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Forord
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Afsnit I

Emne og formål
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Kapitel 1

Introduktion

1.1. Emnet
Denne afhandlings emne er ægtefælleskifteretten – altså delingen af ægtefællers fællesbo. Emnet er valgt primært på grund af sin store aktualitet og
relevans.
Reglerne om skifte af ægtefællers fællesbo blev gennemført med Skifteloven1 i 1874. Siden er reglerne blevet lettere revideret i 1925 og 1963. Samfundsudviklingen har betydet, at der for det første er mange flere, der separeres eller skilles, og for det andet at der er en helt anden samfundsmæssig
indstilling til separation og skilsmisse. Grundtanken bag reglerne i 1874 var,
at ægtefællers deling af fællesbo var et privat anliggende, som det offentlige
som udgangspunkt ikke havde nogen interesse i at befatte sig med2 – og
hvis det offentlige alligevel blev nødt til at assistere i forbindelse med delingen, skulle parterne betale udgifterne derved i form af skifteafgift.3 Dette
leder til spørgsmålet, om en revision af reglerne er påkrævet. Udviklingen af
velfærdssamfundet har betydet, at samfundet i stigende opfang påtager sig
opgaver og udstikker regler på områder, som tidligere kun reguleredes af det
private initiativ, med det formål at beskytte det enkelte individ og sikre en
socialt afbalanceret udvikling. En separation eller skilsmisse og den deraf
følgende bodeling er for mange én af de mest omvæltende og afgørende begivenheder for deres livssituation – og en begivenhed, som ikke kun har betydning for de to parter, men i høj grad også for eventuelle børn. Navnlig i
de tilfælde, hvor der er mindreårige børn, vil sagens forløb og parternes
håndtering heraf have betydning også for de fremtidige forhold for alle parter. En separation/skilsmisse og den deraf følgende bodeling er således
1

SKL.
Modsat dødsboerne, hvor det offentlige har interesse i, at boet – og dermed boafgift og
skat – opgøres korrekt, jf. endvidere kapitel 5.2.a.
3
Jf. Svend Danielsen, Skilsmissesagen, 1989, side 265 f., Linda Nielsen, Familieretten, 4.
udgave, 2006, side 200.
2
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menneskeligt og økonomisk ressourcekrævende ikke kun for de involverede
parter, men (potentielt) også for samfundet. Bodelingen er måske i det menneskelige perspektiv den mindste del, men udgør dog udgangspunktet for de
fysiske rammer, som parterne og deres børn fremover skal leve under.4
Henset hertil, samt til at de materielle regler om formuefællesskab og om
formuefællesskabets opløsning i forbindelse med separation eller skilsmisse
i vidt omfang har karakter af sociale beskyttelsesregler, må ægtefælleskifteretten siges at have meget stor social og økonomisk betydning. En analyse
af de gældende regler, og navnlig af hvorvidt de fortsat opfylder de krav,
der i dag må stilles til deres funktion, er således påkrævet.
I de senere år er ca. 15.000 ægteskaber årligt opløst ved skilsmisse.5 Hvert
år indgives kun ca. 900 begæringer om offentligt skifte til skifteretterne.6 I
perioden 1999-2002 afsluttedes over 80 % af sagerne uden offentligt skifte.7
Denne ulyst til at anvende skifteretten som tvistløsningsorgan kan ifølge teorien8 skyldes, at omkostningerne ved et offentligt skifte er høje. Dernæst
kan det også tænkes at have betydning, at skifterettens muligheder for at
gennemtvinge en effektiv skiftebehandling, hvor én eller begge parter ikke
medvirker, er begrænsede. Advokatrådet fremsendte i december 1998 et
ideoplæg til en lov om opløsning af formuefællesskabet mellem ægtefæller
til Justitsministeriet. Justitsministeriet gennemførte en høring over oplægget. Der var i høringssvarene en bred opbakning til at tage reglerne om opløsning af formuefællesskabet mellem ægtefæller op til revision. En revision af lov om skifte af fællesbo m.v. blev herefter inkluderet i kommissoriet
for Justitsministeriets Arvelovsudvalg, som blev nedsat den 22. november
2000. Arvelovsudvalget afgav i 2006 betænkning om en revision af arve4

Linda Nielsen anslog i Familieformueretten – skilsmisse og skifte, 1993, side 30, at summen af de formuer, der årligt skiftes i anledning af ægtefællers skilsmisse, forsigtigt kunne
ansættes til 5-10 milliarder kr.
5
15.763 i 2003, 15.774 i 2004 og 15.300 i 2005, ifølge Danmarks Statistik.
6
920 i 2003 og 986 i 2004 ifølge Domstolsstyrelsens årsstatistik for skiftesager. Her forelå
den 1. november 2006 endnu ikke tal for 2005.
7
Jf. Domstolsstyrelsens årsstatistik. Det er ikke muligt af statistikken at se, hvorvidt de sager, der blev undergivet offentlig behandling, sluttedes ved forlig eller dom. Jf. i øvrigt kapitel 5.1.
8
Jf. bl.a. Betænkning 3, nr. 716/1974, afgivet af Ægteskabsudvalget af 1969, side 45 ff.,
Svend Danielsen, Skilsmissesagen, 1989, side 263 ff., Per Harder, Ægtefælleskiftet under
lup, Generationsskifte i ret og praksis, Festskrift til Finn Taksøe-Jensen, 1999, side 195 ff.,
Advokatrådets ”Ideoplæg – Forslag til en lov om opløsning af formuefællesskab”, dateret
15. oktober 1998, side 1 ff., samt Finn Taksøe-Jensen, Notat om revision af reglerne om
skifte af fællesboer m.v., september 1999, side 1 ff.
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lovgivningen.9 Det fremgår heraf,10 at udvalget vil afgive delbetænkning om
revision af lov om skifte af fællesbo m.v. på et senere tidspunkt.

1.2. Formål og plan for fremstillingen
Den samfundsmæssige udvikling har som ovenfor beskrevet betydet, at der i
dag stilles andre krav til samfundsinstitutionernes indretning og funktion
end ved Skiftelovens affattelse i 1874. Formålet med min afhandling er således at foretage en analyse af, hvorvidt skifteordningen, som den nu finder
anvendelse for skifte af ægtefællers fællesbo, lever op til de krav, som vi i
dag stiller til en sådan ordnings indretning og funktion. En forudsætning for
en sådan analyse er, at man definerer de krav, som ordningen skal leve op
til. Hensigten er således i første række at opstille et sæt bærende hensyn,
som skifteordningen bør hvile på. Hvorvidt disse hensyn tilgodeses, afsløres
herefter ved analysen af den gældende skifteordning. Er dette ikke tilfældet,
overvejes, hvorledes skifteordningen fremtidigt bør indrettes.
Afhandlingens følgende afsnit falder således:
Afsnit II – Ægtefælleskifteretten og det civilprocessuelle system, hvor der på
baggrund af en analyse af civilprocessens og ægtefælleskifterettens grundprincipper opstilles et sæt bærende hensyn, som skifteordningen bør hvile
på. (Kapitel 2–4).
Afsnit III – De bærende hensyns tilstedeværelse i ægtefælleskifteretten, hvor
det på baggrund af en gennemgang af den gældende skifteordning vurderes,
hvorvidt skifteordningen tilgodeser de i afsnit II opstillede hensyn. (Kapitel
5–8).
Afsnit IV – Opbygningen af et nyt system, hvor der på baggrund af de i afsnit
II opstillede hensyn, samt analysen af den gældende skifteordning i afsnit
III, fremsættes forslag til nye regler for et processuelt system på ægtefælleskifterettens område. (Kapitel 9–11).
9

Betænkning nr. 1473/2006 om revision af arvelovgivningen.
Jf. side 21.

