlagt til amterne og i København blev be
sørget af en honorarlønnet revisor for de ekstra
ordinære skifter10).
Adgangen til at få dødsboer behandlet af ekse
kutor blev i årene efter skifteloven benyttet i stedse
stigende grad. Med det formål at bringe behandlin
gen af disse boer ind under mere betryggende for
mer fremsatte justitsministeren i rigsdagssamlingen
1896-97 et forslag til lov om testamentseksekutorer
(Rigsdagstidende 1896-97, tillæg A, sp. 3769). For-

9) Jfr. i øvrigt om meddelelse af eksekutorbevil
ling Gomard: Kommenteret Skiftelov s. 293 ff. og
Albeck s. 13 ff.
10) Jfr. i øvrigt om den i perioden 1874-1926
gældende ordning Deuntzer s. 710 ff. og admini
strationskommisionens 2. betænkning (1924) s.
144 ff.

slaget indeholdt nærmere bestemmelser om, i
hvilke tilfælde et af en eksekutor behandlet bo
skulle overgå til behandling ved skifteretten, samt
bestemmelser om sikkerhedsstillelse fra eksekutors
side i visse nærmere angivne tilfælde. I forslaget
fandtes herudover enkelte andre bestemmelser, som
tilsigtede at gøre det offentliges kontrol med bobe
handlingen mere effektiv. Lovforslaget, der ikke
nåede at blive færdigbehandlet, blev genfremsat i
rigsdagssamlingeme 1897-98, 1898-99, 1899-1900
og 1900-01, tildels i ændret skikkelse, uden at be
handlingen dog blev tilendebragt. Det folketingsud
valg, som behandlede forslaget i rigsdagssamlingen
1898-99, var af den opfattelse, at alle de regler,
der var særegne for dødsboers behandling ved
eksekutorer, burde samles i loven, og udvalget ud
arbejdede et væsentligt ændret lovforslag med
titlen: Lov om testamentsfuldbyrdere (Rigsdags
tidende 1898-99, tillæg B, sp. 1493). Det lands
tingsudvalg, som behandlede forslaget i den føl
gende samling, frarådede dog at ombytte det frem
mede, men velkendte juridiske udtryk »ekseku
torer« med den danske benævnelse »fuldbyrdere«,
da dette ord kunne fremkalde misforståelser (Rigs
dagstidende 1899-1900, tillæg B, sp. 744).
Administrationskommissionen af 30. juni 1923
fremsatte i sin 2. betænkning fra 1924 s. 151 ff.
forslag om gennemførelse af et nærmere udformet
forslag til lov om tilsyn med de af eksekutorer be
handlede dødsboer. Efter forslaget skulle tilsynet
med boerne føres af kasseinspektører, der blev be
skikket af justitsministeren. Disse kasseinspektører
skulle både føre tilsyn med boet under dettes be
handling samt efter boets slutning føre kontrol med
behandlingens forsvarlighed. For afgiftsberegnin
gens vedkommende skulle revisionen ske ved en
efter finansministerens indstilling udnævnt embeds
mand. Forslaget indeholdt herudover bl.a. en be
stemmelse om, at kreditorer og arvinger under
visse nærmere angivne betingelser kunne forlange,
at eksekutor stillede en passende sikkerhed.
I rigsdagssamlingen 1924-25 fremsatte justits
ministeren forslag til lov om tilsyn med de af
eksekutorer behandlede dødsboer (Rigsdagstidende
1924—25, tillæg A, sp. 4487). Dette forslag svarede
i det væsentlige til administrationskommissionens
forslag. Bestemmelsen om eksekutorers sikkerheds
stillelse var dog skærpet, således at eksekutor som
hovedregel skulle stille sikkerhed. Forslaget ved
toges med enkelte mindre ændringer af landstinget,
men nåede ikke at blive færdigbehandlet af folke
tinget. Forslaget blev imidlertid genfremsat i sam
lingen 1925-26 i den skikkelse, hvori det var ved
taget af landstinget, dog med enkelte ændringer
(Rigsdagstidende 1925-26, tillæg A, sp. 3375). Be
stemmelsen om sikkerhedsstillelse var nu ændret,
således at eksekutor i alle tilfælde skulle stille sik
kerhed. Under forslagets behandling i folketinget
blev der endvidere opnået enighed mellem folke
tingsudvalget og justitsministeren om forskellige
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ændringer af forslaget (Rigsdagstidende 1925-26,
tillæg B, sp. 2067). Forhandlingerne resulterede
bl.a. i, at det almindelige tilsyn med eksekutorer
forblev hos de stedlige myndigheder, altså i Kø
benavn hos præsidenten i byretten og denne rets
skifteafdeling og uden for København hos vedkom
mende amtmand, dog således at tilsynet også uden
for København skulle overgå til skifteretten fra 1.
april 1930. Ved siden af det almindelige tilsyn af
den stedlige myndighed, som navnlig ønskedes bi
beholdt for ikke at skabe ufornødne vanskelighe
der for eksekutorer i provinsen, indførtes samtidig
en bestemmelse om, at justitsministeriets kassein
spektør fik adgang til at konstatere tilstedeværelsen
af boets beholdninger af værdipapirer og kontante
midler. Revisionen skulle i København udøves af
en særlig af justitsministeren beskikket revisor,
uden for København af vedkommende amtmand,
dog således, at revisionen uden for København
skulle overgå til skifteretten fra 1. april 1930. Re
visionen skulle for afgiftsberegningens vedkom
mende såvel i som uden for København tillige
udøves af finansministeriet på grundlag af den i
arveafgiftslovens § 24 foreskrevne indberetning.
Med de her nævnte ændringer blev forslaget her
efter gennemført som lov nr. 119 af 20. april 1926
om tilsyn med de af eksekutorer behandlede døds
boer.
Ved § 5 i lov nr. 128 af 15. april 1930 blev det
bestemt, at tilsynet og revisionen af de af ekseku
torer behandlede dødsboer uden for København
først skulle overgå fra amtmanden til vedkom
mende skifteret fra 1. april 1933.

B. Medhjælpere for skifteretten
Efter den gældende bestemmelse i skifte
lovens § 30 har skifteretten at udføre samtlige
til boets behandling hørende forretninger. Dette
betyder, at skifteretten skal sørge for, at de til
boets behandling hørende forretninger bliver
varetaget, men ikke nødvendigvis, at alt hvad
der hører til boets behandling, skal foretages af
skifteretten selv. Skifteretten kan således for
lange, at boet antager en inkassator, som skal
begære boets løsøre bortsolgt ved tvangsauk
tion og indkræve boets udestående fordringer,
jfr. §§ 30 og 31, stk. 1. Endvidere kan der
efter § 32 under visse nærmere angivne betin
gelser antages en kurator i boet, som har at
bistå skifteretten med korrespondance m.m. un
der hele bobehandlingen samt tillige at varetage
inkassators forretninger, såfremt en sådan ikke
er antaget. Reglerne om antagelse og valg af in
kassator og kurator har ikke været anvendt i
praksis i mange år, og bestemmelserne herom
foreslås derfor ophævet.
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Stor praktisk betydning har derimod de reg
ler om medhjælp, som er udviklet i praksis med
støtte i § 33. Denne bestemmelse hjemler skifte
retten ret til under administrationen af boet at
benytte »sådan anden hjælp, som måtte behøves
til udførelsen af enkelte boet vedkommende
forretninger, der ikke efter de hidtil gældende
regler påligger den, såsom sagførelse, bestyrelse
og tilsyn med boets faste ejendomme, begyndte
forretningers tilendebringelse, gennemsyn af
boets bøger og papirer o.s.v.«. Foruden de i pa
ragraffen særligt nævnte former for bistand kan
som eksempler nævnes, at skifteretten kan an
tage en advokat til at bistå ved afhændelse af
en fast ejendom eller anden lignende enkeltstå
ende forretning, og at det ikke mindst efter gen
nemførelsen af dødsbobeskatningsreglerne i kil
deskatteloven i større eller mere indviklede
boer ofte vil være påkrævet at antage en re
visor.
Med en vis støtte i § 33 er det i praksis
almindeligt, at skifteretten antager en advokat
til som »skifterettens medhjælper« at bistå med
hele boets behandling. Der er dog betydelig for
skel mellem praksis i de enkelte skifteretter med
hensyn til, hvornår medhjælper antages. Nogle
steder antages medhjælper således i så godt som
alle offentlige boer uden hensyn til boets om
fang og beskaffenhed, medens andre skifteretter
kun undtagelsesvis antager medhjælper i større
og vanskeligere boer. Ved de fleste skifteretter
antages medhjælper, såfremt skiftebehandlingen
- f.eks. på grund af boets omfang eller beskaf
fenhed - må antages at ville kræve et betydeligt
arbejde eller særlig forretningskyndighed.
Er de stemmeberettigede i boet enige om,
hvilken advokat de ønsker antaget som med
hjælper, vil skifteretten i almindelighed tage
hensyn dertil, jfr. bestemmelsen i § 32 om
antagelse af kurator. Skifteretten er dog aldrig
bundet af de stemmeberettigedes ønske om an
tagelse af en bestemt advokat, og anke og kære
kan ikke finde sted med hensyn til skifterettens
beslutning om antagelse af medhjælper, jfr.
UfR.1943.413 og 1959.401.
Efter justitsministeriets skrivelse nr. 289 af
5. december 1933 og justitsministeriets cirku
lære nr. 248 af 29. juli 1943 påhviler det skif
teretten i overensstemmelse med princippet i
skiftelovens § 30 (om sikkerhedsstillelse for in
kassatorer) at påse, at medhjælpere stiller be
tryggende sikkerhed for de midler, der måtte
komme i deres besiddelse under bobehandlin
gen. Sikkerhedsstillelse kan derimod undlades,

når det må anses for givet, at medhjælperen
ikke vil få boet tilhørende midler i sin vare
tægt. I praksis stilles sikkerhed som regel ved
en kautionsforsikring eller en bankgaranti.
Efter den gældende bestemmelse i § 33, stk.
2, bestemmes det vederlag, som tilkommer per
soner, der antages til at udføre noget for boet, i
tilfælde af uenighed af skifteretten. Skifteretten
har således kun hjemmel til at kritisere det
salær, som medhjælper beregner sig, hvis nogen
stemmeberettiget i boet gør indsigelse mod det
krævede salær, jfr. UfR. 1965.150.
Medhjælperen kan til enhver tid afskediges
af skifteretten. Dette er en naturlig følge af, at
medhjælperen handler på skifterettens ansvar og
under rettens tilsyn. Skifterettens beslutning om
afskedigelse af medhjælper kan ikke kæres, jfr.
UfR.1955.327.
Det kan overlades til medhjælperen at ud
føre alle de handlinger og forretninger, som
skifteretten ellers selv skulle have taget sig af.
Den, der forestår skifteretten, skal dog selv lede
den egentlige skiftebehandling, og hverken le
delse eller ansvar kan overlades til medhjæl
peren n).

C. Udvalgets forslag
Udvalget foreslår at slå de hidtidige ekseku
torboer og »medhjælperboer« sammen, således
at reglerne om eksekutorboer bliver anvende
lige, hvad enten den, som bestyrer boet, udnævnes på grundlag af en bestemmelse i afdødes
testamente eller efter arvingernes ønske eller på
skifterettens initiativ 12). Herved aflastes skifte
retterne for den administrative bestyrelse af
»medhjælperboerne«, og retterne får i stedet
som hovedopgaver i bær, der skiftes offentligt,
at drage omsorg for, at skifterne kommer i
gang og afsluttes, at kontrollere, at skiftet er
foretaget i overensstemmelse med lovgivningens
regler, herunder navnlig at umyndige og fravæ
rende arvingers interesser er varetaget på be
tryggende måde, og at afgøre tvister mellem ar
vingerne og eventuelt mellem arvinger og ekse
kutor. Ganske små og enkle boer bør dog fortn) Jfr. i øvrigt om §§ 30-33: Gomard: Kom
menteret Skiftelov s. 88 ff. og Tillæg til Skifte
loven s. 37 ff., Harbou s. 193 f. og Høy-Hansen i
Juristen 1967, s. 89 ff.
12) Jfr. om kurators stilling i konkursboer kon
kurslovsudvalgets betænkning II nr. 606/1971 s. 41
og 203 f.

sat behandles af skifteretten selv som en slags
retshjælp, hvis de ikke kan udleveres til privat
skifte.
Udvalgets forslag er endvidere ensbetydende
med, at den nuværende administrative udnæv
nelse af eksekutorer afskaffes. I almindelighed
vil udnævnelsen af den i et testamente indsatte
eksekutor ikke volde problemer, og det er da
mest praktisk, at udnævnelsen foretages af skif
teretten ved afdødes hjemting, jfr. § 83. I de
tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt den ind
satte eksekutor kan og bør udnævnes, er det
rigtigst, at dette spørgsmål afgøres af en judiciel
myndighed, altså skifteretten. Når eksekutor
boer og medhjælperboer slås sammen, kan der
næppe være tvivl om, at det bør være skifte
retten, som udnævner boets bestyrer. Dette
indebærer endvidere den fordel, at udnævnel
ses-, tilsyns- og revisionsbeføjelserne samles
hos én og samme myndighed - skifteretten.
Bestemmelserne om behandling af dødsboer
ved eksekutorer foreslås af systematiske grunde
placeret som et særligt kapitel 2 i begyndelsen
af skiftelovens andet afsnit om offentlig skifte.
Udvalget har overvejet, om benævnelsen »ek
sekutor«, hvis sproglige oprindelse er betegnel
sen »executor testamenti« for den, som udfører
bestemmelserne i et testamente, burde erstattes
af en anden og mere dækkende benævnelse,
f.eks. »bobestyrer«. Udvalget er imidlertid af
stået fra at stille forslag herom, da udtrykket
»eksekutor« må anses for så velkendt, også i
ikke-juridiske kredse, at en ændret benævnelse
vil kunne give anledning til unødvendige mis
forståelser.
Skifteafgiften udgør efter retsafgifslovens
§ 28, stk. 1, nr. 1 og 2, henholdsvis 2 pct. af
formuemassen for de af skifteretterne behand
lede boer og 1 pct. af formuemassen for de af
eksekutorer behandlede boer. En gennemførelse
af forslaget om også at behandle de hidtidige
»medhjælperboer« som eksekutorboer, således
at skifteretterne stort set kun selv skal behandle
boer, som er af beskedent omfang og enkel be
skaffenhed, vil derfor medføre en vis nedgang
i afgiftsprovenuet. De boer, der behandles af
skifteretten, vil som hidtil blive pålagt en af
gift på 2 pct. af formuemassen, medmindre
denne ikke overstiger 15.000 kr., og boet der
for efter retsafgiftslovens § 30 nr. 1, er frita
get for afgift. Til gengæld bliver disse boer
ikke belastet med eksekutorhonorar.
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Til § 11
Bestemmelsen afløser § 6, 2. og 3. pkt., § 33,
stk. 1, og § 83 samt eksekutortilsynslovens § 11.
Efter stk. 1 kan skifteretten altid vælge selv
at behandle et dødsbo, der er taget under of
fentlig skiftebehandling. Boer, der skiftes offent
ligt, forudsættes dog som nævnt ovenfor i reg
len behandlet af en af skifteretten udnævnt
eksekutor. De boer, som skifteretten herefter
selv skal behandle, vil navnlig være boer af be
skedent omfang og enkel beskaffenhed, jfr. ud
kastets stk. 4. Særlig skarpe modsætningsfor
hold mellem arvingerne i et bo kan dog und
tagelsesvis tale for, at skifteretten selv behand
ler boet. At et bo er insolvent, bør derimod
ikke-som i almindelighed efter hidtidig prak
sis-udelukke, at boet behandles ved ekseku
tor. Behandlingen af insolvente boer kan ofte
være særlig arbejdskrævende, og ønsket om at
aflaste skifteretterne taler derfor i høj grad for,
at også disse boer, hvor ikke særlige grunde ta
ler derimod, kan overgives til eksekutorbe
handling. I et insolvent bo bør kreditorerne
efter omstændighederne høres om valget af
eksekutor, jfr. udkastets stk. 3.
Stk. 2, 1. pkt., bestemmer, at en af afdøde
ved testamente valgt eksekutor skal udnævnes,
medmindre særlige grunde taler derimod. Be
stemmelsen svarer til dels til den gældende lovs
§ 6, 2. pkt. Udvalget har fundet det unødven
digt i lovteksten at angive, hvilke grunde der
kan udelukke udnævnelse af den indsatte ekse
kutor, jfr. dog stk. 4. Det er indlysende, at skif
teretten ikke bør udnævne en af afdøde ved
testamente indsat eksekutor, hvis denne ikke er
myndig, pålidelig og vederhæftig, jfr. den gæl
dende bestemmelse i § 83, stk. 2, eller hvis den
pågældende tidligere har vist sig uegnet til be
handling af dødsboer. Det samme gælder, hvis
skifteretten i øvrigt har grund til at betvivle den
pågældendes egnethed til behandling af et bo af
den foreliggende art. Meget muligt vil skifteret
terne finde det rigtigt at optage en vis indbyrdes
kontakt om eksekutorer eller advokater, som i
hvert fald ikke uden nærmere undersøgelser bør
udpeges til fremtidige eksekutorhverv. Forelig
ger der tvivl om, at en advokat opfylder betin
gelserne for udnævnelse, kan der efter omstæn
dighederne være grund til at indhente en ud
talelse fra advokatrådet.
En af afdøde valgt eksekutor bør i alminde
lighed ikke udnævnes, hvis afdøde levede i for
muefællesskab, og den efterlevende ægtefælle
protesterer, jfr. stk. 3, 2. pkt. Består der et sær
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ligt modsætningsforhold mellem den indsatte
eksekutor og arvingerne eller en del af disse,
kan der ligeledes være anledning til for skifte
retten nærmere at overveje, om den af afdøde
valgte eksekutor bør udnævnes til at behandle
boet. Skifteretten må ligeledes af praktiske
grunde og af hensyn til kontrollen med skifte
behandlingen og til gennemførelsen af et even
tuelt ansvar i reglen afslå at udnævne en per
son, der ikke er bosat her i landet, jfr. § 1, stk.
1, i justitsministeriets cirkulære nr. 49 af 25.
marts 1964. Der kan dog forekomme tilfælde,
hvor det er ubetænkeligt at udnævne en i ud
landet bosat person til eksekutor, således hvis
der i boet skal udnævnes to eksekutorer, hvor
af kun den ene er bosat i udlandet, måske i et
land, hvor en væsentlig del af boets aktiver be
finder sig. Om det tilfælde at boet er insolvent,
henvises til bemærkningerne til udkastets stk.
1 og 3.
Skifterettens beslutning om ikke at udnævne
en af afdøde ved testamente udpeget eksekutor
kan kæres til landsretten, jfr. retsplejelovens
§ 661, stk. 1.
Bestemmelsen i stk. 2, 2. pkt., svarer til den
gældende lovs § 6, 3. pkt.

Til stk. 3. Er der grund til at tro, at der
hersker et særligt modsætningsforhold mellem
den indsatte eksekutor og arvingerne eller en
del af disse, eller foreligger der andre særlige
grunde til at høre arvingernes mening, kan
skifteretten efter 1. pkt., inden den træffer be
slutning om udnævnelse af eksekutor, indhente
oplysning om arvingernes mening. Er der ikke
ved testamente truffet bestemmelse om ekse
kutor, vil det ofte være naturligt, at skifteretten
indhenter oplysning om arvingernes mening, in
den der udnævnes eksekutor i boet, idet denne
har en friere og mere selvstændig stilling end
skifterettens medhjælper har efter de gældende
regler. Dette kan ske såvel på en særlig skifte
samling som helt uformelt. Må boet antages at
være insolvent, kan der på samme måde være
anledning til at høre kreditorernes mening. Le
vede afdøde i formuefællesskab med en ægte
fælle, som ikke har tiltrådt bestemmelsen om
eksekutorbehandling, skal skifteretten efter be
stemmelsen i stk. 3, 2. pkt., indhente en ud
talelse fra ægtefællen, inden den træffer beslut
ning om at udnævne eksekutor.

Efter stk. 4 behandles boer, som er af beske
dent omfang og enkel beskaffenhed, ikke af

eksekutor 13). Dette gælder, uanset om afdøde
ved testamente har bestemt, hvem der som ek
sekutor skal behandle boet, eller dette ikke er
tilfældet. Sådanne småboer bør som nævnt
ovenfor behandles af skifteretten selv, således
at boet ikke belastes med unødvendige udgifter
til advokatbistand.

Til stk. 5. Efter eksekutortilsynslovens § 11
skal eksekutor straks indsende meddelelse til
den tilsynsførende skifteret, når bobehandlingen
genoptages på grundlag af den oprindelig med
delte eksekutorbevilling. Som en naturlig kon
sekvens af, at udnævnelsesbeføjelsen efter ud
kastet foreslås overført til skifteretten, bestem
mes i stk. 5, at skifteretten træffer afgørelse i
spørgsmål om genoptagelse af boer, der har væ
ret behandlet af eksekutor. Grund til at nægte
genoptagelse af eksekutorskiftet kan der være,
hvis eksekutor ikke længere opfylder betingel
serne for udnævnelse til eksekutor, eller hvis
den af eksekutor nævnte omstændighed ikke gør
en genoptagelse af bobehandlingen påkrævet.
Er eksekutor ikke i stand til at genoptage bo
behandlingen, kan der være behov for, at skif
teretten af egen drift træffer beslutning herom.
Til § 12
Efter stk. 1 udfører eksekutor de forretnin
ger, som påhviler skifteretten i boer, der be
handles af denne. En undtagelse følger af 2.
pkt., hvorefter eksekutor ikke kan have nogen
dømmende myndighed. En anden undtagelse
fastsættes i § 72, stk. 2 (udkastets § 1, nr. 32),
der bestemmer, at kun skifteretten kan udlevere
et bo til privat skifte. Disse regler er i overens
stemmelse med hidtil gældende ret vedrørende
eksekutorer.

Stk. 2 svarer til den gældende bestemmelse i
eksekutortilsynslovens § 8, stk. 1, dog at det
beløb, som eksekutor kan opbevare kontant til
betaling af løbende udgifter, er forhøjet fra
1.000 kr. til 5.000 kr. Det er udtrykkelig an
givet, at indsættelsen skal ske på en konto på
boets navn på passende vilkår for at fastslå, at
renterne tilkommer boet, og at midler, som
først skal benyttes efter nogen tids forløb, bør
indestå på opsigelse, således at der indvindes en
rente af passende størrelse14). Beløbsgrænsen
på 5.000 kr. kan ændres af justisministeren, så13) Jfr. Gomard: Kommenteret Skiftelov s. 307.
14) Jfr. herved de hos Gomard: Kommenteret
Skiftelov s. 316 nævnte administrative afgørelser.

fremt ændringer i pengeværdien eller andre
praktiske forhold gør det påkrævet.
Stk. 3 svarer til den gældende bestemmelse
i eksekutortilsynslovens § 5, stk. 2. Udvalget
har overvejet, om eksekutor burde have pligt til
at underrette skifteretten om indsendelsen af de
i kildeskatteloven krævede opgørelser, navnlig
§ 14-opgørelsen. Udvalget har imidlertid af
stået fra at stille forslag herom bl.a. under hen
syn til, at skifteretten altid med hjemmel i ud
kastes § 12, stk. 3, vil kunne forlange at se
eksekutors genpart af disse opgørelser, hvis
den finder grund dertil. Såfremt eksekutor und
lader at indgive de i kildeskatteloven krævede
opgørelser, kan skifteretten i øvrigt skride ind
efter § 14 i udkastet.
Stk. 4 svarer til den gældende bestemmelse
i eksekutortilsynslovens § 3, stk. 1, 2. pkt., jfr.
instruksens § 1, stk. 3, og § 5. Det overlades til
justitsministerens afgørelse, om tilsynet ved
blivende skal udøves af justitsministeriets kas
seinspektører eller på anden måde.

Til § 13
Til stk. 1. Efter eksekutortilsynslovens § 4
skal eksekutor inden for en frist af 6 uger efter
bevillingens meddelelse give skifteretten en
række oplysninger, som navnlig skal danne
grundlag for fastsættelsen af den sikkerhed,
som eksekutor skal stille. Denne sikkerhedsstil
lelse bortfalder som følge af bestemmelserne i
§ 14, stk. 2, i udkastet; men udvalget anser det
dog for hensigtsmæssigt, at skifteretten vedbli
vende modtager en oversigt over boets stilling.
Herved sikres, at boets behandling kommer i
gang og ikke udskydes, og at reglerne i § 12,
stk. 2, og § 17, stk. 2, overholdes, ligesom skif
teretten får et grundlag for udøvelse af den
kontrolmyndighed, som følger af § 12, stk. 3,
og § 14. Skifteretten får mulighed for at til
lade en mindre forlængelse af 6 ugers-fristen,
dersom de krævede oplysninger ikke kan til
vejebringes inden for denne.
Stk. 2 svarer til den gældende bestemmelse
i eksekutortilsynslovens § 5, stk. 1. Fristen for
indsendelse af den første indberetning om boets
behandling foreslås dog forlænget fra ét år til
femten måneder, idet udvalget anser det for en
hensigtsmæssig forenkling at benytte den sam
me frist, som anvendes i kildeskattelovens § 16,
stk. 2, nr. 1, og § 20, stk. 2 og 4, og som også
er benyttet i § 76, stk. 3, i udkastet. Udvalget
har ikke fundet grund til som i den gældende
bestemmelse at begrænse skifterettens adgang til
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at kræve hyppigere indberetninger til boer, som
har henstået i mere end 2 år.
Bestemmelsen i stk. 3 svarer til de gældende
bestemmelser i eksekutortilsynslovens § 9, stk.
1 og 2.
Justitsministeriets instruks for tilsynet med
eksekutorboer indeholder i § 9, stk. 1, følgende
regler om revisionen:
» Revisionsmyndigheden bør påse, at umyn
diges og fraværendes midler, der henhører un
der overformynderiets bestyrelse, er indbetalt til
overformynderiet, og at testamentariske bestem
melser om båndlæggelse af midler er overholdt.
Endvidere bør den reviderende myndighed sær
lig have opmærksomheden henvendt på bo
behandlingens forsvarlighed, navnlig for så vidt
angår umyndiges og fraværendes tarv, på ansæt
telsen af boets værdier og på afgifternes rigtige
beregning, derunder at afgift er berigtiget af
udenfor boet værende afgiftspligtige erhvervel
ser. Det bør derhos ved revisionen påses, at
eksekutor har givet skifteretten meddelelse, for
så vidt der i et bo er afgiftspligtige erhvervelser,
af hvilke afgifter ikke på det foreliggende skifte
kan endelig berigtiges, og med hensyn til hvilke
boet efter de derom gældende regler skal op
tages på skifterettens årlige fortegnelse over slut
tede boer, i hvilke kapitalarveafgift endnu ikke
er endeligt berigtiget, samt at eksekutor har gi
vet skifteretten underretning om afgiftspligtige
erhvervelser, der er trådt i kraft ved afdødes
død, men som ikke hidrører fra afdøde, jfr. her
ved finansministeriets cirkulære nr. 377 af 21.
december 1908, afsnit B, 1, stk. 1 og 2. Revi
sionsmyndigheden bør endelig påse, at ekseku
torerne behørig har afgivet de dem påhvilende
indberetninger m.v., såsom til skattevæsenet.«
Eksekutorinstruksen bortfalder, såfremt ud
kastet gennemføres, og det er således overladt
til skifteretten - med adgang til indbringelse for
landsretten - at afgøre, hvilke punkter der even
tuelt skal kritiseres. Skifteretten bør ikke rejse
indsigelser vedrørende forhold uden reel betyd
ning. I øvrigt kan en vis vejledning stadig hen
tes i den citerede bestemmelse i instruksen 15).
Dersom en statsautoriseret revisor har revideret
boet, vil det i reglen være unødvendigt for
skifteretten at foretage bilagsrevision og tal
mæssig efterrevision.

Til § 14
Til stk. 1. Efter eksekutor til synslovens § 12,
15) Jfr. endvidere Albeck s. 172-174.
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stk. 1, nr. 1, skal skifteretten i 2 tilfælde træffe
bestemmelse om eksekutorboets overgang til
skifteretten, nemlig dels hvis gælden ikke er
vedgået i et bo, som ikke anses for solvent, og
mindst halvdelen både efter tal og vægt af de
mødende stemmeberettigede kreditorer på en
skiftesamling vedtager skifteretsbehandling, dels
hvor eksekutor undlader at stille sikkerhed.
Skifterettens afgørelse kan ikke indbringes for
højere ret. Justitsministeren kan efter nr. 2 be
stemme overgang til skifteretsbehandling, når
eksekutor utilbørlig forhaler boet, jfr. skifte
lovens § 89, stk. 2, hvilken bestemmelse næppe
har selvstændig betydning, jfr. straks nedenfor,
når eksekutor (eller en af flere eksekutorer)
ikke længere opfylder betingelserne for beskik
kelse, når boets behandling ikke tilbørligt frem
mes af eksekutor, når eksekutor gør sig skyldig
i misligheder, når han undlader at give den til
synsførende myndighed nødvendige oplysnin
ger, eller når der i øvrigt foreligger væsentlige
mangler ved skiftebehandlingen.
Efter udkastet er det i alle tilfælde skifteret
ten, som skal træffe afgørelse om at fratage
eksekutor boet, og denne afgørelse kan på
kæres til landsretten efter retsplejelovens § 661,
stk. 1. Udkastet nævner det i praksis vigtigste
tilfælde, at eksekutor ikke tilbørligt fremmer
boets behandling, og tilføjer, at fratagelse i
øvrigt kan ske, hvor der foreligger særlige grun
de. Medens fratagelse i de i den gældende lovs
§ 12, stk. 1, nr. 2, nævnte tilfælde stadig kan
og i almindelighed bør ske, vil det afhænge af
omstændighederne, hvilken betydning der skal
tillægges boets insolvens. Er eksekutor udnævnt
efter ønske fra afdøde eller fra arvingerne,
uden at kreditorerne har været spurgt, og nærer
disse ikke fornøden tillid til den pågældende,
bør der formentlig i almindelighed udnævnes ny
eksekutor, medmindre der på kreditorernes be
gæring indtræder konkursbehandling efter kon
kurslovens § 145.
Som antydet kræver udkastet ikke som ekse
kutortilsynslovens § 12, stk. 3, at boets be
handling tilendebringes af skifteretten. Skifte
retten kan enten selv færdigbehandle boet eller
udnævne en ny eksekutor. Der er heller intet til
hinder for, at boet udleveres til privat skifte,
hvis betingelserne herfor er opfyldt.
Bestemmelsen i 2. pkt. svarer til den gæl
dende bestemmelse i eksekutortilsynslovens
§ 12, stk. 2.
Til stk. 2. Efter den gældende bestemmelse i
eksekutortilsynslovens § 7 skal eksekutor senest

2 måneder efter, at bevillingen er meddelt, stille
en passende sikkerhed, hvis størrelse fastsættes
af den tilsynsførende myndighed. På samme
måde påhviler det skifteretten at påse, at med
hjælpere stiller betryggende sikkerhed for de
midler, der måtte komme i deres besiddelse
under bobehandlingen, jfr. ovenfor s. 38 f. I
praksis stilles sikkerhed som regel ved en kau
tionsforsikring eller - sjældnere - en bankga
ranti. Præmien for en kautionsforsikring an
drager 20 kr. + 1,8 %o af de første 100.000
kr., 1,3 %o af de følgende 400.000 kr. og 0,8
°/oo af resten.
Efter udkastet overtager staten erstatnings
ansvaret for skade, der forvoldes ved ekseku
tors fejl eller forsømmelser. Ved således at lade
staten overtage erstatningsansvaret undgås en
række ekspeditioner for eksekutorer og skifte
retter, som alene har til formål at berigtige sik
kerhedsstillelsen. Dette vil være så meget desto
rimeligere, som det efter udkastet overlades til
skifteretten at udnævne eksekutor, også hvor
hverken afdøde eller dennes arvinger har frem
sat begæring derom. Efter udkastets stk. 3 kan
erstatning, som staten har måttet betale i med
før af reglen i stk. 2, kræves godtgjort af ekse
kutor i det omfang, det må anses for rimeligt
under hensyn til den udviste skyld, skadens stør
relse og omstændighederne i øvrigt, jfr. be
mærkningerne til udkastets § 2, nr. 7 (retspleje
lovens § 1020). Det må antages, at statskassens
tab ved erstatningspligten vil være så beskedent,
at det ikke vil være nødvendigt at forhøje rets
afgifterne for at skaffe dækning herfor.
Til § 15
Efter 1. pkt. betales vederlaget til eksekutor
af boet. Dette er i overensstemmelse med gæl
dende ret.
Efter 2. pkt. kan skifteretten enten efter an
modning eller af egen drift nedsætte det af ek
sekutor beregnede vederlag. Dette vil der navn
lig blive tale om i tilfælde, hvor eksekutor uden
fyldestgørende grund har beregnet sig et større
salær end det, der ville følge af de af advokat
rådet fastsatte og af monopoltilsynet godkend
te salærtakster. Der vil dog også kunne fore
komme andre tilfælde, hvor spørgsmål om ned
sættelse kan opstå, således hvor det viser sig,
at boet er af en meget enkel beskaffenhed. Pro
testerer en eller flere arvinger mod størrelsen
af det af eksekutor beregnede vederlag, fore
ligger der en tvist, som skal afgøres af skifte

retten, jfr. udkastets § 2, nr. 4 (retsplejelovens
§ 660, stk. 2, nr. 1).
Bestemmelsen i 3. pkt. svaxex til den gælden
de bestemmelse i eksekutortilsynslovens § 12,
stk. 3, 2. pkt.
Til kapitel 2 a (§§ 16-21)
De foreslåede bestemmelser afløser §§ 12,
13 og 15-18 og tilsigter navnlig en moderni
sering og dermed en lettere forståelse af disse
regler.

Til § 16
Bestemmelsen svarer til den gældende lovs
§ 12, 1. pkt., og § 13, stk. 2. Efter bestemmel
sen påbegyndes offentlig skiftebehandling sna
rest, medmindre det må antages, at boet i løbet
af kort tid vil kunne sluttes uden egentlig skifte
behandling, jfr. udkastets § 1, nr. 6, eller ud
leveres til privat skifte eller til hensidden i
uskiftet bo, Det må anses for upåkrævet at
medtage den gældende bestemmelse i § 13,
stk. 1, hvorefter begyndelsesforretningen kan
opsættes til straks efter begravelsen, for så vidt
skifteretten ikke finder det betænkeligt. Skifte
retterne vil (og bør) kun under ekstraordinære
omstændigheder indkalde arvinger til møde,
før begravelsen har fundet sted.
Til § 17
Til stk. 1. Efter de gældende regler i § 12
skal der, når et dødsbo tages under offentlig
skiftebehandling, snarest mulig afholdes en be
gyndelsesforretning, hvorunder skifteretten ved
forsegling eller på anden hensigtsmæssig måde
skal tage boets aktiver i sin varetægt. Udkastet
er i overensstemmelse hermed.
Bestemmelsen om, at skifteretten sikrer
boets aktiver mod uberettigede dispositioner,
svarer til § 105, stk. 1, til udkastet i konkurslov
i konkurslovsudvalgets betænkning II nr. 606/
1971. Blandt de skridt, som skal foretages, kan
nævnes notering af skiftet i tingbogen, dersom
boet ejer fast ejendom, jfr. tinglysningslovens §
13, stk. 1, og meddelelse til postvæsenet, jfr.
postlovens § 21, b, nr. 2 1C).
Stk. 2 bestemmer, at værdipapirer, der til
hører boet, og som ikke er noteret på afdødes
navn, enten skal noteres på boets navn, indskri16) Jfr. i øvrigt Gomard: Tillæg til Skifteloven
s. 27 f.
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ves i et kreditinstitut eller deponeres for boet i
en bank eller sparekasse. Bestemmelsen erstat
ter den gældende bestemmelse i § 12, 2. pkt.,
om sikring af boets værdipapirer mod uberet
tigede dispositioner fra tredjemands side. Efter
den gældende bestemmelse skal værdipapirer,
der tilhører boet, og som ikke er noteret på
afdødes navn, snarest muligt noteres på boets
navn, for så vidt sådan notering er mulig.
Efter udkastet kan sådanne værdipapirer i ste
det indskrives i et kreditinstitut eller deponeres
for boet i en bank eller sparekasse. Disse frem
gangsmåder er i reglen mere praktiske end no
tering på navn samtidig med, at de frembyder
den fornødne sikkerhed. Denne fremgangsmåde
anvendes da også allerede nu ved adskillige skif
teretter. For så vidt angår de hidtidige ekse
kutorboer erstatter den foreslåede bestemmelse
eksekutortilsynslovens § 8, stk. 2, hvorefter no
tering på navn skal ske, medmindre alle arvin
ger er myndige og meddeler samtykke til op
bevaring på anden måde. Er der alene tale om
værdipapirer af ringe værdi, f.eks. nogle få
præmieobligationer, er skifteretten eller ekseku
tor dog efter udkastet berettiget til selv at op
bevare dem.
Til stk. 3. Har boet aktiver i andre retskred
se, skal skifteretten efter gældende ret sørge
for, at disse tages i varetægt af stedets skifteret.
Den skifteret, der behandler et bo, som ejer
aktiver i andre retskredse, antages derimod i
almindelighed ikke at være berettiget til selv
at tage disse aktiver i sin varetægt eller selv at
lade dem registrere og vurdere.
Som en praktisk lettelse foreslår udvalget - i
lighed med § 106, stk. 2, i udkastet til konkurs
lov i betænkning nr. 606/1971 - at den skifte
ret, der behandler et bo, som har aktiver i
andre retskredse, skal kunne vælge enten selv
at tage disse i forvaring eller anmode om bi
stand hertil fra vedkommende skifteret, hvis
denne ikke af egen drift har taget aktiverne
i forvaring, jfr. udkastets § 1, nr. 4 (§ 4,
stk. 1).
Efter den gældende lovs § 12, sidste pkt.,
skal ting, som skønnes at tilhøre andre, og som
disse kan forlange udleverede straks, ikke ind
drages under behandlingen, jfr. den tilsvarende
bestemmelse i konkurslovens § 6. Denne regel
må anses for en selvfølge og er derfor ligesom
i konkurslovsudvalgets udkast udeladt.
Efter den gældende lovs § 13, stk. 3, har det
sit forblivende ved bestemmelserne i forord
ningen om kasse- og regnskabsvæsenet i almin
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delighed af 8. juli 1840 §§ 52 og 53. Efter disse
bestemmelser kunne boet efter en kassebetjent,
hos hvem det offentlige havde stiltiende pante
ret, først udleveres til privat skifte, når forhol
det til det offentlige var berigtiget. Forordnin
gen om kasse- og regnskabsvæsenet er nu af
løst af lovbekendtgørelse nr. 178 af 21. maj
1937 om statens regnskabsvæsen og revision, og
de i skiftelovens § 13, stk. 3, citerede bestem
melser i forordningen findes nu i lovbekendtgø
relsens § 38, jfr. § 42. Det er imidlertid fundet
overflødigt at gentage bestemmelserne i skifte
loven, og den gældende bestemmelse i skiftelo
vens § 13, stk. 3, er derfor ikke medtaget. Ud
valget finder i øvrigt, at bestemmelsen, efter at
de offentlige kasser er skarpt adskilt fra regn
skabsførerens private midler, ikke længere er
nødvendig, fordi der ikke ved privat skifte er
fare for, at der kan ske en sammenblanding
af offentlige og private midler. Udvalget hen
stiller, at de finansielle myndigheder optager
til overvejelse at lade bestemmelsen udgå ved
en lovrevision. Statens fortrinsret for krav mod
kassebetjente er ophævet ved lov nr. 332 af
18. juni 1969.
Til § 18
Stk. 1 svarer til den gældende bestemmelse
i § 15, jfr. dog bestemmelserne i § 19 i udka
stet.
Til stk. 2. Efter de gældende bestemmelser i
§ 16 sondres mellem, hvem der udfører regi
streringsforretningen, og hvem der foretager
vurderingen af de registrerede aktiver. Regi
streringen foretages af skifteretten, som dog
på landet i visse nærmere opregnede boer, som
i reglen må formodes at være af mindre om
fang, kan overlade det til sognefogeden. Vur
deringen foretages af to vidner, eventuelt af
et fast ansat retsbud. Reglerne om edsaflæggel
se må anses for bortfaldet.
Udkastet giver skifteretten fri adgang til at
bestemme, om registreringen og vurderingen
skal foretages af skifteretten selv, hvilket navn
lig er praktisk ved registrering af boets værdi
papirer, som sædvanligvis medbringes i skifte
retten, eller af én eller flere vurderingsmænd,
jfr. herved § 106, stk. 1, 1. pkt., i udkastet til
konkurslov i konkurslovsudvalgets betænkning
II nr. 606/1971. Der er naturligvis intet til
hinder for, at skifteretten foretager registrering
med bistand af en eller flere vurderingsmænd.
Arvinger, som ønsker at overvære registre-

ringen, bør have adgang hertil, jfr. den gæl
dende bestemmelse i § 16, stk. 2, 1. pkt. Legatarer har derimod efter udkastet kun adgang
til at være til stede, hvis de har en særlig inter
esse deri, f.eks. hvis legatet er afhængigt af,
hvad der findes i boet. Medens den gældende
bestemmelse kræver tilstedeværelse af to vid
ner, overlader udkastet det - i lighed med ud
kastet til konkurslov i betænkning nr. 606/1971
og § 490, stk. 3, i udkastet til nye regler om ud
læg i betænkning nr. 634/1971 - til retten at
afgøre, om der skal være et eller eventuelt flere
vidner til stede. Såfremt der ikke er andre per
soner til stede, vil retten antagelig ofte fore
trække, at der er et vidne til stede under regi
strering og vurdering.
Bestemmelsen i stk. 3 svarer til § 106, stk.
2, i udkastet til konkurslov i konkurslovsudval
gets betænkning II nr. 606/1971. Er aktiverne
f.eks. i naboretskredsen, vil det ofte være mest
praktisk, at den skifteret, som behandler boet,
eller en af denne udmeldt vurderingsmand fore
tager registrering og vurdering.
Stk. 4 svarer til den gældende bestemmelse
i § 16, stk. 1, sidste pkt., som affattet ved lov
nr. 207 af 21. maj 1969.
Til § 19
Registrering og vurdering af boets aktiver
koster tid og penge. Udgifterne påhviler boet,
jfr. udkastets § 18, stk. 4.
For så vidt angår vurdering foreslår udvalget
i stk. 1, at den kan undlades eller udsættes, så
fremt vurdering må anses for at være ufomøden eller mere hensigtsmæssigt kan foretages
senere. Vurdering vil således f.eks. kunne und
lades, hvis der haves andre pålidelige oplysnin
ger om aktivets værdi, eller hvis det pågæl
dende aktiv under alle omstændigheder skal
sælges ved auktion.
Til stk. 2. Det vil undertiden også være unød
vendigt at foretage en registrering af boets en
kelte aktiver. Efter udkastets stk. 2 kan skifte
retten bestemme, at en af arvingerne godkendt
fortegnelse over boets aktiver træder i stedet
for registrering. Det er dog en betingelse, at
skifteretten finder dette ubetænkeligt. Dette vil
sjældent være tilfældet, hvis boet må anses for
insolvent og således til dels må behandles ud
fra lignende synspunkter som et konkursbo,
eller hvis boet er af betydeligt omfang og måske
omfatter en erhvervsvirksomhed. Efter omstæn
dighederne vil der også være mulighed for at

registrere visse aktiver og lade arvingernes
opgørelse være nok for andre aktiver, f.eks. al
mindeligt indbo.
Til § 20
Stk. 1 er i overensstemmelse med den gæl
dende lovs § 17. Det er dog ikke fundet nød
vendigt, at skifteretten skal indkalde samtlige
legatarer, idet hovedopgaven på mødet er at
tage stilling til spørgsmålet om gældsvedgåelse,
hvilket legatareme ingen indflydelse har på.
Efter udkastet skal indkaldelsen kun omfatte
legatarer, som skønnes at kunne have en væ
sentlig interesse i at deltage i mødet.
Til stk. 2. Bestemmelsen om gældsansvar for
umyndige eller fraværende arvinger er over
ført fra § 16, stk. 2, sidste pkt., til § 20, hvor
den mere naturligt hører hjemme. Bestemmel
sen svarer ganske til den gældende regel.
Faren ved gældsvedgåelse må bedømmes på
samme måde som ved udlevering af boet til
privat skifte, jfr. udkastet til affattelse af ny
§ 75 (udkastets § 1, nr. 32). Har afdøde ikke
drevet erhvervsvirksomhed, og er der efter de
myndige arvingers og værgens oplysninger
ingen grund til at tro, at afdøde i øvrigt har
betydelige gældsposter, vil der i almindelighed
ikke være betænkelighed ved at godkende
overtagelse af gældsansvaret, jfr. udkastets §
75, stk. 1. Det samme gælder, hvis det er
udenfor rimelig tvivl, at aktiverne i en boet
tilhørende virksomhed vil være i stand til at
dække passiverne og virksomhedens behov
for driftskapital i den nærmeste tid. Er en
umyndiggjort eller fraværende arving gift, og
vil arven indgå i formuefællesskab mellem
ægtefællerne, træffes bestemmelse om ved
gåelse af gældsansvar af ægtefællen og vær
gen i forening efter de nærmere regler i § 5,
stk. 2, (udkastets § 1, nr. 4), uden at skifte
retten kan modsætte sig gældsvedgåelse.