10
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Afsnit V – Afslutning, indeholder sammenfatning og en samlet konklusion,
samt summary.
Bilag 1 indeholder en beskrivelse af en empirisk undersøgelse11 og bilag 2
indeholder en skematisk opstilling af afgørelser vedrørende retsplejelovens
(tidligere gældende) § 335 til brug for behandlingen i kapitel 6.4.c.i.

1.3. Afgrænsning
Afhandlingens emnekreds er begrænset til ægtefælleskifterettens processuelle regelkompleks. De materielle ægtefælleskifteregler vil således som udgangspunkt ikke blive behandlet. Sondringen mellem processuelle og materielle regler har været gjort til genstand for mangfoldige overvejelser i teorien.12 I denne afhandling anvendes terminologien således, at de (civil)processuelle regler er reglerne om behandlingen af civile sager, herunder
domstolenes indretning, domstolenes konkrete sagsbehandling og foretagelse af andre retshandlinger. Sondringen er imidlertid ikke skarp.13 Nogle begreber og funktioner er vanskelige at klassificere i den ene eller den anden
gruppe, således f.eks. rådighedsfratagelse. Endvidere forudsætter reglerne
hinanden, idet et vigtigt led i processens funktion er at lede frem til et materielt korrekt resultat.14 Det er derfor ikke altid muligt, tilstrækkeligt og
ønskværdigt at behandle det processuelle system løsrevet fra de materielle
regler, ligesom nogle materielle regler har en sådan betydning for de processuelle reglers funktion, at en udeladelse af disse materielle regler vil give et
mangelfuldt billede af det processuelle systems funktion. Der er således tale
om en civilprocessuel afhandling, hvorved de materielle regler som udgangspunkt er uden betydning for fremstillingen. I det omfang behandling
af de materielle regler imidlertid har betydning for fremstillingen og forståelsen af det processuelle system, vil de således blive inddraget i behandlingen. I øvrigt vil behandlingen tilstræbe at definere et processuelt system,
11

Jf. nærmere herom nedenfor, kapitel 1.3.
Jf. f.eks. Karl Olivecrona, Rätt och dom, 2. oplag, 1966, side 343 ff., Alf Ross, Om ret og
retfærdighed, 1953, side 251 ff., Bernhard Gomard, Civilprocessen, 5. udgave ved Michael
Kistrup, 2000, side 23 ff.
13
Jf. Bernhard Gomard, Civilprocessen, 5. udgave ved Michael Kistrup, 2000, side 26.
14
Jf. nærmere kapitel 2.
12
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som ikke er bundet til et bestemt materielt regelkompleks, således at de processuelle regler kan bestå uafhængigt af eventuelle ændringer i det materielle regelgrundlag. Det processuelle system forudsættes således at fungere på
et område, hvor der eksisterer en dele-ret mellem ægtefæller og dermed et
fællesbo, som kan undergives en skifteretlig behandling.

1.4. Metode
Som anført i kapitel 1.2 er det hensigten først at opstille et sæt bærende hensyn, som skifteordningen bør hvile på. Konkretiseringen af disse hensyn
sker på baggrund af en retsdogmatisk analyse af civilprocessens og ægtefælleskifterettens grundprincipper, idet de generelle civilprocessuelle principper, må vurderes i forhold til den specifikke kontekst, de skal indgå i. Selve
konkretiseringen af de bærende hensyn er udtryk for en værdibaseret sammenstilling, der henter sit værdigrundlag i vort retssystems retssikkerhedsforestillinger, som disse kommer til udtryk i retssamfundets processuelle
grundprincipper, i Grundlov, lov og menneskerettigheder.15 Behandlingen i
afsnit III af spørgsmålet om, hvorvidt den gældende skifteordning på ægtefælleskifterettens område i fornøden og tilstrækkelig grad tilgodeser de i afsnit II opstillede bærende hensyn, er baseret på en retsdogmatisk analyse.
En retsdogmatisk analyse tager sigte på at fremstille gældende dansk ret ud
fra de almindeligt anerkendte retskilder, altså at fremkomme med udsagn de
lege lata.16 Afhandlingens retskildemæssige fundament er således den

15

Jf. hertil den retsteoretiske diskussionen om argumentativ ret hos Kirsten Ketscher, Jussens venner, hefte 5-6, 2000, side 272-287, der bl.a. bygger på en værdibaseret retlig argumentation – en argumentation, som netop på et område som ægtefælleskifteretten må siges
at have relevans.
16
Jf. Svend Gram Jensen, Almindelig retslære, 3. udgave, 1998, side 75: ”Ved udsagn om
gældende ret (retsdogmatiske udsagn eller udsagn de lege lata) forstår jeg påstande om retlige forhold, der er i overensstemmelse med gængs retskildelære. Sådanne retsdogmatiske udsagn er intet andet end rekommandationer til retsudøveren, og de kan som praktiske påstande hverken være sande eller falske;” Bo von Eyben, Juridisk Ordbog, 12. udgave, 2004, anfører om ”gældende ret:” ”at en afgørelse ved en domstol (eller anden myndighed, der afgør
retstvister) er truffet i overensstemmelse med g.r. er udtryk for, at den er i overensstemmelse
med de grundsætninger, som udvikles i retskildelæren (► retskilder).”
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gængse opfattelse af retskildelæren i den almindelige retslære.17 I vurderingen af, hvorvidt den gældende skifteordning på ægtefælleskifterettens område i fornøden og tilstrækkelig grad tilgodeser de i afsnit II opstillede bærende hensyn, bliver det endvidere belyst, om der de sententia ferenda18 er
mulighed for at komme frem til det ønskede resultat. I det omfang de opstillede hensyn anses for varetaget i gældende ret, behandles problemstillingen
ikke yderligere, medmindre det er nødvendigt for helhedsbilledet i afsnit IV.
Afsnit IV’s opstilling af forslag til et nyt processuelt system er – naturligvis
– (stort set) ren retspolitik – udsagn de lege ferenda.19 Om sådanne retspolitiske betragtninger anfører Peter Blume: 20
”I særdeleshed for retsvidenskabens bør-udsagn gælder et krav om, at disse ikke må være
baseret på skjulte præmisser, men at det klart tilkendegives, hvilke mål, der tilstræbes opnået, og dermed hvilke interesser bag den gældende ordning, der hermed fraviges. En sådan
åbenhed fremmer en intersubjektiv stillingtagen og må ydermere anses som en forudsætning
for, at retsvidenskaben på dette punkt kommer til at udøve et kvalificeret bidrag til den retspolitiske diskurs. Parallelt hertil er det ligeledes en fordring, at retspolitikken er åben og ikke
manipulatorisk. Med sidstnævnte menes især, at de retspolitiske udsagn ikke må maskeres
som retsdogmatiske udsagn. De må ikke fremsættes under dække af at være er-udsagn. Dette har særlig betydning for udsagn de sententia ferenda, der her dækker både judiciel og administrativ retsanvendelse. Er målet at fremme en anden fortolkning af en given lovregel,
der ikke som sådan foreslås ændret, må dette klart fremgå.”