Til § 21
I stk. 1 angives i overensstemmelse med gæl
dende ret, at boet behandles efter reglerne
i kapitel 4 (om behandlingen af dødsboer,
i hvilke arv og gæld ved gås), såfremt alle ar
vinger erklærer, at de overtager ansvaret for
afdødes gæld.
Bestemmelsen i stk. 2, hvorefter boet be
handles efter reglerne i kapitel 3 (om behand
lingen af dødsbo, når arvingerne ikke påtager
sig ansvaret for gælden, og ej heller nogen
kreditor forlanger boets behandling efter kon
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kursloven ifølge dennes § 145), såfremt ikke
alle arvingerne afgiver erklæring om at vedgå
ansvaret for afdødes gæld, og boet ikke under
gives konkurs, svarer ganske til den gældende
lovs § 18, stk. 2.
Til nr. 9 (ophævelse af §§ 30-32)
Der henvises til bemærkningerne til udka
stets § 1, nr. 8 (kapitel 2).
Til nr. 10 (§ 25)
Efter de gældende bestemmelser i § 22, stk.
1 og 2, sker indkaldelsen af kreditorer, arvin
ger og legatarer ved en 3 gange i de for skifte
bekendtgørelser i almindelighed bestemte avi
ser - efter lov nr. 10 af 23. januar 1903 i
Statstidende - indrykket bekendtgørelse med 3
måneders varsel, når den afdøde skønnes ikke
at have stået i oversøiske gældsforpligtelser
eller at have oversøiske arvinger, og i andre
tilfælde med 6 måneders varsel. I begge til
fælde regnes fristen fra den sidste bekendtgø
relse. Når skifteretten finder det rigtigt, kan
indkaldelsen tillige bekendtgøres på anden hen
sigtsmæssig måde. Viser det sig i et tilfælde,
hvor indkaldelsen er bekendtgjort med 3 må
neders varsel, at afdøde har haft oversøiske
kreditorer, skal der dog ikke udstedes ny be
kendtgørelse, men sådanne kreditorers krav
prækluderes ikke, såfremt de anmeldes inden
6 måneder efter den sidste bekendtgørelse.
Spørgsmålet om proklamafristens længde har
væsentligst betydning i forhold til kreditorerne,
over for hvem proklamaet er præklusivt. Langt
de fleste af de kreditorer, der anmelder deres
fordringer i boet, gør det imidlertid umiddelbart
efter indkaldelsens bekendtgørelse, og udvalget
har derfor overvejet, om fristen burde forkor
tes. Efter den ved lov nr. 51 af 19. juni 1970
skete ændring i den norske skiftelovs § 73 er
fristen nu 6 uger, medens det danske konkurs
lovsudvalg har foreslået de gældende (ikke præ
klusive) frister i konkurs på fra 6 uger til 4
måneder forkortet til 4 uger, dog med mulighed
for forlængelse til 8 uger, jfr. § 104, stk. 1, nr.
2, i udkastet til konkurslov i betænkning nr.
606/1971. Under hensyn til, at skattemyndig
hederne næppe vil have mulighed for at an
melde deres fordringer rettidigt, hvis fristen
forkortes, og til fristens præklusive karakter
har udvalget dog afstået fra at stille forslag her
om. Bibeholdes 3-månedersfristen, er der under
hensyn til muligheden for benyttelse af luftpost
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ikke behov for at kunne fastsætte en længere
frist i de tilfælde, hvor afdøde har haft over
søiske kreditorer.
Indkaldelsesreglerne nødvendiggør, at kredi
torer, som ikke er i stadig eller hyppigere for
bindelse med debitor, og som vil være sikre på
at undgå tab som følge af undladt anmeldelse,
må gennemse samtlige numre af Statstidende.
Udvalget har overvejet at foreslå, at alle indkal
delser skulle bekendtgøres i Statstidende i det
første nummer i en måned, jfr. mortifikationslovens § 6, stk. 3, om mortifikationsindkaldelser. En sådan regel ville imidlertid kun medføre
en egentlig arbejdslettelse, hvis en tilsvarende
regel blev gennemført for så vidt angår indkal
delse i konkursboer, og da dette næppe er prak
tisk muligt, har udvalget ikke ment at burde
fremsætte forslag herom.
Efter forslaget skal indkaldelsen kun be
kendtgøres én gang i Statstidende mod tre gan
ge efter den gældende bestemmelse.
Skifteretten kan som hidtil tillige bekendt
gøre indkaldelsen på anden måde, f.eks. i lo
kale aviser, når den finder det rigtigt.

Til nr. 11 (§ 26)
Bestemmelsen svarer bortset fra sproglige
ændringer til den gældende bestemmelse.

Til nr. 12 og 13 (§ 27)
Indtil spørgsmålet om boets behandlingsmåde
er afgjort, kan skifteretten træffe de foranstalt
ninger, som ikke kan opsættes, jfr. udkastets
§ 1, nr. 4 (§ 4, stk. 1) og bestemmelsen i den
gældende lovs § 16, stk. 2, 2. pkt., første led.
Når boet er taget under offentlig skiftebe
handling, men arv og gæld ikke er vedgået, til
kommer beslutningsmyndigheden efter § 24, jfr.
§ 19, kreditorerne, indtil de er fyldestgjorte
eller sikrede. Fra dette tidspunkt overgår be
slutningsmyndigheden til arvingerne. I tilfælde
af uenighed mellem de stemmeberettigede kre
ditorer eller arvinger træffes afgørelsen efter
§ 24, stk. 2, af skifteretten. Er de mødende
stemmeberettigede derimod enige, kan skifte
retten i almindelighed ikke tilsidesætte afgørel
sen. Er anmeldelsesfristen ikke udløbet, bør
skifteretten dog ikke tage beslutninger til følge,
som strider mod endnu ikke anmeldte kredito
rers interesse, jfr. § 24, stk. 1, 2. pkt. En til
svarende bestemmelse findes i konkurslovens
§ 64, stk. 2.
Skifteretterne er i praksis yderst tilbagehol

dende med at godkende eller træffe beslutnin
ger om boets anliggender, når anmeldelsesfris
ten ikke er udløbet. Der kan således gå for
holdsvis lang tid, før der kan træffes beslutning
om, hvorledes der skal forholdes med boets ak
tiver. Dette er ofte uheldigt i tilfælde, hvor
boet omfatter f.eks. en erhvervsvirksomhed el
ler en landbrugsejendom.
Efter udkastets nr. 13 kan skifteretten i tiden
indtil anmeldelsesfristens udløb træffe de be
slutninger, som ikke uden ulempe kan udsættes.
Skifteretten får således en noget videre adgang
til at handle end i perioden, før det endnu er
afgjort, om boet skal skiftes offentligt eller pri
vat. Gør forholdene det muligt, bør beslutnin
ger af større rækkevidde træffes efter forhand
ling med de kreditorer, der allerede har meldt
sig, eller, hvis boet må antages at være solvent,
med arvingerne.
Til nr. 14 (§ 30)
Efter skiftelovens § 27 bør salg af boets ejen
dele i almindelighed ske ved offentlig auk
tion, der foretages efter reglerne om tvangs
auktion og med samme virkning. Salg under
hånden kan dog finde sted, dels når det ved
tages på en skiftesamling, og skifteretten bil
liger det, dels når det drejer sig om genstande,
der er udsat for fordærvelse eller tab i værdi
ved at henligge.
Bestemmelsen om, at auktionen skal fore
tages efter de regler, der gælder for tvangsauk
tioner, er ændret ved retsplejelovens § 679,
hvorefter auktionen kun skal foregå efter reg
lerne om tvangsauktion, når pansatte genstande
skal bortsælges fra et arv- og gældsfragåelsesbo.
I alle andre tilfælde foregår auktionen efter reg
lerne om offentlige auktioner, der ikke er
tvangsauktioner, jfr. retsplejelovens § 682.
Bestemmelserne i retsplejelovens §§ 679 og
682 foreslås i § 18, nr. 5, i udkastet til lov om
ændring af forskellige lovbestemmelser ved
rørende konkurs m.v. i konkurslovsudvalgets
betænkning II nr. 606/1971 overført til rets
plejelovens § 538 b.
Fordelen ved salg gennem offentlig auktion
er, at alle og enhver får adgang til at byde, og
at man undgår faren for, at f.eks. en af boets
interesserede eller andre, som har kendskab til
boets aktiver, køber disse for et lavere beløb,
end der kunne opnås i det åbne marked. Erfa
ringen har imidlertid vist, at det, som indkom
mer ved auktionssalg, i mange tilfælde vil være

væsentligt mindre, end hvad der ville kunne
opnås ved salg underhånden, jfr. konkurslovs
udvalgets betænkning II nr. 606/1971 s. 179
og 208. Udvalget foreslår derfor en vis udvi
delse af adgangen til salg underhånden. Dette
skal for det første ligesom efter gældende ret
kunne ske, når det vedtages på en skiftesam
ling. I dette tilfælde er skifterettens godken
delse efter udkastet ikke nødvendig; men det
følger af de almindelige regler i § 24 (efter ud
kastet § 27), at skifteretten kan hindre iværk
sættelsen af beslutninger, som er til skade for
umyndige eller fraværende arvinger, eller som
gør indgreb i nogens ret. En vedtagelse om, at
boets aktiver skal sælges til underpris til de
myndige arvinger eller disses nærmeste, vil så
ledes ikke kunne gennemføres. Selvom der ikke
foreligger vedtagelse på en skiftesamling, skal
skifteretten efter udkastet kunne tillade salg un
derhånden, dersom den finder grund til at an
tage, at der herved vil kunne opnås et for boet
bedre resultat end ved auktionssalg. Herved
opnås bl.a., at et gunstigt tilbud kan modtages
uden den forhaling, som indkaldelse af en skif
tesamling ville medføre.
Henvisningen til retsplejelovens kapitel 60
bringer bestemmelsen om formen for auktion i
overensstemmelse med de ved retsplejeloven
skete ændringer.
Bestemmelsen i § 30 gør ingen ændring i reg
lerne om, hvorvidt genstande skal sælges eller
udlægges til arvinger, jfr. § 47.
Til nr. 15 (§ 31)
Efter skiftelovens § 28, stk. 1 (efter udka
stet § 31, stk. 1) skal værdipapirer, som har
kurs på Københavns børs, sælges til dagens
kurs, i fornødent fald ved en vekselmægler,
medmindre kreditorer eller arvinger vil modtage
dem i udlæg efter kursværdien. Udlæg til kre
ditorer forekommer ikke i praksis.
Den foreslåede formulering er i overensstem
melse med konkurslovsudvalgets udkast til æn
dring i retsplejelovens bestemmelse om realisa
tion af håndpant, jfr. konkurslovsudvalgets be
tænkning II nr. 606/1971 s. 283 og 292. Salg
bør ske gennem en bank eller et medlem af
fondsbørsen. Handel med værdipapirer ligger
derimod uden for normal sparekassevirksom
hed, jfr. anf.st. s. 292. Der findes som nævnt
samme sted nu kun ganske få vekselmæglere.
Udlæg til arvinger bør i almindelighed ske til
kursværdien; men udvalget har ikke fundet det
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nødvendigt at bevare en bestemmelse herom i
lovteksten. Er myndige arvinger enige om, at
værdipapirer på grund af store kurssvingninger
eller kursstigning eller -fald bør udlægges til en
anden værdi end kursværdien, kan der ikke
være noget i vejen herfor; men en sådan ansæt
telse vil ikke uden videre være bindende for be
regningen af skatter og afgifter.
Til nr. 16 (§ 33)
Bestemmelsen afløser til dels den gældende
§ 33, jfr. om denne bestemmelse bemærknin
gerne til udkastets § 1, nr. 8 (kapitel 2). Be
stemmelsen, som er i overensstemmelse med
gældende ret, giver skifteretten den fornødne
hjemmel til at antage bistand til opstilling af
boets regnskaber og andre enkeltstående hverv
i forbindelse med behandlingen af sådanne
boer. Selv om hovedparten af offentlige skifter
efter udkastet skal behandles af eksekutor, vil
der som nævnt i bemærkningerne til § 11 i ud
kastet også i fremtiden være boer, som skifte
retten selv må behandle. Det følger af bestem
melsen i udkastets § 12, stk. 1, at også ekse
kutor i det omfang, det er fornødent, kan be
nytte medhjælp under skifterettens kontrol efter
§ 13, stk. 3, f.eks. antage en statsautoriseret
revisor til at gennemgå en større erhvervsvirk
somheds regnskaber.
Til nr. 17 (§ 34, stk. 2)
Efter § 34, stk. 1, skal alle fordringer på den
afdøde eller med hensyn til hans efterladenska
ber fremsættes for skifteretten, når boet er over
taget til offentlig skiftebehandling. Tvister angå
ende sådanne fordringer behandles ifølge rets
plejelovens § 660, stk. 1, af skifteretten og af
gøres ved dom. Efter § 34, stk. 2, gælder dette
dog ikke, når stævning var forkyndt for af
døde. I så fald er boet pligtigt at tåle, at sagen
fortsættes og pådømmes ved den ret, hvor den
er anlagt. Der kan dog ikke afsiges eksigibel
dom over boet, så længe gælden ikke er ved
gået. Dommen er bindende for boet, men om
domhaveren får dækning for sit krav, afhænger,
hvis gælden ikke vedgås, af, om boet viser sig
solvent, og i benægtende fald eventuelt af, om
hans krav er privilegeret.
Konkurslovens § 8 indeholder en bestem
melse, der svarer til bestemmelsen i skiftelovens
§ 34, stk. 2. Der findes ikke i gældende ret
nogen bestemmelse om, at boet skal have un
derretning om sagen for at kunne blive bundet
ved dens udfald, og det er i retspraksis antaget,
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at der kan gives dom over et konkursbo, selv
om det ikke under sagen oplyses, om boet har
fået meddelelse om sagen, jfr. UfR.1968.553.
Dette forekommer ikke rimeligt, og i § 136, stk.
2, i udkastet til konkurslov i konkurslovsudval
gets betænkning II nr. 606/1971 er der derfor
medtaget en regel, hvorefter sagsøgeren i denne
situation skal drage omsorg for, at konkursboet
underrettes om sagen.
En tilsvarende bestemmelse bør indsættes i
skiftelovens § 34, stk. 2. Efter udkastet skal
sagsøgeren underrette skifteretten (i eksekutor
boer eksekutor, jfr. udkastets § 1, nr. 8 (§ 12,
stk. 1) om sagen, og boet bør kun dømmes
som udeblevet, hvis sagsøgeren kan dokumen
tere, at han har givet fornøden underretning.
Udkastets § 1, nr. 8, må i øvrigt medføre,
at fordringer skal anmeldes over for eksekutor,
hvis en sådan er udnævnt, jfr. § 34, stk. 1, og
at skifteretten må videresende eventuelle an
meldelser til eksekutor.
Til nr. 18 (ophævelse af § 35, stk. 2)
Efter § 35, stk. 1, kan der ikke gøres arrest
eller søges fyldestgørelse gennem eksekution og
tvangsauktion i genstande, der tilhører et døds
bo, hvori gælden ikke er vedgået. Efter stk. 2
bevares dog retten til ifølge udlæg, der er fore
taget før dødsfaldet, at søge fyldestgørelse i det
udlagte, ligesom de, der kan afhænde de dem
til sikkerhed tjenende genstande uden foregå
ende retsforfølgning, såsom håndpanthavere,
uanset dødsfaldet kan gøre dette. Det bemær
kes i denne forbindelse, at statskassens separa
tistret i varer, som betros en oplagshaver på
kreditoplag, jfr. § 101 i toldlov nr. 1 af 28. ja
nuar 1959 (tidligere § 75 i toldforordningen af
1. februar 1797) er ophævet ved lov nr. 333 af
18. juni 1969 § 4. Endvidere kan underpant
havere i fast ejendom i overensstemmelse med
retsplejelovens §§ 680 og 681 under visse be
tingelser opnå separatiststilling og mulighed for
at forfølge deres ret uafhængigt af skiftebe
handlingen.
I §§ 84-89 i udkastet til konkurslov og § 18
i udkastet til lov om ændring af forskellige lov
bestemmelser vedrørende konkurs m.v. i kon
kurslovsudvalgets betænkning II 606/1971 er
der stillet forslag om ændrede regler for fyl
destgørelse af særlige rettigheder i forbindelse
med konkurs (betænkningen s. 177-185 og 291
-294). Efter det i den nævnte betænkning inde
holdte udkast til ændret affattelse af skifte-

lovens § 44 (betænkningen s. 281 og 286) skal
disse regler også være gældende i dødsboer,
hvori gælden ikke er vedgået, og bestemmelsen
i skiftelovens § 35, stk. 2, bliver da overflødig.
Såfremt det i nærværende betænkning inde
holdte udkast måtte blive gennemført før kon
kurslovsudvalgets forslag, bør i § 35, stk. 2,
alene udgå ordene: »eller statskassen som pant
haver for krediterede toldafgifter i de en oplags
haver betroede oplagsvarer, jfr. forordningen af
1. februar 1797 § 75«.
Til nr. 19 (ophævelse af § 36)
Bestemmelsen afløses af udkastets § 2, nr. 4
(retsplejelovens § 660).

Til nr. 20 (§ 37, stk. 2)
Ændringen er en følge af forligskommissio
nernes afskaffelse, jfr. lov nr. 220 af 7. juni
1952.
Til nr. 21 (§ 38, 2. pkt.)
Ændringen er en følge af ophævelsen af skif
telovens § 32 om antagelse af kurator, jfr. ud
kastets § 1, nr. 9.
Til nr. 22 (ophævelse af §§ 39 og 40)
Bestemmelsen i § 39 afløses af bestemmelsen
i udkastets § 2, nr. 4 (retsplejelovens § 660).
Bestemmelsen i § 40 indeholder de nærmere
regler om afsagte kendelsers virkning for den
videre behandling af boet samt om virkningen
af, at en skifteretskendelse forandres eller an
nulleres ved anke. Bestemmelsen må anses for
bortfaldet ved retsplejeloven, jfr. dennes § 661,
stk. 1, 2. pkt., og udkastets § 2, nr. 5.
Til nr. 23 (§ 41)
Efter § 41 kan enhver af boets vedkommen
de anke en i en tvist, hvori han ikke er boets
modpart, afsagt skifteretskendelse eller dom, ved
hvilken boet vil lade det bero, for så vidt der
ikke mellem boet og vedkommende er sluttet
overenskomst om tvistens genstand, og sagens
påanke ikke udsætter boet for tab af rettigheheder, som ved kendelsen eller dommen måtte
være tilkendt det. Får den ankende helt eller
delvis medhold, er han efter § 42 berettiget til
at forlange sine omkostninger ved sagen erstat
tet af boet, dog kun for så vidt de ikke oversti
ger den forøgelse af boets masse, som boet har
vundet.
Tilsvarende bestemmelser findes i konkurs
lovens §§ 95 og 96.
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Ved afgørelser i UfR. 1933.1031 og 1942.472
er det endvidere antaget, at den enkelte arving
kan anlægge retssag i første instans om et på
stået krav, som tilkommer dødsboet, når dette
nægter at anlægge sagen.
Med støtte i disse domstolsafgørelser fore
slås det i § 132 i udkastet til konkurslov i kon
kurslovsudvalgets betænkning II nr. 606/1971,
at der gives den enkelte fordringshaver i et
konkursbo adgang til på egen hånd at anlægge
sag eller indtræde i en af skyldneren inden kon
kursdekretets afsigelse anlagt sag, når boet op
giver et muligt krav, uden at der er sluttet for
lig (betænkningen s. 22 og 222-223).
En tilsvarende bestemmelse bør efter udval
gets opfattelse indsættes i skifteloven. Er de
stemmeberettigede i et dødsbo uenige om, hvor
vidt boet skal anlægge sag, f.eks. til inddra
gelse af yderligere aktiver i boet, tilkommer det
efter skiftelovens § 24, stk. 2 (efter udkastet
§ 27, stk. 2) skifteretten at træffe afgørelse her
om. Finder skifteretten resultatet af en eventuel
retssag så tvivlsom, at den anser det for bedst
stemmende med boets interesser, at sag ikke an
lægges, forekommer det ikke rimeligt, om den
stemmeberettigede arving eller kreditor, der har
en anden opfattelse end skifteretten, herved
skulle være afskåret fra selv på egen risiko med
hensyn til sagens omkostninger at gøre sin ret
gældende under et sagsanlæg.
Efter udkastets stk. 1 kan enhver fordrings
haver eller, hvis boet er eller ved retssagens ud
fald kan blive solvent, enhver arving på egen
hånd anlægge sag eller indtræde i en af afdøde
anlagt sag om et krav, som boet har opgivet,
uden at der er sluttet forlig. Sagsanlægget eller
indtrædelsen skal dog ske inden for en af skifte
retten fastsat frist, og anmodning om fastsæt
telse af frist skal fremsættes over for skifteret
ten uden ugrundet ophold efter beslutningen
om opgivelse af kravet.
Tabes sagen, må sagsøgeren selv betale om
kostningerne, og boet hæfter ikke for disse. Får
sagsøgeren derimod helt eller delvis medhold
ved dommen, er han efter stk. 1, 3. pkt., beret
tiget til at forlange sine rimelige omkostninger
ved sagen erstattet af boet, dog kun for så vidt
de ikke overstiger den forøgelse af boets mas
se, som er en følge af dommen. Sagsøgeren bæ
rer altså - ligesom appellanten efter den gæl
dende § 42 - risikoen for, at sagsøgte viser
sig ude af stand til at opfylde dommen.
Udvalget har overvejet, om man for at
imødekomme et eventuelt ønske hos arvingerne
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om at få underskuddet nedbragt mest muligt
også burde give disse adgang til at anlægge sag
om et krav, som boet har opgivet, i tilfælde,
hvor boet ikke er og heller ikke kan blive sol
vent ved retssagens udfald. Udvalget har imid
lertid afstået fra at stille forslag herom under
hensyn til, at man herved ville bryde med prin
cippet om, at arvingerne ikke bør have indfly
delse på et åbenbart insolvent bos forhold. Her
til kommer, at situationen næppe er særlig prak
tisk, og at arvingerne formentlig vil kunne få
transport på kravet, hvis de undtagelsesvis måtte
ønske det.
I stk. 2 overføres reglerne til også at gælde
om anke, jfr. den gældende lovs bestemmelser.
Da der her gælder en frist for anke, jfr. rets
plejelovens §§ 397, 436 og 662, er det unød
vendigt, at skifteretten fastsætter en frist.
Ifølge art. 4, litra F, i den uniforme lov, som
er knyttet til det foreliggende udkast fra 1970
til konkurskonvention mellem Fællesmarkedets
stater, kan afkræftelsessag under konkursen
alene anlægges af kurator; efter udkastet forbe
holder Holland sig ret til at bevare kreditorers
adgang til at rejse afkræftelsessag. Selv om den
nævnte bestemmelse i konventionsudkastet skul
le medføre, at konkurslovsudvalgets forslag om
at give kreditorer i et konkursbo mulighed for
at rejse sag ikke blev gennemført, vil der ikke
være noget til hinder for at give arvinger (og
eventuelt kreditorer) i et dødsbo den foreslåede
søgsmålskompetence.

Til nr. 24 (§ 45, stk. 2)
Justitsministeriet har ved utrykte skrivelser
af 13. august 1947 og 18. marts 1958 tiltrådt,
at beløb, der var indkommet til et konkursbo
efter boets afslutning, kunne tillades indbetalt
til statskassen i tilfælde, hvor omkostningerne
ved en efterudlodning ville overstige det på
gældende beløb. Det samme må antages at
gælde med hensyn til beløb, der indkommer til
et dødsbo efter boets afslutning. Bortset herfra
er der derimod ikke i dansk ret adgang til at
undlade udsendelse af småbeløb til kreditorer,
arvinger eller legatarer.
I Norge er der ved lov nr. 51 af 19. juni
1970 gennemført ændringer i den norske skifte
lov § 37, stk. 2, og § 39, stk. 3, således at skif
teretten dels kan undlade at tage udlæg af ube
tydelig værdi i betragtning ved udlodningen,
hvis udbetalingen vil medføre uforholdsmæs
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sige ulemper eller omkostninger, dels kan und
lade udbetaling af udlæg af ubetydelig værdi,
såfremt den berettigede har ukendt opholdssted
eller hans opholdssted er vanskeligt at opspore,
og udbetalingen vil indebære uforholdsmæssige
ulemper eller omkostninger. I førstnævnte til
fælde fordeles midlerne mellem de øvrige beret
tigede, medens midlerne i sidstnævnte situation
tilfalder statskassen. Reglerne gælder for alle,
der har krav på udlæg i boet (arvinger, ægte
fælle og kreditorer), jfr. Ot. prp. nr. 49 (196970) side 13. Af bemærkningerne til lovforslaget
(side 25) fremgår, at man har tænkt sig en vær
digrænse på ca. 20-30 kr., når den berettigede
har kendt opholdssted i Norge, og en noget
højere grænse, når vedkommende opholder sig
i udlandet. Dette skal dog kun gælde i de til
fælde, hvor midlerne kan fordeles mellem de
øvrige berettigede, medens der ikke forventes
fastsat nogen bestemt værdigrænse, når mid
lerne tilfalder statskassen.
Efter § 148, stk. 2, 2. pkt., og § 149, stk. 2,
i udkastet til konkurslov i konkurslovsudvalgets
betænkning II nr. 606/1971 kan skifteretten be
stemme, at dividendebeløb, der ikke overstiger
10 kr. eller andet af justisministeren fastsat be
løb, skal tilfalde statskassen (§ 148, stk. 2, 2.
pkt.), og at midler, som efter boets slutning
indgår i konkursmassen eller frigøres til fordel
for denne, efter skifterettens bestemmelse skal
tilfalde statskassen, hvis midlerne ikke skønnes
at kunne dække udgifterne ved en fordeling
(§ 149, stk. 2). Efter § 4, nr. 2, i udkastet til
lov om ændring af forskellige bestemmelser ved
rørende konkurs m.v. i samme betænkning skal
bestemmelserne også gælde ved udlodning til
kreditorer i et dødsbo.
Efterlader en afdød sig kun fjernere arvin
ger, kan det forekomme, at nogle arvelodder
bliver ganske små. Det vil kunne medføre ufor
holdsmæssigt besvær at beregne og udbetale så
danne lodder, og nærværende udkast giver der
for skifteretten mulighed for at bestemme, at
der skal bortses fra arv, som ikke overstiger
200 kr. eller andet af justitsministeren fastsat
beløb, eller at sådan arv skal indbetales til stats
kassen. Testators bestemmelse om tildeling af
et beskedent beløb eller en genstand, som må
ske har affektionsværdi, bør ikke tilsidesættes.
Det vil i reglen være mest hensigtsmæssigt,
at eventuel bestemmelse om, at der skal bortses
fra arv, træffes inden den i § 50 nævnte opgø
relse i boet udarbejdes. De pågældende arvelod
der vil da kunne indgå i boet og fordeles mel

lem de øvrige arvinger og eventuelt legatarer.
Er der derimod udarbejdet udkast til boopgø
relse på det tidspunkt, skifteretten træffer sin
bestemmelse, vil det i almindelighed være mest
praktisk at iade de pågældende arvelodder til
falde statskassen. Reglen gælder også ved efterudlodninger.

Til nr. 25 (§ 48)
Er der uenighed mellem arvingerne om vær
dien af genstande, der skal arveudlægges, kan
der efter § 48 foretages en formelig vurdering
af de ting, som formenes at være urigtig ansatte
ved den under registreringen stedfundne vurde
ring. Denne »vurdering til skifteefterretning«
iværksættes af personer, som skifteretten efter
forudgående meddelelse til alle vedkommende
udmelder dertil.
Efter § 48 skulle vurderingen, såfremt det
forlangtes, beediges i skifteretten. Adgangen til
edsfæstelse og edsbekræftelse af vidner og vur
deringsmænd må imidlertid antages at være
bortfaldet ved lov nr. 149 af 21. april 1965,
der ophævede reglerne om vidners og syns- og
skønsmænds edsaflæggelse samt partsed. Or
dene i § 48 om beedigelse af vurderingen fore
slås derfor slettet af lovteksten.
Som tidligere nævnt vil det være ønskeligt,
at der tilvejebringes ensartede regler om vurde
ring af boets aktiver i forholdet mellem arvin
gerne og i forhold til skattemyndighederne, jfr.
kildeskattelovens § 16, stk. 3. Denne opgave
kan imidlertid kun løses i samarbejde med skat
tekyndige og i forbindelse med andre spørgsmål
om harmonisering af skifte- og skattelovgivning,
og udvalget har derfor ikke udarbejdet forslag
herom.
Til nr. 26 (§ 50).
Efter §50, stk. 2, har skifteretten en frist
af i det højeste 6 uger fra den dag, et bo op
tages til slutning, til at forfatte et udkast til op
gørelse i boet. Består retten af flere medlem
mer, er fristen dog 12 uger.
Bestemmelsen om forlænget frist for skifte
retten til at udfærdige opgørelse i boet, når ret
ten består af flere medlemmer, er oprindelig
medtaget i loven af hensyn til forholdene i Kø
benhavn (Rigsdagstidende 1873-74, tillæg B, sp.
479), hvor Landsover- samt Hof- og Stadsret
tens Skiftekommission ved skiftelovens gennem
førelse bestod af tre medlemmer, jfr. Deuntzer
s. 11 f.
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Alle skifteretter, der behandler dødsboer, be
står efter retsplejeloven af ét medlem, og reglen
om en frist på 12 uger har derfor intet indhold.
I øvrigt er fristbestemmelsen uden synderlig
praktisk betydning, da skifteretten selv bestem
mer, hvornår den vil optage boet til slutning.
I praksis sker der i almindelighed ikke tilførsel
til skiftebogen om et bos optagelse til slutning.
Udvalget foreslår derfor, at bestemmelsens for
mulering ændres således, at skifteretten snarest
muligt skal udfærdige udkastet til opgørelse.
Ændringen i §50, stk. 3, er en følge af op
hævelsen af den gældende lovs § 88, jfr. ud
kastets § 1, nr. 33.

Til nr. 27 (ophævelse af § 55)
Bestemmelsen afløses af udkastets § 2, nr. 4
(retsplejelovens § 660, stk. 4).

Til nr. 28 (§ 57, stk. 1)
Til 2. pkt. Efter § 57, stk. 1, kan et dødsbo,
hvori der er en efterlevende ægtefælle, uden
skiftebehandling udlægges denne, såfremt skifte
retten skønner, at der under hensyn til den
efterlevende ægtefælles særlige rettigheder intet
bliver at udlodde til arvingerne. Bestemmelsen,
hvis anvendelse forudsætter, at ægtefællen over
tager ansvaret for afdødes gæld, omfatter både
fællesboet og afdødes særeje. Størst betydning
af de i § 57, stk. 1, nævnte særlige rettigheder
for enken eller enkemanden har reglen i § 62 b,
stk. 2, hvorefter den efterlevende ægtefælle altid
har ret til af boet at udtage så meget, at vær
dien heraf sammenlagt med hans boslod og ar
velod og hans særeje udgør indtil 20.000 kr.
Både § 57, stk. 1, og § 62 b, stk. 2, er indsat
i skifteloven ved lov nr. 412 af 18. december
1963. Bestemmelsen i § 62 b bygger på arve
lovskommissionens forslag fra 1941 og arve
lovsudvalgets forslag fra 1961, mens bestem
melsen i § 57, stk. 1, er foreslået af justitsmini
steriet, jfr. Folketingstidende 1963-64, tillæg A,
sp. 118-120. Beløbsgrænsen i § 62 b, stk. 2,
foreslog arvelovsudvalget fastsat til 6.000 kr. I
1963-loven blev grænsen sat til 12.000 kr., og
allerede ved § 2, nr. 2, i lov nr. 207 af 21. maj
1969 om ændring af forskellige lovbestemmel
ser om retsafgift m.v. blev beløbet forhøjet til
20.000 kr.
Udlæg efter § 57, stk. 1, jfr. § 62 b, stk. 2,
behandles i loven som en »skiftefordel«, der til
kommer den efterladte ægtefælle, uanset hvem
der er medarvinger efter førstafdøde. Reglen
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gælder således også, både hvor der efterlades
fællesbørn, og hvor afdøde havde særbørn. An
vendelsen af bestemmelsen hindres ikke af mod
stående bestemmelser i den førstafdøde ægte
fælles testamente, jfr. arvelovsbetænkningen (nr.
291/1961) s. 142. 20.000 kroners-reglen er net
op udformet med særligt henblik på den situa
tion, at afdøde foruden ægtefællen efterlader sig
andre arvinger - det være sig livsarvinger, jfr.
arvelovens § 7, stk. 1, eller testamentsarvinger.
Det er uafklaret, om bestemmelsen har været
tænkt at skulle kunne anvendes, også hvor ægte
fællen er eneste arving.
Kardel oplyser i UfR 1970 B.213 f., at Kø
benhavns Byrets skifteafdeling og en del andre
skifteretter siden 1963-lovens ikrafttræden har
benyttet udlæg efter § 57, stk. 1, jfr. § 62 b,
stk. 2, også i tilfælde, hvor den efterlevende
ægtefælle er enearving. Derimod oplyser Bruun
Nielsen i UfR 1972 B.215, at sådanne udlæg er
sjældne i provinsen, og Harbou og Stampe Ja
cobsen antager i Lov om retsafgifter s. 31 lige
som Jørgen Nørgaard i Fuldmægtigen 1969.
71 ff. og UfR 1970 B.61 f. og 1972 B.9 ff., at
der ikke er hjemme til at udlægge boet efter §
57, stk. 1, jfr. § 62 b, stk. 2, når ægtefællen er
enearving, men at ægtefællen i denne situation
må skifte - offentligt eller privat - og på denne
måde overtage afdødes boslod i medfør af arve
lovens § 7, stk. 1.
Udlæg efter § 57 har på flere punkter andre
virkninger end overtagelse af boet som eneste
arving, jfr. nærmere Gomard: Tillæg til Skifte
loven s. 54 ff.
Udvalget foreslår det lovfæstet, at også en
ægtefælle, der er eneste arving, skal have mu
lighed for at få boet udlagt i medfør af § 57,
stk. 1, jfr. § 62 b, stk. 2. Der er ikke grund til
at udelukke denne fremgangsmåde i den mest
ukomplicerede situation, hvor ægtefællen er
eneste arving. Efter udkastet kan ægtefællen
vælge, om boet skal skiftes, eller om det, så
fremt betingelserne efter skifterettens skøn er
opfyldt, skal udleveres i medfør af § 57, stk. 1,
jfr. § 62 b, stk. 2. Hertil føjes som omtalt ne
denfor i 3. pkt. en regel om, at bestemmelsen
i arvelovens § 7, stk. 2, ikke finder anvendelse,
hvor boet overtages efter § 57.
Valget af skifteform er uden afgiftsmæssig
betydning. Efter arveafgiftslovens § 2 A, stk. 2,
er arv, der tilfalder arveladers ægtefælle, fri
taget for arveafgift, når den ikke overstiger
100.000 kr., og efter retsafgiftsloven svares
hverken afgift af privat skifte eller af boer, der
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udleveres den efterlevende ægtefælle i medfør
af skiftelovens § 57, jfr. lovens § 27 og § 30,
nr. 2.
Derimod er valget mellem at overtage boet til
privat skifte som eneste arving og udlæg efter
§ 57, stk. 1, jfr. § 62 b, stk. 2, af væsentlig be
tydning for ægtefællens skattetilsvar. Ved udlæg
i medfør af § 57, stk. 1, jfr. § 62 b, stk. 2, bli
ver ægtefællen skattepligtig af både afdødes og
egne indtægter i det år, dødsfaldet har fundet
sted, jfr. kildeskattelovens § 13, stk. 2, jfr. stk.
1, og skattedepartementets cirkulære nr. 44 af
15. marts 1972. Har den længstlevende ægte
fælle haft særskilt indkomst i tiden inden døds
faldet, foretages der dog særskilt ansættelse af
denne indkomst. Har den længstlevende ægte
fælle ikke haft særskilt indkomst, foretages
der kun én skatteansættelse og skatteberegning.
Længstlevende er desuden formueskattepligtig
for hele det indkomstår, hvori dødsfaldet har
fundet sted, af sit særeje og hele fællesboet samt
tillige de aktiver, der hidrører fra afdødes even
tuelle særeje. De foreløbige indkomst- og for
mueskattebeløb, der er betalt inden dødsfaldet,
godskrives den længstlevende ægtefælle, lige
som overskydende skat for det indkomstår,
hvori dødsfaldet har fundet sted, og for det for
udgående indkomstår tilfalder denne uden om
boet. Ved at skifte vil ægtefællen i en del til
fælde kunne opnå en skattemæssig fordel, idet
ægtefællen kun bliver skattepligtig af egne ind
tægter i dødsåret, medens afdødes skattetilsvar
ofte vil være afgjort med de betalte foreløbige
skattebeløb.
Til 3. pkt. Efter arvelovens § 7, stk. 2, deles
boet efter den længstlevende ægtefælle, som har
arvet førstafdøde alene, jfr. § 7, stk. 1, med
halvdelen til hver ægtefælles arvinger, hvis den
længstlevende dør uden at have indgået nyt æg
teskab og uden at efterlade sig livsarvinger. Er
der ved den længstlevende ægtefælles død kun
arvinger efter en af ægtefællerne, arver de det
hele. Spørgsmålet om § 7, stk. 2, finder anven
delse, hvor ægtefællen overtager boet efter § 57,
er noget tvivlsomt. Gomard anfører i Tillæg til
Skifteloven s. 54, at noget taler for, at arven
ved længstlevendes død skal fordeles mellem
længstlevendes og førstafdødes arvinger efter
arvelovens § 7, stk. 2, da arvens fordeling ikke
bør påvirkes af valget af skifteform. Efter det
af Bruun Nielsen i UfR 1972 B.215 oplyste er
det imidlertid i hvert fald en udbredt praksis,
at boet i dets helhed overgår til længstlevendes
arvinger. Kardel går i UfR 1969 B.289 note 11

og 1970 B.213 f. ind for en løsning efter hvert
enkelt tilfældes konkrete omstændigheder.
Udvalget finder, at der i skifteloven bør tages
stilling til, om arvelovens § 7, stk. 2, finder an
vendelse, når en ægtefælle, der er enearving,
vælger at overtage boet efter § 57, stk. 1, jfr.
§ 62 b, stk. 2.
De grundsynspunkter, som ligger bag reglen
i arvelovens § 7, stk. 2, jfr. herved arvelovsbe
tænkning nr. 291/1961 s. 47 ff., gælder for så
vidt også ved udlæg efter skiftelovens § 57, stk.
1. Længstlevendes valg mellem at begære privat
skifte og udlevering efter § 57, stk. 1, vil sjæl
dent være begrundet i ønsker om formuens for
deling ved længstlevendes død. Det kan være
mindre rimeligt, at et valg, som er sket ud fra
skattemæssige hensyn eller for at spare arbejdet
med at udfærdige en opgørelse, skal få konse
kvenser for arvedelingen.
Når udvalget alligevel ikke har ment at burde
foreslå denne løsning, skyldes det i første række,
at vægten af de reale hensyn bag arvelovens
§ 7, stk. 2, er svagere, når der er tale om små
værdier, og at administrative grunde taler med
betydelig vægt for at lade hele formuen tilfalde
længstlevende slægt, jfr. Kardel i UfR. 1969 B.
289. Arvingerne i førstafdødes slægt ville, hvis
deling fandt sted efter reglen i arvelovens § 7,
stk. 2, i reglen kun arve ganske små beløb, dels
fordi der er tale om boer, hvis værdi ikke over
steg 20.000 kr. ved udleveringen, dels fordi den
længstlevende ægtefælle ofte vil have forbrugt
en væsentlig del af boet. Har ægtefællen forøget
formuen, vil der omvendt ikke være særlig
grund til, at førstafdødes arvinger skulle få del
i denne forøgelse. Skulle den længstlevende
ægtefælle ønske at begunstige førstafdødes
slægt, kan dette opnås ved, at ægtefællen op
retter testamente. Det er en selvfølge, at skifte
retten ved boets udlevering bør gøre ægtefællen
bekendt med de arveretlige konsekvenser. Ud
valget har herefter valgt at foreslå en regel,
hvorefter hele formuen ved længstlevendes død
tilfalder dennes arvinger, uanset om længstle
vende var eneste arving efter førstafdøde
eller ej. Udvalget bemærker, at det mu
ligvis ville være kommet til et andet resultat,
hvis beløbsgrænsen i § 62 b, stk. 2, havde væ
ret fastsat til et væsentligt højere beløb, jfr. ne
denfor. Dommer Bohr tillægger dog ikke be
løbsgrænsen betydning for resultatet.
Efter § 62 b, stk. 2, har den efterlevende
ægtefælle som nævnt altid ret til af boet at ud
tage så meget, at værdien heraf sammenlagt

med hans boslod og arvelod og hans særeje
udgør indtil 20.000 kr.
Bestemmelsen udgør et supplement til reglen
i § 62 b, stk. 1, hvorefter den efterlevende ægte
fælle i boer af ringe værdi kan udtage bohave,
arbejdsredskaber og andet løsøre i det omfang,
hvori det skønnes nødvendigt, for at han kan
opretholde hjemmet eller sit erhverv, selv om
der derved tilfalder ham mere end hans boslod
og arvelod. Bohavereglen i stk. 1 er dog i de
fleste tilfælde uden selvstændig betydning ved
siden af bestemmelsen i stk. 2, jfr. nedenfor.
Både bohavereglen i stk. 1 og 20.000 kro
ners-reglen i stk. 2 kan anvendes over for alt,
hvad afdøde efterlader sig, både mod fælles
boet og mod afdødes særeje, jfr. § 57, stk. 2.
Ved beregningen af de 20.000 kr., som den
længstlevende ægtefælle kan udtage efter stk. 2,
medtages hans eventuelle særeje.
Bestemmelserne i § 62 b er anvendelige, uan
set hvem der er medarvinger efter førstafdøde,
således over for såvel fællesbørn som afdødes
særbørn. Anvendelsen af bestemmelsen hindres
ikke af modstående bestemmelser i den først
afdøde ægtefælles testamente. Bestemmelserne
finder anvendelse, såvel når den længstlevende
vælger at skifte straks ved sin ægtefælles død,
som ved et skifte, der finder sted i hans le
vende live, efter at han har siddet i uskiftet bo.
Det fremgår af tabellen bilag 1, at ca. 6 pct.
af samtlige dødsboer udlægges til en efterle
vende ægtefælle i medfør af skiftelovens § 57.
Langt den overvejende del af disse udlæg skyl
des utvivlsomt 20.000 kroners-reglen.
Skiftelovsudvalget har i forbindelse med sine
overvejelser om ændring af § 57, stk. 1, også
overvejet at stille forslag om ændring af § 62 b,
stk. 2, således at beløbsgrænsen forhøjes. Dom
mer Bohr og retsassessor Warring bemærker i
denne forbindelse, at de ville anse det for øn
skeligt, at beløbsgrænsen i § 62 b, stk. 2,
fastsættes til et væsentligt højere beløb. Ud
valgets øvrige medlemmer har derimod ikke
ment at burde fremsætte forslag herom,
dels fordi hensynet navnlig til afdødes even
tuelle særbørn og til afdødes testationsfri
hed taler imod en yderligere styrkelse af ægte
fællens stilling blot ved en forhøjelse af beløbs
grænsen i stk. 2, dels fordi en revision af reg
lerne i skiftelovens kapitler 5 og 6 som nævnt i
indledningen må afhænge af, hvilke ændringer
der måtte blive foretaget i den ægteskabelige
formueordning på grundlag af overvejelserne i
justitsministeriets ægteskabsudvalg af 1969.
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Dommer Bohr og retsassessor Warring har
henledt udvalgets opmærksomhed på, at det af
skiftetekniske grunde ville være ønskeligt, om
§ 62 b, stk. 2, blev ændret, således at der bort
ses fra den længstlevende ægtefælles eventuelle
særeje ved beregningen af de 20.000 kr., som
ægtefællen kan udtage efter bestemmelsen. Der
er formentlig kun tale om forholdsvis få til
fælde, hvor den efterlevende ægtefælle, der får
boet udlagt efter § 62 b, stk. 2, selv har et be
tydeligt særeje. Det kan ikke udelukkes, at der
af og til forekommer tilfælde, hvor skifteretten
ikke bliver opmærksom på, at den længstleven
de ægtefælle havde særeje.
Det fremgår af arvelovsudvalgets betænkning
nr. 291/1961 s. 141, at spørgsmålet om, i hvil
ket omfang der ved anvendelsen af denne regel
skulle tages hensyn til særeje, var genstand for
mange overvejelser i udvalget. Med hensyn til
spørgsmålet, om længstlevendes eventuelle sær
eje skulle tages i betragtning, valgte udvalget
imidlertid at blive stående ved samme løsning
som kommissionsudkastet af 1941, hvorefter
den længstlevendes særeje skulle medregnes, idet
man fandt, at dette gennemsnitlig ville være det
rigtigste, fordi bestemmelsen netop har til hen
sigt at sikre ægtefællen et vist minimum af
værdier. Efter arvelovsudvalgets opfattelse kun
ne det være stødende over for den førstafdødes
arvinger, om man bortså fra, at den længst
levende har et måske endda betydeligt særeje,
når der er tale om at udtage boets kontanter,
sparekasseindeståender eller lignende. Vedrø
rende indboet stillede sagen sig derimod ander
ledes, jfr. bohavereglen i § 62 b, stk. 1, hvorefter
en automatisk medregning af særejet ikke fin
der sted.
Skiftelovsudvalgets øvrige medlemmer finder
af de af arvelovsudvalget anførte grunde ikke at
burde foreslå den gældende bestemmelse æn
dret.
Til nr. 29 (§ 59).
Ændringen er en følge af udkastets § 1, nr. 8
og 11. Da skifteretten også efter de gældende
bestemmelser selv afgør, hvorledes underretning
skal ske, er det unødvendigt at give regler
herom.
Til nr. 30 (§ 64 a, stk. 1)
Efter den af udvalget foreslåede § 85 (ud
kastes § 1, nr. 33) kan præsidenten for ved
kommende landsret henvise behandlingen af et
bo til en anden skifteret end den, som efter lo
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vens væmetingsregler er kompetent til at be
handle boet, hvis behandlingen mere hensigts
mæssigt kan ske ved den anden skifteret. Så
dan henvisning kan også ske for så vidt angår
kapitel 6-skifter, hvilket f.eks. vil kunne være
hensigtsmæssigt i tilfælde, hvor en af ægtefæl
lerne afgår ved døden, før kapitel 6-skiftet er
afsluttet. Da værnetingsreglerne for kapitel 6skifter ikke er placeret i sammenhæng med
lovens andre værnetingsregler, foreslås der i
§ 64 a, stk. 1, indsat en henvisning til bestem
melsen i § 85.

Til nr. 31 (§ 70 a, stk. 3)
Ændringen er en følge af udkastets § 1,
nr. 9.
Til nr. 32 (Tredje afsnit)
Til § 71
Stk. 1 svarer til gældende ret, jfr. Harbou
s. 125 ff. og Munch-Petersen s. 238 ff. Ud
valget har fundet det naturligt, at det udtrykke
ligt siges i lovteksten, at overtagelse af gælds
ansvaret er en forudsætning for privat skifte.
Om betingelserne for, at et dødsbo kan udle
veres til privat skifte, henvises i øvrigt til de
almindelige bemærkninger til udkastet afsnit
II, A, 2, b, og til bemærkningerne til §§ 72-75.
Den gældende lovs § 71, 2. pkt., bestemmer,
at der i reglen ikke vil være at »affordre de
sig meldende arvinger efter loven bevis for de
res opgivende om slægtskabsforholdene, med
mindre skifteretten måtte finde grund til at be
tvivle rigtigheden deraf, i hvilket tilfælde retten
kan forlange, at arvingerne skal fremskaffe op
lysninger, der bestyrker rigtigheden af deres op
givende«. Da disse regler må anses for selv
følgelige, er de ikke medtaget i lovteksten.
Til stk. 2. Legatarers samtykke kræves ikke,
for at et bo kan udleveres til privat skifte, og
det kan således ikke udelukkes, at arvingerne
kan gennemføre et skifte, uden at legatarerne
får mulighed for at varetage deres interesser.
Udvalget foreslår derfor, at skifteretten skal
kunne pålægge arvingerne at underrette legatarer om dødsfaldet og om legatbestemmelsen.
Skifteretten kan også selv foretage underretnin
gen, hvis den finder denne fremgangsmåde mere
hensigtsmæssig. Underretningen til legatarerne
bør foruden oplysning om dødsfaldet og testa
mentets bestemmelser om det pågældende legat
også indeholde oplysning om, hvem der vareta
ger boets behandling. Der vil navnlig være

grund til at underrette legatarer, som er indsat
til at arve en betydelig del af boets aktiver, men
også i andre tilfælde kan det være rimeligt at
give legatareme underretning.

Til § 72
Bestemmelsen i stk. 1 afløser den gældende
lovs § 7. Efter denne bestemmelse indtræder
offentligt skifte ikke, fordi forholdene - efter at
arvingerne har overtaget boet til privat skifte
og deling - ændrer sig således, at offentligt
skifte havde været nødvendigt, hvis forholdene
havde været således ved dødsfaldet17). Arvin
gerne vil nemlig i så fald alligevel ikke kunne
undgå det personlige ansvar for gælden, lige
som boets behandling også i andre henseender
vil være foregrebet18). Hertil kommer, at boet
i tilfælde af uenighed mellem arvingerne efter
§ 8 kan forlanges opgjort og delt ved skifte
retten. Boet underkastes dog de særlige kontrol
regler i §§ 77-80.
Udkastet bestemmer, at betingelserne for pri
vat skifte skal bedømmes efter forholdene på
tidspunktet for boets udlevering, og er således
ganske i overensstemmelse med gældende ret.
Om overførelse af de særlige kontrolregler i
udkastets §§ 76 og 77, stk. 2 og 3, hen
vises til bemærkningerne s. 60 og 61. Spørgs
målet om, i hvor lang tid skifteretten kan
undlade at tage et dødsbo under offentlig skif
tebehandling, når hindringen for privat skifte
ikke er af permanent karakter, må afgøres efter
bestemmelsen i udkastets § 16.
Efter stk. 2 kan bestemmelsen om udlevering
til privat skifte kun træffes af skifteretten. Dette
gælder, selv om der i medfør af § 11 er ud
nævnt eksekutor. Bestemmelsen er i overens
stemmelse med gældende ret, hvorefter ekse
kutor heller ikke antages at kunne udlevere boet
til privat skifte, jfr. Gomard: Kommenteret
Skiftelov s. 29 f.
Til § 73
Efter den gældende bestemmelse i § 73 kan
skifteretten på begæring af mødende arvinger
opfordre ikke mødte myndige arvinger, der
har bekendt opholdssted, til at erklære, om de
begærer offentligt skifte. En sådan opfordring
har efter bestemmelsen den virkning, at de ikke

17) Skal forstås som tidspunktet for boets udle
vering, jfr. bestemmelsen i den gældende lovs § 5
(»ved skiftets begyndelse«). Smh. Harbou s. 139.
18) Jfr. Rigsdagtidende 1872-73, tillæg A, sp.
1392.

mødte arvinger anses for at ville overtage boet
til privat deling med de øvrige (mødte) arvin
ger, hvis de undlader at afgive erklæring. Giver
den pågældende ikke møde på skiftet, skal skif
teretten beskikke en god mand til at varetage
hans tarv ved det private skifte. Den beskikkede
mands hverv ophører, når den pågældende ar
ving giver møde. Bestemmelsen kan efter sin
ordlyd også anvendes over for myndige arvin
ger, der har bekendt opholdssted i udlandet.
Bestemmelsen er oprindelig indsat i skifte
loven for ikke at bebyrde de øvrige arvinger
med de udgifter og ulemper, der er forbundet
med et offentligt skifte, når den pågældende
arving af chikane eller fordi hans interesse i
boet er så ringe, at det er ham ligegyldigt, om
det behandles på den ene eller den anden måde,
undlader at besvare opfordringen (Rigsdagsti
dende 1872-73, tillæg A, sp. 1450 f.).
Skifteretten har ikke pligt til at tage en be
gæring om fremsættelse af opfordring til følge,
jfr. Deuntzer s. 538, og i praksis anvendes
bestemmelsen aldrig, jfr. Harbou s. 126,
Munch-Petersen s. 239 og Gomard: Kommen
teret Skiftelov s. 253. Bestemmelsen foreslås
derfor ophævet.
ÿ 73, stk. 1, i udkastet handler om den si
tuation, at der ikke er vished for, om en arving
har overlevet arveladeren, jfr. den gældende
lovs § 5, litra c, 2. led. Der skal da ikke af
sættes arv til ham, jfr. lov om borteblevne § 25,
sml. dog undtagelsesreglen i stk. 4. Efter den
gældende regel er der i to tilfælde mulighed for
privat skifte. Det ene tilfælde er, at der er gået
5 år siden sidste efterretning om den borte
blevne. Denne regel kan ikke anses for ændret,
selv om der nu i almindelighed først kan rejses
sag til opnåelse af dødsformodningsdom, når
der er gået 10 år, siden den borteblevne sidst
vides at have været i live, jfr. § 6, stk. 1, i lov
om borteblevne. For så vidt angår det andet
tilfælde, som nævnes i skiftelovens § 5, litra c,
må reglen derimod anses for ændret ved loven
om borteblevne. Forordningen af 11. september
1839 angående behandling af en bortebleven per
sons formue er ophævet ved § 33 i lov om
borteblevne, og det må derfor være mest nær
liggende at forstå denne del af reglen i § 5,
litra c, i overensstemmelse med bestemmelsen i
lov om borteblevne § 6, stk. 2, som har afløst
§ 14 i forordningen fra 1839 19). Herefter kan
boet overtages til privat skifte, når der er for-

19) Jfr. Gomard: Kommenteret Skiftelov s. 24.
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løbet 1 år, siden den borteblevne arving sidst
vides at have været i live, såfremt den borte
blevne dengang var i livsfare, eller der af andre
grunde er en til vished grænsende sandsynlighed
for, at han er død.
Udkastet overlader det til skifteretten at af
gøre, om en begæring om udlevering af boet
kan tages til følge, når det er uvist, om en ar
ving har overlevet arveladeren. Skifteretten må
nøje udspørge arvingerne om deres kendskab til
den borteblevne arvings seneste opholdssted og
om, under hvilke omstændigheder man sidst har
hørt fra ham. Er der mulighed for, at offentlige
registre kan give spor, må dette undersøges, jfr.
udkastets § 1, nr. 4 (§ 4, stk. 2) og den gæl
dende lovs § 71 samt afgørelser i UfR. 1961.656
og 1964.109 H. Efter omstændighederne kan
der endvidere være tale om at søge bistand hos
politiets eftersøgningstjeneste eller udenrigstje
nesten. Skifteretten kan enten selv foretage den
påkrævede eftersøgning eller pålægge arvinger
ne eller disses advokat at gøre det. Det er ikke
nødvendigt for udlevering af boet, at betingel
serne for at opnå dødsformodningsdom er til
stede.
Bestemmelsen i udkastets § 73, stk. 2, er i
overensstemmelse med den gældende lovs § 71,
3. pkt., og § 74, dog at det er overladt til skifte
retten i de forholdsvis få tilfælde, der her er tale
om, at udstede indkaldelsen. Udleveringen af
boet behøver ikke afvente indkaldelsesfristens
udløb. Deler de tilstedeværende arvinger boet
inden fristens udløb, bliver de ligesom efter
gældende ret solidarisk ansvarlige for en forbi
gået arvings tab.
Til § 74
Bestemmelsen afløser den gældende bestem
melse i § 6, 1. pkt. Efter denne bestemmelse
skal skifteretten, uden hensyn til arvingernes
forlangende, behandle sådanne dødsboer, som
ved gyldig viljesbestemmelse af den afdøde er
henvist til offentlig skiftebehandling. Arvelade
ren kan dog ved testamente træffe bestemmelse
om offentligt skifte eller eksekutorindsættelse,
selv om han efterlader sig livsarvinger, og sådan
bestemmelse kan træffes af den efterlevende
ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, med virk
ning for hele fællesboet.
Det forekommer kun sjældent, at en arve
lader træffer udtrykkelig bestemmelse om of
fentlig behandling af sit bo, men udvalget har
dog fundet det rigtigst i udkastets stk. 1
at bevare en bestemmelse om, at en arvelader
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ved testamente kan hindre privat skifte. Grun
den hertil kan f.eks. være, at han frygter, at
arvingerne vil tilsidesætte bestemmelser om
båndlæggelse eller om oprettelse af et legat.
Den nedenfor omtalte bestemmelse i stk. 2 vil
måske medføre, at der i sådanne tilfælde frem
tidig noget hyppigere end nu vil blive truffet
udtrykkelig bestemmelse om offentlig skiftebe
handling.
Til stk. 2. Bestemmelser om eksekutorind
sættelse er navnlig hyppig i større boer. Be
handling ved eksekutor anses for offentligt
skifte. Kan eller vil den indsatte eksekutor
ikke overtage boet, eller bliver han af andre
grunde ikke udnævnt, opstår spørgsmålet, om
bestemmelsen om eksekutorindsættelse, selv
om den således viser sig uigennemførlig, hin
drer, at boet udleveres arvingerne til privat
skifte. I praksis er det i adskillige tilfælde an
taget, at eksekutorbestemmelsen udelukkede
privat skifte. Nogle nyere afgørelser har dog
taget en begæring om privat skifte til følge, hvor
omstændighederne gav grund til at antage, at
afdøde ikke havde tilsigtet at udelukke dette 20).
Indtil den 1. januar 1971 skulle et bo efter
den norske skiftelovs § 111, stk. 2, tages under
offentlig skiftebehandling, hvis den indsatte te
stamentsfullbyrder (eksekutor testamenti) eller
nogen af flere indsatte testamentsfullbyrdere
var død, medmindre testamentet indeholdt be
stemmelse om, hvorledes der i så fald skulle
forholdes. Det norske skiftelovsudvalg fremhæ
vede i sin innstilling om revisjon af skifte
loven af 11. september 1967, s. 28, at man
ikke uden videre kan fortolke en indsættelse af
testamentsfullbyrder som et implicit udtryk for,
at afdøde havde ønsket, at boet ikke under no
gen omstændigheder skulle skiftes privat. Det
norske udvalg mente ikke, man kan lægge til
grund, at testatorer, som indsætter testaments
fullbyrder, gennemgående har et ønske om, at
boet hellere bør behandles af skifteretten end af
arvingerne selv. Udvalget fremhævede, at det
var en lidet smidig og rationel ordning, at boet
i dette tilfælde skulle overtages af skifteretten.
I overensstemmelse med udvalgets indstilling er
bestemmelsen nu ændret ved lov nr. 51 af 19.
juni 1970 om ændring af skifteloven, således at
en testamentarisk indsættelse af testamentsfull
byrder ikke i sig selv udelukker privat skifte,
når den indsatte testamentsfullbyrder er død,

20) Se om praksis Gomard: Tillæg til Skifteloven
s. 18-22 med henvisninger.

ikke vil overtage hvervet eller ikke bliver god
taget af skifteretten. Om boet i sådanne tilfælde
skal skiftes privat eller ved skifteretten, skal
afgøres efter de almindelige regler.
Det danske udvalg finder heller ikke grund
lag for i almindelighed at antage, at en testator,
dersom han havde forudset, at den indsatte ek
sekutor ikke kunne eller ville overtage hvervet,
ville have bestemt, at skifte skulle foretages af
skifteretten. Udtrykkelig bestemmelse om skifte
retsbehandling forekommer som nævnt kun
sjældent.
Udkastets regel svarer til den nye norske be
stemmelse. Skifteretten kan således udlevere et
bo til privat skifte i tilfælde, hvor en indsat
eksekutor ikke kan overtage hvervet, f.eks.
fordi han er død eller ikke ønsker at søge ekse
kutorbevilling, eller hvor den indsatte eksekutor
ikke opfylder betingelserne for at varetage hver
vet, eller hvor boet er så enkelt, at eksekutor
behandling findes ufomøden. Udlevering af
boet til privat skifte kan kun finde sted, så
fremt testamentets indhold ikke i øvrigt er til
hinder derfor. Har testator f.eks. udtrykkelig
begrundet eksekutorindsættelsen med, at boets
behandling ikke bør overlades arvingerne selv,
må privat skifte være udelukket.
Den foreslåede bestemmelse bør, om den
vedtages, selvsagt tillægges betydning for ekse
kutorindsættelser, der foretages, efter at bestem
melsen er trådt i kraft. Bestemmelsen går vel
noget videre end den praksis, der allerede nu
har dannet sig. Anvendelsen af bestemmelsen
på ældre testamenter vil imidlertid kun sjældent
føre til, at arveladers ønske tilsidesættes, og
udvalget mener derfor, at bestemmelsen bør
finde anvendelse i alle tilfælde, hvor døds
faldet indtræder, efter at bestemmelsen er
trådt i kraft. Der er herefter ikke i forslaget til
ikrafttrædelsesbestemmelsen i udkastets § 4 op
taget nogen særregel om ældre testamentsbestemmelser.

Til § 75
Efter skiftelovens § 5 er privat skifte i almin
delighed udelukket, når en eller flere af arvin
gerne ved skiftets begyndelse er umyndige på
grund af alder, umyndiggjort eller fraværende.
Aldersbetingelsen skal efter praksis forstås
i overensstemmelse med den til enhver tid gæl
dende myndighedsalder, som ved skiftelovens
gennemførelse var 18 år (Rigsdagstidende 1872
-73, tillæg A, sp. 1386 f.). Myndighedsalderen,

som ved lov nr. 227 af 30. juni 1922 om umyn
dighed og værgemål blev fastsat til 21 år, er se
nere ved lov nr. 578 af 19. december 1969 ned
sat til 20 år, jfr. lovbekendtgørelse nr. 141 af
24. marts 1971 § 1, stk. 1.
Om det tilfælde, at en umyndiggjort eller
fraværende arving er gift, og en anden end
ægtefællen er beskikket som værge, henvises til
udkastets § 1, nr. 4 (§ 5, stk. 2).
Som fraværende efter skiftelovens § 5, litra c,
betragtes den, der er fraværende udenfor riget,
eller hvis opholdssted ikke vides, og som heller
ikke har befuldmægtiget en anden til at vare
tage sit tarv i boet. Særlige regler gælder i det
tilfælde, hvor det ikke vides, om en arving har
overlevet arveladeren, jfr. udkastets § 73.
Bortset fra tilfælde, hvor hindringen for pri
vat skifte bortfalder, inden boet er sluttet, og
hvor boet derefter i medfør af skiftelovens § 9
kan udleveres til privat skifte under visse nær
mere angivne betingelser, udelukker én eller
flere arvingers umyndighed eller fravær således
i almindelighed, at boet skiftes privat. Dette
skyldes dels ønsket om at beskytte disse person
grupper mod tab som følge af et ansvar for af
dødes gæld, dels et ønske om at føre en vis
kontrol med, at umyndige arvinger får, hvad
der tilkommer dem (Rigsdagtidende 1872-73,
tillæg A, sp. 1387). Skiftelovens regler på dette
punkt har en naturlig sammenhæng med andre
bestemmelser om beskyttelse af de umyndige.
Gældsvedgåelse i et offentligt skiftet bo kræ
ver således skifterettens godkendelse af værgens
erklæring, jfr. nærmere skiftelovens § 51.
De samme hensyn til værn for umyndige lig
ger endvidere bag hele vor lovgivning om besty
relse af umyndiges midler, jfr. overformynderi
lovens § 1, nr. 1, hvorefter midler, der tilhører
umyndige, i almindelighed hører under overfor
mynderiets bestyrelse. Undtaget herfra er dog
bl.a. kontantbeløb på ikke over 2.000 kr., jfr.
værgebekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1. Den
umyndiges værge skal endvidere normalt føre
regnskab over sin bestyrelse af den umyndiges
formue og over anvendelsen af hans indtægter.
Regnskabet indsendes til overformynderiet, jfr.
de nærmere regler om regnskabsaflæggelse i
værgebekendtgørelsens § 25.
Selv om tilstedeværelsen af en umyndig eller
fraværende arving nødvendiggør, at boet tages
under offentlig skiftebehandling, er det imid
lertid ikke nødvendigt, at boet også færdigbe
handles af skifteretten. Når skifteretten har fo
retaget registrering og vurdering i boet, har man

57

af hensyn til de myndige medarvinger fundet,
at der burde åbnes adgang til under nærmere
angivne omstændigheder at udlevere boet til vi
dere privat skifte, jfr. skiftelovens §§ 75 og
77- 80.
Er således ikke alle arvinger i et dødsbo
umyndige eller fraværende, kan boet efter skif
telovens § 75 udleveres til fortsat privat skifte,
når registrering og vurdering er foretaget, så
fremt samtlige myndige arvinger såvel som vær
gerne for de umyndige eller fraværende arvin
ger fremsætter begæring herom, og skifteretten
efter boets beskaffenhed, arvingernes person
lige forhold og de øvrige forhåndenværende
omstændigheder finder, at de umyndiges eller
fraværendes interesser ikke derved udsættes for
fare. Udlevering kan kun finde sted med de an
meldte kreditorers samtykke, hvis disse ikke fyl
destgøres eller sikres. Udlevering forudsætter i
almindelighed, at der udstedes proklama til kre
ditorerne, jfr. bemærkningerne nedenfor til ud
kastets stk. 3. I praksis finder udlevering ofte
sted på første skiftesamling, idet retsafgiften
kun er 100 kr., når udlevering til privat skifte
sker på første skiftesamling, jfr. retsafgiftslo
vens § 29, stk. 1, nr. 1.
Det er sædvanligt, at skifteretterne yderligere
betinger udlevering af, at de myndige arvinger
forpligter sig til at friholde de umyndige arvin
ger for ethvert gældsansvar, samt at arvingerne
antager en advokat til at bistå dem under
skiftet.
Et bo, der udleveres til fortsat privat skifte i
medfør af § 75, skal så vidt muligt være af
sluttet inden 1 år efter dødsfaldet, jfr. § 77,
og der skal efter § 78 udfærdiges og indleveres
en opgørelse til skifteretten. Denne opgørelse,
der i det hele bør affattes som en opgørelse i et
offentligt bo, jfr. Harbou s. 138, skal ledsages
af overformynderiets kvittering for modtagelsen
af de umyndiges eller fraværendes arvelodder.
De myndige arvinger overtager efter § 75, stk.
2, et solidarisk ansvar over for de umyndige
eller fraværende for efterlevelsen af bestemmel
serne i § 78. Når skifteretten har modtaget §
78- opgørelsen påser den, at de umyndiges eller
fraværendes interesser er blevet iagttaget.
Som det fremgår af bilag 1 ekstraderes om
kring n/2 pct. af samtlige dødsboer til arvinger
ne til privat skifte, heraf formentlig langt den
overvejende del i medfør af § 75. Mange af de
boer, hvori § 75 anvendes, er dødsboer, hvor
der er en efterlevende ægtefælle, som ønsker at
skifte for at kunne indgå et ægteskab, og nogle
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skifteretter, bl.a. Københavns byrets skifte
afdeling, anvender stort set kun § 75 i sådanne
boer.21)
I modsætning til det danske system skiftes
dødsboer efter svensk ret principielt efter sam
me regler, uanset om nogen af arvingerne er
umyndige eller fraværende, eller dette ikke er
tilfældet. Farerne ved gældshæftelsen mindskes
dog i nogen grad ved de svenske bestemmelser
om adgang til at lade boet overgå til offentligt
skifte med begrænsning af gældsansvaret, jfr.
ovenfor s. 25 f.
Indtil den 1. januar 1971 skulle skifteretten
efter den norske skiftelovs § 83, stk. 1, nr. 2 og
3, altid overtage behandlingen af et bo, hvis
nogen af arvingerne var umyndige eller fravæ
rende, jfr. ovenfor s. 21 f. Undtagelse herfra
gjaldt alene, hvis der var tale om et fællesbo,
hvis nettoformue var mindre end 2.000 kr., jfr.
den nu ophævede bestemmelse i § 86. Efter §
87 a, der er indsat i den norske skiftelov ved
lov nr. 51 af 19. juni 1970, er der imidlertid nu
indført en vis adgang til at skifte privat med
umyndige arvinger. Efter denne bestemmelse
kan et bo skiftes privat, selv om nogen af arvin
gerne ikke er fyldt 18 år eller er umyndiggjort,
medmindre den umyndiges arvelod antages at
ville overstige det beløb, som nødvendiggør
forvaltning af overformynderiet.22) Privat skifte
er endvidere betinget af, at der også er én eller
flere myndige arvinger i boet, og at disse har
overtaget ansvaret for afdødes gæld. Endelig
skal den umyndiges værge samtykke i, at boet
skiftes privat. Skifteretten kan eventuelt lade
afholde registrering for at vurdere, hvor store
værdier de umyndige arvingers lodder må an
tages at ville beløbe sig til. Ansvaret for afdødes
gæld er for de umyndige arvingers vedkom
mende begrænset til størrelsen af den arv, hver
enkelt har modtaget. Er der flere umyndige ar
vinger, hæfter de dog solidarisk inden for denne
ramme.
Hvad enten et dødsbo skiftes offentligt, eller
det i medfør af § 75 udleveres til fortsat privat
skifte, kan de danske regler om skiftebehand
lingen af et bo, hvori nogen af arvingerne er
umyndige eller fraværende, forekomme mere
21) Gennemgang af et antal skifteretsboer under
Københavns byrets skifteafdeling viser, at der i ca.
halvdelen af disse boer var umyndige eller fravæ
rende arvinger.
22) Dette beløb er ved lov nr. 6 af 17. marts
1972, der er trådt i kraft den 1. juli 1972, for
højet fra 500 kr. til 5.000 kr.

kompliceret end nødvendigt for at tilgodese be
skyttelseshensynet over for disse persongrupper.
Dette gælder navnlig i mindre boer. En helt fri
adgang til at skifte privat med umyndige og fra
værende arvinger vil dog på afgørende måde
stride mod de hensyn, der ligger bag hele vor
lovgivning om beskyttelse af disse persongrup
per.
Udvalget har overvejet at stille forslag om
adgang til privat skifte med umyndige eller fra
værende arvinger under tilsvarende betingelser
som efter den nye bestemmelse i den norske
skiftelovs § 87 a. Skulle en sådan regel have
praktisk betydning, måtte beløbsgrænsen imid
lertid fastsættes betydelig højere end det beløb
af 2.000 kr., som efter værgebekendtgørelsens
§ 8, stk. 2, nr. 1, kan holdes uden for overfor
mynderiet. Udvalget har valgt i stedet at foreslå
reglen i § 75 ændret, således at et bo, hvori der
er umyndige eller fraværende arvinger, straks
efter dødsfaldet kan udleveres til privat skifte,
såfremt skifteretten finder, at den umyndiges
eller fraværendes interesser ikke udsættes for
fare.
Til stk. 1. I modsætning til den gældende be
stemmelse i § 75 kan udlevering efter udkastet
også ske i tilfælde, hvor samtlige arvinger er
umyndige eller fraværende. Det er heller ikke
nødvendigt efter udkastet, at skifteretten først
tager boet under offentlig skiftebehandling, hvis
betingelserne for udlevering af boet til privat
skifte i øvrigt kan bringes i orden i løbet af
kort tid, jfr. udkastets § 1, nr. 8 (§ 16). Som en
naturlig følge af, at boet ikke nødvendigvis be
høver at tages under offentlig skiftebehandling,
er den gældende bestemmelse i stk. 1, sidste
pkt., hvorefter udlevering kun kan finde sted
med de anmeldte kreditorers samtykke, hvis
disse ikke fyldestgøres eller sikres, ikke med
taget.
Særlig grund til forsigtighed er der, hvor boet
omfatter en erhvervsvirksomhed, hvis drift un
der bobehandlingen måske kan være afgørende
for, om boet viser sig solvent eller ikke. Virk
somhedens regnskaber og status må forevises
skifteretten, som må skønne over, om der er en
påregnelig mulighed for, at virksomhedens akti
ver enten nu eller som følge af driften under
bobehandlingen ikke vil kunne dække passiver
ne.