Dette krav til retsvidenskabens bør-udsagn er forsøgt afspejlet i den indholdsmæssige opdeling af afhandlingen.
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Jf. Alf Ross, Om ret og retfærdighed, 1953, side 90 ff., Henrik Zahle, Rettens kilder, 1999,
side 14 ff., Henrik Zahle, Praktisk retsfilosofi, 2005, side 35 ff., i Juridisk Ordbog, Bo von
Eyben, 12. udgave, 2004, anføres om ”retskilder:” ”[F]aktorer, der danner grundlag for formulering af retsregler; principal retskilde: ► loven; subsidiære r.: ► analogi, ► modsætningsslutninger, ► retspraksis, ► lovmotiver, ► retssædvane og ►forholdets natur. En bestemt rækkefølge kan ikke opstilles. Disse spørgsmål behandles i retskildelæren, der også
tager stilling til den juridiske litteraturs betydning for formulering og udvikling af retsregler.”
18
”De sententia ferenda” defineres i Juridisk Ordbog, Bo von Eyben, 12. udgave, 2004:
”[E]fter en fremtidig retsafgørelse inden for den ► gældende rets rammer.”
19
”De lege ferenda” defineres i Juridisk Ordbog, Bo von Eyben, 12. udgave, 2004:” [E]fter
en kommende lov, dvs. en retssætning, som ikke kan forventes lagt til grund af de retsudøvende myndigheder, men som kunne tænkes gennemført i fremtiden; i retsvidenskaben anvendes synonymt med betegnelsen ► retspolitik, modsat en udtalelse de lege lata (► gældende ret).”
20
Jf. Den almene teoris dimensioner, TfR 1995.841f.
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De skifteretlige discipliner i dansk ret har i vid udstrækning fælles referenceramme. Dette gælder særligt dødsboskifteretten og ægtefælleskifteretten,
hvorfor en sammenlignende analyse indenfor de enkelte delproblemstillinger på disse to områder i vidt omfang er inddraget i afhandlingen. Dødsboskifterne og ægtefælleskifterne reguleredes indtil 1. januar 1997, hvor
Dødsboskifteloven (DSL) trådte i kraft, efter den samme lov, Lov om skifte
af dødsbo og fællesbo m.v.21 I forbindelse med at dødsboskifterne således
udskiltes, fik loven sin nuværende betegnelse, Lov om skifte af fællesbo
m.v.22 Ingen af SKL’s bestemmelser blev ophævet i forbindelse med DSL,
idet reglerne i SKL kapitel 6 om skifte af fællesbo og i § 82 om skifte af andre boer henviser til eller forudsætter anvendelsen af de fleste øvrige bestemmelser i SKL. Skiftelovsudvalget fandt det herefter ikke hensigtsmæssigt at søge at angive, hvilke bestemmelser der med sikkerhed kunne ophæves.23 Dødsboskifterne og ægtefælleskifterne har således i vidt omfang
samme historiske regelgrundlag, hvorfor den revision og modernisering, der
fandt sted på dødsboskifternes område, kan danne grundlag for refleksion
over mangler og uhensigtsmæssigheder på ægtefælleskifterettens område.24
Afhandlingen omhandler dansk ægtefælleskifteret. Der er således ikke medtaget egentlige komparative analyser af fremmed ret, idet det brede processuelle udgangspunkt for afhandlingen ikke muliggjorde så omfangsrige
sammenlignende undersøgelser indenfor afhandlingens rammer. Retssamarbejde og komparative studier har imidlertid haft stor betydning for familierettens udvikling i de nordiske lande, der har kunnet bygge på de nære relationer ikke kun på geografisk plan, men også med hensyn til kulturel og
samfundsmæssig udvikling og værdigrundlag.25 Et mindre, komparativt studie, begrænset til ægtefælleskifterettens område, var derfor en mulighed.
Dette viste sig imidlertid vanskeligt, således som afhandlingen er bygget op.
En komparativ analyse efter Länderberichtmetoden, hvor der redegøres
samlet for hvert lands retssystem for sig,26 ville være vanskeligt anvendelig,
21

Skifteloven (SKL)
Fællesboskifteloven (FSKL).
23
Jf. Betænkning nr. 1270/1994 om skifte af dødsboer, side 324.
24
Da DSL’s regler udformedes med inspiration i Konkursloven, som i 1977 gennemgik en
lignende modernisering, vil en sammenligning med dødsboskiftelovgivningen endvidere
kunne medføre en overordnet sammenhæng og dermed større enkelhed og overskuelighed
indenfor skifteretten som helhed.
25
Jf. Linda Nielsen, Familieformueretten – skilsmisse og skifte, 1993, side 46, samt Anders
Agell, Nordisk äktenskapsrätt: En jämförande studie av dansk, finsk, isländsk, norsk och
svensk rätt med diskussion av reformbehov och harmoniseringsmöjligheter, 2003.
26
Jf. Ole Lando, Kort indføring i komparativ ret, 2. udgave, 2004, side 188.
22
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idet de danske ægtefælleskifteretlige regler ikke behandles samlet. Afhandlingens opbygning talte således for, at en komparativ analyse foretoges efter
den analytiske metode, hvor systemernes holdning til hvert enkelt problem
sammenlignes.27 Denne fremgangsmåde bibringer en meget indgående
sammenligning i detaljen, men er mindre egnet til at give det overblik over
hele systemets funktion, som for denne afhandling er det mest interessante.
De strukturelle vanskeligheder var – med risiko for en del gentagelser – måske nok til at overkomme, hvis udbyttet af den komparative analyse dermed
kunne bibringe afhandlingen væsentlige perspektiver. Imidlertid er det min
opfattelse, at det indholdsmæssige udbytte for afhandlingen ikke ville stå
mål med disse ulemper, samt med undersøgelsernes omfang og tidsforbrug.
I det følgende redegøres for, hvilke konkrete forhold der har været afgørende for min beslutning om ikke at inddrage sådanne begrænsede komparative
analyser i afhandlingen.