Til stk. 2. Efter den gældende bestemmelse
kan boet først udleveres til videre privat skifte i

medfør af § 75, når det behørig er registreret
og vurderet, eller den længstlevendes opgørelse
af boets indgæld og udgæld ifølge § 60 er be
fundet rigtig. Efter udkastet skal der ligeledes i
almindelighed finde en registrering sted af boets
aktiver eller fremlægges anden fyldestgørende
optegnelse over disse, jfr. hertil udkastets § 1,
nr. 8 (§ 18, stk. 1, jfr. § 19, stk. 2), inden boet
udleveres til privat skifte. En sådan aktivliste
vil bl.a. kunne være til stor nytte i de tilfælde,
hvor værgen for en umyndig eller fraværende
arving ønsker at befri arvingen for det person
lige ansvar for afdødes gæld, jfr. udkastets § 77,
stk. 2. I modsætning til den gældende bestem
melse er det dog efter udkastet ikke altid nød
vendigt, at der fremskaffes en aktivliste inden
udleveringen. Finder skifterettten under hensyn
til boets ringe omfang, aktivernes beskaffenhed
og omstændighederne i øvrigt, at registrering af
boets aktiver er unødvendig, kan boet straks
udleveres til privat skifte, såfremt de andre be
tingelser herfor er opfyldt. En registrering af
boets aktiver vil f.eks. ofte være unødvendig i
mindre boer, når det må antages, at værdien af
den enkelte umyndige eller fraværende arvings
arv ikke vil overstige det beløb, som kan be
styres af en værge uden indsættelse i overfor
mynderiet. Bestemmelsen i 2. pkt. om skifte
mellem en efterlevende ægtefælle og afdødes
umyndige eller fraværende arvinger svarer gan
ske til den gældende bestemmelse i § 75, stk. 1,
1. pkt.
Udleveres boet til privat skifte uden at have
været under offentlig behandling, skal der ikke
betales retsafgift af boet. Har boet derimod
været under offentlig skiftebehandling, før det
udleveres til videre privat skifte, skal boet, hvis
udleveringen finder sted på 1. skiftesamling,
betale 100 kr. i afgift, jfr. retsafgiftslovens §
29, stk. 1, nr. 1, litra a, og ellers 2 pct. af for
muemassen, jfr. lovens § 28, stk. 1, nr. 1. Den
omstændighed, at skifteretten inden udleverin
gen har ladet boets aktiver registrere, er efter
udvalgets mening ikke i sig selv ensbetydende
med, at boet har været under (offentlig) be
handling af skifteretten.
Stk. 3 svarer til bestemmelsen i den gældende
lovs § 77, 2. pkt. Efter den gældende bestem
melse bør indkaldelse af kreditorerne kun und
lades i et bo, der skiftes privat, selv om ikke
alle arvingerne er myndige og til stede i riget
(jfr. § 5, litra b, § 7 og § 75), »når den afdøde
efter hans livsforhold ikke kan formodes at
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have stået i nogen ualmindelig forbindelse for
medelst handel eller deslige«.
Efter udkastet er det overladt til skifteretten
at afgøre, om boets udlevering bør gøres af
hængig af, at arvingerne udsteder proklama.
Foruden til arveladerens livsforhold kan der
efter omstændighederne også tages hensyn til,
om de myndige arvingers hæftelse efter udka
stets § 77, stk. 3, skønnes at give den umyn
dige eller fraværende arving tilstrækkelig sik
kerhed, og om udstedelse af proklama kan med
føre uheldige virkninger for fortsættelsen af af
dødes erhvervsvirksomhed. Udstedelse af pro
klama vil kun, hvis boet er taget under behand
ling af skifteretten og anmeldelse af fordringer
følgelig skal ske til denne, være en hindring for,
at boet udleveres, før proklamafristen er ud
løbet, jfr. § 9. Skifteretten kan stille andre
særlige betingelser, f.eks. at arvingerne an
tager en advokat til at bistå dem under skif
tet, eller at et beløb, der kan dække de umyn
dige og fraværende arvingers arvelodder, ind
betales til skifteretten23).
For så vidt angår tilfælde, hvor en arving
først under skiftet bliver umyndiggjort eller for
svinder, finder udvalget ikke, at der bør opret
holdes en generel regel om indkaldelse af kredi
torerne, idet dette foruden af afdødes livsfor
hold bl.a. må afhænge af, hvor vidt boets be
handling er fremskreden.
Angående boer, hvor en umyndiggjort eller
fraværende arving repræsenteres af ægtefælle og
værge i forening, henvises til udkastets § 78.
Til § 76
Bestemmelsen omfatter, ligesom de gældende
regler i §§ 77-79, både boer, som udleveres
efter § 75, og boer, hvor en arving først under
skiftet bliver umyndig eller fraværende. Om
boer, hvor arvingen i medfør af § 5, stk. 2, re
præsenteres af ægtefælle og værge i forening,
henvises til § 78 i udkastet.

Stk. 1 svarer til bestemmelserne i den gæl
dende lovs § 78, 1.-3. pkt. Den gældende be
stemmelse om, at der - bortset fra de særlige
regler om henstand for en efterlevende ægte
fælle med udbetaling af arv til afdødes livsar
vinger - ikke uden skifterettens samtykke kan
gives umyndige eller fraværende udlæg for de
res arvelod på anden måde end i rede penge,
foreslås dog erstattet af en bestemmelse om, at
23) Jfr. Dalgas Rasmussen i Fuldmægtigen 1963.
155 f.
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udlæg til umyndige eller fraværende arvinger så
vidt muligt ikke må ske i aktiver, som er udsat
for betydeligt værditab. Udlæg kan altid ske i
sådanne værdipapirer, hvori umyndiges midler
kan anbringes, jfr. lov nr. 221 af 8. juni 1966
og bekendtgørelse nr. 330 af 16. september
1966 24). Om udlæg kan ske i aktier, uanset at
der også er kontanter eller obligationer i boet,
må bl.a. afhænge af, hvorvidt de pågældende
aktieselskaber er udsat for konjunkturpåvirk
ninger, og af arvens størrelse. Udlæg bør i al
mindelighed ikke ske i ikke-børsnoterede aktier,
men særlige omstændigheder kan dog begrunde
udlæg i aktier i et familieaktieselskab. Er der
kun usikre aktiver i boet, kan det være nødven
digt at give den umyndige udlæg i dem, men er
der også værdifaste aktiver, bør disse fortrinsvis
anvendes til udlæg til den umyndige. Bestem
melsen gør ingen ændring i værgebekendtgørel
sens § 28, hvorefter værgen skal have sin op
mærksomhed henvendt på, at den umyndige får
sin part af løsøre, som han har brug for, eller
som kan antages at have særlig værdi for ham
eller hans familie.

Stk. 2 svarer til de gældende bestemmelser i
§ 78, 4. og 5. pkt. Det er udtrykkelig udtalt, at
skifteretten kan give arvingerne en frist til at
ændre regnskab eller udlæg. Det er anset for
overflødigt at nævne, at boet skal behandles
efter reglerne i kapitel 4 om boer, hvori gælds
ansvaret er vedgået.

Stk. 3 svarer til de gældende bestemmelser i
§ 77, 1. pkt., og § 79. Fristen for afslutning af
boet foreslås dog forlænget fra ét år til femten
måneder, hvilket svarer til fristen for indgivelse
af boopgørelse i et privat skiftet bo efter kilde
skatteloven og arveafgiftsloven. Samtidig er det
præciseret, at fristen ved skifte mellem den ef
terlevende ægtefælle og arvinger efter hensidden
i uskiftet bo regnes fra tidspunktet for skifte
begæringens imødekommelse, jfr. arveafgifts
lovens § 26, stk. 1, 3. pkt.
Bestemmelsen i den gældende lovs § 76 om
indbringelse af tvister for skifteretten afløses
af bestemmelsen i udkastets § 2, nr. 4 (rets
plejelovens § 660, stk. 2, nr. 1).
Til § 77
Til stk. 1. Bestemmelsen er i overensstem
melse med gældende ret, jfr. Harbou s. 125 ff.

24) Som ændret ved bekendtgørelse nr. 355 af
24. juli 1972.

og Munch-Petersen s. 238 f. Udvalget har fun
det det rimeligt, at det udtrykkeligt angives i
loven, hvordan privatskiftende arvinger hæfter
for afdødes gæld. At arvingerne hæfter efter
reglerne i kapitel 4 indebærer, at arvingerne
hæfter fuldt ud, men - omend med vigtige
undtagelser - kun i det forhold, hvori de er
berettiget til at tage arv (pro rata), jfr. § 53.
Efter kildeskattelovens §71 hæfter i et privat
skiftet bo arvingerne og ægtefællen solidarisk
- men begrænset til den modtagne arv og for
ægtefællens vedkommende tillige den modtagne
boslod - for indkomst- og formueskatten samt
for restskatten som følge af afsluttende ansæt
telse. På samme måde hæfter arvingerne for
krav om efterbetaling af skat, som afdøde skulle
have betalt, og for tillægsskat, jfr. statsskatte
lovens § 43, stk. 7, smh.m. stk. 1-3. Arvinger,
der skifter privat, hæfter derimod efter arve
afgiftslovens § 34 ubegrænset solidarisk for be
talingen af de afgiftsbeløb, der vil være at be
tale i boet. Det samme gælder skifteafgiften,
når et bo, der har været under offentlig skifte
behandling, udleveres til fortsat privat skifte,
jfr. retsafgiftslovens § 36, stk. 3. Finder udleve
ringen til videre privat skifte sted på 1. skifte
samling, udgør skifteafgiften kun 100 kr., jfr.
retsafgiftslovens § 29, stk. 1, nr. 1, litra a, me
dens afgiften af de af skifteretterne behandlede
boer ellers udgør 2 pct. af formuemassen, jfr.
lovens § 28, stk. 1, nr. 1.
Til stk. 2. Når adgangen til privat skifte
med umyndige eller fraværende arvinger udvi
des som foreslået, kan der være behov for et
vist værn, som kan beskytte den umyndige eller
fraværende mod tab, hvis det under boets be
handling mod forventning viser sig, at boet er
insolvent. Efter udkastet kan værgen befri den
umyndige eller fraværende arving for det per
sonlige gældsansvar ved inden 6 måneder efter
udleveringen af boet at forlange dette taget un
der offentlig behandling, såfremt han inden
samme frist til skifteretten afleverer de aktiver,
som den umyndige eller fraværende arving har
modtaget, eller, hvis dette ikke kan ske, et be
løb svarende til aktivernes værdi. Var arvingen
umyndig eller fraværende allerede ved skiftets
begyndelse, vil der i reglen foreligge registre
ring eller anden optegnelse over, hvilke aktiver
boet har omfattet, jfr. § 75, stk. 2. Er boet for
mindsket, hæfter den umyndige eller fraværen
de efter bestemmelsen i 2. pkt. dog i forhold til
boets fordringshavere for den til hans arvepart
svarende del af formindskelsen, medmindre for

mindskelsen ikke kan lægges værgen til last.
Den umyndige hæfter altså efter en culpa-regel,
men det er den umyndige, som har bevisbyrden
for, at der ikke er udvist culpa. Da værgen
handler på den umyndiges vegne, er det vær
gens uagtsomhed eller forsætlige adfærd, som
kommer den umyndige til skade. Kommer den
umyndige til at hæfte for formindskelsen af
boet, vil han ofte have et regreskrav over for
værgen. Da bestemmelsen lægger vægt på, om
forholdet kan lægges værgen til last, vil det ikke
ubetinget komme den umyndige til skade, at en
af værgen antaget advokat eller anden bistand
har handlet uagtsomt, hvis værgen kan påvise,
at der intet er at bebrejde ham ved valget af
eller instruktionen til den pågældende.
Til stk. 3. Som nævnt ovenfor side 58 er
det i dag sædvanligt, at skifteretterne betinger
udlevering efter § 75 af, at de myndige og til
stedeværende arvinger forpligter sig til at fri
holde de umyndige eller fraværende arvinger
for ethvert gældsansvar. For så vidt angår gæld,
som kan dækkes inden for den arv, som er ud
lagt den umyndige eller fraværende arving, er
der ikke behov for nogen særregel. I de til
fælde, hvor arvingerne efter de almindelige reg
ler ville hæfte solidarisk, f.eks. fordi afdøde
havde forpligtet sine arvinger solidarisk, følger
det heraf, at det yderligere gældsansvar, som
den umyndige eller fraværende arving i medfør
af stk. 2 frigør sig for, kan gøres gældende
mod de myndige arvinger. Hæfter disse imid
lertid kun i forhold til deres arvepart, ville kre
ditorerne komme til at lide tab. Udvalget har
anset det for rimeligt i denne situation at på
lægge de myndige og tilstedeværende arvinger
solidarisk ansvar for det beløb, som ikke kan
afkræves den umyndige eller fraværende arving.
Efter udkastet skal eventuelle myndige og til
stedeværende arvinger endvidere over for de
umyndige og fraværende hæfte solidarisk for, at
disse får den arv, som tilkommer dem. Afgørel
sen vedrørende eventuelle tvister om ansvaret
henlægges til skifteretten, som i overensstem
melse med de almindelige processuelle regler
træffer afgørelse ved dom. Reglen gælder lige
som stk. 2 også, hvor en arving først under skifbliver umyndig eller fraværende.
Til § 78
Da de sædvanlige regler om tilsyn med vær
gebestyrelsen ikke gælder, hvor en umyndig
gjort persons værge og ægtefælle sammen be
styrer hans midler inden for formuefællesska-
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bet, jfr. lov om ægteskabets retsvirkninger § 52,
finder udvalget, at der heller ikke er grund til at
anvende reglerne i §§75 og 76 på sådanne til
fælde. Derimod bør reglerne i § 77 om adgang
til begrænsning af gældsansvaret kunne finde
anvendelse. Begæring efter § 77, stk. 2, må
fremsættes af værgen og ægtefællen i forening.

forslaget (Rigsdagstidende 1872-73, tillæg A,
sp. 1461), at man har anset det for rettest, at
denne kontrolmyndighed ikke opgives, så længe
omordningen af rettergangsmåden ikke er gen
nemført.
Bestemmelsen, der må anses for at være bort
faldet som uforenelig med en judiciel skiftefor
valtning, jfr. retsplejelovens § 14, stk. 1, fore
slås ophævet. Plakat af 21. april 1824 betræf
fende skifters forhaling § 1 er ophævet ved § 3,
stk. 1, i lov nr. 127 af 15. april 1930 om ikraft
træden af borgerlig straffelov m.m.
Efter den gældende bestemmelse i £ 89, stk.
2, kan justitsministeren bestemme, at et ekse
kutorbo skal overgå til behandling ved skifteret
ten, når der fra nogen af de interesserede i boet
fremkommer klage over boets utilbørlige for
haling, og klagen findes begrundet.
Om begrundelsen for ophævelsen af denne
bestemmelse, der næppe har nogen selvstændig
betydning ved siden af eksekutortilsynslovens
§ 12, stk. 1, nr. 2, henvises til bemærkningerne
til udkastets § 1, nr. 8 (§ 14, stk. 1).

Til nr, 33 (§§ 83-86)
Bestemmelserne afløser de gældende bestem
melser i § 87, jfr. nedenfor.
Efter udkastet ophæves bestemmelserne i den
gældende lovs §§ 83-86, 88 og 89.
Om begrundelsen for ophævelsen af $ 83
henvises til udkastets § 1, nr. 8.
Værnetingsbestemmelserne i §§ 84 og 85 af
løses af bestemmelserne i udkastets § 2, nr. 4
(retsplejelovens § 660, stk. 2 og 4). Ophævelsen
af §§ 84 og 85 bevirker i øvrigt, at retspleje
lovens § 241, hvorved disse bestemmelser er
opretholdt, kan ophæves, jfr. udkastets § 2,
nr. 2.
Bestemmelsen i $ 86 om forligsmægling må
anses for bortfaldet ved lov nr. 220 af 7. juni
1952, som henlagde forligsmæglingen i alle bor
Til § 83
gerlige domssager i første instans til retten, jfr.
Stk. 1-3 afløser bestemmelsen i § 87, 1. pkt.
retsplejelovens § 268.
Efter udkastets stk. 1 sker skifte af et dødsbo
Bestemmelsen i ÿ 88 indeholder de nærmere
regler om anke af den tilendebragte skiftebe på det sted, hvor afdøde havde sit hjemting ved
handling samt af de under skiftebehandlingen dødsfaldet. Dette stemmer med de hidtil gæl
afsagte kendelser og beslutninger. Reglerne om dende regler, som § 87, 1. pkt., henviser til.
anke og kære af skifterettens afgørelser og af Forordningen af 21. juni 1793 § 1 bestemmer
den tilendebragte skiftebehandling findes imid således, at »skifter, såvel i døds, som opbuds
lertid nu i retsplejelovens §§ 661-665, og be eller fallits tilfælde, bør holdes af skifteretten
stemmelsen i skiftelovens § 88 må derfor anses på det sted, hvor den, efter hvilken der skiftes,
havde sit personlige værneting på den tid, skiftet
for bortfaldet.
Efter den gældende bestemmelse i § 89, stk. tager sin begyndelse«.
Regler om personers værneting findes nu i
1, kan justitsministeren, når skifteretten ikke
efter foregående erindring tilbørlig fremmer et retsplejelovens §§ 235-237.
bo, beskikke en anden til at behandle boet, og
Skifte skal herefter ske i den retskreds eller
dette skal da »uvægerlig, under tvangsmiddel af en af de retskredse, hvor afdøde havde bopæl
suspension og tiltale til embedsfortabelse, over ved dødsfaldet (hjemtinget). Havde afdøde hver
leveres til den således beskikkede, hvem den på ken bopæl her eller i udlandet, og havde han
gældende skifteforvalter vil have at tilsvare ve ophold her ved dødsfaldet, kan skifte ske på
derlag for hans arbejde efter justisministerens opholdsstedet. Kendes afdødes opholdssted ved
bestemmelse, foruden at være tiltale undergiven dødsfaldet heller ikke, kan skifte ske på det
til straf og erstatning efter plakat af 21. april sted, hvor han sidst vides at have boet eller
1824 § 1.«
opholdt sig. Dødsboer efter danske i udlandet,
Bestemmelsen stammer oprindelig fra konge der ikke kan sagsøges ved det pågældende lands
lig resolution af 7. april 1824, nr. 1 og 3 (Col domstole, og personer, som hører til danske am
legial Tidende 1824, s. 239-241). Bestemmelsen bassader og gesandtskaber, henhører under Kø
i resolutionens nr. 3 er endvidere bekendtgjort benhavns byrets skifteafdeling, medmindre af
ved plakat af 21. april 1824 § 1.
døde har bevaret bopæl noget andet sted i riget.
Det anføres i bemærkningerne til skiftelovs
Bestemmelsen i stk. 1 er også i overensstem-
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melse med art. 19, stk. 1, i den nordiske kon
vention om arv og dødsboskifte, hvorefter be
handlingen af et dødsbo og skifte mellem den
afdødes arvinger og den efterlevende ægtefælle,
når den afdøde var statsborger i en af staterne
og bosat i en af dem, skal foregå efter loven i
den stat, hvor han ved sin død var bosat, og
skal høre under retterne i denne stat, såfremt
loven henlægger behandlingen til retten, jfr. be
kendtgørelse nr. 274 af 4. oktober 1935.
Efter stk. 2 kan skifte af fællesbo efter den
ene ægtefælles død i visse tilfælde ske her i lan
det, selv om afdøde havde bopæl i udlandet.
Fællesboet kan således skiftes her i landet, hvis
den efterlevende ægtefælle har hjemting her ved
dødsfaldet eller inden skiftets begyndelse er
hverver hjemting her. Skiftet sker på det sted,
hvor den efterlevende ægtefælle har sit hjem
ting. Den foreslåede bestemmelse svarer til skif
teretternes og justitsministeriets hidtidige prak
sis, jfr. UfR. 1954.902 og justitsministeriets skri
velser nr. 205 af 6. maj 1913 og nr. 169 af 6.
juni 1933. Den efterlevende ægtefælle er i lige
så høj grad som afdøde parthaver i det fællesbo,
som skal deles mellem ægtefællen og førstaf
dødes arvinger. En regel, hvorefter fællesboet
skulle deles ét sted, medens fordelingen af den
halvdel, som tilfaldt afdødes arvinger, skulle ske
et andet sted, ville være meget upraktisk. Kun
ægtefællernes fællesbo vil kunne tages under
skiftebehandling i medfør af den foreslåede
bestemmelse - derimod ikke afdødes eventuelle
særeje. Dette vil dog muligvis kunne henvises
til behandling her efter stk. 4, jfr. nedenfor.
Skifte efter hensidden i uskiftet bo sker efter
stk. 3 på det sted, hvor den efterlevende ægte
fælle havde sit hjemting ved dødsfaldet, jfr. stk.
1, eller på det tidspunkt, da der anmodes om skif
te, jfr. UfR.1938.987. Er skiftet påbegyndt, me
dens den længstlevende ægtefælle er i live, og
afgår ægtefællen derefter ved døden efter at
have erhvervet hjemting i en anden retskreds,
fortsættes skiftet ved den skifteret, som først
har taget boet under behandling.
Stk. 4 afløser bestemmelsen i § 87, 2. pkt.
Bestemmelsen giver adgang for justitsministeren
til at henvise et dødsbo, som ikke kan tages
under behandling ved en dansk skifteret efter de
almindelige væmetingsregler i stk. 1-3, til skifte
her i landet.
Skifteretten afgør som judiciel myndighed,
om dødsfaldet er tilstrækkelig godtgjort, og hen
visning kan ikke ske, hvis skifteretten ikke an
ser dødsfaldet for bevist.

Det er efter udkastet ligesom efter gældende
ret en betingelse for henvisning, at der ikke fo
retages skiftebehandling på det sted i udlandet,
hvor afdøde havde sin bopæl.
Efter den gældende bestemmelse i § 87, 2.
pkt., er det endvidere en betingelse, at afdøde
var dansk. I praksis har henvisning dog også
fundet sted i tilfælde, hvor afdøde havde mi
stet sin danske indfødsret, f.eks. ved ægteskab
eller naturalisation. Udkastets regel er i over
ensstemmelse hermed. Den gældende bestem
melse omfatter alene tilfælde, hvor dødsfaldet
har fundet sted i udlandet, men henvisning har
dog i praksis også fundet sted i tilfælde, hvor
vedkommende er død under midlertidigt op
hold her i landet.
Efter udkastets stk. 4, 2. pkt., kan henvisning
ske for så vidt angår aktiver her i landet, så
fremt de ikke inddrages under skifte i udlan
det, selv om afdøde ikke i øvrigt havde nogen
særlig tilknytning til Danmark. Også denne re
gel må anses for at være i overensstemmelse
med administrativ praksis, jfr. også UfR. 1933.
34. Langt de fleste henvisninger omfatter i
øvrigt alene afdødes efterladenskaber her i
landet. Et skifte i udlandet vil ofte ikke omfatte
en fast ejendom her i landet, og undertiden vil
kun aktiver i vedkommende fremmede land
blive inddraget under det udenlandske skifte.
Bestemmelsen overlader det til justitsministe
ren at afgøre, til hvilken skifteret henvisning
skal ske. Omfatter boet fast ejendom her i lan
det, vil henvisning sædvanligvis ske til den
skifteret, i hvis område ejendommen er belig
gende. I andre tilfælde vil henvisning i reglen
ske til skifteretten på det sted, hvor nogle af
arvingerne har bopæl, eller til den skifteret, som
har særlig adgang til at skaffe sig oplysninger
om boets forhold, eller til skifteretten på det
sted, hvor boets aktiver befinder sig. Efter ud
kastets § 85 kan præsidenten for vedkommende
landsret dog overføre behandlingen til en anden
skifteret, hvis det viser sig mere praktisk.
Ved skiftet finder danske skifteprocessuelle
regler anvendelse.

Til § 84
Efter skiftelovens § 82 finder lovens regler
om offentlig skiftebehandling af dødsboer med de lempelser, som følger af forholdets na
tur - også anvendelse i andre boer, såsom inter
essentskabsboer, for så vidt de ikke erklæres
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konkurs. Efter denne bestemmelse kan formuer,
der tilhører interessentskaber, aktieselskaber,
foreninger og andre juridiske personer, ved
disses ophør fordeles ved skifteretten. Ifølge
praksis finder bestemmelsen endvidere anven
delse på det sameje om en flerhed af gen
stande, der i tidens løb kan opstå mellem f.eks.
ægtefæller med særeje eller mellem personer,
der lever sammen uden at have indgået ægte
skab, jfr. UfR.1953.182, 1961.283 og 1972.485.
Sker skiftet (likvidationen) privat, skal det ikke
anmeldes til skifteretten. Offentligt skifte af
boet forudsætter en begæring fra en af parterne,
jfr. dog aktieselskabslovens § 62.
Regler om værneting for selskaber og for
eninger m.v. findes nu i retsplejelovens § 238.
Herefter har stiftelser, korporationer, selskaber
og foreninger m.v. hjemting i den retskreds,
hvor deres hovedforretningslokale er, eller, hvis
sådant ikke findes, hvor et af bestyrelsens med
lemmer bor. Aktieselskaber har hjemting, hvor
hovedkontoret eller, for udenlandske aktiesel
skabers vedkommende, den pågældende forret
ningsafdelings kontor findes, jfr. aktieselskabs
lovens § 84.
Nogle lovbestemmelser hjemler, at sager, der
vedrører en erhvervsvirksomhed, kan anlægges
der, hvor virksomheden er, jfr. f.eks. firma
loven nr. 23 af 1. marts 1889 § 34 og retspleje
lovens § 241 a. Den bestyrende reder i et parts
rederi kan efter § 43 i søloven, som affattet ved
lov nr. 205 af 24. maj 1972, i rederiets anlig
gender sagsøges på dettes vegne 25). Er ingen
bestyrende reder valgt, står det den, som vil sag
søge rederiet, frit for at sagsøge, hvem han vil
af partredeme på rederiets vegne. Sagsøgeren
har valget mellem partredemes personlige og
skibets værneting.
I § 3 i udkastet til konkurslov i konkurslovsudvalgest betænkning II nr. 606/1971 er det
foreslået, at det principale værneting for de
skifteforretninger, der omfattes af udkastet til
konkurslov, skal være på det sted, hvorfra
virksomheden udøves.
I overensstemmelse hermed foreslås det i stk.
l, at offentligt skifte af selskaber og foreninger
m. v., som driver erhvervsvirksomhed, skal fore
tages af skifteretten på det sted, hvorfra virk
somheden udøves. Dette vil også af hensyn til
kreditorerne være mest hensigtsmæssigt.
Virksomheden udøves fra det sted, hvor for25) Bestemmelsen svarer ganske til den tidligere
regel i sølovens § 10, stk. 2.
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retningsledelsen (administrationskontoret) befin
der sig.
Udøves erhvervsvirksomheden ikke fra noget
bestemt sted, eller driver selskabet eller forenin
gen ikke erhvervsmæssig virksomhed, falder
man efter stk. 2 tilbage på hjemtinget efter rets
plejelovens § 238 eller andre særlige værne
tingsbestemmelser.
Efter det foreliggende udkast fra 1970 til
konvention mellem Fællesmarkedets stater an
gående konkurs, akkord og tilsvarende behand
lingsformer skal konkurs som hovedregel erklæ
res der, hvor skyldneren - en fysisk person eller
et selskab - har midtpunktet for sine økonomi
ske anliggender. Dette kriterium vil som regel
føre til samme resultat som udvalgets udkast26),
men der kan dog, såfremt konventionsudkastet
gennemføres, være grund til en justering.

Til § 85
Havde afdøde ved dødsfaldet bopæl i flere
retskredse, anses han at have hjemting i enhver
af dem, jfr. § 83 smh. m. retsplejelovens § 236,
stk. 2, og den af de pågældende skifteretter, der
modtager anmeldelsen eller videreanmeldelsen
af dødsfaldet, har således pligt til at udføre skif
tet. Dette gælder også, selv om måske den væ
sentligste del af aktiverne befinder sig i en an
den retskreds, hvor også flertallet af arvingerne
bor. De implicerede skifteretter må dog antages
at kunne træffe aftale om overflytning af skifte
behandlingen. En sådan overflytning af skifte
behandlingen til en anden skifteret kan derimod
efter gældende ret ikke ske, hvis den anden
skifteret modsætter sig overflytning. Også hvor
afdøde har haft sit personlige værneting i én
retskreds, medens boets aktiver og kreditorer i
det væsentlige er i en anden retskreds, kan der
undtagelsesvis være praktisk behov for at kunne
flytte skiftebehandlingen over til skifteretten i
den sidstnævnte retskreds.
Efter retsplejelovens § 456 c, stk. 4, 2. pkt.,
kan den ret, der behandler en faderskabssag,
med samtykke af præsidenten for vedkommen
de landsret henvise sagen til behandling ved en
anden ret, såfremt dette kan antages at ville for
enkle eller fremskynde sagens behandling.
Udvalget foreslår, at der indføres en tilsva
rende adgang til henvisning af boer til behand
ling ved anden skifteret end den, som skal fore
tage skiftet efter § § 64 a (om skifte ved separa
tion og skilsmisse m.v.), 83 og 84, hvis behand26) Jfr. Munch i UfR 1972 B. 170 f.

lingen af boet mere hensigtsmæssigt kan ske
ved den anden skifteret. Bestemmelsen om hen
visning træffes efter udkastet af præsidenten for
vedkommende landsret, hvorved forstås præsi
denten for den landsret, i hvis kreds den skifte
ret, der har boet under behandling, ligger, selv
om den skifteret, som boet henvises til, ligger i
den anden landsretskreds.
Tilsvarende regler er foreslået i konkurslovs
udvalgets betænkning II nr. 606/1971 (udka
stets § 6) og i betænkning nr. 634/1971 (ud
kastet til lov om ændring af retsplejeloven § 1,
nr. 6 (§ 487, stk. 5)).
I Norge er der ved lov nr. 51 af 19. juni
1970 indsat en bestemmelse i skiftelovens § 8,
stk. 7, hvorefter den skifteret, som efter de al
mindelige regler er kompetent til at behandle
boet, kan beslutte, at skiftebehandlingen skal
overføres til en anden skifteret, som samtykker
i overføringen. Bliver samtykke ikke givet, kan
justisdepartementet, når særlige grunde gør det
ønskeligt, beslutte, at overføring skal ske.

Til § 86
Ved konventionen af 19. november 1934
mellem de nordiske lande om arv og dødsbo
skifte, jfr. bekendtgørelse nr. 274 af 4. oktober
1935, er der truffet bestemmelse om, ved hvilket
lands retter og efter hvilken lovgivning skifte
skal foregå, når afdøde var statsborger i en af
staterne og bosat i en af dem. Skiftet omfat
ter også formue, som findes i de andre stater,
jfr. art. 19. Konventionen indeholder i øvrigt
en række forskellige bestemmelser om, hvilket
lands lov der skal anvendes på bestemte til
fælde, samt om retternes bistand til skiftemyn
dighederne i de andre lande m.m. Konventio
nen indeholder yderligere i kapitel II visse be
stemmelser om, hvilket lands lov der skal an
vendes ved bedømmelsen af arvingernes ansvar
for arveladerens gæld eller for opfyldelsen af et
legat m.v., og om begrænsning i virkningerne af
præklusivt proklama.
Udkastet til konkurslov i betænkning nr.
606/1971 indeholder i § 7 en regel om, at der
ved overenskomst med fremmed stat kan til
lægges konkurs og anden insolvensbehandling
virkning her i riget, når det ikke ville være
åbenbart uforeneligt med landets retsorden. Un
der samme forudsætninger kan det bestemmes,
hvilket lands lovgivning der kommer til anven
delse, og hvilken bistand skifteretten skal yde
de fremmede myndigheder. Justitsministeren
5

fastsætter nærmere bestemmelser til overens
komsternes gennemførelse.
Lignende bemyndigelser i noget forskellig
udformning findes i retsplejelovens §§ 223 a og
479, jfr. § 1, nr. 3 og 5, i udkastet til ændring
af retsplejeloven i betænkning nr. 634/1971 om
udlæg og udpantning, ægteskabslovens § 66,
adoptionslovens §§ 26 og 27 og lov om inddri
velse af underholdsbidrag § 1, stk. 2. Efter de
nævnte bestemmelser - med undtagelse af rets
plejelovens § 479 - kan regler fastsættes såvel
ved traktat som administrativt, enten ved justits
ministerens bestemmelse eller ved kongelig an
ordning.
Efter bestemmelsen i § 86 i udkastet kan gen
nemførelsen af særlige regler ske enten ved
overenskomst med fremmed stat eller efter ju
stitsministerens bestemmelse. Reglerne kan angå
skifteretternes kompetence i skifter, der har til
knytning til flere staters område, hvorved
erindres, at foretagelse af skifte i adskillige sta
ter er overladt til arvingerne selv. Endvidere kan
fastsættes regler om virkningerne af en uden
landsk skiftebehandling her i landet, om danske
skifteretters bistand til en skiftebehandling i
fremmed stat og om, hvilken lov der skal finde
anvendelse ved gennemførelsen af skiftet. Der
imod kan udkastets regel ikke anvendes på
spørgsmål om, efter hvilket lands regler arven
skal fordeles eller gyldigheden af et testamente
bedømmes. Udvalget har ligesom konkurslovs
udvalget, jfr. betænkning nr. 606/1971 s. 57,
fundet det rigtigst ikke i lovteksten at stille krav
om gensidighed, hvilket heller ikke gøres i
nyere lovbestemmelser vedrørende forholdet
til fremmed lovgivning. Udvalget har derimod
ment for en sikkerheds skyld at burde medtage
klausulen om, at skiftebehandling i fremmed
stat ikke kan medføre virkninger her i landet,
som ville være åbenbart uforenelige med dansk
retsorden (ordre public).
Udkastets regel omfatter foruden dødsbo
skifter skifter mellem ægtefæller, jfr. § 64 a, og
de i § 82 omhandlede skifter.
Til nr. 34 (ophævelse af § 92)
Der henvises til bemærkningerne til udkastets
§ 2, nr. 7 (retsplejelovens § 1020).

Til § 2
Bestemmelserne i § 2 angår ændring eller op
hævelse af nogle regler i retsplejeloven vedrør
rende skifte.
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Til nr. 1 (ophævelse af § 14, stk. 1, litra g)
Efter den gældende bestemmelse i § 14, stk.
l, litra g, hører tilsyn med og revision af døds
boer, der behandles af eksekutorer, uden for
Københavns byrets område til underretternes
virkekreds uden for den egentlige retspleje,
hvortil bl.a. regnes skifteforvaltning. Efter de
foreslåede ændringer af reglerne om behandling
af eksekutorboer, jfr. udkastets § 1, nr. 8 (ka
pitel 2), må skifteretternes tilsyn med og re
vision af sådanne boer imidlertid henregnes til
den egentlige skifteforvaltning, og bestemmel
sen i § 14, stk. 1, litra g, foreslås derfor op
hævet.
Til nr. 2 (ophævelse af § 241)
Ophævelsen af § 241 er en følge af udkastets
§ 1, nr. 33, og § 2, nr. 4.

Til nr. 3 (ophævelse af § 654)
Bestemmelsen i stk. 1 om opretholdelse af
skifteloven med dertil hørende love må anses
for overflødig og foreslås derfor ophævet.
Ophævelsen af stk. 2 er en følge af udkastets
§ 1, nr. 8 (§ 18, stk. 2, 4. pkt.).

Til nr. 4 (§ 660, stk. 2-5)
Udkastets bestemmelser afløser de gældende
bestemmelser i retsplejelovens § 660, stk. 2 og
3, og skiftelovens §§ 36, 39, 55, 76, 84 og 85.
Retsplejelovens kapitel 58 (§§ 654 og 660665) indeholder de processuelle regler om skif
terettens behandling af tvister og om appel af
skifterettens afgørelser i dødsboer og fællesboer
m. v.
Efter den gældende bestemmelse i § 660, stk.
1, foregår behandlingen af tvistigheder, der op
står under skiftebehandlingen, herunder bevis
førelse, ved skifteretten. Derimod afgøres tvi
stigheder, der opstår under et bos behandling
ved testamentseksekutorer, ifølge § 660, stk. 3,
under en retssag, som anlægges ved den under
ret, der i dødsøjeblikket var den afdødes hjem
ting, eller, for så vidt sagen efter dens genstand
henhører under landsret, ved den landsret (jfr.
§ 338), under hvilken vedkommende underret
står.
Forud for retsplejeloven var det overladt til
skifteretten at påkende krav, der af de i boet
interesserede personer, navnlig arvinger, lega
tarer og kreditorer, rejstes med hensyn til deres
retsstilling i boet, jfr. Deuntzer s. 766. Også
tvistigheder i et eksekutorbo påkendtes af skif
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teretten, jfr. forordning af 29. april 1795 § 2
og Deuntzer s. 715. Derimod havde skifteretten
- trods nogen usikkerhed herom i ældre juridisk
litteratur - ikke kompetence til at afgøre tvister
om boets krav mod andre.
Ved retsplejeloven af 11. april 1916 mistede
skifteretten adgangen til at påkende fordringer
og krav, der fremsattes mod boet, jfr. §§ 655
og 656. Ville boet ikke anerkende fordringen,
måtte fordringshaveren inden en vis frist an
lægge sag ved de almindelige domstole. Var det
kun en enkelt af boets vedkommende, som ville
bestride fordringen eller påstanden, kunne han
anlægge sag. Var parterne enige om at over
lade spørgsmålets afgørelse til skifteretten, hav
de denne dog efter § 656, stk. 4, pligt til, når
ingen bevisførelse ved vidner, syn eller parter
nes egen forklaring behøvedes, at afsige en ken
delse, ved hvilken tvisten da var afgjort på
samme måde som ved voldgift. Spørgsmål om
boets overdragelse, bestyrelse, udlevering og med de begrænsninger, der fulgte af §§ 655 og
656, jfr. ovenfor - også om dets opgørelse på
kendtes efter § 660 af skifteretten.
Begrundelsen for begrænsningen af skifteret
tens dømmende myndighed var i første række
ønsket om at indpasse skiftelovens regler i rets
plejelovens rettergangssystem. Ændringen blev
betragtet som en naturlig følge af, at retspleje
loven gennemførte umiddelbarhedsprincippet
med hensyn til alle egentlige retstvister. Skulle
tvister i skiftesager fortsat påkendes af skifte
retten, måtte derfor også hele bevisførelsen ved
vidner, syn og skøn og parternes personlige af
høring foregå for skifteretten 27), hvilket man bl.a. under hensyn til, at alle spørgsmål, hvis
genstand oversteg 300 kr., efter retsplejeloven
som hovedregel skulle behandles og pådømmes
af landsretten - ikke fandt at kunne gå ind for.
Da man heller ikke mente at kunne vinde noget
i praktisk henseende ved at henlægge bevisfø
relsen til skifteretten, hvor behandlingen og på
kendelsen af sagerne jo måtte foregå i alt væ
sentligt efter de samme regler som ved under
retten, blev resultatet, at de egentlige retstvister
i skiftesager ved retsplejeloven blev henvist til
procedure og påkendelse ved de almindelige
domstole (underret eller landsret, alt efter sags
genstandens art og størrelse).

27) Før retsplejelovens ikrafttræden skulle bevis
midlerne tilvejebringes ved de almindelige dom
stole, hvorefter udskrift af det passerede blev frem
lagt for skifteretten.

Allerede ved lov nr. 300 af 30. juni 1922
vendte man dog tilbage til den ordning, der var
gældende forud for retsplejeloven, for så vidt
angår boer, der behandles af skifteretten, såle
des at skifteretten nu påkender fordringer og
krav mod boet, jfr. skiftelovens §§ 36 og 39. I
bemærkningerne til lovforslaget blev det anført,
at den ved retsplejeloven skete ændring fra alle
sider var erkendt at være et tilbageskridt, idet
»det er langt naturligere at lade den dommer,
der iøvrigt har med boets behandling at gøre,
også afgøre opståede retsstridigheder, og det er
derfor ved forslaget meningen at genindføre den
ordning, der gjaldt før retsplejeloven«. Med
hensyn til tvistigheder i eksekutorboer opret
holdt 1922-loven derimod den ved retspleje
loven indførte ordning, idet man ikke fandt, at
der var grund til at lade sådanne tvistigheder
blive afgjort ved skifteretten 28).
Efter udvalgets udkast vil hovedparten af of
fentlige dødsboskifter blive foretaget af en af
skifteretten udnævnt eksekutor. Skifterettens
kompetence til at afgøre tvister under bobe
handlingen må derfor enten begrænses til de få
og sædvanligvis mindre komplicerede boer, som
fremtidig vil blive behandlet af skifteretten,
eller udvides til også at omfatte eksekutorbo
erne, som dels vil være de boer, som hidtil er
blevet behandlet af eksekutorer, dels de boer,
som under den gældende ordning ville blive be
handlet af skifteretten med bistand af en med
hjælper. Udvalget finder, at erfaringerne taler
for at udvide skifterettens kompetence til også
at omfatte tvister i eksekutorboer. Gennem til
synet med disse boer vil skifteretten ofte have
erhvervet et vist kendskab til de enkelte boers
forhold, ligesom skifteretternes almene kend
skab til de spørgsmål, som oftere giver anled
ning til strid i forbindelse med bobehandling,
vil kunne være af værdi. En tvist mellem arvin
ger vil ikke sjældent være så omfattende, at
stridens løsning nærmer sig et partielt skifte.
Ikke mindst under bestræbelser for at tilveje
bringe forlig vil der kunne være behov for at
drage adskillige skiftespørgsmål ind under en
samlet ordning. Praktisk betydning får kom
petencereglerne især for sager, som efter de al
mindelige regler på grund af sagsgenstandens
værdi ville henhøre under landsretten, samt i
retskredse, hvor der er flere dommere, i hvilket
tilfælde skiftevæsenet sædvanligvis ikke er hen-

28) Jfr. Rigsdagstidende 1920-21, tillæg A, sp.
4917-18.
5*

lagt til civildommeren. Der er næppe stærkere
grund til landretsbehandling af tvister i ekseku
torboer end af de tvister, som i dag afgøres af
skifteretten. Er en part utilfreds med skifteret
tens afgørelse, vil han altid have mulighed for
at indbringe spørgsmålet for landsretten, jfr.
retsplejelovens § 663 i den ved udkastet fore
slåede affattelse (udkastets § 2, nr. 6).
Visse tvister i eksekutorboer skal allerede ef
ter gældende ret afgøres af skifteretten. Dette
gælder således tvister om forlodsret efter arve
lovens kapitel 5, jfr. § 29, stk. 1, og begæringer
fra arvinger om tilsidesættelse af en bestemmel
se i arveladerens testamente om båndlæggelse
af tvangsarv, jfr. arvelovens § 60. Reglerne her
om berøres ikke af udkastet.
For så vidt angår tvister om fordringer, der
rettes mod boet, er de grunde, der taler for
skifteretsbehandling, vel ikke fuldt så stærke
som med hensyn til tvister mellem arvinger om
boets opgørelse. Også for bedømmelsen af så
danne krav kan kendskab til boet eller til skif
tebehandling i almindelighed dog være af be
tydning. Adskillige krav, som rettes mod et
dødsbo, vil have ensartet grundlag, og oversti
ger nogle af disse krav grænsen for landsrets
behandling (for tiden 10.000 kr., jfr. retspleje
lovens § 225, nr 1), medens andre er under
grænsen, er det upraktisk, at de første skal be
handles ved én ret, men de sidste ved en anden.
Udvalget finder imidlertid, at ikke blot tvister
i eksekutorboer, men også tvister i privat skifte
de boer bør henlægges til skifteretten.
Ifølge det oprindelige skiftelovsforslag skulle
tvister mellem privatskiftende arvinger altid
indbringes for skifteretten til afgørelse. Dette
begrundes i bemærkningerne med, at det måtte
anses for den hensigtsmæssigste ordning at hen
lægge afgørelsen af sådanne sager til skifteret
ten, idet sådanne tvistemål jævnlig ville dreje sig
om forvaltningsspørgsmål, der ikke egnede sig
til at behandles efter de for domssager gælden
de regler.29) Bestemmelsen blev dog senere ef
ter forslag fra det folketingsudvalg, der behand
lede lovforslaget i samlingen 1873-74, ændret
til den gældende regel i skiftelovens § 76.30)
Herefter kan arvinger, som skifter privat,
vedtage, at opståede tvistigheder skal afgøres af
den skifteret, som i tilfælde af offentlig skifte29) Jfr. Rigsdagstidende 1872-73, tillæg A, sp.
1454 f.
30) Jfr. Rigsdagstidende 1873-74, tillæg B, sp.
479 og 488.
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behandling skulle have behandlet boet. Kan
arvingerne ikke enes om at forelægge en tvist
for skifteretten, må den derimod afgøres under
et søgsmål ved de almindelige domstole, med
mindre boet tages under behandling af skifte
retten, jfr. skiftelovens § 8.
Efter udkastet gøres skifteretsbehandling af
sådanne tvister mellem privatskiftende arvinger
til lovens almindelige regel, således at vedtagel
se er unødvendig. Udkastet henlægger imidler
tid også tvister om fordringer i boet til skifte
retten. Skulle undtagelsesvis kreditor have øn
ske om behandling ved den almindelige ret, vil
han i øvrigt kunne fremkalde dette ved at ud
tage stævning mod alle arvingerne ved landsret
eller underret efter kravets størrelse. Til støtte
for skifterettens kompetence kan i øvrigt anfø
res de samme betragtninger som ved eksekutor
boer, dog med den begrænsning, at skifteretten
i reglen ikke vil have nærmere kendskab til det
enkelte privat skiftede bo.
Den norske Dommerforenings lovudvalg
gjorde i forbindelse med gennemførelsen af lov
nr. 51 af 19. juni 1970 opmærksom på, at det
muligvis kunne være en rationel ordning at
henlægge behandlingen af skiftetvister i testamentsfullbyrderboer til vedkommende skifteret
under hensyn til, at man i større byer har spe
cialdomstole, jfr. Ot. prp. nr. 49 (1969-70) s.
42. Justisdepartementet fandt imidlertid, at der
ikke burde gennemføres en særregel for boer
med testamentsfullbyrder, og en mere generel
ordning, hvorefter tvister i forbindelse med skif
teopgør skulle høre under skifteretten, også når
boet ikke skiftes offentligt, rejste efter depar
tementets opfattelse vanskelige afgrænsnings
spørgsmål.
Af systematiske grunde foreslår udvalget, at
de processuelle skifteregler i skiftelovens §§36,
39, 55, 76, 84 og 85 - i den udstrækning be
stemmelserne ikke kan ophæves - overføres til
retsplejelovens § 660. I udkastet til konkurslov
i betænkning nr. 606/1971 er de processuelle
regler i retsplejelovens kapitel 59 om konkurs
placeret i konkursloven, jfr. betænkningen s.
29 f og 269 ff. Konkurslovsudvalget anfører
dog, at det må afhænge af mere almene lov
tekniske hensyn, om de processuelle regler skal
anbringes i konkursloven eller i retsplejeloven.
Træffes der beslutning om at anbringe de pro
cessuelle regler om konkurs i konkursloven, bør
de skifteprocessuelle regler ligeledes overføres
til skifteloven. Dette vil ikke medføre større
praktiske vanskeligheder.
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Konkurslovsudvalgets udkast til konkurslov
indeholder i kapitel 26 (§§ 196-209) processu
elle regler om konkursbehandlingen, som efter
skiftelovsudvalgets mening også ville være egne
de til anvendelse på dødsbobehandlingen. En
gennemførelse af disse regler bør imidlertid,
også af hensyn til retsplejelovens opbygning,
hvorved reglerne om konkurs i vidt omfang er
udformet som henvisning til reglerne om skifte,
ske samtidig for så vel konkurs som skifte.
Stk. 2 afløser de gældende bestemmelser i
retsplejelovens § 660, stk. 3, 1. pkt., og skifte
lovens § 36, sidste pkt., § 76 og § 85 samt til
dels § 84.
Reglen i stk. 2 bestemmer alene, hvilken ret
der er kompetent til at behandle og afgøre de i
bestemmelsen nævnte tvister. Eksekutors og de
privatskiftende arvingers beføjelser hverken indsnævres eller udvides. Bestemmelsen angiver
både den saglige og den stedlige kompetence.
Den saglige kompetence er hos skifteretten, og
denne regel kan ikke fraviges ved parternes af
tale, jfr. derimod stk. 5. Dette er som nævnt
ovenfor en ændring i forhold til gældende ret,
hvorefter - bortset fra reglen i § 660, stk. 1, om
skifteretsboer - kun tvister mellem privatskif
tende arvinger om boets behandling og deling
kan indbringes for skifteretten, og kun hvis par
terne er enige derom, jfr. skiftelovens § 76. Den
stedlige kompetence er efter udkastet hos den
skifteret, som skulle have foretaget skiftet, hvis
boet var blevet behandlet ved skifteret, altså
ved dødsboskifter normalt skifteretten på det
sted, hvor afdøde ved sin død havde sit hjem
ting, jfr. udkastets § 1, nr. 33 (§ 83). Ved skils
misse og separationsskifter bestemmes den sted
lige kompetence efter reglen i skiftelovens §
64 a. Bestemmelsen om den stedlige kompeten
ce er i overensstemmelse med den mere be
grænsede regel i den gældende § 84, hvorefter
søgsmål angående arvekrav eller angående for
dringer på arveladeren kan anlægges ved den
ret, som i dødsøjeblikket var afdødes hjemting,
og med den gældende bestemmelse i retspleje
lovens § 660, stk. 3, 1. pkt., om eksekutorboer.
Udkastet bruger ikke som § 84 den udtryks
måde, at sagen »indbringes« for skifteretten,
men at sagen »anlægges« ved skifteretten. Her
af følger, at de almindelige regler om sagsanlæg
finder anvendelse, således at sagsøgeren må ud
tage stævning, jfr. retsplejelovens § 279, stk. 1,
medmindre parterne er enige om at begære sa
gen foretaget uden stævning efter reglen i §
425, stk. 3. Der må ligeledes ske forkyndelse af

stævning efter de almindelige regler. I praksis
foregår behandlingen af tvister under et skifte
retsskifte uden udfærdigelse af stævning; men
når en part som efter udkastet på egen hånd
skal kunne rejse sag, uden at der i forvejen fo
regår en skiftebehandling ved skifteretten, må
modparten i almindelighed underrettes herom
gennem forkyndelse af stævning. Udvalget har
anset det for unødvendigt i stk. 2 at gentage
henvisningen i stk. 1 til de for underretssager
foreskrevne regler, idet det må anses for en
selvfølge, at det er disse regler, som i øvrigt
ikke adskiller sig væsentlig fra reglerne om
landsretssager, der finder anvendelse.
Efter retsafgiftslovens § 39, stk. 1, skal der
for behandling af tvistigheder i dødsboer, der er
udleveret arvingerne til privat skifte, betales af
gift efter reglerne i lovens kapitel 1 (om borger
lige domssager). Denne bestemmelse har efter
gældende ret kun betydning for de af skifte
lovens § 76 omhandlede tvister.31) Af bestem
melsen fremgår modsætningsvis, at der ikke
skal betales særlig afgift for behandling af tvi
stigheder i de af skifteretterne behandlede boer.
I privatskiftede boer, hvor arvingerne ikke er
enige om, at afgørelsen af en tvist skal træffes
af skifteretten, jfr. skiftelovens § 76, vil tvisten
blive afgjort ved de almindelige domstole, og
der vil derfor i disse tilfælde skulle betales af
gift efter reglerne i retsafgiftslovens kapitel 1.
Det samme gælder behandlingen af tvistigheder
i eksekutorboer, jfr. retsplejelovens § 660, stk.
3, bortset fra behandlingen af de i retsafgifts
lovens § 39, stk. 2, nævnte spørgsmål, og be
handlingen af tvistigheder mellem ægtefæller el
ler tidligere ægtefæller i anledning af privat
skifte af fællesbo. Udvalget har ikke taget stil
ling til, om de i udkastets stk. 2 nævnte sager
omfattes af reglerne i retsafgiftslovens kapitel 1.
Gennemføres udkastet, bør der dog formentlig
indsættes en bestemmelse i retsafgiftslovens ka
pitel 6 om, at der for behandlingen af de i
stk. 2 nævnte sager skal betales afgift efter reg
lerne i kapitel 1.
Nr. 1 angår tvister vedrørende boets behand
ling, jfr. § 660, stk. 1, og ovenfor om retstil
standen efter retsplejelovens ikrafttræden og
indtil ændringen i 1922. En nøjere afgrænsning
er på grund af reglerne under nr. 2-4 dog uden
praktisk betydning. Reglen omfatter eksekutor-

31) Jfr. betænkning nr. 377/1965 om retsafgifts
lovgivningen s. 64.

boer, privat skiftede dødsboer og fællesboer,
navnlig skilsmisse- og separationsboer, som skif
tes privat. Eksekutorbehandling af et fællesbo
kan kun forekomme i forbindelse med skifte af
dødsbo eller ved skifte af et uskiftet bo.
Nr. 2 angår krav mod et dødsbo, som skiftes
privat eller ved eksekutor, hvad enten kravet
vedrører en arveret, et legat, en fordringsret
eller en ejendomsret eller anden tinglig ret over
et aktiv i boets besiddelse. Da det kan forekom
me mindre træffende at betegne genstanden for
en strid mellem privatskiftende arvinger om de
res arverettigheders omfang som et krav mod
boet eller som en tvist om dettes behandling, er
udtrykkelig medtaget krav mellem arvinger i
boet. Herved sigtes selvsagt kun til krav mellem
arvingerne i deres egenskab af arvinger; har to
arvinger et helt andet mellemværende, f.eks.
angående et salg fra den ene til den anden, som
ikke vedrører boet, må sag herom anlægges ved
de almindelige domstole.

Til nr. 3. Som en naturlig konsekvens af ud
kastets nr. 1 og 2 foreslås det i nr. 3, at også
sager om krav mellem ægtefæller eller tidligere
ægtefæller i anledning af privat skifte af fælles
bo, som efter de gældende regler skal anlægges
ved de almindelige domstole, medmindre par
terne er enige om at ønske tvisten afgjort af
skifteretten, jfr. UfR 1971.708, fremtidig i alle
tilfælde skal behandles af den skifteret, som
skulle have foretaget skiftet i tilfælde af offent
lig skiftebehandling.
Værnetingsaftale mellem parterne er kun gyl
dig i det omfang, det følger af skiftelovens §
64 a, d.v.s. i tilfælde, hvor § 64 a, stk. 1, 1. og
2. pkt., er uanvendelige, fordi ægtefællerne eller
de tidligere ægtefæller ved sagens anlæg har
bopæl i hver sin retskreds, og deres sidste fæl
les bopæl var i en tredje retskreds. Er ingen
skifteret kompetent til at behandle sagen, kan
justitsministeren, såfremt de i § 64 a, stk. 2, an
førte betingelser er opfyldt, bestemme, hvilken
skifteret der skal behandle sagen.
Udkastets nr. 3 omfatter alene sager om krav
i anledning af skifte af fællesbo. Foruden tvister
om selve boets opgørelse og fordeling kan f.eks.
vederlagskrav efter lov om ægteskabets retsvirk
ninger § 23 eller tvister om fordeling af over
skydende skat indbringes for skifteretten. Har
en ægtefælle foruden kravet vedrørende skifte
af fællesboet f.eks. krav på opfyldelse af be
stemmelser om underholdsbidrag, kan dette
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krav ikke gøres gældende ved skifteretten, da
det ikke vedrører selve skiftet. Andre formue
retlige krav mellem ægtefæller vil, når fælles
boet skal gøres op, i reglen være uden betyd
ning. Har der været fuldstændig særeje mellem
ægtefællerne, kan tvist om enkelte genstande
eller krav efter ægteskabslovens § 56 ikke be
handles af skifteretten. Kun hvis der bliver tale
om et skifte af en formuemasse, kan der i med
før af skiftelovens § 82 ske behandling ved
skifteretten, men det bliver da en offentlig skif
tebehandling. Sag efter ægteskabslovens § 58
om tilsidesættelse af en åbenbart urimelig aftale
mellem ægtefællerne om boets deling skal efter
retsplejelovens § 448, nr. 4, behandles som æg
teskabssag og anlægges ved sagsøgtes hjemting,
jfr. § 448 d, og en sådan sag kan ikke efter ud
kastet anlægges ved skifteretten. Skifterettens
kompetence til afgørelse af tvister må afgrænses på lignende måde som i et separations- eller
skilsmissebo, der behandles af skifteretten. Se
parations- eller skilsmisseskiftet har ikke til for
mål at fyldestgøre ægtefællernes kreditorer, og
disse kan ikke, selv om boet skiftes offentligt,
få deres krav påkendt af skifteretten. Dette kan
derfor heller ikke ske i privat skiftede boer.
Nr. 4 svarer til den gældende bestemmelse i
skiftelovens § 36, sidste pkt., om tilbagesøgning
af beløb, som er udbetalt af boet mod skadesløs
kvittering. Udlodning af arv sker således under
forbehold af, at revisionsmyndighederne ikke
gør antegnelser, som nødvendiggør en ændret
beregning af arven. Udvalget finder ikke, at
skifterettens kompetence bør være afhængig af,
at der tages et forbehold om tilbagesøgning.
Derimod tager udkastets regel ikke stilling til,
om forbehold skulle være nødvendigt for over
hovedet at kunne kræve beløbet tilbagebetalt.
Efter udkastets regel bliver væmetingsreglen i
skiftelovens § 85 for søgsmål angående tilbage
søgning af udbetalte ydelser, når udlodning om
gøres, overflødig.
Bestemmelsen i stk. 3 afløser de gældende
regler i retsplejelovens § 660, stk. 2, og stk. 3,
2. pkt. Bestemmelsen omfatter arvinger og alle
andre, som har eller hævder at have andel i
boet. Personer, der har andel i boet, vil ofte
være part i sagen, således at tvangsmidlerne
over for vidner ikke uden særlig hjemmel kan
anvendes over for dem. At det er nødvendigt i
givet fald at kunne anvende disse tvangsmidler
over for personer, der har andel i boet, skyldes
navnlig, at de sager, der omfattes af bestemmel
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sen, i almindelighed også har betydning for
andre end den, som skal afgive forklaring.
At afhøringen sker efter samme regler, som
gælder om vidner, betyder navnlig, at de almin
delige tvangsmidler over for modvillige vidner
kan anvendes, jfr. retsplejelovens § 178, stk. 1,
men også at de almindelige vidneudelukkelsesog vidnefritagelsesgrunde, jfr. retsplejelovens §§
169-173, finder anvendelse.
En tilsvarende regel er foreslået i konkurs
lovsudvalgets betænkning II nr. 606/1971 (ud
kastets § 194).
Bestemmelsen i stk. 4 afløser de gældende be
stemmelser i skiftelovens §§ 55 og 84. Den, der
har krav mod et af skifteretten behandlet døds
bo, kan anmelde sit krav i boet og, hvis det be
strides, få det påkendt af skifteretten, jfr. rets
plejelovens § 660, stk. 1. En skifteretsdom kan
efter de gældende regler ikke fuldbyrdes ved
udlæg i arvingernes formue uden for skiftet.
Kreditor kan imidlertid efter skiftelovens § 55,
hvis boet behandles som vedgåelsesbo, i stedet
anlægge sag mod arvingerne ved den alminde
lige ret (underret eller landsret) på det sted,
hvor boet behandles. En dom over arvingerne
kan da fuldbyrdes såvel i deres formue uden
for skiftet som - dersom alle arvingerne er
dømt - i dødsboets aktiver. En lignende regel,
men omfattende både arvekrav og kreditorkrav
og såvel offentlige vedgåelsesboer som privat
skiftede boer findes i skiftelovens § 84, der dog
ikke som § 55 giver sagsøgeren den fordel, at
han kan nøjes med forkyndelse af stævningen
for skifteretten.
Udvalget finder det mest hensigtsmæssigt, at
krav, som gøres gældende både mod boet og
mod de enkelte arvinger, pådømmes af skifte
retten. Skifteretten er en domstol ligesom den
almindelige ret, og behandlingen ved skifteret
ten frembyder de samme judicielle garantier.
Der er ligeledes adgang til appel. Angår sagen
et beløb af over 10.000 kr., således at den ellers
skulle behandles ved landsretten, mister arvin
gerne ganske vist den uindskrænkede adgang til
appel til Højesteret. I det omfang, der er rime
ligt behov herfor, vil der dog kunne gives be
villing til prøvelse af sagen i 3. instans.
Bestemmelsen i 2. pkt. svarer til den gælden
de bestemmelse i skiftelovens § 55, stk. 2. Ud
valget finder det ikke betænkeligt at overlade
eksekutor i et eksekutorbo at underrette de en
kelte arvinger om sagsanlægget.
I privat skiftede boer må et søgsmål rettes
mod arvingerne, og en dom over samtlige disse

vil uden videre kunne fuldbyrdes både i arvin
gernes egen formue og i boet. En særlig værne
tingsregel er efter udkastets stk. 2, nr. 2, unød
vendig.
Stk. 5 giver en ny regel.
Medens skifteretten efter gældende ret er
kompetent til at påkende krav mod et af skifte
retten behandlet bo, jfr. skiftelovens § 39 og
retsplejelovens § 660, stk. 1, og efter udkastet
foreslås gjort kompetent, også for så vidt angår
krav mod bl.a. eksekutorboer, jfr. udkastets stk.
2, falder krav, der af boet rejses mod andre,
sædvanligvis uden for skifterettens kompetence,
jfr. skiftelovens § 36, 2. pkt. Herfra gælder
alene de i § 36, 3. og 4. pkt., nævnte undta
gelser. Herefter kan skifteretten, når nogen har
anmeldt en fordring i boet, påkende boets
modfordringer, for så vidt der ikke kræves selv
stændig dom for et overskydende beløb. Skifte
retten kan endvidere gøre udlevering eller over
dragelse af genstande, som findes i boet, af
hængig af, at vedkommende opfylder sine for
pligtelser i den anledning mod boet. Endelig
kan skifteretten, når noget er udbetalt af boet
mod skadesløs kvittering, afgøre, om dette helt
eller delvis på grund af senere oplysninger bør
tilbagebetales. For så vidt angår de to først
nævnte tilfælde må bestemmelsen anses for
overflødig, idet skifterettens adgang til at på
kende indsigelser og modkrav, der kun gøres
gældende til kompensation, følger af alminde
lige processuelle regler. Om det sidstnævnte til
fælde henvises til udkastets stk. 2, nr. 4.
Efter § 196, stk. 1, i udkastet til konkurslov
i konkurslovsudvalgets betænkning II nr. 606/
1971 afgør skifteretten efter parternes vedta
gelse tvister om krav, der gøres gældende af
konkursboet. Det oplyses i betænkningen s. 222,
at konkurslovsudvalget har overvejet, hvorvidt
man skulle foreslå en radikal udvidelse af skif
terettens kompetence, således at denne skulle
afgøre alle tvister, hvori boet var part. Uanset
at en sådan ordning efter udvalgets mening
ville indebære forskellige fordele, har man dog
ikke ment, at der er fuldt tilstrækkelig føje til
at fravige den grundsætning, at sager føres der,
hvor den sagsøgte part har sit hjemsted, når
ikke selve sagens beskaffenhed giver den særlig
tilknytning til et andet sted. Derimod har man
som nævnt fundet det ubetænkeligt at give par
terne adgang til at vedtage, at sådanne sager be
handles for skifteretten.
Skiftelovsudvalget finder, at der kan være be
hov for en lignende regel ved skiftebehandlin

ger. Efter bestemmelsen i udkastets stk. 5 kan
parterne vedtage, at sag om krav, som påstås at
tilkomme et bo, der behandles ved skifteret
eller eksekutor, skal anlægges ved den skifteret,
som behandler eller skulle have behandlet boet.
Modkrav, der gøres gældende af boet til selv
stændig dom, vil være omfattet af den fore
slåede bestemmelse.

Til nr. 5 (ophævelse af § 661, stk. 1, 2. pkt.)
Efter den gældende bestemmelse i § 661, stk.
1, 2. pkt., skal skifteretten under kære - selv
om boets behandling bliver at fortsætte - drage
omsorg for, at den kærendes ret ikke foregribes
ved behandlingen, medens kæremålet står på.
Udvalget finder ikke, at denne bestemmelse,
som i nogle tilfælde vil kunne føre til en ube
grundet og betydelig forsinkelse af boets be
handling, bør opretholdes. De almindelige reg
ler om virkningerne af kæremål i § 422, stk. 2,
og § 441, stk. 2, jfr. § 664, stk. 4, findes at
indeholde den tilstrækkelige betryggelse for, at
den kærende kan opnå en rimeligt påkrævet
beskyttelse. Efter de almindelige regler har
kære som udgangspunkt ikke opsættende virk
ning, men såvel den ret, hvis afgørelse påkæ
res, som den ret, hvortil kære sker, kan til
lægge kæremålet opsættende virkning, jfr. i
overensstemmelse hermed konkurslovsudvalgets
betænkning II nr. 606/1971 s. 277.

Til nr. 6 (§ 663)
Efter den gældende bestemmelse i retspleje
lovens § 663 er anke eller kære afskåret imod
en række af skifterettens afgørelser i henhold
til skifteloven. Det drejer sig om følgende til
fælde 32):
1) Skifterettens beslutninger om foranstaltnin
ger i boet, som ikke tåler opsættelse, og
skifterettens nægtelse af at godkende en vær
ges vedgåelse af gælden (§ 16, stk. 2) 33).
2) Skifterettens foreløbige afgørelse af, om en
fordringshaver - inden fordringerne er af
prøvet - har stemmeret (§ 19, 3. pkt.).
32) Jfr. civilprocesudkastet af 1899, sp. 196 f.
33) I motiverne til civilprocesudkastet nævnes
alene skifterettens tilsidesættelse af en værges er
klæring om vedgåelse af arv og gæld, men det er
fast antaget, at kære heller ikke kan ske over for
skifterettens beslutninger om uopsættelige foran
staltninger, jfr. Komm. Retsplejelov s. 696 og Harbou s. 165 f.
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3) Skifterettens beslutninger om skiftesamlin foreslået en tilsvarende begrænsning af de til
fælde, i hvilke appel er afskåret.
gers afholdelse (§ 23).
4) Skifterettens nægtelse af at godkende en vær
ges i forbindelse med stemmeafgivningen af
givne erklæring (§ 24, 1. pkt. og § 51,
Til nr. 7 (§ 1020)
stk. 1).
5) Skifterettens bestemmelser om underhånds
Såvel efter retsplejelovens § 1020 som efter
salg (§ 27, 2. pkt.).
skiftelovens § 92, der i alt væsentligt er ens
6) Skifterettens bestemmelser om inkassators lydende, er statskassen ansvarlig for udredelse
sikkerhedsstillelse (§ 30, 2. pkt.).
af erstatning, som nogen af rettens embeds7) Skifterettens godkendelse af kuratorvalg
mænd i anledning af deres embedsførelse fin
(§ 32).
des pligtig at udrede til private, »dersom den
8) Skifterettens nægtelse af at godkende en vær ikke kan fås hos vedkommende embedsmand
ges begæring om udlæg efter vurdering til en eller i hans bo«.
umyndig (§ 47, 1. pkt.).
Bestemmelsen i skiftelovens § 92 var ikke
9) Skifterettens beslutninger om udlevering af medtaget i det oprindelige forslag til skiftelov,
et bo til fortsat privat skifte i henhold til men blev foreslået indsat i loven af det lands
§ 75.
tingsudvalg, der behandlede lovforslaget i sam
Som begrundelse for, at anke og kære ikke lingen 1872-73 (Rigsdagstidende 1872-73, til
kan ske i disse tilfælde, anføres i motiverne til læg B, sp. 894 f. og 902), med den begrundelse,
civilprocesudkastet af 1899, at det ligesom i de at befolkningen ville føle det som en skrigende
i konkurslovens § 137 omhandle tilfælde drejer ubillighed, hvis statskassen ikke hæftede for pri
sig om afgørelser af væsentlig administrativ ka vates mulige tab af skiftemidler, og at bestem
rakter, som beror på et skøn, der forudsætter melsen ville kunne tjene til stor beroligelse for
nøje kendskab til boets forhold eller til perso alle dem, som var tvunget til at overlade deres
ner og andre individuelle omstændigheder, og midler i den offentlige skifteforvalters hænder.
som derfor ikke hensigtsmæssig kan henlægges Udvalget anførte endvidere i sin begrundelse
til den overordnede ret.
for at foreslå bestemmelsen, at den ville være
Bortset fra rent procesledende afgørelser, meget lidt betænkelig i finansiel henseende, dels
som efter retsplejelovens § 290, stk. 3, ikke er fordi der kun ville blive tale om få tilfælde af
genstand for anke eller kære34), bør de afgø erstatning, dels fordi den offentlige billigheds
relser, som skifteretten træffer under bobehand følelse altid ville bevirke, at tab blev erstattet
lingen, efter udvalgets opfattelse som hoved ved særlig lov eller gennem finansloven. Det
regel kunne indbringes for højere ret. De be fremgår endelig af udvalgets bemærkninger til
tænkeligheder i retning af forhaling af bobe ændringsforslaget, at de fleste af udvalgets med
handlingen, som dette måske kunne give anled lemmer var tilbøjelige til generelt at antage, at
ning til, imødegås ved udkastets § 2, nr. 5, om staten burde være ansvarlig for dens embedsophævelse af den særlige regel i retsplejelovens mænds pligtstridige handlinger og undladelser,
§ 661, stk. 1, 2. pkt., om kæremålets virknin men at man, for at gå så lempeligt frem som
ger for skifterettens behandling af boet.
muligt, havde indskrænket sig til at stille for
Efter udkastet er det alene skifterettens af slag om subsidiært ansvar for staten.
gørelser efter skiftelovens §§ 22 og 26 (§§ 19
Formuleringen af § 92 og begrundelsen for
og 23 i den gældende lov), nemlig skifterettens bestemmelsen må ses på baggrund af, at rege
foreløbige afgørelse af, om en fordringshaver - ringen i slutningen af det 18. århundrede og be
inden fordringerne er prøvet-har stemmeret, gyndelsen af det 19. århundrede havde erkendt,
og skifterettens beslutninger om skiftesamlin at staten var forpligtet eller dog villig til at yde
gers afholdelse, der ikke kan indbringes for erstatning for embedsmænds ulovlige tilegnelse
højere ret.
af umyndiges midler og skiftemidler, men at
I § 203 i udkastet til konkurslov i konkurs der ved kgl. resolution af 12. november 1828
lovsudvalgets betænkning II nr. 606/1971 er der var indført erstatningsfrihed for staten for »den
skade, som en embedsmand ved misligt embeds
34) Bestemmelsen i retsplejelovens § 290, stk. 3, forhold måtte tilføje andre« 35).
finder efter praksis også anvendelse i skiftesager,
jfr. UfR 1944.639.
35) Jfr. betænkning nr. 214/1959 s. 55.
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Bestemmelsen i skiftelovens § 92 blev senere
efterfulgt af en tilsvarende bestemmelse i lov
nr. 66 af 9. april 1891 om tvangsauktioner
§ 50 36), og ved retsplejelovens § 1020 udvide
des reglen om subsidiært ansvar for staten til at
omfatte al embedsgerning eller tilsyn med sam
me, der omhandles i retsplejeloven.
Der findes imidlertid andre lovbestemmelser,
som fastslår et principalt ansvar for statskassen
inden for retsplejen. Dette gælder således f.eks.
retsplejelovens §1018 f, stk. 1, hvorefter er
statning for uberettiget anholdelse, fængsling
eller strafudståelse m.v. i henhold til §§ 1018 a
-1018 c udredes af statskassen, som har regres
til den pågældende tjenestemand, for så vidt
han har gjort sig skyldig i misbrug af embeds
myndighed, skødesløshed eller andet uforsvar
ligt forhold, og tinglysningslovens § 30, jfr.
§§ 31, 32, 34 og 35, hvorefter der i visse nær
mere opregnede tilfælde udredes erstatning af
statskassen.
I praksis gør det offentlige nu ikke gældende,
at statens ansvar for tjenestemænds fejl er sub
sidiært, heller ikke inden for de områder, der
som f.eks. skiftevæsenet reguleres af lovbestem
melser om et subsidiært ansvar, jfr. betænkning
nr. 214/1959 s. 9 og 56 ff. og UfR.1964.109.
Om retstilstanden med hensyn til statens erstat
ningsansvar henvises i øvrigt til den af Poul An
dersen udarbejdede oversigt vedrørende dansk
ret, der er optaget som bilag 3 til betænkning
nr. 214/1959 (s. 59 ff.) 37).
Justitsministeriet nedsatte i 1952 et udvalg,
der sammen med tilsvarende udvalg i de andre
nordiske lande skulle undersøge spørgsmålet om
og eventuelt udarbejde forslag til en lovgivning
om statens og kommunernes erstatningsansvar.
Dette udvalg afgav i 1959 en betænkning (nr.
214/1959) med udkast til en lov om statens
og kommunernes erstatningsansvar. Når ud
valget mente at burde stille forslag til en lov
givning, skyldtes det bl.a., at der efter udval
gets mening var trang til på en række punkter
at ændre eller klargøre retstilstanden, navnlig
med hensyn til spørgsmålet, om ansvaret skulle
være umiddelbart eller subsidiært. Udvalget var
ikke i tvivl om, at statens ansvar for skade, som
3G) Loven er afløst af retsplejelovens kapitler
49-51.
37) Jfr. endvidere Poul Andersen: Offentligretligt
erstatningsansvar, 1938 og i UfR 1948 B.49 ff., Il
ium i Tidskrift for Rettsvitenskap 1935.43 ff. og
Nordisk administrativt Tidsskrift 1940.2 ff. og
Trolle i Juristen 1958.1 ff.

forvoldes ved statslig virksomhed, bør være et
umiddelbart ansvar både i de efter gældende ret
ulovbestemte tilfælde og i de tilfælde, der om
fattes af lovbestemmelser om et subsidiært an
svar; disse lovbestemmelser burde derfor efter
udvalgets opfattelse ændres, jfr. betænkningen
s. 9.
Efter § 1 i det lovudkast, der indeholdes i
betænkning nr. 214/1959, er staten erstatnings
ansvarlig for skade voldt ved fejl eller forsøm
melse af tjenestemænd eller andre i statens virk
somhed. Skadelidte har derimod intet krav mod
skadevolderen, jfr. udkastets § 4, stk. 1, 2. pkt.
Staten kan efter § 4 kræve dækning af skade
volderen for erstatning, som er betalt i henhold
til § 1; men erstatningsansvaret kan nedsættes
eller bortfalde, når det må anses for rimeligt
under hensyn til ringe skyld, skadens størrelse
og omstændighederne i øvrigt. Lovudkastet in
deholder herudover forskellige andre bestem
melser, således f.eks. en bestemmelse om skade
lidtes medvirken til skaden (§ 3) og en bestem
melse om, at ansvar for indholdet af de af dom
stolene trufne afgørelser ikke kan gøres gæl
dende, medmindre afgørelsen er blevet ændret
(§ 5), jfr. nedenfor. Betænkningen har hidtil
ikke givet anledning til fremsættelse af lovfor
slag.
Konkurslovsudvalget har i sin betænkning II
nr. 606/1971 henstillet, at retsreglerne vedrø
rende ansvar for fejl og forsømmelser inden for
retsvæsenet bringes i overensstemmelse med den
faktiske tilstand, jfr. betænkningen s. 265 38).
Skiftelovsudvalget er enig med konkurslovs
udvalget i, at de lovbestemmelser, som alene
pålægger det offentlige et subsidiært erstatnings
ansvar, er uantagelige for en nutidig betragt
ning, og i det ønskelige i, at retsreglerne inden
for dette område bringes i overensstemmelse
med gældende praksis. Udvalget stiller derfor
forslag om, dels at retsplejelovens § 1020 for
muleres på en sådan måde, at den stemmer
overens med den faktiske tilstand, jfr. neden
for, dels at skiftelovens § 92, som er uden selv
stændig betydning, ophæves, jfr. udkastets § 1,
nr. 34.

Stk. 1, som svarer til § 1, stk. 1, og § 4,
38) Også fra anden side er der fremkommet kri
tik af, at statens ansvar for sine tjenestemænd
inden for retsplejens område kun er subsidiært, jfr.
således Gomard: Skifteret s. 9 og Tillæg til Skifte
loven s. 88, Harbou i UfR 1970 B.215, Spleth i
UfR 1964 B.253 og Trolle i Juristen 1958.3.

73

stk. 1, 2. pkt., i lovudkastet i betænkning nr.
214/1959, jfr. denne s. 7, 23 ff. og 31, bestem
mer, at erstatningsansvaret for skade voldt ved
fejl eller forsømmelse af dommere eller andre
under deres virksomhed i retsvæsenets tjeneste
påhviler staten. Udkastet medfører ingen ændrin
ger i forhold til gældende ret med hensyn til
spørgsmålet om ansvarsgrundlaget, der fortsat i mangel af særlige lovregler herom - må be
dømmes efter almindelige erstatningsregler. Ud
kastet tilsigter heller ingen ændringer i forhold
til gældende ret med hensyn til afgrænsningen
af den personkreds, som kan pådrage staten er
statningsansvar, jfr. dog udkastets § 1, nr. 8
(§ 14, stk. 2), hvorefter det foreslås, at erstat
ningsansvaret for skade voldt ved eksekutors
fejl eller forsømmelse fremtidig skal påhvile sta
ten. Staten vil således ikke være ansvarlig for
fejl, som begås af beskikkede advokater.
Efter udkastets stk. 2, som svarer til § 4 i
lovudkastet i betænkning nr. 214/1959, jfr. den
ne s. 12 ff. og 31, kan erstatning, som staten
har måttet betale i medfør af reglen i stk. 1,
kræves godtgjort af skadevolderen i det omfang,
det må anses for rimeligt under hensyn til den
udviste skyld, skadens størrelse og omstændig
hederne i øvrigt, jfr. den tilsvarende bestem
melse om lempelse af ansvaret for eksekutor i
udkastets § 1, nr. 8 (§ 14, stk. 3).
Begrænsningen i statens regreskrav er påkræ
vet, bl.a. fordi forsikringsaftalelovens § 25, stk.
1, 2. pkt., om nedsættelse eller bortfald af ska
devolderens erstatningsansvar ikke kan anven
des på regresansvaret i tilfælde, hvor staten er
erstatningsansvarlig, fordi staten ikke tegner
forsikring mod ansvaret, jfr. betænkning nr.
214/1959 s. 55, UfR. 1968.217 H og Trolle i
UfR 1968 B.145 samt justitsministeriets cirku
læreskrivelse nr. 97 af 18. marts 1971 (til sta
tens styrelser) om nedsættelse eller bortfald af
erstatningskrav fra staten.
Da forslaget alene tilsigter en lovfæstelse af
den faktiske retstilstand vedrørende statens
principale erstatningsansvar for sine ansattes
virksomhed i retsvæsenets tjeneste, finder ud
valget det ikke nødvendigt at give nærmere reg
ler om betingelserne for statens ansvar, jfr. der
imod 1959-udkastets §§ 2, 3 og 5. Det følger
således af almindelige erstatningsretlige regler,
at egen skyld hos skadelidte kan påvirke erstat
ningsansvaret. Dommes judicielle karakter med
fører, at et erstatningskrav, som støttes på en
doms formodede urigtighed, ofte ikke kan tages
under prøvelse, før dommens urigtighed er fast
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slået ved ændring af dommen gennem en appel.
I andre tilfælde er ændring af en retlig afgø
relse, der måske ikke er truffet efter behandling
af en tvist, ikke nødvendig for at tage et erstat
ningskrav under påkendelse, f.eks. hvis en for
bigået arving kræver erstatning, fordi skifteret
ten måske for lang tid tilbage har udleveret et
bo til privat skifte uden at undersøge, om han
var i live.
Det bemærkes, at bestemmelsen i retspleje
lovens § 47, stk. 2, er ophævet ved lov nr. 218
af 11. juni 1959, jfr. betænkning nr. 214/1959
s. 15 f. og 31.
Til § 4
Det vil i reglen være mest hensigtsmæssigt,
at behandlingen af et bo i det hele foregår efter
samme regler. For så vidt angår dødsboer fore
slås det, at tidspunktet for dødsfaldet skal være
bestemmende for, om de nye regler eller hidtil
gældende ret skal anvendes. Dette gælder også
de foreslåede ændringer i retsplejeloven om,
ved hvilken ret sager angående dødsboer skal
eller kan anlægges. Sker skifte af fællesbo ved
den længstlevende ægtefælles død, efter at den
ne har siddet i uskiftet bo, er tidspunktet for
denne ægtefælles død afgørende. Begærer enten
ægtefællen selv eller en af arvingerne skifte af
det uskiftede bo, medens ægtefællen lever, jfr.
arvelovens §§ 17, 18 og 20, stk. 1, eller begæ
res andre boer skiftet, jfr. skiftelovens § 82, er
begæringens tidspunkt bestemmende for anven
delse af de nye regler.
Udkastet indeholder en enkelt regel om arve
gangen, nemlig § 1, nr. 28, hvorefter bestem
melsen i arvelovens § 7, stk. 2, om deling af
boet mellem ægtefællernes arvinger ikke skal
finde anvendelse ved skifte efter den længst
levende ægtefælles død, når denne har over
taget boet efter førstafdøde i medfør af skifte
lovens § 57, stk. 1. Udvalget har ikke fundet
grund til at fastsætte, at arvedelingen skal fore
gå efter de regler, som gjaldt ved det første
dødsfald, navnlig fordi det som angivet i be
mærkningerne til udkastets § 1, nr. 28, er usik
kert, hvorledes retstilstanden er, og det vil være
uheldigt at bevare denne usikkerhed.