1.4.a. Norsk ret
Den norske ægtefælleskifteret er meget lig den danske, såvel hvad angår den
processuelle behandling som det materielle indhold. Reglerne om skifte af
fælleseje findes i Lov om skifte.28 Denne lov indeholder udelukkende processuelle bestemmelser, idet alle materielle regler i 1991 samledes i Ekteskapsloven.29 Der er i norsk ret, som i dansk, mulighed for at skifte privat
eller offentligt. Der gives ingen regler om det private skifte. Offentligt skifte
foretages ved skifteretten, som er betegnelsen for den sædvanlige herredsog byret, når den forestår skiftebehandlingen, jf. lov om skifte § 1. Reglerne
for det offentlige skifte findes i Lov om skifte, Annen del, 8de kapitel. Offentligt skifte foretages, hvis én af ægtefællerne anmoder derom, jf. Lov om
skifte § 53, nr. 1. Begæring om offentligt skifte kan indgives, når der er givet bevilling til eller afsagt dom om separation eller skilsmisse, jf. Ekteskapslovens § 57, litra a.30 Ifølge Ekteskapslovens § 60 er skæringsdagen
for bodelingen den dag, hvor begæring om separation eller skilsmisse blev
indgivet til fylkesmannen eller til retten – eller den dag, hvor samlivet blev
ophævet, såfremt dette skete først, hvilket anses som den praktiske hovedre27

Jf. Ole Lando, Kort indføring i komparativ ret, 2. udgave, 2004, side 188.
Lov om skifte af 21. februar 1930.
29
Lov nr. 47 af 4. juli 1991 om Ekteskap.
30
Af § 57, litra b-e følger andre tilfælde, hvor begæring kan indgives, men disse finder
sjældent anvendelse i praksis, jf. Peter Lødrup, Familieretten, 4. utg., 2001, side 190.
28
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gel.31 Principperne om særråden32 og særhæften33 gælder også under ægteskabet i norsk ret. Lovens udgangspunkt er ligedeling,34 men med undtagelser i form af forlodsret,35 regler om skævdeling36 og vederlagskrav.37 Det
materielretlige retsgrundlag er således meget lig det danske. Parterne beholder rådigheden over hver deres bodel under skiftet,38 men med mulighed
for, at skifteretten kan fratage en ægtefælle rådigheden, hvis der er grund til
at befrygte, at den pågældende vil unddrage ejendele fra delingen eller på
anden måde vanskeliggøre opfyldelsen af den anden ægtefælles rettigheder,
jf. Lov om skifte § 57 og Ekteskapslovens § 91.39 Skal der under skiftet foretages en vurdering sker dette efter reglerne i Ekteskapslovens § 69 og Lov
om skifte § 125, hvorefter udgangspunktet for værdiansættelsen er aktivets
værdi i handel og vandel.40 Der gives endvidere i Ekteskapslovens § 39 en
særregel om oplysningspligt mellem ægtefællerne om økonomiske forhold.
Reglen er placeret i lovens kapitel om ægtefællernes gensidige underholdspligt, men finder også anvendelse under skiftet.41 I henhold til denne bestemmelse kan en ægtefælle kræve oplysning fra ligningsmyndighederne
om den anden ægtefælles selvangivelse eller ligning, ligesom der kan kræves oplysninger af selskaber, foretagender eller andre institutioner, som dri-

31

Jf. Peter Lødrup, Familieretten, 4. utg., 2001, side 201. På dette punkt adskiller de norske
regler sig væsentligt fra de danske, jf. kapitel 7.2.a.
32
Jf. Ekteskapslovens § 31, samt Peter Lødrup, Familieretten, 4. utg., 2001, side 103 ff.
33
Jf. Ekteskapslovens § 40, samt Peter Lødrup, Familieretten, 4. utg., 2001, side 136 ff. Om
disse begreber jf. endvidere kapitel 3.2.a.
34
Jf. Ekteskapslovens § 58, samt Peter Lødrup, Familieretten, 4. utg., 2001, side 198 ff.
35
Jf. Ekteskapslovens § 61, Peter Lødrup, Familieretten, 4. utg., 2001, side 204 ff.
36
Jf. Ekteskapslovens § 59, Peter Lødrup, Familieretten, 4. utg., 2001, side 220 ff. Reglen
giver som udgangspunkt hver ægtefælle mulighed for at holde midler, som den pågældende
var i besiddelse af ved ægteskabets indgåelse, samt som den pågældende senere har erhvervet ved arv eller gave fra tredjemand, udenfor delingen.
37
Jf. Ekteskapslovens § 63, Peter Lødrup, Familieretten, 4. utg., 2001, side 243 ff.
38
Jf. Lov om skifte § 54, 2. led, samt Peter Lødrup, Familieretten, 4. utg., 2001, side 195 ff.
39
Jf. Peter Lødrup, Familieretten, 4. utg., 2001, side 282 ff.
40
Jf. Peter Lødrup, Familieretten, 4. utg., 2001, side 213 ff. Det følger endvidere af bestemmelse, at værdiansættelsen sker pr. skæringsdagen, når en ægtefælle beholder ejendele,
som vedkommende ejer fuldt ud. I andre tilfælde sker værdiansættelsen pr. udlodningstidspunktet. Denne regulering antages at tilskynde til en hurtig opgørelse, jf. Anders Agell, Nordisk äktenskapsrätt: En jämförande studie av dansk, finsk, isländsk, norsk och svensk rätt
med diskussion av reformbehov och harmoniseringsmöjligheter, 2003, side 269.
41
Jf. Peter Lødrup, Familieretten, 4. utg., 2001, side 76, samt Anders Agell, Nordisk äktenskapsrätt: En jämförande studie av dansk, finsk, isländsk, norsk och svensk rätt med diskussion av reformbehov och harmoniseringsmöjligheter, 2003, side 234 ff.
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ver finansieringsvirksomhed eller forsikringsvirksomhed, og andre som har
midler til forvaltning.
Som hovedregel gennemføres ægtefælleskifterne privat i Norge. I 1990 blev
der indgivet begæring om offentligt skifte i ca. 5 % af de aktuelle skifter.42 I
2002 angives procentdelen at være 1.43 Den primære årsag hertil angives at
være omkostningerne ved et offentligt skifte.44 Parterne skal betale retsafgift45 samt salær til ”bobestyrer”, hvis skifteretten vælger at antage en sådan, jf. Lov om skifte § 16, 2. led. Dertil kommer eventuelt salær til parternes egne advokater.
De materielle norske ægtefælleskifteregler har således en meget stor lighed
med de danske, og de understøttes af stort set ens processuelle systemer.46
Som det fremgår, har det norske system tillige et tilsvarende funktionsproblem som det danske, idet endnu færre skifter offentligt i Norge. En komparativ analyse af det norske skiftesystem ville således ikke kunne bidrage væsentligt til at belyse manglerne i det danske system og dermed heller ikke til
anvise alternative løsningsmuligheder.
42