Til § 5
Samtidig med ændringslovens ikrafttræden
ophæves lov nr. 119 af 20. april 1926 om tilsyn
med de af eksekutorer behandlede dødsboer

som ændret ved § 5 i lov nr. 128 af 15. april
1930, lov nr. 112 af 12. april 1957 og § 69 i
lov nr. 206 af 21. maj 1969. Der henvises til
bemærkningerne til udkastets § 1, nr. 8 (ka
pitel 2).

Til § 6
Skifteloven er med enkelte ændringer sat i
kraft for Færøerne ved kgl. anordning nr. 30 af
14. januar 1876.
Skifteloven gælder ikke for Grønland. Arve
lov for Grønland nr. 154 af 27. maj 1964, som
ændret ved § 9 i lov nr. 579 af 19. december

1969, indeholder i kapitlerne 7 og 8 visse regler
om skifte. Loven var oprindelig kun gældende
for Vestgrønlands vedkommende, jfr. § 42, stk.
1, men er ved kgl. anordning nr. 35 af 3. marts
1966 også sat i kraft for Nord- og Østgrønlands
vedkommende.
Det foreslås, at ændringsloven bortset fra
dennes § 2 skal kunne sættes i kraft for Fær
øerne ved kgl. anordning. Med hensyn til de i
udkastets § 2 foreslåede ændringer i retspleje
loven bemærkes, at der gælder en særlig rets
plejelov for Færøerne, jfr. lov nr. 437 af 17.
december 1965.
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Bilag 1 b

Den procentuelle fordeling af dødsboerne
efter behandlingsmåden i perioden 1960-1971
1960/65

1966/69

1970

1971

Sluttet uden behandling........
Udlagt efter § 57.................
Uskiftet bo...........................
Privat skifte .........................
Ekstraderet arvinger.............
Eksekutorbehandling ............
Skifteretsbehandling ............
a. Solvente...........................
b. Insolvente .......................

35,20
0
26,58
28,99
1,76
2,56
4,91
4,68
0,23

29,21
4,53
25,44
31,90
1,43
2,56
4,93
4,68
0,25

28,24
6,02
25,11
32,09
1,52
2,40
4,62
4,31
0,31

27,76
5,80
25,55
32,71
1,12
2,22
4,84
4,47
0,37

Dødsboer i alt...........................

100,00

100,00

100,00

100,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Bilag 2

SKIFTELOVSUDVALGET

København, den 5. oktober 1965

Ved skrivelse af 10. juni 1965 (j.nr.L.A. 283/
65) har justitsministeriet anmodet om en udta
lelse om reglerne for afgifter for skifte i det
udkast til lov om retsafgifter, som indeholdes
i betænkningen om retsafgiftslovgivningen. Sam
tidig har justitsministeriet anmodet om en ud
talelse om et udkast til ændring af retspleje
lovens § 654, stk. 2, og skiftelovens § 16.
Endvidere har justitsministeriet ved skrivelse
af 24. juni 1965 anmodet om en udtalelse ved
rørende de spørgsmål, der er rejst i et i mini
steriet udarbejdet notat vedrørende retsafgifts
lovgivningen.
I anledning heraf skal udvalget udtale føl
gende:

1. Udkast til ændring af retsplejeloven og
skifteloven
Bestemmelsen i skiftelovens § 16 foreslås af
fattet således:
»Vederlaget for vurderingen fastsættes af skif
teretten. Udgifterne ved vurderingen afholdes af
boet. Skifteretten kan dog i særlige tilfælde be
stemme, at vederlaget skal afholdes af det of
fentlige«.
Udvalget anser det ikke for rimeligt, at de
ofte betydelige udgifter ved vurderingen skal
afholdes af det offentlige, og det foreslås derfor
at blive stående ved den gældende ordning,
hvorefter udgifterne afholdes af boet. I mindre
separations- og skilsmisseboer har der dog i
praksis vist sig at være et behov for at kunne
lade udgifterne afholde af det offentlige, og det
foreslås derfor at give skifteretten hjemmel til
at træffe bestemmelse herom.
Efter udvalgets opfattelse er der ikke noget
særligt behov for at give hjemmel for udste
delse af en bekendtgørelse indeholdende be
stemte takster til vejledning ved fastsættelsen af
vederlaget til vurderingsmændene. Arbejdet ved
vurderingen afhænger for en ikke ringe del af
de særlige forhold i det enkelte bo, og fastsæt
telsen af ensartede takster er derfor vanskelig
og vil kunne give anledning til mindre rimelige
resultater.
6

Udvalget går ud fra, at både skifterettens
fastsættelse af vederlagets størrelse og dens be
stemmelse om, af hvem vederlaget skal betales,
vil kunne kæres, jfr. retsplejelovens § 663.

2. Almindelige bemærkninger om revision af
reglerne om skifteafgift
Efter udvalgets opfattelse vil man kunne lette
arbejdet med bobehandlingen i meget væsentlig
grad ved helt at afskaffe skifteafgiften i døds
boer. Ønskes en tilsvarende indtægt bevaret for
staten fra dødsboerne, vil dette kunne ske ved
samtidig at regulere arveafgiften, således at pro
venuet af denne afgift må antages at stige med
et beløb svarende til skifteafgiften. Den for
højelse af arveafgiften der ville være nødvendig
er ikke stor. Det samlede årlige provenu af
skifteafgiften udgør ca. 4-5 mill, kr., medens
arveafgiften indbringer ca. 50-60 mill. kr. om
året. Ved en sådan omlægning at afgiftsbyrden
ville ganske vist de insolvente dødsboer blive
fritaget for afgift, men denne forskydning er
næppe af større betydning, da der kun forekom
mer få insolvente boer, i årene 1946-50 således
gennemsnitsligt kun 112 boer årligt. Kun en be
skeden del af skifteafgiftens provenu stammer
derfor fra disse boer.
Hvis skifteafgiften afskaffes i dødsboer, bør
afgiften næppe heller fastholdes i fællesboer.
Kun ganske få fællesboer skiftes offentligt, og
opretholdelse af den næppe ganske ringe admi
nistration, som udøves af hensyn til revision af
afgiftsberegningen, ville næppe være forsvarlig
af hensyn til et ganske ringe provenu.
5. Retsafgiftsbetænkningens udkast til lov om
retsafgifter
Bemærkningerne under de følgende punkter
a-j bygger på den forudsætning, at ministeriet
ikke kan følge udvalget i dets principale syns
punkt, at skifteafgiften kan afskaffes, men me
ner at afgiften bør opretholdes. Udvalgets ho
vedsynspunkt under denne forudsætning er, at
reglerne om skifteafgifter bør forenkles i noget
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højere grad end sket i forslaget. De fleste af de
anførte ændringsforslag søger at opnå en sådan
yderligere forenkling af forslaget.
a. Det foreslås, at £ 32 ændres således, at af
giften svares med 2 pct. af boets formuemasse
med fradrag af gæld (restkøbesum), som hviler
på enkelte genstande. Herved ville de særlige
regler i § 34, stk. 2, blive overflødiggjort.
b. Det foreslås, at § 36, stk. 1, nr. 1, udvides
til at omfatte alle boer. Herefter ville § 32, stk.
3, kunne udgå som overflødig.

c. Det foreslås at udvide anvendelsesområdet
for $ 33, stk. 1, til ikke alene at omfatte boer,
der udleveres, optages til slutning eller sluttes
ved forlig på første skiftesamling, men også
boer, der udleveres, optages til slutning eller
sluttes ved forlig inden registrering er foretaget.
Det foreslås endvidere at fastsætte afgiften til
et bestemt beløb, f.eks. 100 kr.
d. Det foreslås, at $ 34, stk. 3, nr. 1, udgår.
Fradrag af de nævnte udgifter har næppe større
praktisk interesse og vil vanskeliggøre opstillin
gen af boets regnskab.

e. Forholdet mellem § 34, stk. 1, 2. pkt., og
§ 34, stk. 3, nr. 2, er ikke helt klar, idet § 34,
stk. 3, nr. 2, kan forstås således, at man ved
opgørelsen af en fast ejendoms nettooverskud
kun kan fradrage de i bestemmelsen nævnte
ejendomsskatter m.m. Det henstilles at tydeliggø
re bestemmelsen,ved at udelade § 34, stk. 3,nr. 2,
eller ved at foretage en tilføjelse til bestemmel
sen, der viser, at de nævnte udgifter blot er
eksempler på, hvilke udgifter der vil kunne
forekomme.
f.

Det foreslås at udelade $ 34, stk. 3, nr. 3.

g. Det foreslås, at § 35, 2. pkt., og § 36, stk.
2, udgår, således at et reassumptionsbo ved skif
teafgiftsberegningen i det hele behandles som et
selvstændigt bo.

h. Bestemmelsen i § 39, stk. 2, burde måske
flyttes til § 40. Der bør i øvrigt i bestemmelsen

tages stilling til, om eksekutorer skal svare
rente.

i. Bestemmelsen i § 40, stk. 4, synes meget
vanskelig at praktisere. Det må formentlig fore
trækkes at lade de pågældende hæfte solidarisk
for afgiften.
j. Reglen i £ 67 om fuldmægtigens hæftelse
bør næppe omfatte skifteafgift efter kap. 6. Af
giften vil kunne udgøre et betydeligt beløb, og
ved fremsættelsen af begæringen til skifteretten
kan ikke altid konstateres, hvor stor afgiften vil
blive.

4. Oppebørslen af skifteafgiften
Såfremt skifteafgifterne bevares, bør de efter
udvalgets opfattelse berigtiges ved hjælp af
stempelmærker, således at disse påsættes boop
gørelsen eller-hvor en sådan opgørelse ikke
foreligger - en særlig blanket, hvorpå afgiftsbe
regningen er foretaget. Såfremt en sådan ord
ning ikke ønskes gennemført, ville udvalget in
tet have at indvende imod en ordning, hvorefter
skifteafgiften skulle indbetales til amtstuen el
ler en anden administrativ oppebørselsmyndighed.
Gennemføres en af disse ordninger og be
stemmes samtidigt, at også arveafgiften skal
indbetales til amtstuen eller en anden admini
strativ oppebørselsmyndighed, vil skifteafgifts
bogen kunne afskaffes, og regnskabsførelsen
ved dommerembederne vil herved blive væ
sentlig forenklet.
Under sine overvejelser vedrørende skifte
lovgivningen har udvalget i øvrigt været inde
på den tanke, at den egentlige skiftebehandling
ville kunne lettes, dersom også beregningen af
arveafgiften blev henlagt til en administrativ
myndighed, således at arveanmeldelse i alle
boer - ligesom en selvangivelse - indgives til
den administrative myndighed. Udvalget har
dog ikke udarbejdet noget færdigt forslag
herom.

P.U.V.
Bernh. Gomard.

Justitsministeriet.
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Bilag 3

SKIFTELOVSUDVALGET

April 1970

Notat om visse skifteretlige spørgsmål i forbindelse med
kildeskattelovens regler om beskatning af dødsboer
Skifteretterne er med kildeskattelovens ikraft
træden pr. 1. januar 1970 blevet påført en be
tydeligt forøget arbejdsbyrde. Allerede ved
spørgsmålet om, hvorvidt en efterlevende ægte
fælle kan tilrådes at overtage fællesboet til hen
sidden i uskiftet bo, opstår skattemæssige
spørgsmål, som vanskeligt kan overskues. En
lang række større boer, som efter de hidtidige
regler ville være blevet overtaget til privat skif
te, vil nu måske blive overladt skifteretten til
behandling. Privat skiftede boer af en vis stør
relse er nu selvstændigt skattepligtige, og den
omfattende regnskabsførelse og værdiansættelse,
som skattekravene medfører, samt selvangivelse
og andre meddelelser til offentlige myndigheder
vil have den konsekvens, at disse boer må be
handles på næsten samme måde som offentligt
skiftede boer, normalt af en advokat og even
tuelt tillige med bistand af en revisor. Bortset
fra skifteafgiften bliver udgiften omtrent den
samme som ved et offentligt skiftet bo. Mange
komplicerede spørgsmål vil gøre det nærliggen
de at vælge en behandlingsform, hvorved den
endelige afgørelse kan henskydes til retten eller
dog blive truffet under dennes medvirken. Selv
i de boer, som overtages til privat skifte, vil
skifteretten næppe kunne undgå at yde en vis
vejledning i spørgsmål, der har skattemæssig
betydning. I de offentligt skiftede boer rejser
sig vanskelige problemer, om hvilke skifteret
terne må give vejledning og eventuelt træffe af
gørelse, f.eks. om boet skal kræve - fuld eller
delvis - beskatning i boet, om der skal indhen
tes forhåndsbesked fra skattemyndigheden, om
boet skal kræve afsluttende ansættelse for mel
lomperioden, og om der skal klages over skatte
myndighedens værdiansættelser eller over for
håndsbesked og beregning af passivposter m.v.
6*

1) Hvem optræder på boets vegne
De forskellige skattemæssige dispositioner,
som kildeskatteloven forudsætter truffet i et bo,
rejser det spørgsmål, hvem der er beføjet til på
boets vegne at foretage disse dispositioner.
a) Privat skifte
Efter almindelige skifteretlige regler foregår
behandlingen af det privat skiftede bo ganske
efter arvingernes (og en eventuel efterlevende
ægtefælles) bestemmelse. Kun de dispositioner,
hvorom der kan opnås enighed, kan foretages.
Dette gælder også med hensyn til de skattemæs
sige dispositioner, der efter kildeskatteloven skal
træffes under bobehandlingen. Den opgørelse
over aktiver og passiver i boet, som boet efter
kildeskattelovens § 14, stk. 3, skal indgive inden
6 måneder efter dødsfaldet til brug ved skatte
myndighedens afgørelse af, hvorvidt den vil
kræve afsluttende ansættelse, skal i et bo, der
skiftes privat, underskrives af samtlige arvinger,
hvis disse ikke har udstedt fuldmagter. Kan ar
vingerne ikke blive enige om indholdet af op
gørelsen, bliver resultatet, at boet overgår til
offentlig skiftebehandling, jfr. § 14, stk. 5. Det
samme gælder, hvis nogle arvinger ønsker af
sluttende ansættelse foretaget for mellemperio
den, jfr. § 14, stk. 7. Er arvingerne ikke enige
herom, kan ansættelsen kun gennemføres, hvis
den eller de arvinger, der ønsker afsluttende
ansættelse foretaget, forlanger offentlig skifte
behandling. Herefter afgør skifteretten, om af
sluttende ansættelse skal foretages. I det privat
skiftede bo må arvingerne endvidere kunne
enes om udfærdigelsen af selvangivelsen for mel
lemperioden, hvis skattemyndigheden eller boet
kræver afsluttende ansættelse foretaget, jfr. §
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14, stk. 6 og 7, ligesom det er nødvendigt, at
de kan blive enige om udfærdigelsen af den or
dinære selvangivelse for boet. Navnlig afskriv
ninger og nedskrivninger kan give anledning til
strid. Uenighed om disse spørgsmål vil også
kunne give anledning til, at en af arvingerne
forlanger, at boet overgår til offentlig skiftebe
handling. Ligeledes må privat skiftende arvinger
være enige om at ønske beskatning i boet, jfr.
§ 33, stk. 3, hvis skattemæssig succession skal
undgås. Det samme gælder spørgsmålet om ind
hentelse af forhåndsbesked fra skattemyndighe
den om »de omstændigheder med hensyn til an
skaffelsestid, anskaffelsessum og regulering af
denne samt med hensyn til spørgsmålet, om ak
tivet er anskaffet i spekulationshensigt eller som
led i afdødes eller den længstlevende ægtefælles
næringsvej, der lægges til grund for skattemyn
dighedens beregning af passivposter«, jfr. kilde
skattelovens § 33 A, stk. 3 og 4. Også her er
det nødvendigt, at arvingerne er enige om, at
forhåndsbesked skal indhentes, jfr. § 33 A, stk.
4. Klage over skattemyndighedens værdiansæt
telser i dødsboer efter § 16, stk. 4 og 5, samt
klage over forhåndsbesked og beregning af pas
sivposter efter § 33 A kan ligeledes kun indgi
ves af »boet«, jfr. landsskatteretslovens § 10 a.
Er arvinger, der skifter privat, ikke enige om at
ville klage til landsskatteretten, kan klagen så
ledes kun gennemføres, hvis den eller de arvin
ger, der ønsker at klage, forlanger offentlig
skiftebehandling.
b) Offentligt skifte
I boer, der skiftes offentligt, er skifteretten
(eksekutor) altid over for skattevæsenet legiti
meret til at kræve afsluttende ansættelse af al
mindelig og særlig indkomst for mellemperio
den, jfr. kildeskattelovens § 14, stk. 2, indgive
opgørelse efter § 14, stk. 3, indhente forhånds
besked fra skattemyndigheden, jfr. § 33 A, stk.
4, udfærdige de nødvendige selvangivelser og
klage over skattemyndighedens værdiansættelser
efter § 16, stk. 4 og 5, eller over forhåndsbe
sked og beregning af passivposter efter § 33 A,
jfr. landsskatteretslovens § 10 a, m.v.

2) Afgørelsesmåden i offentlige boer
Dødsbobeskatningsregleme rejser det spørgs
mål, om skiftelovens afstemningsregler er egne
de, når der skal træffes afgørelse om skatte
mæssige spørgsmål, der opstår under bobehand
lingen. I gældsfragåelsesboer træffes afgørelser
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ne - herunder også de skattemæssige - af de
mødende stemmeberettigede (kreditorer eller ar
vinger), hvis de er enige, jfr. skiftelovens § 24,
stk. 1. Det samme er tilfældet i gældsvedgåel
sesboer, jfr. § 51, stk. 1, dog at det her altid er
arvingerne, der har stemmeret. I tilfælde af me
ningsulighed mellem de mødende stemmeberet
tigede tilfalder det efter § 24, stk. 2, og § 51,
stk. 2, skifteretten (eksekutor) at tage beslutnin
ger om de omhandlede punkter. Retten (ekse
kutor) skal herved tage det størst mulige hensyn
til de fremsatte meninger, men er ikke bunden
ved dem, hvorimod den har at handle efter sit
skøn over, hvad der bedst tjener samtliges og
især de fraværendes og umyndiges tarv. Af
stemningen har således kun »afgørende kraft«,
såfremt de mødende stemmeberettigede er eni
ge, jfr. Deuntzer: Den danske skifteret pag.
624. Enighed efter skiftelovens § 24, stk. 1, og
§ 51, stk. 1, må eksempelvis også fordres til af
gørelse om, hvorvidt der skal kræves afsluttende
ansættelse af almindelig og særlig indkomst for
mellemperioden, om der skal indgives klage til
landsskatteretten over skattemyndighedens for
håndsbesked eller beregning af passivposter, om
der med hensyn til et bestemt aktiv skal ske
skattemæssig succession eller aktivet skal be
skattes i boet, samt om der skal indhentes for
håndsbesked fra skattemyndigheden, medmin
dre denne afgørelse anses for blot procesleden
de, jfr. herom nedenfor. Kan sådan enighed ik
ke opnås, må afgørelsen derfor træffes af skif
teretten (eksekutor). Disse afgørelser vil ofte
være vanskelige.
Passiveringsreglerne tilsigter at formindske
betydningen af, om boet vælger beskatning i
boet eller skattemæssig succession. Den latente
skattebyrde, som ved skattemæssig succession
væltes over på den arving, til hvem et aktiv ud
lægges, modsvares af en passiveringspost. En
forskel kommer frem derved, at passiveringsretten bygger på procenter, der er lidt lavere
end den aktuelle beskatningsprocent for boet
på 35, nemlig 30 pct., hvor der er tale om al
mindelig indkomst, og 25 pct., hvor der er tale
om særlig indkomst. Differencen på henholdsvis
5 og 10 pct. kommer alle arvinger til gode. Ag
ter den arving, som får tingen udlagt, forelø
bigt at beholde den, således at skattebyrden
først engang i fremtiden bliver aktuel, eller kan
han udligne en del af fortjenesten i underskud
på andre områder (eventuelt underskud over
ført fra tidligere indkomstår, jfr. ligningslovens
§ 15) vil successionen måske kun medføre en

mindre - eller slet ingen - byrde for den succe
derende arving. Dette gælder naturligvis oftest
med hensyn til fortjenester, der beskattes som
særlig indkomst.
Når boet (skifteretten) skal tage stilling til,
om der skal ske skattemæssig succession med
hensyn til et eller flere aktiver, eller om den
konstaterede avance i stedet skal undergives be
skatning i boet, må mange forhold tages i be
tragtning, bl.a. følgende:
a) Den øjeblikkelige likviditetsmæssige stilling i
boet. I denne forbindelse må der også foretages
en vurdering af den fremtidige likviditet, f.eks.
for den erhvervsvirksomhed, der måtte være i
boet. En dårlig likviditet kan tale for succession
og mod beskatning i boet.

b) Avancebeskatningen. Det forhold, at der ofte vil
være en vis forskel på avancebeskatningen i
boet og hos den succederende arving, vil være
af betydning ved afgørelsen af, om der skal
vælges bobeskatning eller succession.

c) Afskrivningsmæssige forhold. Hvis aktivet kan
gøres til genstand for skattemæssig afskrivning,
vil arvingen, som succederer skattemæssigt, være
henvist til at fortsætte afskrivningerne efter af
døde. Beskattes avancen derimod i boet, kan ar
vingen afskrive på grundlag af udlægsværdien,
dvs. værdien i handel og vandel ved arveudlægget. Ved de skattemæssige afskrivninger opnår
arvinger en nedsættelse af den marginale per
sonbeskatning, og arvingens marginale skat vil
ofte være større end den skat, der pålignes boet
ved avancebeskatningen (35%).
Ved vurderinger af denne art må også de
tidsmæssige forhold tages i betragtning. Hvis ar
vingen nødsages til at fordele de forøgede af
skrivninger over flere år, vil dette i sig selv under hensyn til forrentning og likviditet - gøre
bobeskatningen mindre tillokkende. Særlige for
hold hos udlægsmodtageren (forventede små ind
tægter i de første år efter arveudlægget) kan
medføre, at der ikke er større interesse i at
forøge afskrivningsmulighederne.
d) Også beskatningsreglerne må naturligvis tages i
betragtning. For faste ejendomme, som ikke om
fattes af skattefritagelsesreglen for visse parcel
huse m.v. i loven om særlig indkomstskat § 2 A,
vil reglerne i samme lovs § 7 A, stk. 2, om for
højelse af den skattemæssige anskaffelsessum
således medføre, at den arving, som får ejen
dommen udlagt, har en særlig interesse i, at ud
lægget sker til handelsværdien; i disse tilfælde
vil det eneste rigtige derfor i almindelighed
være at undgå skattemæssig succession. I samme
retning virker i øvrigt, at en eventuel fortjeneste
i boet kun forhøjes med 66% %, men hos ar

vingen med 100%; det må dog her tages i be
tragtning, at den forhøjede fortjeneste i boet
beskattes med 35 %, men hos arvingen kun med
30%. Har afdøde erhvervet ejendommen i 1966
for 100.000 kr., og er handelsværdien ved arve
udlægget i 1970 180.000 kr., ville boet ikke
komme til at betale skat af nogen fortjeneste.
Anskaffelsessummen med tillæg af 40 % + 6 %
for hvert år bliver 164.000 kr., og fradraget efter
loven om særlig indkomstskat § 7 A, stk. 6, op
sluger den resterende fortjeneste. Da arvingen,
når der ikke sker succession, derefter atter kun
ne lægge 40% af 180.000 kr. til + 6% for
hvert år, han besidder ejendommen, samt be
regne sig fradrag efter § 7 A, stk. 6, kunne han
i 1973 - under forudsætning af uændrede lov
regler - sælge ejendommen for f.eks. 300.000
kr. uden at skulle betale særlig indkomstskat.
Sker der derimod succession, kan han i de
300.000 kr. kun fradrage 100.000 kr. + 40%
heraf + 7 X 6 = 42% af samme beløb eller
i alt 182.000 kr. samt efter § 7 A, stk. 6, højst
40.000 kr., og han ville således komme til at
betale særlig indkomstskat af 78.000 kr. forhøjet
med 100% til 156.000 kr.
e) Parternes forestillinger om, hvorvidt og hvornår
aktivet kan antages videreafhændet af udlægs
modtageren, spiller også ind. Hvis det må an
tages, at aktivet forbliver i udlægsmodtagerens
eje i længere tid, er den skattebyrde, som hæfter
sig til aktivet, hvis dette gøres til genstand for
skattemæssig succession, næppe videre tung. Kan
man derfor i boet opnå enighed om at anvende
en passende lav passiveringsprocent, vil det ofte
være i alles interesse at undgå beskatning i boet.
Dette vil ofte gælde, selv om reglerne om be
skatning af avancen hos arvingen måtte være en
del strengere end reglerne om beskatning af
avancen i boet. Hvis der er grund til at tro, at
aktivet sælges af arvingen umiddelbart efter ar
veudlægget, vil derimod selv en mindre forskel
mellem bobeskatningen og beskatningen hos den
succederende kunne være udslaggivende.
f) Er en af arvingerne i boet ikke skattepligtig her
i landet, vil det være i alle parters interesse at
benytte successionsregleme på de aktiver, han
skal have. Problemet vil her nok så meget dreje
sig om, med hvilken procent der skal passiveres.
g) Hvis en af arvingerne i boet har et underskud
i den skattepligtige indkomst, som ikke lader sig
videreføre til fradrag i den skattepligtige ind
komst for det efterfølgende skatteår, kan han
være interesseret i at få et aktiv med avance
udlagt. Videresælges aktivet straks, kan avancen
benyttes til »dækning« af underskuddet. På til
svarende måde vil et underskud i boet kunne
føre til, at man foretrækker, at avancen under
gives bobeskatning. Boerne har dog en meget
vid adgang til at frem- og tilbageføre underskud.
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Når skifteretten (eksekutor) i tilfælde, hvor
arvingerne ikke kan blive enige, skal træffe den
endelige afgørelse, må den søge tilvejebragt en
beregning af, hvor meget der skal betales i skat,
hvis resultatet bliver, at der skal ske beskatning
i boet. Hertil vil revisorbistand i mange tilfælde
være nødvendig. Det bemærkes i denne forbin
delse, at skifteretten i skiftelovens § 33 har
hjemmel til at benytte anden hjælp, herunder
revisorbistand. Skifteforvalteren må ligeledes
søge oplyst, hvilke forestillinger arvingerne har
om, hvorvidt og hvornår aktivet kan forventes
afhændet af udlægsmodtageren, således at det
bliver muligt at skønne over, hvilken skattebyr
de udlægsmodtageren påtager sig, hvis boet væl
ger at lade ham succedere. Herefter har skifte
retten større mulighed for at få et forlig i stand
mellem arvingerne, således at udlægsmodtage
ren succederer i aktivet samtidig med, at der
eventuelt anvendes en lavere passiveringsprocent, der er afpasset efter den skønnede skatte
byrde. Et sådant forlig er dog kun muligt, hvis
alle arvinger og en eventuel efterlevende ægte
fælle er enige herom, idet skifteretten ikke selv
har nogen mulighed for at fravige de faste passiveringsprocenter på 25 og 30. Opnås et forlig
ikke, kan de ovennævnte beregninger og oplys
ninger i hvert fald være af betydning for den
skifteforvalter, der skal træffe afgørelsen. Skif
teforvalteren må herefter forsøge at skønne
over, hvilken løsning der må antages at tjene
samtliges interesse bedst, jfr. skiftelovens §§24
og 51 in fine. Man kan næppe på forhånd læg
ge hovedvægten hverken på interessen hos den,
der skal have aktivet udlagt, eller på den mod
stående interesse hos boets øvrige lodtagere.
Interesserne er lige legitime. I nogle tilfælde vil
skifteforvalteren måske lade det være afgøren
de, hvilken interesse der rent kvantitativt er den
største, om skattebyrden må antages at ville
blive tungest hos boet eller hos arvingen, når
også tidsfaktoren, passiveringen og andre mo
menter tages i betragtning. Også andre måske
mere skønsprægede vurderinger kan blive afgø
rende. Løsningen af spørgsmålet om skattemæs
sig succession eller beskatning i boet vil kunne
være bestemmende for en arvings ønske om at
begære et aktiv udlagt i boet. Der vil derfor
ofte allerede på et tidligt stadium af bobehand
lingen kunne blive behov for at tage spørgsmå
let op, således at det kædes sammen med selve
udlægget af aktivet. Der kan f.eks. ikke siges at
være enighed om, at en bestemt arving skal
have udlagt en fast ejendom, hvis der er uenig
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hed om, på hvilke vilkår det skal ske i skatte
mæssig henseende. Også spørgsmålet om, hvilke
afskrivningsprocenter boet skal anvende, kan
give anledning til alvorlige interessemodsætnin
ger mellem den, der antages at skulle have det
pågældende aktiv, og de øvrige arvinger. Fast
sættes der allerede på et forholdsvis tidligt tids
punkt under bobehandlingen fornuftige afskriv
ningsprocenter, vil spørgsmålet, om der skal ske
skattemæssig succession eller beskatning i boet,
blive mindre afgørende og måske løse sig selv.
Afskrivningsprocentens størrelse må lige som
andre forhold, arvingerne er uenige om, afgøres
af skifteretten.
Selv om en arvings påstand om beskatning af
et aktiv i boet kunne hævdes at være et krav
mod boet, der skulle afgøres ved dom, jfr. rets
plejelovens § 660, stk. 1, vil det nok være rig
tigst at antage, at den rette afgørelsesform er
kendelse, ligesom i andre tvister vedrørende af
gørelser af betydning for beskatningen. Kendel
ser og andre beslutninger truffet af skifteretten
kan påkæres særskilt til landsretten efter rets
plejelovens § 661, stk. 1, men kan også inddra
ges under anke af den afsluttede skiftebehand
ling, jfr. § 662, stk. 1. Man kunne rejse det
spørgsmål, om ikke indhentning af forhånds
besked fra skattemyndighederne blot er en pro
cesledende afgørelse, som dels kan træffes af
skifteretten, uden at denne er bundet af arvin
gernes standpunkt, dels er unddraget fra appel.
Det er dog tvivlsomt, om afgørelser vedrørende
boets bestyrelse således som f.eks. afgørelser
angående afholdelse og gennemførelse af møder
i skifteretten kan anses for blot procesledende.
Anses de ikke for procesledende, vil skifteretten
være bundet af arvingernes enige bestemmelse,
og i tilfælde af uenighed kan den, der ikke får
medhold, da kære skifterettens beslutning, selv
om dette næppe vil være synderlig praktisk. En
landsretsafgørelse i UfR.1969.480 0 behandler
spørgsmålet om, hvorvidt en skifterets beslut
ning om politianmeldelse mod en fallent kan
være genstand for kære. En politianmeldelse
må, hvor positive lovregler, jfr. herved konkurs
lovens § 79, ikke fører til et andet resultat, for
mentlig siges at falde helt uden for sagen og
kan derfor ikke kæres. Kendelsen i UfR.69.480
indeholder dog en bemærkning, hvorefter en
anmeldelse, der sigter til at skaffe oplysninger
til brug for boets behandling, er en procesle
dende beslutning, som af den grund ikke kan
kæres.
Skifteretten kan efter almindelige erstatnings-

regler ifalde erstatningsansvar for positivt urig
tige oplysninger eller afgørelser, der hviler på
manglende kendskab til retsreglerne.
Det er givet, at en arvelader ikke ved testa
mente kan træffe bestemmelse om, hvorvidt der
skal ske beskatning i boet eller succession, for
så vidt han derved ville gøre ingreb i tvangs
arveret. Det er ligeså sikkert, at han kan betin
ge erhvervelsen af friarv af, at arvingerne for
holder sig på en bestemt måde med hensyn til
beskatningsspørgsmålet. Et yderst tvivlsomt
spørgsmål er derimod, om han for så vidt angår
friarv kan træffe en for boet bindende testa
mentarisk bestemmelse om beskatning. Reglen
om, at en arvelader kan træffe bestemmelse om,
at en arvelod, mest praktisk et legat, skal udre
des fri for arveafgift, d.v.s. at boet betaler af
giften, hviler på en forudsætning i § 21, stk. 3,
i lov om afgift af arv og gave. Denne forudsæt
ning kan næppe være afgørende for indkomst
beskatningen. En bestemmelse herom angår
nærmere en regulering af skiftet, der falder
uden for en arveladers kompetence, og en
grænsedragning mellem bestemmelser, der ho
vedsagelig har denne karakter, og bestemmelser,
som i det konkrete tilfælde snarere bærer præg
af en forøgelse af et legat eller en arvelod, er
næppe praktisk mulig. Det ville endvidere kun
ne volde vanskeligheder at fastslå, hvornår en
sådan bestemmelse gjorde indgreb i tvangsarve
retten. Også under hensyn til en testators van
skelighed ved at overskue de skattemæssige
konsekvenser af et påbud om beskatning, der
måske først får aktualitet på et langt senere
tidspunkt, taler de stærkeste grunde nok for at
antage, at arvelader ikke kan bestemme, om der
skal ske beskatning i boet, cfr. derimod Jørgen
Møller og Hans Philip i »Faglig Nyt«, særnum
mer december 1969 s. 13.
Hvis skiftelovens afstemningsregler ikke fin
des at være hensigtsmæssige, f.eks. ved afgørel
sen af, om der skal ske skattemæssig succession
eller beskatning i boet, kunne reglerne tænkes
udformet på en sådan måde, at skattemæssig
succession kun kan ske, hvis arvingerne er eni
ge, med mindre de protesterende arvinger kun
arver en mindre del af boet eller deres arvelod
der kun i uvæsentligt omfang forringes ved suc
cessionen. En sådan regel harmonerer dog ikke
særlig godt med kildeskattelovens § 33, hvor
efter skattemæssig succession tilsyneladende for
udsættes at være det normale. En anden mulig
hed kunne være, at reglerne udformes således,
at flertallet af arvinger efter arvelodder kan be

stemme, hvad der skal være gældende. En så
dan regel stemmer ikke godt med skiftelovens
almindelige system og synes uanvendelig f.eks.
i det tilfælde, hvor der kun er to arvinger, som
begge skal arve halvdelen af boet.
3) Legatarernes stilling
En legatar har efter dansk ret ingen indfly
delse på et bos behandlingsform, f.eks. om boet
skal behandles offentligt eller privat, jfr. skifte
lovens § 4, eller om boet skal behandles som
gældsvedgåelsesbo eller gældsfragåelsesbo. Han
har heller ikke stemmeret på skiftesamlinger og
ingen indflydelse på forholdet til kreditorerne,
herunder om der skal ske indkaldelse af disse.
Hans ret begrænser sig til at få legatet udbetalt
forudsat, at der i øvrigt er tilstrækkelige midler
til at dække kreditorer og omkostninger. Han
skal dog indkaldes til skiftesamlinger, jfr. f.eks.
skiftelovens §§ 21 og 81, hvor han kan gøre
sine synspunkter gældende vedrørende spørgs
mål, der har direkte betydning for legatet, f.eks.
dettes udbetalingstidspunkt. Efter kildeskatte
lovens § 33, stk. 3, er det da også alene »boet«,
der bestemmer, om en legatar skattemæssigt
skal succedere i legatet, eller om dette skal un
dergives beskatning i boet. Om arveladeren kan
træffe bestemmelse herom, er gjort nogle be
mærkninger ovenfor under 2. Arvingerne og en
efterlevende ægtefælle vil nok i almindelighed
kunne blive enige om, at legataren skal succe
dere i det pågældende aktiv. Det kan tænkes, at
arvingerne i enkelte tilfælde vil være enige om,
at et legataktiv skal beskattes i boet, f.eks. fordi
boet har underskud i et bestemt indkomstår.
Boet (arvingerne) kan i et sådant tilfælde være
interesseret i at påtage sig beskatningen mod
refundering af en forholdsmæssig del af skatten.
En sådan løsning forudsætter dog enighed mel
lem arvingerne og legataren. Boet kan ganske
vist bestemme, at aktivet skal beskattes i boet,
men ikke, at legataren skal bære nogen del af
skatten.
Skulle legatarernes stilling betrygges over for
arvingernes énstemmige beslutninger, kunne det
f.eks. ske ved, at man tillagde visse genstandslegatarer stemmeret, eller ved en regel om, at
skifteretten kunne tilsidesætte arvingernes én
stemmige beslutning i tilfælde, hvor legatarens
interesser ellers ville lide væsentlige skår. Be
stemmelsen i skiftelovens § 24, stk. 1, 3. pkt.,
hvorefter skifteretten ikke bør godkende be
slutninger, hvorved de stemmeberettigede gør
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indgreb i »nogens ret«, kan ikke benyttes til at
betrygge legatarens retsstilling, idet denne be
stemmelse kun omfatter egentlige retskrav, jfr.
Deuntzer: Den danske skifteret pag. 625 og
432-434. Spørgsmålet om en ændring af legata
rens retsstilling, herunder dennes indflydelse på
de skattemæssige beslutninger, vil eventuelt
kunne optages til overvejelse, når der foreligger
et erfaringsgrundlag om virkningerne af kilde
skattelovens dødsbobeskatningsregler.

4) Virkningen af tilbagebetaling af skat i
»småboer«
Efter kildeskattelovens § 20 A gælder de al
mindelige regler om dødsboers beskatning ved
genoptagelse af et offentligt skifte. Boets skat
tepligt indtræder dog først ved skifterettens be
slutning om genoptagelse. Kildeskattelovens §
16 kan ikke finde anvendelse på sådanne boer,
der således altid er skattepligtige, hvis de skiftes
offentligt.
Ved genoptagelse af et privat skiftet bo på
hviler skattepligten de berettigede i boet. Boet
bliver således ikke selvstændigt skattepligtigt.
Dette gælder også, selv om genoptagelsen finder
sted inden 15 måneder efter dødsfaldet.
For at undgå genoptagelse af »småboer« på
grund af tilbagebetaling af skat er det i kilde
skattelovens § 14, stk. 9, bestemt, at eventuelt
for meget betalt skat for mellemperioden, hvis
der er tale om mindst 500 kr., skal tilbagebeta
les den efterlevende ægtefælle uden om boet i
boer, der er sluttede, enten fordi afdøde intet
har efterladt sig, eller ved udlæg til den, der be
koster begravelsen. Det samme er tilfældet for
så vidt angår eventuel overskydende skat for
det indkomstår, der ligger forud for dødsfaldet,
også selv om der er tale om et beløb på under
500 kr. Denne ret tilkommer alene ægtefællen,
hvorimod boet ikke kan genoptages og kræve
regulering foretaget. Den for meget betalte skat
skal udbetales til ægtefællen, selv om en anden
måske har bekostet begravelsen og som følge
heraf har fået boet udlagt, muligvis kun til del
vis dækning af begravelsesomkostningeme. I
almindelighed vil det beløb, som kan fordres til
bagebetalt fra skattevæsenet, i boer, der sluttes
på denne måde, være beskedent, men der er dog
intet til hinder for, at en mand, der har haft
betydelige indtægter og en deraf følgende stor
forskudsskat, pludselig kommer i økonomiske
vanskeligheder som følge af store tab og må
sælge alt for at dække en del af sin gæld. Har
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han ikke nået at få forskudsansættelsen ændret
inden sin død, kan der komme adskillige tusin
de kroner til udbetaling fra skattevæsenet. I
sådanne sjældne tilfælde vil man altså nå et re
sultat, som ikke er i overensstemmelse med al
mindelige regler om forholdet mellem succes
sorer og kreditorer.
En lignende regel om tilbagebetaling af skat
gælder efter kildeskattelovens § 13, stk. 2, i
boer, der uden skiftebehandling er udlagt den
efterlevende ægtefælle efter skiftelovens § 57,
stk. 1.

5) Virkningen af den skattemæssige succession
og passivering af skattetilsvaret
Det har efter kildeskattelovens vedtagelse
været gjort gældende, således af byretsdommer
H. Kardel i Juristen 1969.46 ff., at passiverin
gen griber ind i den materielle arveret, idet den
betyder en klar skævdeling til fordel for den
arving, der f.eks. arver sin faders aktiemajoritet
i et familieaktieselskab, eller som arver hans
erhvervsvirksomhed, da det i sådanne tilfælde
står samtlige arvinger klart, at den latente skat
tebyrde næppe bliver aktuel foreløbig. Denne
skævdeling kan udgøre indtil 30 pct. af forskel
len mellem aktivets værdi i handel og vandel og
dets nedskrevne værdi. Kardel finder ligeledes
passiveringsreglerne egnede til at skabe ufredelighed under skifterne. Hvis den »udkårne« ar
ving ikke er likvid, vil hans medarvinger, der
ikke ønsker, at han skal have passiveringsfordelene, kunne gennemtvinge, at aktivet må sælges
til anden side. Ganske vist vil boet i så fald bli
ve belastet med skattebyrden, men medarvin
gerne vil have opnået, at den »udkårne« arving
ikke får mere ud af det end dem. På den anden
side vil en likvid arving, der ønsker at overtage
det pågældende aktiv, formentlig altid kunne
gennemtvinge, at det sælges, og han vil i så fald
få en særdeles gunstig stilling, hvis han køber
det. Han vil således ved hjælp af sine egne af
skrivninger meget hurtigt kunne få dækket det
tab, som han har lidt ved beskatningen i boet af
fortjenesten ved salget.
Der er ingen tvivl om, at passiveringen på en
vis måde er et indgreb i den eksisterende mate
rielle arveret; men det er en smagssag, om man
vil sige det samme om en beskatning i boet af
de urealiserede avancer.
6) Skiftelovens §48
Med henblik på at opnå en koordinering af

dødsbobeskatningen og arveafgiften er der ind
ført en fælles skatte- og afgiftsmæssig værdi
fastsættelse med hensyn til udlagte aktiver. Reg
lerne herom findes i kildeskattelovens § 16, stk.
3 og 4, og § 17, stk. 2. Vurdering kan efter
disse bestemmelser foretages med hensyn til ak
tiver og passiver i en opgørelse over aktiver og
formue ved boets begyndelse (kildeskattelovens
§ 14, stk. 3 og 10, § 15, § 15 A, § 17, stk. 2,
2. pkt., § 20, stk. 2, § 20 B, stk. 2, eller § 20 C,
stk. 4) eller i en endelig boopgørelse eller en
dermed ligestillet opgørelse, hvor det private
skifte fortsætter ud over fristen på 15 måneder
(§ 17, stk. 2, 2. pkt., § 20, stk. 2, eller § 20 C,
stk. 4). Viser det sig, at skattemyndigheden ikke
kan tiltræde boets egen ansættelse af værdierne,
kan skattemyndigheden kræve vurdering af per
soner, som udmeldes af skifteretten. Efter § 16,
stk. 3, kan også boet til brug ved en af de
nævnte opgørelser kræve foretaget en sådan
vurdering. Retten til at kræve vurdering tilkom
mer boet som sådant. Den enkelte arving eller
legatar kan ikke kræve vurdering med hjemmel
i kildeskattelovens § 16, stk. 3. Efter den nu
ophævede bestemmelse i § 18, stk. 3, i lov om

afgift af arv og gave havde vedkommende ar
ving ret til at kræve vurdering, når der var tale
om fast ejendom samt besætning, inventar, ma
skiner og andet driftsmateriel, knyttet til fast
ejendom.
Efter skiftelovens § 48 kan en lodtager i boet
forlange vurdering ved mænd, som udmeldes af
skifteretten. Denne vurdering er kun afgørende
for forholdet mellem arvingerne. Det har dog
hidtil været det sædvanlige, at der samtidig er
foretaget vurdering både efter § 18 i lov om af
gift af arv og gave og efter § 48 i skifteloven,
og denne praksis vil formentlig fortsætte.
Der er næppe tvivl om, at de her nævnte vur
deringsregler bør søges koordinerede, når der
foreligger et erfaringsgrundlag om virkningerne
af de nye vurderingsregler i kildeskatteloven.
En eventuel fremtidig koordinering bør dog
næppe alene ske gennem en ændring eller ophæ
velse af skiftelovens § 48, idet en ophævelse åf
den enkelte arvings ret til at kræve vurdering
af et aktiv støder på afgørende betænkeligheder.
Hertil kommer, at skiftelovens § 48 - i modsæt
ning til vurderingsreglerne i kildeskatteloven omfatter andre skifter end dødsboskiftér.

Bilag 4

SKIFTELOVSUDVALGET

København, den 13. juni 1972

I skrivelse af 21. februar 1972 (2.k.l971 nr.
942-317) har justitsministeriet anmodet skifte
lovsudvalget om en udtalelse vedrørende et i
ministeriet udarbejdet udkast til ny lov om
eksekutorboer.
Efter at udkastet har været drøftet på møder
i udvalget, er udvalgets medlemmer enige om
at udtale følgende:
Udvalget er nu ved at færdiggøre sin betænk
ning med udkast til forskellige ændringer i skif
teloven og den dertil knyttede lovgivning. Ud
valget foreslår heri, at de nuværende skiftefor
mer behandling ved eksekutor og behandling
med bistand af en medhjælper for skifteretten
slås sammen. Dødsboer, som ikke skiftes privat
eller sluttes uden egentlig skiftebehandling, skal
herefter som hovedregel behandles af en af
skifteretten udpeget eksekutor. Udvalget vil til
lige foreslå, at privat skifte ikke udelukkes,
hvor arvingerne er umyndige eller fraværende.
Udvalget tilsigter med sine forslag, at skifteret
ten - bortset fra skifter af ganske små og enkle
boer og fra tilfælde, hvor skifteretten af særlige
grunde ikke finder at burde udpege eksekutor l) Efter udkastet skulle tilsynet med og revisionen
af eksekutorboer henlægges til overformynderiet.
Det samme skulle overøvrighedens kompetence til
at udfærdige eksekutorbevillinger, justitsministeriets
og en del af skifterettens kompetence til at træffe
bestemmelse om boets overgang til skifteretsbe
handling og kasseinspektøremes tilsyn med boer
nes beholdninger af værdipapirer og kontante mid
ler.

fritages for den egentlige bobehandling og får
som hovedopgave at drage omsorg for, at skif
ter kommer i gang og afsluttes, at kontrollere,
at offentlige skifter er foretaget i overensstem
melse med lovgivningens regler, og at afgøre
tvister mellem arvinger og eventuelt mellem
arvinger og eksekutor. Udvalget finder herefter
ikke at kunne anbefale, at der for tiden frem
sættes lovforslag i overensstemmelse med mini
steriets udkast.
Udvalget skal i øvrigt nævne, at den muligt
utilstrækkelige rutine hos dommerkontorernes
ikke-juridiske personale, som er nævnt i de fo
reløbige bemærkninger til ministeriets udkast, i
nogen grad vil kunne afhjælpes i forbindelse
med den påbegyndte indskrænkning i retskred
senes antal. Såfremt en yderligere koncentration
anses påkrævet, kunne det overvejes at samle
disse skifteforretninger amtsvis ved en af amtets
retter. Det er efter udvalgets opfattelse mest
hensigtsmæssigt, at tilsyn og revision såvel som
udnævnelse af eksekutor henlægges til samme
myndighed. Om nogle af disse spørgsmål kan
der undertiden foreligge tvister af en sådan ka
rakter, at en judiciel afgørelse er påkaldet.
Udvalget skal endelig bemærke, at der består
en nær sammenhæng mellem den afgiftsmæssi
ge og skiftemæssige revision, og at en virkelig
rationalisering af arbejdet med revision af of
fentlige skifter formentlig derfor må forudsætte,
at hele revisionen, også for så vidt angår skatter
og offentlige afgifter, henlægges til samme myn
dighed.

P.U.V.
Bernh. Gomard

Justitsministeriet
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Bilag 5

SKIFTELOVSUDVALGET

København, den 24. november 1972

I skrivelse af 11. oktober 1972 (2.k. 1972 nr.
4441-24) har justitsministeriet udbedt sig en
udtalelse fra skiftelovsudvalget vedrørende det
i betænkning nr. 649/1972 om borgerlig person
registrering fremsatte forslag om ophævelse af
pligten til at anmelde dødsfald til skifteretten.
Spørgsmålet har været drøftet i udvalget, der
er enedes om følgende svar:
I nogle tilfælde fremkommer allerede ved
anmeldelsen af dødsfaldet oplysninger, som er
af betydning for boets behandling. Såfremt an
meldelsen indgives af de pårørende, vil boet
undertiden allerede ved anmeldelsens modta
gelse kunne udlægges til dækning for begravel
sesomkostningerne. Dette vil ikke være muligt,
hvis anmeldelse alene skal ske til folkeregistret.
I de fleste tilfælde indgives anmeldelsen dog af
bedemænd eller hospital. Også i disse tilfælde

gives der imidlertid i almindelighed oplysning
om, til hvem skifteretten kan rette henvendelse
vedrørende boets behandling. Navnlig i større
byer vil skifteretten, såfremt den ikke får sådan
oplysning, blive nødt til at udføre et besværligt
og tidkrævende arbejde med at udfinde én eller
flere arvingers navn og adresse. Merarbejdet
for folkeregistrene vil næppe være ganske ringe,
medens forslaget ikke kan antages at medføre
nogen arbejdsbesparelse for skifteretterne. Så
fremt forslaget ikke desto mindre gennemføres,
må udvalget anse det for nødvendigt, at folke
registrene ved anmeldelse af dødsfald samtidig
modtager og til skifteretten videresender med
delelse om, til hvem indkaldelse til møde i skif
teretten skal sendes. Denne ordning praktiseres
i Sønderjylland, jfr. vedlagte blanket, navnlig
pkt. 10.

P.U.V.
Bernh. Gomard

J ustitsministeriet.
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Bilag 6

Lov nr. 155 af 30. november 1874 om
skifte af dødsbo og fællesbo m. v.1)
Første afsnit
Om dødsfaldets anmeldelse og om de alminde
lige betingelser for skifterettens overtagelse af
dødsboers behandling

Kapitel 1
§ 1. Når nogen afgår ved døden, skal derom
uopholdelig gøres anmeldelse til stedets skifte
ret, som på forlangende og uden betaling med
deler attest om anmeldelsen. Ligets begravelse
må ikke finde sted, forinden sådan attest er
forevist.

Stk. 2. Anmeldelsespligten påhviler den af
dødes ægtefælle, hvor sådan gives og er nærvæ
rende; i andet fald de tilstedeværende myndige
arvinger og, hvor sådanne ikke findes, den, hos
hvem den afdøde har været til huse, eller de
myndige medlemmer af samme husstand.
$ 2. Forsømmelse af den i foregående para
graf foreskrevne anmeldelse belægges under en
offentlig poltisag med en bøde til statskassen af
20-200 kroner. Samme straf pålægges den
præst, som foretager jordpåkastelse eller anden
begravelsesceremoni, uden forud at have ladet
sig forevise skifterettens attest.

§ 3. Ved anmeldelsen, som kan ske enten
skriftlig eller mundtlig, bør det såvidt muligt
opgives, hvor den afdøde havde bolig eller op
holdssted, hvem arvingerne er, samt hvor efter
ladenskaberne forefindes.

Stk. 2. Det påhviler såvel anmelderen som
andre, hos hvem en afdøds efterladenskaber be
ror, med tilbørlig omhu at bevare disse, indtil
skifterettens nærmere bestemmelse kan erhol
des.
§ 4. Adgang til at forlange offentligt skifte
har enhver arving, om også de øvrige arvinger
er enige i at ville dele boet selv. Derimod kan
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legatarer ikke forlange boet taget under offent
lig skiftebehandling, og ej heller kreditorer,
undtagen i de tilfælde, hvor sådant hjemles ved
reglerne om konkurs.

§ 5. Uden hensyn til arvingernes forlangende
bliver dødsboer, med den af § 10 flydende ind
skrænkning, at tage under behandling af skifte
retten:
a) når ved skiftets begyndelse nogen af arvin
gerne på grund af alder er umyndig;
b) når nogen af arvingerne ved skiftets begyn
delse er umyndiggjort, med mindre den
umyndiggjorte har i sædvanligt formuefæl
lesskab med ham samlevende ægtefælle i
live, i hvilket tilfælde værgen i forbindelse
med denne kan tiltræde boet på den umyndiggjortes vegne;
c) når ved skiftets begyndelse nogen af arvin
gerne er fraværende udenfor riget, eller hans
opholdssted ikke vides, og han heller ikke
har befuldmægtiget en anden til i boet at
varetage sit tarv; vides det ikke, om en even
tuelt arveberettiget person, hvis opholdssted
ikke kendes, har overlevet arveladeren, kan
boet dog overtages til privat skifte, når der
er forløbet en tid af 5 år, siden der sidst
havdes efterretning om ham, eller når de i
forordningen af Ilte september 1839 §§14
og 15 omhandlede betingelser, under hvilke
en bortebleven persons arvinger ville kunne
procedere til at erholde nytten og brugen af
dennes formue, er tilstede med hensyn til
ham.
ÿ 6. Skifteretten har fremdeles, uden hensyn
til arvingernes forlangende, at behandle sådanne
dødsboer, som ved gyldig viljesbestemmelse af
Som ændret ved lov nr. 58 af 18. marts 1925,
lov nr. 412 af 18. december 1963, § 2 i lov nr. 207
af 21. maj 1969 og lov nr. 259 af 4. juni 1969.

den afdøde er henviste til offentlig skiftebehand
ling. Selv om en arvelader efterlader sig livsar
vinger, skal det være ham tilladt ved testamente
at anordne offentligt skifte eller at indsætte testamentseksekutorer uden dømmende myndig
hed. Sådan bestemmelse kan med virkning for
hele fællesboet træffes af den længstlevende æg
tefælle, der hensidder i uskiftet bo.

§ 7. Har arvingerne overtaget boet til privat
skifte og deling, indtræder offentligt skifte ikke,
fordi forholdene senere under boets behandling
forandrer sig derhen, at offentligt skifte måtte
være indtrådt, hvis de havde været således ved
dødsfaldet.
§ 8. I tilfælde af uenighed imellem arvin
ger, som har begyndt privat skifte, er enhver
enkelt af dem berettiget til at fordre boet op
gjort og delt ved skifteretten i overensstemmelse
med reglerne for behandlingen af dødsboer, i
hvilke arv og gæld vedgås.

£ 9. Er offentligt skifte begyndt, men grun
den til sådan behandling bortfalder, forinden
boet sluttes, kan arvingerne fordre sig boet ud
leveret til privat skifte og deling, når de alle er
enige herom, dog kim med de anmeldte kre
ditorers samtykke, hvis de ikke fyldestgøres,
eller sikkerhed stilles dem for, at de vil blive
fyldestgjorte til forfaldstid, og, for så vidt kre
ditorerne er blevet indkaldte, først efter udlø
bet af den dem satte frist.
Stk. 2. Under samme betingelser kan den
længstlevende ægtefælle, for så vidt forudsæt
ningerne for at hensidde i uskiftet bo er tilstede,
fordre sig boet udleveret til fri rådighed.

selv om dette ellers ifølge reglerne i § 5 ville
være nødvendigt. Bestemmelserne i §§ 77-80
finder ikke anvendelse i sådanne boer.

§ 11. Om fremgangsmåden, som arvinger,
der ønsker at benytte deres ret til at skifte og
dele selv, har at bruge, og om beviserne, som
de i så henseende har at forskaffe, gælder i
øvrigt de nedenfor i kap. 7 givne forskrifter.

Andet afsnit
Om offentligt skifte

Kapitel 2
Om den offentlige skiftebehandlings begyndelse
og om de første foranstaltninger ved den

£ 12. Er betingelserne for offentlig skiftebe
handling tilstede, skal der, for så vidt denne lov
ikke bestemmer anderledes, snarest mulig efter,
at dødsanmeldelsen er sket, eller efter at skifte
retten på anden måde er kommen til kundskab
om dødsfaldet, afholdes en begyndelsesforret
ning, under hvilken skifteretten ved forsegling
eller på anden hensigtssvarende måde har at
tage under sin varetægt, hvad der findes i
boet, ligesom den har at drage omsorg for, at de
boet tilhørende genstande, som findes i andre
retskredse, tages under forsegling eller under
varetægt af stedets skifteret. Forefundne på
ihændehavere lydende værdipapirer skal skifte
retten snarest mulig foranstalte noterede på
navn, for så vidt sådan notering kan finde sted.
Erfares det, at den afdøde har haft noget ude
stående hos andre, bør med hensyn dertil træf
fes fornøden foranstaltning. Ting, som skønnes
at tilhøre andre, og som disse kan forlange
straks udleverede, bliver ikke at inddrage under
behandlingen.

§ 10. Når det ifølge de ved dødsanmeldel
sen foreliggende omstændigheder må antages,
at der i et dødsbo ikke findes midler til at
dække andre udgifter end begravelsesudgif
terne, kan skifteretten straks udlægge, hvad
der findes i boet, til den, som har bekostet eller
vil bekoste begravelsen.

$ 13. Den i foregående paragraf omhand
lede begyndelsesforretning kan dog opsættes til
straks efter begravelsen, for så vidt skifteretten
ikke i de foreliggende omstændigheder finder
betænkelighed derved.

Stk. 2. Skønner skifteretten ifølge de ved
dødsanmeldelsen foreliggende oplysninger, at
boets formue er mindre end 400 kroner, og at
gælden ikke overstiger dette beløb, finder der,
når der er een eller flere myndige arvinger, og
disse såvel som værgerne på de umyndige ar
vingers vegne straks erklærer at ville vedgå arv
og gæld, ikke offentlig skiftebehandling sted,

Stk. 2. Når betingelserne for, at den længst
levende ægtefælle kan hensidde i uskiftet bo,
eller for, at arvingerne kan tiltræde boet uden
det offentliges mellemkomst, vel ikke straks ved
anmeldelsen er tilstede, men det dog kan forud
ses, at de inden kort tid vil kunne opfyldes, kan
skifteretten give en kort udsættelse med forret
ningen, for så vidt boets ejendele skønnes ikke
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at være udsatte for at forvanskes eller for
komme.

Stk. 3. Det har sit forblivende ved bestem
melserne i forordningen om kasse- og regn
skabsvæsenet i almindelighed af 8de juli 1840
§§ 52 og 53.
§14. Skifteretten har snarest mulig efter
boets overtagelse at anstille undersøgelse om
arvingerne og legatarerne, samt at give dem
særskilt underretning om dødsfaldet, for så vidt
dette behøves. Sådan underretning meddeles på
den måde, skifteretten i hvert enkelt tilfælde
anser for hensigtsmæssig, og det er den navnlig
tilladt at benytte meddelelse ved anbefalet brev.
Hvis der iblandt foranførte i boet interesserede
personer findes umyndige, har skifteretten at
gøre de fornødne skridt, for at værger snarest
mulig kan blive beskikkede for dem, for så vidt
dette ikke tidligere er sket. For fraværende ar
vinger, hvis opholdssted ikke kendes, eller som
er så langt borte, at boets videre behandling
ikke findes at burde udsættes, indtil deres be
stemmelse kan indhentes, bliver der ligeledes,
for så vidt ingen fuldmægtig giver møde for
dem, efter skifterettens foranstaltning i over
ensstemmelse med reglerne i forordningen af
11. september 1839 § 6, jfr. § 7, at beskikke
værger, der i enhver henseende har samme ret
og pligt og er samme kontrol underkastede som
værger for umyndige.

§ 15. Enten i forbindelse med begyndelses
forretningen eller snarest mulig derefter skal
skifteretten foretage registrering af boet og i
forbindelse dermed lade iværksætte vurdering
af det, ved hvilken lejlighed også boets indgæld
og udgæld optegnes, for så vidt om samme
på den tid haves kundskab, og det ikke skønnes
hensigtsmæssigere at udsætte dette, indtil gen
nemsyn af boets regnskabsbøger og papirer har
fundet sted, hvilket så snart som muligt bør
iværksættes af skifteretten, således at der gives
arvingerne lejlighed til at være tilstede.

§16. Begyndelses- og registreringsforretnin
ger udføres af skifteretten i forening med to
vidner, hvilke under eds tilbud har at vurdere
boets ejendele, for så vidt der ikke hertil udfordres særlige kundskaber, i hvilket tilfælde
kyndige vurderingsmænd bliver at udmelde af
skifteretten. Dersom det senere under skiftet
forlanges, lader skifteretten vidnerne bekræfte
den stedfundne vurdering med ed, som mod
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tages i en skiftesamling. På steder, hvor om
stændighederne gør det tilrådeligt, kan efter ju
stitsministeriets nærmere bestemmelse et fast an
sat retsbud i stedet for de tvende vidner benyt
tes til at foretage vurdering af indbo af mindre
betydenhed, ligesom med justitsministeriets bil
ligelse faste edsvorne vurderingsmænd og vur
deringskoner for retskredsen kan ansættes af
skifteretten til at foretage alle vurderinger af
løsøre. På landet kan skifteretten lade begyn
delses- og registreringsforretninger i boer efter
gårdmænd, der kun er brugere, samt husmænd
og andre, der er stillede lige med dem, såsom
håndværkere og mindre handlende, udføre af
sognefogeden med to tilkaldte vidner. Disse for
retninger indføres i en særskilt af amtet autori
seret protokol. Vederlaget til vidner, retsbude
og vurderingsmænd fastsættes af skifteretten og
afholdes af boet.

Stk. 2. Ved de i denne paragraf omhandlede
forretninger bliver, så vidt det kan ske uden
ophold, arvinger og legatarer at tilkalde. Skifte
retten har enten ved registreringsforretningens
slutning eller, navnlig for så vidt forretningen
er udført af sognefogeden, i en særskilt skifte
samling, der afholdes snarest mulig derefter,
efter forhandling med dem at tage beslutning
om sådanne foranstaltninger i boet, som ikke
tåler opsættelse, og at opfordre dem til at er
klære, om de vil overtage ansvaret for den af
dødes gæld eller ikke. Til at afgive denne er
klæring kan der tilstås dem en kort betænk
ningstid. Er der umyndige eller fraværende ar
vinger, for hvilke værger er beskikkede ifølge
§ 14, afgives erklæringen på deres vegne af
disse; dog kan skifteretten, uagtet værgerne er
klærer at ville vedgå arv og gæld, modsætte sig
dette, når den antager, at der vil blive påført
den umyndige eller den fraværende arving tab
ved at overtage gældsansvaret.
$ 17. Når der fra de arvinger, som har væ
ret tilstede ved den i forrige paragraf omhand
lede forretning, erholdes erklæring om, at de
vil overtage gældsansvaret, eller de i alt fald
ikke afgiver en modsat erklæring, men der er
fraværende arvinger, fra hvilke ingen erklæring
haves, har skifteretten uden ophold at indkalde
samtlige arvinger og legatarer til en skiftesam
ling.

Stk. 2. De arvinger og legatarer, hvis bopæl
eller opholdssted inden riget er skifteretten be
kendt, skal have særskilt underretning, der

kan gives ved anbefalet brev; dersom ikke alle
arvingerne eller legatarerne kendes, eller nogen
af dem ikke har bekendt bopæl eller opholds
sted inden riget, foregår indvarslingen for de
res vedkommende ved en offentlig indkaldelse,
der indrykkes to gange i de for skiftebekendt
gørelser i almindelighed bestemte aviser.

Stk. 3. Skifteretten bestemmer varslet efter
et skøn over, hvad der i hvert enkelt tilfælde er
nødvendigt; dog bør det i reglen ikke være kor
tere end 1 og ikke længere end 6 uger.

§ 18. I den i foregående paragraf omhand
lede skiftesamling skal skifteretten give arvin
gerne og legatarerne underretning om boets for
muetilstand, så vidt oplysning herom haves,
hvorefter arvingerne opfordres til at erklære,
om de vil overtage ansvaret for den afdødes
gæld eller ikke.
Stk. 2. Når der ikke, enten ved den i § 16
omhandlede sammenkomst med arvingerne eller
ved den i overensstemmelse med § 17 beram
mede skiftesamling, fra alle arvingerne fås er
klæring om at ville vedgå gæld, og når der hel
ler ikke forlanges konkursbehandling i henhold
til konkurslovens § 145, behandles boet i over
ensstemmelse med reglerne i det følgende ka
pitel med den virkning, at ethvert gældsansvar
udover, hvad boets midler er i stand til at
dække, undgås.
Kapitel 3
Om behandlingen af dødsbo, når arvingerne ikke
påtager sig ansvaret for gælden, og ej heller nogen
kreditor forlanger boets behandling efter konkurs
loven ifølge dennes § 145.

Første underafdeling
Om behandlingsmåden i almindelighed
§ 19. Når arv og gæld ikke vedgås, er kre
ditorerne stemmeberettigede i boets anliggender
så længe, indtil de er fyldestgjorte, eller behørig
fyldestgørelse sikres dem. Fra dette tidspunkt
af bliver derimod arvingerne at anse som dem,
der har rådighed over boet. Rejses der tvivl om,
hvorvidt nogen, der som fordringshaver møder
i en skiftesamling, forinden fordringerne er prø
vede, bør erkendes som sådan, har skifteretten
ved at benytte de oplysninger, som på forhånd
kan haves, at afgøre, hvorvidt den mødende kan
stedes til stemme. Denne afgørelse er uden ind
flydelse på den senere prøvelse af hans for
dring.
7*

§20. Vedgås arv og gæld ikke, skal indkal
delse, indeholdende udtrykkelig tilkendegivelse
herom, straks udstedes til kreditorerne, jfr. dog
§ 43.

Stk. 2. Skifterettens pligt at meddele visse
fordringshavere eller andre særlig underretning
om skiftet vedbliver fremdeles ligesom hidtil.

$ 21. Indkaldelsen til kreditorerne bør tillige
indeholde opfordring til arvinger og legatarer,
for så vidt disse ikke allerede kendes og deres
opholdssted vides, om at melde sig inden
samme frist; dog kan indkaldelsen i forhold til
dem ikke medføre nogen pligt til at melde sig
under deres rettigheders fortabelse. Den træ
der i alle henseender i stedet for den nu fore
skrevne indkaldelse af arvinger med år og dags
varsel, og hvor den lovmedholdelig kan und
lades (jfr. § 43), er skifteretten ikke pligtig at
vente nogen vis tid med boets opgørelse og slut
ning.

£ 22. Indkaldelsen sker ved en 3 gange i de
for skiftebekendtgørelser i almindelighed be
stemte aviser indrykket bekendtgørelse med 3
måneders varsel, når den afdøde skønnes ikke
at have stået i gældsforpligtelser eller at have ar
vinger på noget sted udenfor Europa eller på
Island eller Færøerne, og i andet fald med 6
måneders varsel, i begge tilfælde regnet fra den
sidste bekendtgørelse. Når skifteretten finder
det rigtigt, kan indkaldelsen tillige bekendtgøres
på anden hensigtsmæssig måde.
Stk. 2. Viser det sig, at den afdøde har haft
kreditorer udenfor Europa eller på Island eller
Færøerne, bliver der dog ikke at udstede ny
indkaldelse, men sådanne kreditorer kan for
dre deres krav tagne i betragtning, for så vidt
de anmelder dem inden forløbet af det længere
varsel, som burde være givet ved indkaldelsen.
Sker slig anmeldelse, forinden endelig opgørelse
er affattet, kan skifteretten, når den erkender, at
den udstedte indkaldelse har givet for kort var
sel, om fornødent, genoptage de allerede afslut
tede dele af skiftebehandlingen. Dersom anmel
delsen først sker, efter at boet er sluttet, må den
stedfundne skiftebehandling påankes til omgø
relse, hvorefter der da under den fornyede be
handling bliver at tage behørigt hensyn til de
inden forløbet af 6 måneder fra den sidste be
kendtgørelse af indkaldelsen lovlig anmeldte
fordringer.
Stk. 3. Det har sit forblivende ved den gæl
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dende rets regler om den pligt, som indkaldel
sen pålægger kreditorerne til at melde sig under
deres fordringers fortabelse, samt om måden,
hvorpå indkaldelsens virkning afbrydes.
£ 23. Skiftesamlinger afholdes i boet efter
hånden, som det findes fornødent. De tillyses
ved en bekendtgørelse fra skifteretten i de for
skiftebekendtgørelser i almindelighed bestemte
aviser - efter omstændighederne tillige i andre
aviser - for så vidt skifteretten ikke foretrækker
at give dem, der skal tilkaldes, særlig personlig
underretning, hvilken kan meddeles på den
måde, som skifteretten i hvert enkelt tilfælde
finder hensigtsmæssig; det er tilladt at benytte
anbefalet brev. Varselet, tiden og stedet bestem
mes af skifteretten.
£ 24. Med det under forhandling værende
anliggende og boets videre behandling i hen
hold hertil forholdes i reglen på den måde, som
de mødende stemmeberettigede (§ 19) forenes
om, dog at skifteretten kan nægte sin godken
delse af en værges erklæring, når den skønner,
at den tagne beslutning vil skade myndlingens
tarv. Sålænge den for fordringernes anmeldelse
bestemte frist ikke er udløben, bør skifteretten
dog ikke tage beslutninger til følge, som strider
mod endnu ikke anmeldte kreditorers interesse.
Det følger i øvrigt af sig selv, at skifteretten
ikke bør godkende beslutninger, hvorved de
stemmende gør indgreb i nogens ret.

Stk. 2. I tilfælde af meningsulighed mellem
de mødende tilfalder det skifteretten at tage be
slutning om de omhandlede punkter. Retten
har herved at tage det størst mulige hensyn til
de fremsatte meninger, men den er dog ikke
bunden ved dem, hvorimod den, for så vidt
ikke anderledes bestemmes i denne lov, har at
handle efter sit eget skøn om, hvad der bedst
tjener samtliges og især de fraværendes og
umyndiges tarv.

angående det pågældende anliggende efter eget
bedste skønnende om, hvad der er hensigtsmæs
sigt. Dog kan skifteretten, når omstændigheder
ne taler herfor, indkalde en ny skiftesamling,
forinden endelig beslutning tages.
§27. Salg af boets ejendele bør i almindelig
hed ske ved offentlig auktion, der da foretages
på den for tvungen auktion foreskrevne måde
og harde til samme knyttede virkninger. Dog kan
salg underhånden finde sted, når flertallet af de
mødende stemmeberettigede med skifterettens
billigelse og under iagttagelse af reglerne i § 24,
første stykke, jfr. § 25, deri er enige, eller når
skifteretten med hensyn til genstande, som er
udsatte for fordærvelse eller tab i værdi ved at
henligge, bestemmer det.
§28. Statsobligationer, kreditforeningsobliga
tioner, bankaktier, jernbaneaktier og deslige of
fentlige værdipapirer, som har kurs på Køben
havns børs, bliver at sælge til dagens kurs, i
fornødent fald ved en vekselmægler, medmindre
kreditorer eller arvinger vil modtage dem i ud
læg efter kursværdien.

Stk. 2. Har boet i øvrigt udestående fordrin
ger, der ikke er af den beskaffenhed, at de kan
gives kreditorer eller arvinger i udlæg efter de
res fulde pålydende, og det formedelst fordrin
gernes usikkerhed, det ophold, boet ville lide
ved deres inddrivelse, eller af andre grunde an
ses for utilrådeligt at bekoste søgsmål i anled
ning af samme, bør de bortsælges ved offentlig
auktion, for så vidt boets vedkommende ikke
vil lade sig dem udlægge pro rata eller enes om
en værdi, for hvilken en eller flere af dem vil
overtage fordringerne.

$ 25. Udebliver nogen fra en skiftesamling,
til hvilken han lovlig er kaldet, er han afskåren
fra at gøre nogen indvending imod hensigts
mæssigheden af de angående boets bestyrelse i
samme tagne bestemmelser. Derimod kan den
udeblivende selvfølgelig ikke anses for at have
givet afkald på nogen rettighed eller fordring.

§ 29. Afhændelse af boets ejendele foretages
ved skifterettens foranstaltning, såsnart dette
efter omstændighederne er hensigtsmæssigt, og
navnlig er kreditorerne, sålænge deres fyldest
gørelse ikke er sikret, berettigede til at forlange,
at der skrides hertil snarest mulig og i reglen
uden at afvente indkaldelsesfristens udløb. Er
kreditorernes fyldestgørelse sikret, bliver det
ved arvingernes stemmegivning eller skifteret
tens bestemmelse i henhold til grundsætningerne
i § 51, jfr. §§ 47, 49, 60 og 63, at afgøre, når
og hvorvidt der skal skrides til afhændelse.

§26. Møder på skiftesamlingen ingen stem
meberettiget, har skifteretten at tage beslutning

§ 30. Skifteretten har at udføre samtlige til
boets behandling hørende forretninger; dog kan
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den forlange, at en inkassator skal antages.
Denne vælges af boets vedkommende med
stemmeflerhed i en tilvarslet skiftesamling, men
skifteretten har at påse, at den antagne stiller
betryggende sikkerhed.

£ 31. Inkassator har at affatte forslag til auk
tionskonditioner for boets løsøre og forelægge
disse for skifteretten; ved de løsøreauktioner,
som holdes over boets ejendele, bliver han som
selvskyldner ansvarlig for, at beløbene af de af
ham antagne bud bliver indbetalte til skifteret
ten inden 4 uger efter den i auktionskonditio
nerne givne betalingsfrists udløb. Det kan også
af skifteretten overdrages inkassator at indkræ
ve boets udestående fordringer, hvilke dog, så
snart de indgår, bliver at indbetale til skifteret
ten.
Stk. 2. Inkassators vederlag for hans oven
nævnte forretninger bestemmes ved overens
komst eller, i fald en sådan ikke er afsluttet,
ved skifterettens beslutning.

§ 32. I København, såvel som uden for Kø
benhavn, når et mindst halvdelen af de møden
de stemmeberettigedes krav repræsenterende
flertal derom er enigt, kan der antages en kura
tor for boet, for så vidt skifteretten dertil finder
føje ifølge boets størrelse og beskaffenhed. Den,
for hvem et flertal af den anførte beskaffenhed
i en skiftesamling erklærer sig, bør i reglen væl
ges, med mindre skifteretten finder særlige
grunde til at nægte valgets godkendelse, i hvil
ket tilfælde den efter eget skøn vælger kurator.
Denne har som medhjælper under den hele
skiftebestyrelse at bistå skifteretten med korre
spondance m.m., hvorhos han, dersom der ikke
er antaget en særskilt inkassator, tillige har at
overtage dennes forretninger. Ingen som står i
tjenesteforhold til eller er ansat i skifteretten,
kan vælges til kurator eller uden alle vedkom
mendes samtykke antages til for betaling at
indkræve boets udestående fordringer eller at
udføre de i § 33 nævnte forretninger.
§ 33. Forinden der er givet boets vedkom
mende lejlighed til at vælge en kurator, såvel
som når vedkommende ikke vil beslutte anta
gelsen af en kurator, er skifteretten berettiget til
under administrationen af boet at benytte sådan
anden hjælp, som måtte behøves til udførelsen
af enkelte boet vedkommende forretninger, der
ikke efter de hidtil gældende regler påligger
den, såsom sagførelse, bestyrelse og tilsyn med
boets faste ejerdomme, begyndte forretningers

tilendebringelse, gennemsyn af boets bøger og
papirer o.s.v.
Stk. 2. Det vederlag, som tilkommer kurator
eller andre, der antages til at udføre noget for
boet, bestemmes i tilfælde af uenighed af skifte
retten.

Anden underafdeling
Om den offentlige skiftebehandlings indflydelse
på fordringshavernes stilling, når gældsansvar
ikke overtages af arvingerne
§ 34. Fra den tid, et dødsbo er overtaget til
offentlig skiftebehandling, skal alle fordringer
på den afdøde eller med hensyn til hans efter
ladenskab fremsættes for skifteretten.
Stk. 2. Dog gælder det anførte ikke, når sag
imod den afdøde var begyndt derved, at stæv
ning lovligen var ham forkyndt; thi i så fald er
boet pligtigt at tåle dens fortsættelse og pådøm
melse ved den ret, ved hvilken den lovligen er
anlagt.

§ 35. Ved et dødsbos overgang til offentlig
skiftebehandling taber arrest, som måtte være
gjort i de til det hørende genstande, sin virk
ning, ligesom også al adgang bortfalder til, i an
ledning af fordringer på den afdøde eller med
hensyn til efterladenskaberne, at lade afholde
arrest eller til at søge fyldestgørelse igennem
eksekution og tvangsauktion.

Stk. 2. Dog fortabes ikke retten til ifølge ud
læg, opnået før dødsfaldet, at søge fyldestgørel
se i det udlagte, ligesom også den, der førend
dødsfaldet har fået afsætning, bevarer sin ret
til i sin tid at få udlæg og derefter søge fyldest
gørelse i det afsatte. Det er en selvfølge, at hel
ler ikke de, der kan afhænde de dem til sikker
hed tjenende genstande uden foregående rets
forfølgning, såsom håndpanthavere eller stats
kassen som panthaver for krediterede toldafgif
ter i de en oplagshaver betroede oplagsvarer,
jfr. forordningen af 1. februar 1797 § 75, er
udelukkede herfra.
$ 36. Ved skifterettens beslutninger og kendel
ser bestemmes, hvad der med hensyn til boets
behandling og udlodning bliver at iagttage og
derunder, med de i § 34 gjorte undtagelser,
hvorvidt de mod samme fremsatte påstande skal
antages eller ikke. Derimod har skifteretten ik
ke ret til at tilpligte nogen at indbetale noget i
boet eller at udføre noget for det eller til i øv
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rigt at påkende boets fordringer på andre. Dog
kan skifteretten, hvor nogen har anmeldt for
dring i boet, påkende dettes modfordringer, for
så vidt de kan komme til afdrag i dets gæld,
ligesom den, når nogen påstår udlevering eller
overdragelse af genstande, der findes i boet, kan
gøre sådan udlevering eller overdragelse afhæn
gig af, at vedkommende opfylder sine forplig
telser i den anledning mod boet. Også kan skif
teretten, når noget er udbetalt af boet mod ska
desløs kvittering, afgøre, om dette i det hele
eller for en del på grund af senere oplysninger
eller omstændigheder bør tilbagebetales.

§ 37. Enhver, som har noget at fordre eller
påstå i et dødsbo, bør anmelde dette enten i en
skiftesamling eller i skrivelse til skifteretten,
som på forlangende meddeler tilståelse for an
meldelsen og har at gøre fornøden tilførsel her
om i skifteprotokollen eller anden hertil bestemt
bog.

Stk. 2. Ved anmeldelsen erhverves alle de ret
tigheder med hensyn til renter, afbrydelse af
hævd eller forældelse og desk, som ellers flyder
af påklage for eller indkaldelse til forligskom
missionen eller påtale til tinge.
£ 38. Når den ved indkaldelsen til kreditorer
ne givne frist er udløben, har skifteretten inden
en måned derefter at forfatte en liste over de
anmeldte fordringer, om fornødent med angi
velse af deres indbyrdes orden, og derpå at
forelægge denne bilagt med anmeldelserne i en
behørig tillyst skiftesamling. I denne samling
gennemgås listen tilligemed de bemærkninger,
som boets kurator, hvor en sådan er antagen,
eller skifteretten har fundet anledning til at
knytte til samme eller da fremsætte, og boets
vedkommende opfordres til at erklære sig over
fordringerne. Såfremt de vil gøre indsigelse mod
nogen fordring eller den en sådan anviste plads
i ordenen, skal de være pligtige at fremkomme
med disse under samlingen eller senest inden 4
uger efter samme og dernæst uden ophold for
følge dem videre. De fordringer, mod hvilke
ingen indsigelse er fremsat inden den foranførte
tidsfrist, betragtes som anerkendte. I den nævn
te samling bør derhos såvidt muligt fremlægges
en oversigt over boets status.