I ca. 600 tilfælde ud af ca. 12.000 separationer, jf. Peter Lødrup, Familieretten, 4. utg.,
2001, side 195.
43
Jf. Anders Agell, Nordisk äktenskapsrätt: En jämförande studie av dansk, finsk, isländsk,
norsk och svensk rätt med diskussion av reformbehov och harmoniseringsmöjligheter, 2003,
side 233.
44
Jf. Anders Agell, Nordisk äktenskapsrätt: En jämförande studie av dansk, finsk, isländsk,
norsk och svensk rätt med diskussion av reformbehov och harmoniseringsmöjligheter, 2003,
side 233.
45
For behandling af fællesejebo betales i henhold til lov nr. 86 af 17. december 1982 om
rettsgebyr § 16, nr. 1 25 gange retsgebyret, samt eventuelt gebyr efter § 18, 3. led. Det almindelige retsgebyr er i henhold til lovens § 1 pr. 1. januar 2006 860 NOK. Af § 18, 3. led
følger, at halvdelen af gebyret tilbagebetales, hvis sagen forliges eller hæves. Holdes der mere end 3 skiftesamlinger, betales tillige 5 gange retsgebyret for hvert møde ud over det tredje, jf. lovens § 18, 1. led. I praksis indkaldes ægtefællerne til et forberedende møde, før skiftet formelt åbnes – og den store afgift forfalder. For dette indledende møde betales 2 gange
retsgebyr. Under mødet mægles forlig, og parterne vejledes om de regler, der gælder for delingen, og hvordan skiftet kan gennemføres privat, jf. Vera Holmøy og Peter Lødrup, Ekteskapsloven – og enkelte andre lover med kommentarer, 1994, side 541. Der udfoldes altså
også i Norge store bestræbelser på at få sagen forligt eller afsluttet, inden den store afgift udløses.
46
Denne lighed stammer fra den fællesnordiske regulering i begyndelsen af 1900-tallet, som
omfattede familieret og arveret. Den danske og norske ægtefælleskifteret bygger stadig i høj
grad på dette regelgrundlag – dog mindst den norske, idet lovgivningen her reformeredes i et
vist omfang med Ekteskapsloven i 1991.
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1.4.b. Svensk ret
Det processuelle udgangspunkt i svensk ret er meget forskelligt fra det danske – allerede derved at der ikke findes skifteretter.47 Der skelnes endvidere
ikke imellem offentligt og privat skifte. Alle regler om bodeling findes i Äktenskapsbalken.48 Det fremgår af loven, at bodeling efter opløsningen af et
ægteskab skal ske,49 og at der skal oprettes en skriftlig aftale.50 Aftalen kan
på en ægtefælles begæring registreres i det nationale ”äktenskapsregistret”.
Registrering er fakultativ. De fleste skifter klares af ægtefællerne selv, eventuelt med bistand fra advokat.51 Kan ægtefællerne ikke blive enige,52 kan én
af dem rette henvendelse til den almindelige byret ”tingsrätten”, som udmelder en ”bodelningsförrättare”.53 Bodelningsförrättaren er typisk advokat
og skal i henhold til Äktenskapsbalken 17 kap. 7 § betales af parterne. Bodelningsförrättaren skal om nødvendigt sørge for, at der udarbejdes en optegnelse over boet,54 og skal i videst muligt omfang forsøge at forlige parterne.55 Parterne har oplysningspligt, jf. Äktenskapsbalken 17 kap. 5 §, men
förrättaren har ingen egne tvangsmuligheder.56 Kan bodelningsförrättaren
ikke bringe parterne til enighed, træffer han afgørelse i tvister, samt om delingen af boet.57 Bodelningsförrättarens endelige afgørelse i sagen har form
af en ”bodelningshandling”, som ikke bare indeholder en kvantitativ (”andelsbestämning”) og kvalitativ (”lottlägning”) fordeling, men også en begrundelse herfor på samme måde som i en domstolsafgørelse. Bodelnings-

47

Endvidere eksisterer separation ikke i svensk ret, som kun opererer med ”äktenskapsskillnad.” Äktenskapsskillnad kan kun opnås ved dom, ikke ved bevilling, jf. Äktenskapsbalken
5 kap, samt Anders Agell, Nordisk äktenskapsrätt: En jämförande studie av dansk, finsk, isländsk, norsk och svensk rätt med diskussion av reformbehov och harmoniseringsmöjligheter, 2003, side 236.
48
Nr. 230 af 14. maj 1987.
49
Jf. Äktenskapsbalken 9 kap. 1 §.
50
Jf. Äktenskapsbalken 9 kap. 5 §.
51
Jf. Örjan Teleman, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, 2003, side 252, Anders Agell, Äktenskap Samboende Partnerskap, 3. oplag, 2004, side 132 og side 150.
52
På trods af formuleringen af Äktenskapsbalken 17 kap. 1 § kræves ikke uenighed for at
”bodelningsförrättare” kan udmeldes, jf. Örjan Teleman, Bodelning under äktenskap och vid
skilsmässa, 2003, side 273, Lars Tottie, Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m.,
1990, side 536 ff.
53
Jf. Äktenskapsbalken 17 kap. 1 §.
54
Jf. Äktenskapsbalken 17 kap. 5 §.
55
Jf. Örjan Teleman, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, 2003, side 275.
56
Jf. Jf. Äktenskapsbalken 17 kap. 5 §
57
Jf. Äktenskapsbalken 17 kap. 6 §.
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förrättarens afgørelse kan indbringes for tingsrätten ved udtagelse af stævning mod den anden ægtefælle.58 Parterne har – også efter at der er udpeget
bodelningsförrättare – mulighed for at indbringe tvister for domstolene, så
længe bodelningsförrättaren ikke har truffet afgørelse. Indbringes en tvist
for domstolene, må bodelningsförrättaren undlade at tage stilling hertil.59
Udgangspunktet er, at bodelningssag skal indledes, når ægteskabet er opløst. Hver ægtefælle har imidlertid ret til at begære bodeling, medens ægteskabssagen behandles.60 Denne regel er en følge af reglerne om betænkningstid efter indgivelse af skilsmissebegæring i Äktenskapsbalken 5 kap.
1-3 §§.61 Bortfalder skilsmissesagen, efter at parterne har gennemført en bodeling enten selv eller ved hjælp af bodelningsförrättare, beholder hver af
ægtefællerne under det fortsatte ægteskab den ejendom, den pågældende fik
tildelt ved bodelingen. Ejendommen bliver ikke særeje, men den pågældende ægtefælles (nye) bodel. Denne fremgangsmåde er overensstemmende
med, at det i svensk ret, hvis ægtefællerne er enige derom, er muligt at skifte
under ægteskabet.62 Skæringsdag for ægtefælleskiftet er som udgangspunkt
den dag, hvor ægteskabssagen rejstes.63 Også svensk ret går ud fra principperne om særråden og særhæften.64 Udgangspunktet for bodelingen er ligedeling,65 men også her findes regler om skævdeling66 og forlodsret.67 Reglen om vederlagskrav blev i forbindelse med Äktenskapsbalken i 1987 er-

58

Jf. Äktenskapsbalken 17 kap. 8 §, samt Anders Agell, Nordisk äktenskapsrätt: En jämförande studie av dansk, finsk, isländsk, norsk och svensk rätt med diskussion av reformbehov
och harmoniseringsmöjligheter, 2003, side 233.
59
Jf. Äktenskapsbalken 17 kap. 6 §, hvor det i stk. 2 anføres: ”Kan makarne inte komme
överens, skall bodelningsforrättaren pröva sådana tvistige frågor som är av betydelse för bodelningen och inte år föremål för rättergång.” (Min udhævning).
60
Jf. Äktenskapsbalken 9 kap. 4 §.
61
Jf. Lars Tottie, Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m., 1990, side 247 ff., Örjan
Teleman, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, 2003, side 310 ff., samt Anders
Agell, Äktenskap samboende partnerskap, 3. oplag, 2004, side 40 ff.
62
Jf. Äktenskapsbalken 9 kap. 1 §.
63
Jf. Äktenskapsbalken 9 kap. 2 § og 11 kap. 2 §. Ægteskabssagen kan rejses af parterne i
enighed eller ved den ene ægtefælles indgivelse af stævning, jf. Äktenskapsbalken 14 kap. 4
§.
64
Der er ikke i teorien tilsvarende betegnelser, men principperne anvendes, jf. Anders Agell,
Nordisk äktenskapsrätt: En jämförande studie av dansk, finsk, isländsk, norsk och svensk
rätt med diskussion av reformbehov och harmoniseringsmöjligheter, 2003, side 136-137 og
side 149.
65
Jf. Äktenskapsbalken 11 kap. 3 §.
66
Jf. Äktenskapsbalken 12 kap. 1 §.
67
Jf. Äktenskapsbalken 10 kap. 2-3 §§.
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stattet med en kompensationsregel, jf. 11 kap. 4 §.68 Også i svensk ret har
ægtefællerne rådigheden over deres bodele under skiftet,69 ligesom der er
hjemmel til hel eller delvis rådighedsfratagelse, jf. Äktenskapsbalken 9 kap.
8 §, hvis det er nødvendigt for at beskytte den ene ægtefælles ret. Rådighedsfratagelsen kan afværges ved sikkerhedsstillelse.70
Som det er fremgået, har de svenske materielle regler fjernet sig noget fra
det fællesnordiske udgangspunkt. Endvidere er det processuelle systems
indretning meget forskelligt fra det danske retssystems skifteretsordning.
Den overordnede helhed, som de enkelte processuelle regler må ses i forhold til, er således meget forskellig i de to landes retssystemer. En komparativ analyse ville dermed på den enkelte regels plan nok kunne kaste lys over
interessante detaljer og forskelle, men det ville være vanskeligt at anvende
disse forhold i afhandlingens større perspektiv, idet de har deres afsæt i en
helt anden processuel ramme end de danske regler. Bodelningsförrättareordningen har dog været en inspirationskilde til en alternativ tilgang til det
processuelle system, idet antallet af aktører i skiftesagen har stor omkostningsmæssig betydning.71

1.4.c. Empiri
Det var i forvejen kendt, at en undersøgelse af afsluttede skiftesager ved
skifteretterne ville omfatte et relativt lille udsnit af de pågældende års skiftesager, idet hovedparten af ægtefællers fællesboer skiftes privat.72 Endvidere var det min erfaring,73 at oplysningsniveauet i de af skifteretterne behandlede sager i vidt omfang er meget ringe, idet indgivelse af begæring til skifteretten om offentligt skifte oftere har til formål at lægge pres på modparten
68

Om baggrunden herfor, jf. Statens offentliga utredningar (SOU) 1981:85, side 178 ff. og
375 ff., samt Örjan Teleman, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, 2003, side 141
ff.
69
Dette fremgår ikke direkte af en lovbestemmelse, men flere steder forudsætningsvist, jf.
Anders Agell, Nordisk äktenskapsrätt: En jämförande studie av dansk, finsk, isländsk, norsk
och svensk rätt med diskussion av reformbehov och harmoniseringsmöjligheter, 2003, side
291.
70
Jf. Örjan Teleman, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, 2003, side 201 ff.,
Lars Tottie, Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m., 1990, side 267 ff.
71
Jf. nedenfor, kapitel 9.4.
72
Jf. ovenfor, kapitel 1.1.
73
Fra min tidligere ansættelse som dommerfuldmægtig i en skifteret.
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end at få gennemført et offentligt skifte. Dette bekræftedes ved en mindre
empirisk undersøgelse ved to embeder. Der er således ikke er tale om en repræsentativ undersøgelse, men de tilvejebragte data anvendes til illustration
af enkelte konkrete problemstillinger. Beskrivelse af undersøgelsen er vedlagt som bilag 1.

1.5. Terminologi
Afhandlingen omhandler skifte af ægtefællers fællesbo. Udtrykkene ægtefælleskifte, fællesboskifte og bodeling benyttes i afhandlingen synonymt
herfor. Når der i afhandlingen tales om ægtefæller, gælder disse betragtninger ligeledes for deling af registrerede partneres fællesbo, idet registreret
partnerskab medfører samme retsvirkninger for partnerne, som ægteskab for
ægtefæller, (med de undtagelser der anføres i loven), jf. Lov om registreret
partnerskab §§ 3 og 4.
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Afsnit II

Ægtefælleskifteretten
og det civilprocessuelle system

En analyse af, hvorvidt det ægtefælleskifteretlige processuelle system lever
op til de krav, som vi i dag stiller til et sådant systems indretning og funktion, forudsætter, at man først har defineret de krav, som systemet skal leve
op til. Hensigten med dette afsnit er således at definere de krav, som det
processuelle system på ægtefælleskifterettens område bør leve op til. Først
derefter er det muligt at analysere de enkelte regler og konstatere om de er
tilstrækkelige (og/eller nødvendige) for at opfylde de krav, man ønsker at
opfylde – og de hensyn, man ønsker at tilgodese. Det er i denne forbindelse
nødvendigt at overveje, hvilke formål det processuelle system skal opfylde,
og hvilke krav opfyldelsen af disse formål stiller til de enkelte reglers indhold. Den enkelte regel kan ikke betragtes isoleret, men må betragtes som
del af en helhed. Denne helhed kan udmærket bestå af flere elementer, som
skal tilpasses og afvejes over for hinanden – og over for den retlige og samfundsmæssige kontekst, de indgår i.
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Kapitel 2

Civilprocessen

2.1. Indledning
Ægtefælleskifterettens traditionelle placering i det civilprocessuelle system
danner udgangspunktet for fastlæggelsen af den helhed, som de ægtefælleskifteretlige processuelle regler skal indgå i. Ægtefælleskifteretten placeres
traditionelt sammen med dødsboskifte og insolvensbehandling, idet der i
disse sager, som alle behandles i skifteretten, foretages en opgørelse og fordeling af en formuemasse.1 Skifteret er en undergruppe under civilprocessen
i lighed med fogedret og den egentlige civilproces – de civile retssager.2
Ægtefælleskiftet har lighedspunkter såvel med den egentlige civilproces
som med de øvrige skifteretlige discipliner.
Det er ikke givet, at de samme procesregler og den samme vægtning af forskellige hensyn skal finde anvendelse på alle civilprocessens områder. Retsplejeloven3 indeholder reglerne for behandling af civile sager og indeholder
også et kapitel om skiftesager.4 Indtil 1. januar 1997, hvor DSL trådte i
kraft, gjaldt disse regler i alle skiftesager ved siden af SKL’s regler. Ved udformningen af DSL lagde det lovforberedende udvalg vægt på, at samtlige
de regler, der regulerer behandlingen af et dødsbo, samledes i én lov,5 hvilket betød at såvel SKL som RPL’s kapitel 58 blev ophævet for dødsboskifternes vedkommende.6 I forbindelse med gennemgang og revision af reglerne på ægtefælleskifterettens område vil det være nærliggende også at samle
1