§ 39. Når nogen anmeldt fordring modsiges,
bliver det, efter forgæves forsøgt forligsmægling
af skifteretten, ved dennes kendelse i overens
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stemmelse med de hidtil gældende rettergangs
regler at afgøre, om og for hvilket beløb for
dringen skal komme boet til udgift. På samme
måde afgøres tvistigheder om fortrinsret og alle
andre tvistigheder om, hvorledes boet skal ud
loddes. Skifteretten drager omsorg for, at boets
tarv i slige tilfælde varetages enten ved kurator
eller, om fornødent, ved en antagen sagfører.
§ 40. De afsagte kendelser kan ikke, med
mindre de pågældende parter frafalder påanke,
eller vedkommende kendelse ifølge sin genstand
er upåankelig, lægges til grund for boets videre
behandling, førend påankefristen er udløben,
uden at påanke er iværksat, jfr. § 88.

Stk. 2. Skulle kendelsen blive forandret eller
annulleret ifølge en senere iværksat påanke, ta
ges behørigt hensyn hertil ved boets videre be
handling og i fornødent fald ved omgørelse af
det foretagne, hvor skiftet ikke endnu er sluttet,
men efter den tid må enhver forandring søges
iværksat ved påanke af udlodningen.
Stk. 3. Lignende regler gælder om de i an
ledning af påanken afsagte overretsdomme.
£ 41. Vil en eller flere af boets vedkommen
de påanke en i en tvist, hvori de ikke er boets
modparter, afsagt skiftekendelse eller dom, ved
hvilken boet vil lade det bero, da har de hertil
adgang, for så vidt der ikke mellem boet og
vedkommende er sluttet overenskomst om tvi
stens genstand, og sagens påanke ikke udsætter
boet for tab af rettigheder, som ved kendelsen
eller dommen måtte være det tilkendt.
$ 42. Boets vedkommende, som ved paånke
i henhold til foregående paragraf har forøget
boets masse, er berettigede til at forlange de
herpå anvendte bekostninger erstattede af boet,
for så vidt de ikke overstiger den forøgelse, som
boet derved vinder. Er boet sluttet, når den en
delige dom falder, tilfalder det ved påanken
vundne den eller dem, som har iværksat den,
indtil deres bekostninger er dækkede; med over
skuddet forholdes der efter de i tredje under
afdeling givne regler.

Tredje underafdeling
Om dødsboets slutning og opgørelse
§ 43. Viser det sig, at der i et dødsbo ikke
findes midler til at dække andre udgifter end
begravelsesudgifterne, kan skifteretten straks

slutte et sådant bo ved at udbetale eller udlægge
til den, som har bekostet begravelsen, hvad der
findes i boet. Er det overskydende ikke mere,
end at det skønnes at ville medgå til dækning af
privilegerede fordringer, kan skifteretten ud
lægge boets beholdning til disse efter deres or
den og beskaffenhed og dermed slutte behand
lingen.

§ 44. Såsnart som de i § 38 omhandlede 4
uger efter listens fremlæggelse er gået, har skif
teretten at iværksætte udlodninger til kreditorerné i overensstemmelse med reglerne i konkurs
lovens 14de kapitel.

Stk. 2. Ligeledes bliver forskrifterne i be
meldte lovs 1ste, 3dje og 5te kapitel at anvende
i de her omhandlede boer med den lempelse,
der følger af forholdets natur.
§ 45. Befindes der at være overskud at arve,
efter at kreditorerne er fyldestgjorte, har skifte
retten at skride til udlodningen af boet til arvin
ger og legatarer, såsnart i øvrigt boets formue
er samlet og indkommet.
£ 46. Et dødsbo behøver ikke at henstå uslut
tet på grund af forpligtelser, der er afhængige
af betingelser, om hvis indtrædelse der først
længere hen i tiden kan fås vished, hvorimod
der, når boet i øvrigt er færdigt til udlodning,
afsættes det fornødne til sådanne fordringer.
Det, som senere måtte vise sig at være ufomødent til fordringens fyldestgørelse, udlægges da
ved en efterlodning til vedkommende.

Stk. 2. Heller ikke skal det være til hinder for
et dødsbos slutning, at den afdøde har arv hen
stående i uskiftet bo eller anden sådan i hen
seende til størrelsen uberegnelig fordring, som
må henstå i ubestemt tid, hvorimod en senere
genoptagelse af skiftet også for så vidt forbe
holdes.
§47. Enhver arving er berettiget til for sin
arvelod at fordre udlæg efter vurdering, dog
ikke i fast ejendom; værgens påstand herom på
en umyndigs vegne godkendes af skifteretten,
når det skønnes at være til den umyndiges gavn.
Forlanger flere arvinger udlæg i den samme
ting, bliver det ved lodtrækning at afgøre, hvem
der skal have fortrinnet. Ting, der har særlig
erindringsværdi for familien, skal den arving,
fra hvis slægt eller slægtsgren tingen stammer,
dog være fortrinsberettiget til at få udlagt. Om

den efterlevende ægtefælles rettigheder på skifte
henvises til § 61 a, 1. punktum, samt §§ 62 a62 e og § 63.

$ 48. Vil vedkommende lodtagere i boet, når
udlæg efter vurdering af hele boet eller enkelte
dertil hørende genstande skal finde sted, ikke
erkende den under registreringen stedfundne
vurdering for regel, står det enhver af dem åbent
at forlange en formelig vurdering af de ting,
som formenes at være urigtig ansatte. Denne
vurdering iværksættes af mænd, som skifteret
ten efter forudgående meddelelse til alle ved
kommende udmelder hertil, og bliver, såfremt
det forlanges, at beedige i skifteretten.
£ 49. For så vidt beløb, der på skifte tilfalder
nogen, skal inddrages under overformynderiets
bestyrelse, må der ikke uden samtykke af ju
stitsministeriet for sådanne beløbs vedkommen
de gives udlæg i udenlandske pengeeffekter,
som ikke kan noteres her i landet, eller som
kan opsiges til udbetaling under sådanne for
mer, at der kun med vanskelighed kan erholdes
kundskab om forfaldstiden, eller hvis renter må
inkasseres i udlandet.
§ 50. Boets slutning kan foregå i en skifte
samling ved opgørelse til skifteprotokollen, og
når da alle vedkommende erklærer sig tilfredse
med opgørelsen, sker udtællingerne med det
samme.

Stk. 2. Hvor denne fremgangsmåde efter bo
ets beskaffenhed ikke kan benyttes, bør skifte
retten, såsnart boet er modent dertil, optage det
til slutning og forfatte et udkast til opgørelse,
hvortil den har en frist af i det højeste 6 - eller,
når den består af flere medlemmer, 12 - uger
fra optagelsesdagen. Udkastet bør, dersom ikke
alle vedkommende erklærer, at de antager det,
efter foregående offentlig bekendtgørelse, hen
lægges hos skifteretten til eftersyn og overvejel
se i 14 dage, inden hvilken frists udløb enhver
heri interesseret kan henlede skifterettens op
mærksomhed på mulige fejl og mangler i det.
Finder skifteretten den fremsatte bemærkning
grundet, berigtiger den udkastet i overensstem
melse hermed; men i modsat fald, såvel som
når ingen indvending fremkommer inden fri
stens udløb, affattes den endelige opgørelse i
overensstemelse med udkastet, og skiftet sluttes,
således at forandring deri kun kan ske ved på
anke.
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Stk. 3. Udtællinger i henhold til opgørelsen
foregår først, når påankefristen (§ 88) er ud
løben, uden at påanke af den er sket, eller alle
vedkommende frafalder påanke.
Kapitel 4
Om behandling af dødsboer, i hvilke arv og
gæld vedgås

ÿ 51. Når arv og gæld vedgås, bliver der at
forholde således med boets behandling, som
de myndige arvinger og de umyndiges eller fra
værendes værger er enige om at begære, dog at
skifteretten kan nægte sin godkendelse af en
værges erklæring, når den skønner, at den tagne
beslutning vil skade myndlingens tarv.

Stk. 2. Er der uenighed mellem arvingerne,
eller udebliver de alle, når beslutning på skifte
samling skal tages, tilfalder det skifteretten at
tage fornøden bestemmelse. Retten har herved
at tage det størst mulige hensyn til de fremsatte
meninger, men den er ikke bunden ved dem,
hvorimod den har at handle efter sit skøn om,
hvad der bedst tjener samtliges og især de fra
værendes og umyndiges tarv.
§ 52. I de heromhandlede boer behøver ind
kaldelse til kreditorer ikke at udstedes, med
mindre nogen arving forlanger det. Når ikke
alle arvinger er myndige og tilstede, bør ind
kaldelse dog udstedes, med mindre skifteretten
efter de foreliggende omstændigheder anser det
for unødvendigt.

Stk. 2. Boet må ikke deles mellem arvinger
ne, med mindre de anmeldte kreditorer sam
tykker, hvis de ikke fyldestgøres, eller sikkerhed
stilles dem for, at de vil blive fyldestgjorte til
forfaldstid, og, for så vidt indkaldelse udstedes,
først efter udløb af den ved samme givne frist.

ÿ 53. Efter boets deling og skiftets slutning
hæfter arvingerne en for alle og alle for en for
den gæld, som har været anmeldt og krævet
betalt i boet forinden dets deling; for anden
gæld, for så vidt den ikke er bortfalden som
uanmeldt, hæfter arvingerne kun i det forhold,
hvori de er berettigede til at tage arv, med min
dre de ifølge overenskomstens indhold er en
for alle og alle for en forpligtede, eller den af
døde har været regnskabspligtig for kongens
penge, børnepenge, fattiges penge eller kirke
penge, og arvingerne har delt boet uden først
at aflægge sådant regnskab.
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ÿ 54. Når arv og gæld er vedgået, kan der
gøres arrest i de til boet hørende formuegen
stande, ligesom der i dem kan søges fyldest
gørelse ved eksekution og tvangsauktion, når et
behørigt eksekutionsgrundlag er tilstede. Arrest,
som forud for boets overtagelse måtte være
gjort i de til det hørende formuegenstande, træ
der atter i kraft, som om den ikke var bleven
afbrudt.
ÿ 55. Den, der vil gøre nogen fordring på
den afdøde gældende for derefter at søge ekse
kution i boet, kan anlægge retssag mod arvin
gerne ved retten på det sted, hvor boet be
handles.
Stk. 2. Arvingerne er pligtige at give møde
efter stævning, forkyndt for skifteretten med
varsel beregnet efter dens embedskontor, for
øget med et tillæg af 14 dage; det er skifteret
tens pligt at meddele dem underretning om
stævningen.

§ 56. Ved de heromhandlede boer bliver der
i øvrigt at forholde efter de i foregående kapitel
givne regler, for så vidt ikke denne lovs bestem
melser medfører andet.
Kapitel 5
Om behandling af dødsboer, når der er
en efterlevende ægtefælle

§57. Såfremt skifteretten skønner, at der un
der hensyn til den efterlevende ægtefælles sær
lige rettigheder intet bliver at udlodde til arvin
gerne, og ægtefællen erklærer at ville overtage
ansvaret for afdødes gæld, kan såvel fællesboet
som afdødes særeje uden skiftebehandling ud
lægges til ægtefællen.
Stk. 2.1 øvrigt bliver afdødes bodel og særeje
at skifte efter lovens almindelige regler med de
afvigelser, der følger af reglerne i § 61 a, §§
62 a-62 e og § 63, medens den efterlevende æg
tefælles bodel skiftes efter nedenstående regler.
Hans særeje kan inddrages under skiftet i den
udstrækning, det er nødvendigt til fyldestgørelse
af de krav, der omhandles i § 23 i lov nr. 56 af
18. marts 1925 om ægteskabets retsvirkninger
og i arvelovens § 21.
Stk. 3. Har den efterlevende ægtefælle hensiddet i uskiftet bo, behandles hele boet efter
nedenstående regler.
§58. Under skiftet beholder den efterlevende
ægtefælle rådigheden over sin bodel. Er der

særlig grund til at befrygte, at han utilbørligt vil
forrykke bodelens stilling, kan skifteretten dog
helt eller delvis fratage ham rådigheden over
bodelen under skiftet. Rådighedsfratagelsen
tinglyses efter de i lov om tinglysning nr. 111
af 31. marts 1926 § 48, stk. 1, indeholdte reg
ler.
§ 59. De af den længstlevende opgivne arvin
ger bliver af skifteretten at underrette om skif
tet i overensstemmelse med reglerne i §§ 14 og
23. For fraværende arvinger eller legatarer, hvis
opholdssted ikke kendes, eller som er så langt
borte, at boets behandling ikke findes at burde
udsættes af hensyn til dem, bliver der, for så
vidt ingen fuldmægtig møder for dem, efter
skifterettens foranstaltning at beskikke værger,
der har at varetage deres tarv på skiftet.
§ 60. Skiftet bør grundes på den længstleven
des egen opgørelse af indgæld og udgæld, for
så vidt denne erkendes af de tilstedeværende ar
vinger eller disses værger, og skifteretten ikke
på de umyndiges eller fraværendes vegne finder
nogen særdeles anledning til at betvivle dens
rigtighed. Men selv når opgørelsen ikke fra alle
sider erkendes for rigtig, bør dog ingen afhæn
delse af ejendelene finde sted, men disses værdi
alene under anvendelse af reglerne i § 48 an
sættes af uvildige mænd, ligesom der med hen
syn til de anmeldte fordringers rigtighed i rege
len kun bliver at anstille sådan undersøgelse,
som af skifteretten skønnes efter omstændighe
derne at være tilstrækkelig, såsom ved at ad
spørge kreditorerne.
§ 61. Arvingerne efter den førstafdøde bliver
ikke ved at modtage arv eller vederlag herfor
ansvarlige for den gæld, der påhviler den
længstlevende. Om det dem således udlagte eller
udbetalte af kreditorerne kan forlanges tilbage
givet, afgøres efter konkurslovens forskrifter
om retshandlers afkræftelse på grund af kon
kurs.

£ 61 a. Har den efterlevende ægtefælle an
vendt midler af sit særeje til bedste for sin bo
del, kan han forlods udtage vederlag herfor af
sin bodel. Under samme betingelse kan den
førstafdøde ægtefælles arvinger forlods udtage
vederlag af førstafdødes beholdne bodel.
§ 62. Den omstændighed, at den længstleven
de på den heromhandlede måde skifter med den

førstafdødes arvinger, indskrænker ikke den
længstlevendes kreditorer i at forfølge deres ret
mod ham ganske på samme måde, som om in
gen skiftebehandling fandt sted.

£ 62 a. Den efterlevende ægtefælle har ret
til forlods at udtage genstande, som udelukken
de tjener til hans personlige brug, for så vidt
deres værdi ikke står i misforhold til ægtefæller
nes formueforhold.

Stk. 2. Den efterlevende ægtefælle har end
videre ret til forlods at udtage genstande, der er
erhvervet til børnenes brug.
£ 62 b. Er boet af ringe værdi, kan den efter
levende ægtefælle udtage bohave, arbejdsred
skaber og andet løsøre i det omfang, hvori det
skønnes nødvendigt, for at han kan opretholde
hjemmet eller sit erhverv, selv om der derved
tilfalder ham mere end hans boslod og arvelod.

Stk. 2. Den efterlevende ægtefælle har altid
ret til af boet at udtage så meget, at værdien
heraf sammenlagt med hans boslod og arvelod
og hans særeje udgør indtil 20.000 kr.
$ 62 c. Den efterlevende ægtefælle er beret
tiget til af fællesboet at fordre udlæg efter vur
dering for sin boslod og arvelod også i fast ejen
dom. Ønsker ægtefællen og arvinger udlæg i
samme ting, har ægtefællen fortrinnet.

Stk. 2. Overstiger værdien af de ejendele,
som den efterlevende ægtefælle ønsker udlagt,
hans boslod og arvelod, skal han desuagtet være
berettiget til at få dem udlagt mod at udbetale
det overskydende beløb kontant til de øvrige
arvinger.
§ 62 d.l afdødes særeje kan den efterlevende
ægtefælle fordre udlæg efter vurdering, for så
vidt angår hans arv af særejet. Udlæg kan også
forlanges i fast ejendom. Ægtefællen har fortrin
fremfor andre arvinger, der ønsker udlæg i
samme ting.

§ 62 e. Bestemmelserne i §§ 62 c og d finder
ikke anvendelse på ting, hvorover den først
afdøde ægtefælle har rådet ved testamente i
medfør af arvelovens § 66.
§ 63. I det omfang, arven til afdødes umyn
dige livsarvinger ikke kan udredes uden afhæn
delse af fast ejendom eller løsøre, som er nød
vendige, for at den længstlevende kan oprethol
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de hjemmet eller sit erhverv, eller uden at den
længstlevende berøves andre midler, som er
nødvendige herfor, kan skifteretten mod en ef
ter forholdene passende sikkerhed give ægtefæl
len henstand med udbetalingen af arven, indtil
børnene bliver myndige. Nærmere regler herom
fastsættes af justitsministeren.
Kapitel 6
Om skifte ved separation og skilsmisse m.v.

§ 64. Når et ægteskab er opløst ved skilsmis
se eller omstødelse, samt når ægtefæller er ble
vet separeret, eller der er afsagt dekret om bo
sondring, finder offentligt skifte af fællesbo
sted, såfremt en af ægtefællerne begærer det.
$ 64 a. Begæring om skifte indgives til skifte
retten på det sted, hvor ægtefællerne har bopæl.
Har de ikke bopæl i samme retskreds, foretages
skiftet af skifteretten på det sted, hvor de sidst
har haft fælles bopæl, såfremt en af dem fortsat
har bopæl i retskredsen. Medmindre der af æg
tefællerne træffes anden aftale, foretages skiftet
i øvrigt af skifteretten i den retskreds, hvor den
af ægtefællerne, mod hvem kravet om skifte er
rettet, har bopæl.
Stk. 2. Dersom ingen skifteret efter reglerne i
stk. 1 kan tage boet under behandling, kan justits
ministeren, såfremt mindst én af ægtefællerne
har tilknyning til Danmark, efter begæring be
stemme, at skifte skal finde sted her i landet. Ju
stitsministeren bestemmer i så fald tillige, hvil
ken skifteret der skal foretage skiftet.
$ 65. Efter registrering og vurdering foreta
ges opgørelse over hver ægtefælles bodel. Har
en ægtefælle tillige særeje, bliver også dette at
inddrage under skiftet i den udstrækning, det er
nødvendigt til fyldestgørelse af de krav, der om
handles i § 23 i lov nr. 56 af 18. marts 1925
om ægteskabets retsvirkninger.

Stk. 2. Grundlaget for de i stk. 1 nævnte
opgørelser er de aktiver og passiver, der hører
til bodelene på tidspunktet for formuefællesska
bets ophør, for bosondring dog tidspunktet for
bosondringsbegæringens indgivelse. Hvis rigtig
heden af den af en ægtefælle opgivne gæld be
strides af den anden ægtefælle, afgør skifteret
ten, om gældsposten kan tages i betragtning ved
opgørelsen.
Stk. 3. Ved opgørelsen af bodelene medreg
nes ikke de krav mellem ægtefæller, som næv
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nes i §§ 26 og 56 i lov om ægteskabs indgåelse
og opløsning. Krav på forfaldne underholds
bidrag medregnes ikke som aktiv i den beretti
gede ægtefælles bodel.

§ 65 a. Findes der gæld, for hvilken begge
ægtefæller hæfter, har enhver af dem ret til at
forlange, at den anden betaler den del af gæl
den, som endeligt skal bæres af ham, eller at
der stilles ham sikkerhed for, at gælden betales.

Stk. 2. I tilfælde af uenighed mellem ægte
fæller om, hvilken del af en dem begge påhvi
lende gæld der endeligt skal bæres af hver af
dem, afgøres spørgsmålet af skifteretten.

§ 66. Under skiftet beholder hver af ægte
fællerne rådigheden over sin bodel. Er der sær
lig grund til at befrygte, at en ægtefælle vil for
rykke sin bodels stilling, kan skifteretten dog
helt eller delvis fratage ham rådigheden over
bodelen under skiftet. Rådighedsfratagelsen
tinglyses efter de i lov om tinglysning nr. 111
af 31. marts 1926 § 48, stk. 1, indeholdte reg
ler.
£ 66 a. Har en ægtefælle efter separation
eller skilsmisse, efter dom til omstødelse eller
efter indgivelse af begæring om bosondring dis
poneret over ejendele eller indkasseret fordrin
ger, som hører til hans bodel, skal han aflægge
regnskab til skifteretten.

£ 67. Et skifte mellem ægtefæller indskræn
ker ikke kreditorernes adgang til at forfølge
deres ret på samme måde, som om intet skifte
fandt sted.
£ 67 a. Har en ægtefælle et krav mod den
anden ægtefælle af den i § 65, stk. 3, nævnte
art, kan han under skiftet forlange det dækket
af den anden ægtefælles lod i boet.

£ 68. Udviser den i henhold til § 65 foretag
ne opgørelse af en ægtefælles bodel overskud,
deles dette ligeligt mellem ægtefællerne, med
mindre andet følger af nedenstående bestem
melser eller af ægteskabslovgivningens regler.

Stk. 2. En ægtefælle bliver ikke ved at mod
tage udlæg for sin lod i den anden ægtefælles
bodel ansvarlig for dennes gæld. Om ægtefællen
er pligtig at tilbagegive det modtagne til kredi
torernes fyldestgørelse, afgøres efter konkurs
lovens regler om retshandlers afkræftelse.

§ 68 a. Hver af ægtefællerne har ret til for
lods at udtage genstande, som udelukkende tje
ner til hans personlige brug, for så vidt deres
værdi ikke står i misforhold til ægtefællernes
formueforhold.
Stk. 2. Genstande, der er erhvervet til bør
nenes brug, kan udtages forlods af den ægte
fælle, der har forældremyndigheden over bør
nene.
£ 69. Ved skifte i anledning af ægteskabs
omstødelse udtager hver ægtefælle forlods så
meget_af fællesboet, som svarer til, hvad han
har indbragt i boet ved ægteskabets indgåelse
eller gennem senere erhvervelse ved arv eller
gave, eller hvad han har overført til fællesboet
fra eget særeje. Strækker den fælles formue ikke
til, sker der forholdsvis afkortning.
§ 69 a. Har en ægtefælle indbragt den væ
sentligste del af fællesboet på den i § 69 an
givne måde, og vil en ligedeling være åbenbart
urimelig, navnlig fordi ægteskabet har været
kortvarigt og uden økonomisk fællesskab af be
tydning, kan det ved skifte i anledning af sepa
ration, skilsmisse eller bosondring efter begæ
ring bestemmes, at boets deling skal finde sted
således, at bestemmelserne i § 69 bringes til an
vendelse i det omfang, dette findes begrundet.
§ 69 b. Har en ægtefælle anvendt midler af
sit særeje til bedste for sin bodel, kan han for
lods udtage vederlag herfor af sin bodel.
§ 70. Kan en ægtefælle ikke inden for den
del af boet, som tilfalder ham, udtage bohave
og andet løsøre, der er nødvendigt til oprethol
delse af hjemmet, og har han ikke udsigt til på
anden måde at kunne skaffe det fornødne, kan
det efter begæring bestemmes, at en større del
af boet skal tilfalde ham.

$ 70 a. Ved bodelingen er hver af ægtefæl
lerne berettiget til at kræve boets ejendele ud
lagt efter vurdering.
Stk. 2. Kræver ægtefællerne udlagt samme
ejendel, skal den ægtefælle, til hvis bodel den
hører, have fortrinsret. Der gælder dog herfra
følgende undtagelser:
1) Fast ejendom, der udelukkende eller hoved
sagelig er beregnet til familiens bolig, kan
udlægges til den anden ægtefælle, såfremt
boligen skønnes at være af den væsentligste
betydning for denne ægtefælle af hensyn til
hjemmets opretholdelse.

2) Fast ejendom, der har tjent til sommerbolig
for familien, kan udlægges til den anden
ægtefælle, såfremt sommerboligen skønnes
at være af den væsentligste betydning for
denne.
3) Erhvervsvirksomhed kan udlægges til den
anden ægtefælle, såfremt virksomheden ude
lukkende eller dog i det væsentlige er blevet
drevet af denne.
4) Arbejdsredskaber og andet erhvervsløsøre
kan udlægges til den anden ægtefælle i det
omfang, det skønnes rimeligt af hensyn til
fortsættelsen af erhvervet.
5) Bohave og andet løsøre, der har hørt til det
fælles hjem, kan udlægges til den anden æg
tefælle i det omfang, dette skønnes rimeligt
af hensyn til opretholdelsen af hjemmet,
eller i øvrigt fordi genstandene særligt har
tjent den pågældende ægtefælles behov.

Stk. 3. Finder udlæg ikke sted efter de i stk.
1 og 2 indeholdte regler, afhændes ejendelene
på den i § § 27 og 28 angivne måde.
§ 70 b. Udlæg efter vurdering kan finde
sted, selv om værdien af det udlagte overstiger
ægtefællens lod i boet. Det overskydende beløb
må betales til den anden ægtefælle. Efter skifte
rettens nærmere bestemmelse kan der i særlige
tilfælde tilstås afdragsvis betaling af beløbet
mod en af skifteretten fastsat rente og mod en
sikkerhed, som efter ægtefællernes formuefor
hold skønnes passende.

Tredje afsnit
Om privat skifte

Kapitel 7
§ 71. Vil arvingerne i de tilfælde, hvor dette
efter det foregående er tilladt, selv overtage
boet uden skifterettens mellemkomst, har de
for denne at tilkendegive deres vilje i så hen
seende samt forelægge den de oplysninger, som
den måtte anse fornødne. Dog vil der i reglen
ikke være at affordre de sig meldende arvinger
efter loven bevis for deres opgivende om slægt
skabsforholdene, medmindre skifteretten måtte
finde grund til at betvivle rigtigheden deraf, i
hvilket tilfælde retten kan forlange, at arvin
gerne skal fremskaffe oplysninger, der bestyrker
rigtigheden af deres opgivende. Påstås det, at de
i § 5 nævnte betingelser for ved skiftet at forbi
gå en person, der ville være arving, hvis han
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havde overlevet arveladeren, er tilstede, har
skifteretten at prøve de i så henseende frem
førte oplysninger, og derefter træffe afgørelse,
samt, hvis det tillades arvingerne at behandle
boet privat, at pålægge dem snarest mulig at ud
stede arveproklama (§ 22) med sådant varsel,
som skifteretten bestemmer. Dersom arvingerne
fremstiller personer, som kan give oplysning om
de omstændigheder, som skal oplyses, for at det
kan tillades arvingerne at skifte privat, skal
skifteretten være berettiget til at afhøre disse
samt, dersom det skønnes fornødent, lade dem
bekræfte deres forklaring med ed.
$ 72. Når arvingerne ikke fremkommer med
begæring om selv at overtage boet eller ikke
forskaffer de af skifteretten i så henseende for
langte oplysninger, eller de ikke i det i § 71,
næstsidste punktum, omtalte tilfælde udsteder
behørig indkaldelse til arvingerne inden den
fastsatte frist, bliver boets behandling at frem
me i overensstemmelse med reglerne om offent
ligt skifte. Finder skifteretten derimod, at der
er fremkommet de efter omstændighederne for
nødne oplysninger for at kunne tillade arvin
gerne selv at overtage boet, afholder den sig
fra at påbegynde skiftebehandling. Arvinger,
der senere måtte melde sig, er beføjede til at
fordre boet overtaget til offentligt skifte, men
kun efter, at de har ført fuldstændigt bevis for
deres arveberettigelse, hvis denne ikke anerken
des af de andre arvinger.
$ 73. Skifteretten kan på begæring af mø
dende arvinger opfordre ikke mødte myndige
arvinger, der har bekendt opholdssted, til at
erklære, om de begærer offentligt skifte, med
den virkning, som ved opfordringen udtrykke
lig bør betydes dem, at de, hvis ingen erklæring
afgives, anses for at ville overtage boet til pri
vat deling med de øvrige arvinger. Når pågæl
dende i dette tilfælde undlader at indfinde sig
på skiftet eller at sende fuldmægtig for sig, har
skifteretten at beskikke en god mand til at vare
tage deres tarv ved det private skifte. Arvingen
underrettes om den trufne foranstaltning. Når
han møder eller lader møde, ophører den be
skikkede mands hverv.
§ 74. I det i § 71, næstsidste punktum, om
talte tilfælde må boet ikke deles, forinden ind
kaldelsesfristen er udløben, eller den pågælden
de arving har ladet møde på skiftet. Sker det
desuagtet, bliver de delende arvinger overfor
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den forbigåede arving solidarisk ansvarlige for
det tab og den skade, han derved måtte komme
til at lide.
§ 75. Når samtlige myndige arvinger såvel
som de umyndiges eller fraværendes værger,
efter at boet behørig er registreret og vurderet,
eller efter at den længstlevendes opgørelse af
dets indgæld og udgæld ifølge § 60 er befundet
rigtig, fremsætter begæring om at erholde boet
udleveret til videre behandling og deling, kan
skifteretten uden hensyn til boets størrelse til
stå dette, når der ikke i særlige love eller i ar
veladerens gyldige viljesbestemmelse er noget til
hinder derfor, og skifteretten efter boets beskaf
fenhed, arvingernes personlige forhold og de
øvrige forhåndenværende omstændigheder fin
der, at de umyndiges eller fraværendes interesse
ikke herved udsættes for fare; når dertil findes
anledning, kan skifteretten til yderligere oplys
ning herom indhente nærmere erklæring fra
vedkommende kommunale myndighed eller tro
værdige mænd, som er bekendte med forhol
dene. Udleveringen kan dog kun finde sted med
de anmeldte kreditorers samtykke, hvis disse
ikke fyldestgøres, eller sikkerhed stilles dem for,
at de vil blive det til forfaldstid, og, for så
vidt kreditorerne er blevet indkaldte, først efter
udløbet af den dem satte frist.

Stk. 2. De myndige arvinger overtager i de i
foregående stykke ommeldte tilfælde overfor de
umyndige eller fraværende et solidarisk ansvar
for efterlevelsen af bestemmelserne i § 78 samt
for den behørige tilbagebetaling af udbetalte be
løb i tilfælde af, at skifteretten anordner dette
i henhold til § 80.

Stk. 3. De i denne paragraf omhandlede reg
ler kommer i det hele ikke til anvendelse, når
der kun er umyndige eller fraværende arvinger.
§76. Opstår der imellem arvinger, der selv
skifter og deler, strid desangående, kan sagen,
når parterne er enige derom, indbringes for
den skifteret, som i tilfælde af offentlig skifte
behandling skulle have behandlet boet, til afgø
relse efter de almindelige for skifteretssager
gældende procesregler. Skifteretten mægler da
forlig mellem parterne.
§77. Ethvert bo, der deles uden skifteret
tens mellemkomst, uagtet ikke samtlige arvinger
er myndige og, personlig eller ved fuldmægtig,
tilstede i riget (jfr. §§ 5 b, 7 og 75), bør såvidt

muligt være sluttet inden 1 år fra dødsfaldet.
Medens det derhos i øvrigt ved privat skifte
beror på de pågældende arvinger, hvorvidt de
vil udstede indkaldelse til kreditorerne, bør
dette i de her omhandlede tilfælde kun und
lades, når den afdøde efter hans livsforhold
ikke kan formodes at have stået i nogen ual
mindelig forbindelse formedelst handel eller
deslige.

§ 78. I de i foregående paragraf omhand
lede boer forfattes et dokument, som bør inde
holde fortegnelse over boets indgæld og udgæld,
beregning af arvelodderne og forklaring om,
hvorledes enhver for samme erholder udlæg,
hvorved bliver at bemærke, at der udenfor det
i § 63 omhandlede tilfælde ikke uden skifte
rettens samtykke kan gives umyndige eller fra
værende udlæg for deres arvelod på anden
måde end i rede penge. Dette dokument, led
saget af bevis for, at de beløb, som skal indgå
i overformynderiet, er afgivne til samme, bliver,
efter at være underskrevet af samtlige arvinger
eller værger, snarest mulig at indsende til skifte
retten, som har at gennemgå det. Hvis retten
ikke i de umyndiges eller fraværendes interesse
finder noget at erindre derved, påtegner den
dokumentet sin godkendelse og lader afskrift af
det indføre i skifteprotokollen eller lader det
vedlægge denne. I modsat tilfælde har retten på
den i § 17 bestemte måde at kalde samtlige ar
vinger eller værger for sig og opfordre dem til
at erklære sig nærmere over opgørelsen samt
eventuelt berigtige dens udsættelser. Befindes
de hertil uvillige, kan skifteretten ved kendelse
erklære den stedfundne opgørelse og deling for
ugyldig samt straks overtage boet til behandling
og deling i overensstemmelse med reglerne for
behandlingen af dødsboer, i hvilke arv og gæld
vedgås.
$ 79. Ligeledes kan skifteretten, dersom ar
vingerne ikke har sluttet boet inden 1 års forløb,
uden at herfor af dem anføres nogen tilstrække
lig grund, overtage boet til opgørelse og deling
på den i foregående paragraf angivne måde.
$ 80. Når skifteretten i henhold til bestem
melserne i de foregående paragraffer overtager
og deler boet, er arvingerne forpligtede til at til
bageføre, hvad der måtte være udloddet til dem,
for så vidt skifteretten anser sådan tilbageførelse
for nødvendig til berigtigelse af skiftet.

$ 81. Med hensyn til arvingers retsforhold

indbyrdes samt til legatarer og kreditorer ved
privat skifte, såvel som med hensyn til retsfor
holdet mellem den længstlevende ægtefælle og
den førstafdødes arvinger og mellem ægtefæller
indbyrdes ved privat skifte har det i øvrigt sit
forblivende ved den gældende rets regler i for
bindelse med de af nærværende lovs bestem
melser, som efter deres beskaffenhed er anven
delige derpå.

Fjerde afsnit
Tillægsbestemmelser

Kapitel 8
§ 82. De om offentlig skiftebehandling af
dødsboer givne regler bliver med de lempelser,
som følger af forholdets natur, at anvende i an
dre boer, såsom interessentskabsboer, der kom
mer under skiftebehandling, uden at indbringes
under konkursbehandling efter konkurslovens
§ 145.

$ 83. Dødsboers behandling ved skiftekom
missarier og testamentseksekutorer med døm
mende myndighed bortfalder, for så vidt angår
de boer, der først tages under behandling, efter
at denne lov er trådt i kraft.
Stk. 2. Ved kgl. bevilling kan en eller flere
myndige, pålidelige og vederhæftige personer
beskikkes til som eksekutorer uden dømmende
myndighed at behandle et dødsbo. Bevillingen
meddeles af justitsministeren eller af den, han
bemyndiger dertil. Boet udleveres til eksekuto
rerne af skifteretten og bliver at behandle efter
reglerne i denne lov. De i den øvrige lovgivning
indeholdte bestemmelser angående eksekutorers
forhold forbliver i kraft.
£ 84. Søgsmål, som går ud på at gøre arve
rettigheder eller fordringer på legater og døds
gaver gældende, såvel som søgsmål, hvorved
fordringer på arveladeren gøres gældende mod
arvingerne som sådanne, kan anlægges ved den
ret, som i dødsøjeblikket var den afdødes hjem
ting.

§ 85. Søgsmål til tilbagebetaling af, hvad no
gen som arving eller kreditor i et under offent
lig skiftebehandling stående bo ifølge forelø
bigt udlæg eller endelig udlodning, som senere
i det hele eller for en del er funden urigtig, har
modtaget, kan anlægges ved retten på det sted,
hvor skiftet holdes.
105

ÿ 86. I de tilfælde, hvor arvinger eller kredi
torer i medfør af §§55 og 85 kan søges for ret
ten på det sted, hvor boet behandles, eller hvor
sag i medfør af § 84 kan anlægges ved den af
dødes hjemting, står det sagsøgeren frit for at
indkalde modparten til forligsmægling for for
ligskommissionen sammesteds, dog at indkaldel
sen for de personers vedkommende, der bor
uden for kredsen, sker med mindst 14 dages
varsel.
$ 87. Det bestemmes efter de hidtil gældende
regler, hvilken skifteret det tilfalder at behandle
et bo. Dog skal det, når en dansk, som ikke har
bopæl her i landet, er afgået ved døden i ud
landet, og der ikke der foretages skifte efter
ham, være justitsministeriet tilladt at henvise så
dant bos behandling til den indenlandske skifte
ret, som findes hensigtsmæssigst at kunne be
handle det.

$ 88. Påanke af den tilendebragte skiftebe
handling må iværksættes inden 12 uger, efter at
skiftet i henhold til reglen i § 50 anses som
sluttet.

Stk. 2. Kendelser eller beslutninger, der fore
falder under behandlingen, kan gøres til gen
stand for særskilt påanke, som må iværksættes
inden 12 uger efter afsigelsen. Boets behandling
bliver dog ikke desto mindre at fortsætte, men
skifteretten har i så fald at drage omsorg for, at
den påankendes ret ikke foregribes ved boets
behandling medens påanken står på.

Stk. 3. Oprejsning bevilges aldrig, efter at der
er hengået år og dag efter påankefristens udløb.
£ 89. Når skifteretten ikke efter foregående
erindring tilbørlig fremmer et bo, kan justits
ministeren beskikke en anden til at behandle
samme; det skal da uvægerlig, under tvangs
middel af suspension og tiltale til embedsforta
belse, overleveres til den således beskikkede,
hvem den pågældende skifteforvalter vil have
at tilsvare vederlag for hans arbejde efter ju
stitsministerens bestemmelse, foruden at være
tiltale undergiven til straf og erstatning efter
plakat 21. april 1824 § 1.
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Stk. 2. Med hensyn til boer, som behandles af
testamentseksekutorer, kan justitsministeren, når
der fra nogen af de interesserede i boet fremkom
mer klage over boets utilbørlige forhaling, og
klagen, efter at der er givet testamentseksekutorerne lejlighed til at ytre sig over samme, findes
begrundet, bestemme, at boets behandling skal
gå over til den ordentlige skifteret.
§ 90. Skifteretterne er fremdeles, for så vidt
de indesidder med boernes midler, undergivet
de hidtil gældende regler angående regnskabs
væsenet i dødsboer og konkursboer, ligesom del
har sit forblivende ved de gældende bestemmel
ser i henseende til tilsynet med skifternes frem
me, revisionen af skiftebehandlingen og de der
med forbundne oppebørsler, samt tilsynet med,
at de midler, som skal indgå i overformynde
riet, virkelig indkommer. Nærmere forskrifter i
de anførte henseender samt de med hensyn her
til fornødne tvangsmidler kan fastsættes ved
kongelig anordning.
§ 91. (Ophævet)
$ 92. For så vidt embedsmænd, hvem nogen
del af skifteforvaltningen eller tilsyn med sam
me er betroet, måtte findes pligtige at udrede
erstatning til private i anledning af deres em
bedsførelse i så henseende, være sig i døds-,
konkurs- eller andre boer, er statskassen ansvar
lig for sådan erstatnings udredelse, dersom den
ikke kan fås hos vedkommende embedsmænd
eller i deres bo.

$ 93. Denne lov træder i kraft den 1. april
1875 samtidig med lov om betalingen for de til
skiftevæsenet henhørende forretninger. Den er
anvendelig ikke blot på de boer, der fra den
dag tages under behandling, men også på de
retshandlinger, der efter den dag måtte fore
falde i de under behandling værende boer, for
så vidt ikke forholdets beskaffenhed måtte ude
lukke sådan anvendelse.
Stk. 2. Regeringen bemyndiges til ved konge
lig anordning at sætte loven i kraft på Færøerne
med de lempelser, som ifølge disse øers særegne
forhold måtte findes hensigtsmæssige.
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