Der er mange ligheder og forskelle mellem disse områder, som vil blive behandlet nærmere i det omfang, det findes relevant for afhandlingen.
2
Jf. hertil Bernhard Gomard, Civilprocessen, 5. udg. ved Michael Kistrup, 2000, side 27,
hvor reglerne om civile retssager også betegnes den egentlige civilproces.
3
RPL.
4
Kapitel 58.
5
Således som det skete med hensyn til behandlingen af konkursboer ved gennemførelsen af
Konkursloven af 1977, lov nr. 298 af 8. juni 1977.
6
Jf. Bet. nr. 1270/1994 om skifte af dødsboer, side 293.
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de processuelle regler på dette område. Det er efter min opfattelse naturligt
og nødvendigt at have sådanne særlige regler, når henses til de meget væsensforskellige formål, der varetages f.eks. inden for dødsbobehandlingen
og behandlingen af ægtefælleskifter.7 Ligeledes stiller behandlingen af en
civil sag mellem to professionelle, erhvervsdrivende parter helt andre krav
til sagsbehandlingen end et ægtefælleskifte.8
Når kravene til det ægtefælleskifteretlige system skal defineres, er det således nødvendigt både at have civilprocessens generelle retsplejemæssige
hensyn og de specifikke ægtefælleskifteretlige hensyn for øje. Det er disse
hensyn, der skal afvejes både hver for sig og over for hinanden med henblik
på opstilling af et afbalanceret sæt hensyn, der opfylder nøjagtig de krav,
der må stilles til det processuelle system på det specifikke område.
I dette kapitel behandles vort civilprocessuelle systems generelle retsplejemæssige hensyn.

2.2. Civilprocessens formål
De civilprocessuelle regler er (bl.a.) domstolenes sagsbehandlingsregler på
civilrettens område. Domstolenes opgave er at behandle og afgøre tvister af
retlig karakter samt at forestå en eventuel efterfølgende tvangsfuldbyrdelse.9
Denne formaliserede tvangsudøvelse er i et retssamfund som vort en central
opgave for domstolene. Domstolenes konfliktløsningsfunktion er med til at
opretholde ro og orden i samfundet ved at give parterne en velordnet og
samfundsmæssigt acceptabel måde at løse deres konflikter på.10 En tilfredsstillende løsning af denne opgave forudsætter en høj grad af tillid til domstolene som sådanne og til det system, der bringes i anvendelse, når man
som borger henvender sig til domstolene med henblik på løsning af en kon-

7

Mere herom nedenfor, kapitel 5.3.a.
Mere om de særlige forhold i ægtefælleskifterne, jf. nedenfor kapitel 3.1.
9
Således også Retsplejerådet i Betænkning nr. 1401/2001, Reform af den civile retspleje I,
Instansordningen, byrettens sammensætning og almindelige regler om sagsbehandlingen i
første instans, side 83.
10
Og altså ved at forhindre selvtægt og ”den stærkes ret” i at florere.
8
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kret tvist. Det er kendetegnende for den civile retspleje11 – i modsætning til
strafferetsplejen12 – at retsplejen er frivillig, dvs. at det er frivilligt, om man
vil indbringe sin sag for domstolene. Dermed er tilliden til domstolene og
retssystemet i øvrigt altafgørende for domstolenes mulighed for at udfylde
rollen som samfundets tvistløser.
I vor retstradition har domstolene således en central rolle i forbindelse med
tvistløsning. De civilprocessuelle regler er vort retssystems spilleregler i vid
forstand og omfatter reglerne om domstolenes indretning, domstolenes konkrete sagsbehandling og foretagelse af andre retshandlinger. Baggrunden for
disse spilleregler er altså opretholdelsen af domstolene som samfundets
tvistløsningsorgan. Processens funktion kommer til udtryk både på det generelle og det specielle plan. På det generelle plan har processen en styrende
eller adfærdsregulerende funktion. Det forhold, at civile retstvister indbringes for – og om nødvendigt tvangsfuldbyrdes ved – domstolene medvirker
til, at de materielle regler i vid forstand efterleves – altså ikke blot de i den
aktuelle retstvist relevante materielle regler, men lovgivningen i dens helhed. Processen har sin styrende funktion derved, at der i samfundet er viden
om, at der eksisterer en velfungerende sanktionsmekanisme, og at denne viden vedligeholdes. Derved bidrager processen til, at folk handler i overensstemmelse med lovgivningens formål.13 Der er altså tale om en påvirkning
med henblik på fremtiden – en såkaldt prospektiv proces.14 Det er således af
afgørende betydning for de materielle regler gennemslagskraft – ikke kun i
den konkrete sag, men også generelt – at det processuelle system fungerer
effektivt.
På det specielle plan er det processens formål at lede frem til en afgørelse af
en konkret tvist – dvs. kompensation og konfliktløsning mellem parterne.
Der er her tale om en retrospektiv proces – det drejer sig – lidt abstrakt – om
at finde den kompensation, der modsvarer den påståede retskrænkelse. Pro11

I hvert tilfælde hvad angår de dispositive sager.
Som altovervejende hovedregel.
13
Således Per Henrik Lindblom i ”Processens funktioner – en resa i gränslandet” i Festskrift
til Stig Strömholm, 1997 og Domstolarnas växande samhällsroll og processens förändrade
funktioner – floskler eller fakta?, Svensk Juristtidning, 2004, side 229, samt Retsplejerådet i
betænkning nr. 1401/2001 ”Reform af den civile retspleje I”, som bærer undertitlen ”Instansordningen, byrettens sammensætning og almindelige regler om sagsbehandlingen i første instans”. Jf. endvidere Bengt Lindell, Civilprocessen, 2003, side 82 ff. Processens overordnede samfundsmæssige funktioner er ikke beskrevet i dansk teori.
14
Jf. hertil Per Henrik Lindblom, Domstolarnas växande samhällsroll og processens förändrade funktioner – floskler eller fakta?, Svensk Juristtidning, 2004, side 240.
12
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cessens fokus er således løsningen af den konkrete konflikt. Der kan dog
også være et vist prospektivt element, idet konfliktløsningen kan påvirke
parternes fremtidige indbyrdes forhold,15 hvilket ofte vil være tilfældet på
ægtefælleskifterettens område.
En proces, der er fokuseret på at løse det foreliggende konkrete problem,
kan betjene sig af mange – ikke udelukkende juridiske – virkemidler. Således er fremkomsten og udviklingen af alternative tvistbilæggelsesmetoder
skridt i denne retning. En konsekvens af udgangspunkt i, fokusering på, og
løsning ud fra den enkelte sags specifikke omstændigheder, er, at to sager
med (set med juridiske briller) meget ens faktum, kan falde helt forskelligt
ud.16 En sådan forskel kan af parter og måske særligt af udenforstående opleves som arbitrær og tilfældig, hvilket vil underminere processens generelle
– prospektive – funktion.
Det er ingen naturlov, at processen skal varetage såvel de generelle som de
specielle funktioner, som er skitseret ovenfor, ligesom de overordnede generelle og specielle funktioner kan vægtes forskelligt på forskellige områder.
Der er således i teorien ikke noget til hinder for, at man på ægtefælleskifterettens område valgte at lægge afgørende vægt på procesreglernes specielle
funktion og opbyggede et system, som i videst muligt omfang, og med inddragelse af også ikke-juridiske virkemidler, fokuserede på løsning af parternes konkrete konflikt. Processens generelle, prospektive funktion ville derved blive mindre, men dog ikke elimineret, idet alment kendskab til, at også
ikke-juridiske virkemidler tages i brug for at få sagerne løst, i sig selv kan
have en adfærdsregulerende effekt – dette kendskab vil indgå i vurderingen
af systemets funktion og effektivitet. Indretningen af et samfundsstyret konfliktløsningssystem må uanset indhold antages at påvirke den generelle adfærd – individet forholder sig til den virkelighed, der møder ham. Problemet
ved at fokusere på den specielle funktion, er således ikke, at den fratager
processen sin adfærdsregulerende funktion, men snarere at man ikke opnår
den adfærdsregulerende effekt, man anser for samfundsmæssigt ønskelig.
En domstolsbehandling, der forekommer arbitrær, og hvor resultatet er
uforudsigeligt,17 vil kunne betyde, at en part ikke tør vælge at underkaste sin
tvist en sådan behandling. Domstolene må dog også være i stand til bedst

15

Jf. hertil Per Henrik Lindblom, Domstolarnas växande samhällsroll og processens förändrade funktioner – floskler eller fakta?, Svensk Juristtidning, 2004, side 240-241.
16
Se hertil ”Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta
Kyvsgaard, Justitsministeriets forskningsenhed, marts 2005, side 7.
17
Men jo stadig en autoritativ afgørelse, som kan eksekveres.
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muligt at løse de konkrete problemer, de stilles over for – i modsat fald vil
parterne også fravælge domstolsbehandling.
Konklusionen må herefter være, at det processuelle system må indrettes således, at både den generelle og den specielle funktion varetages. Det overordnede mål med det processuelle system må være, at domstolene skal have
mulighed for forestå løsning af konkrete tvister på en måde, som er egnet til
at opretholde og udbygge den almene tillid til domstolene som tvistløsningsorgan.
Dette udgangspunkt for processen findes også i Retsplejerådets betænkning
”Reform af den civile retspleje I”, som bærer undertitlen ”Instansordningen,
byrettens sammensætning og almindelige regler om sagsbehandlingen i første instans”.18 Her angives den civile retsplejes formål at være at afgøre
retstvister. Det anføres herefter:
”Domstolenes afgørelser af civile retstvister og muligheden for tvangsfuldbyrdelse af disse
afgørelser skal bidrage til at skabe stabilitet og ro i samfundet. Domstolenes afgørelser vil
samtidig kunne have en adfærdsregulerende eller holdningsdannende effekt. Indbringelse af
tvister på et givet retsområde for domstolene medvirker til, at den materielle lovgivning
gennemføres og efterleves.”

Her genfindes således tankegangen om processens adfærdsregulerende
funktion. Retsplejerådet lægger endvidere vægt på, at domstolenes afgørelser skal være velfunderede og materielt korrekte, idet dette er forudsætningen for at opretholde tilliden til domstolene. Det angives at være af afgørende vigtighed for et retssamfund, at domstolene nyder almindelig tillid. Dette
medfører naturligvis tillige nogle krav til sagsbehandlingens grundighed,
samt domstolenes uafhængighed og upartiskhed. Det fremhæves herefter, at
også en rimelig sagsbehandlingstid har selvstændig betydning.
Retsplejerådet viderefører altså tankerne bag processens handlingsstyrende
funktion i nogle mere konkrete krav til sagsbehandlingen. Disse krav afspejler de traditionelle (civil)processuelle grundprincipper, som vor retstradition
bygger på og som altså for en stor dels vedkommende er en konkretisering
af processens adfærdsregulerende funktion.

18

Betænkning nr. 1401/2001, side 83 ff. Betænkningen dannede udgangspunkt for den ændring af RPL, der for en stor dels vedkommende trådte i kraft den 1. januar 2007.
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2.3. De (civil)processuelle grundprincipper
I den juridiske litteratur behandles traditionelt et antal principper, som anses
for processuelle grundprincipper – nogle fælles for straffe- og civilprocessen, andre særegne for civilprocessen.19 Disse grundprincipper vil i det følgende blive behandlet, således at hovedvægten lægges på de grundprincipper, som har direkte betydning for afhandlingen.
Først behandles de grundprincipper, som er fælles for civilprocessen og
straffeprocessen (offentlighed, mundtlighed, umiddelbarhed, bevisbedømmelsens frihed, partsoffentlighed, aktindsigt, kontradiktion og parts- eller ligelighedsprincippet) og derefter de særlige civilprocessuelle grundprincipper (dispositionsprincippet, forhandlingsprincippet og koncentration). Til
slut behandles nogle grundprincipper, som via Den Europæiske Menneskerettighedskonvention20 har betydning for det danske processuelle system.
EMRK bygger på den fælleseuropæiske retstradition og indeholder således
også de processuelle grundprincipper, som findes i dansk ret. For at undgå
gentagelser vil disse dele af EMRK således blive inddraget i gennemgangen
under de enkelte punkter.21

2.3.a. Uafhængighed og upartiskhed
Uafhængighed er et centralt krav til domstolssystemet både i henhold til
Grundloven og EMRK artikel (art.) 6, stk. 1.22 Ifølge Grundlovens § 64 skal
dommere alene rette sig efter loven; de kan kun afsættes ved dom og kan
kun forflyttes mod deres ønske, hvis det sker som led i en ”omordning af
domstolene”.

19

Se således H. Munch-Petersen, Den Danske Retspleje, Første del, side 139 ff., samt Anden del, side 235 ff., Stephan Hurwitz, Tvistemål, 2. udgave, side 100 ff., Bernhard Gomard, Civilprocessen, 5. udgave ved Michael Kistrup, side 28 ff., samt kapitel 25-28.
20
EMRK.
21
Alle disse civilprocessuelle grundprincipper er udformet med udgangspunkt i den egentlige civilproces. Princippernes konkrete anvendelse og relevans på ægtefælleskifterettens område behandles i afsnit III, kapitel 5.
22
Og nævnes jo altså også eksplicit af Retsplejerådet i den overordnede gennemgang af
processens funktion, jf. ovenfor, kapitel 2.3, samt Betænkning nr. 1401/2001, Reform af den
civile retspleje I, Instansordningen, byrettens sammensætning og almindelige regler om
sagsbehandlingen i første instans, side 83.
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§ 64: Dommerne har i deres kald alene at rette sig efter loven. De kan ikke afsættes uden ved
dom, ej heller forflyttes mod deres ønske, uden for de tilfælde, hvor en omordning af domstolene finder sted. Dog kan den dommer, der har fyldt sit 65. år, afskediges, men uden tab
af indtægter indtil det tidspunkt, til hvilket han skulle være afskediget på grund af alder.

Det første led kaldes den ”funktionelle uafhængighed” og antages23 at gælde
alle, der virker som dommere – også konstituerede dommere,24 hvorimod de
to næste led, den ”personlige uafhængighed”, kun gælder for udnævnte
dommere. Henset til omfanget af konstituerede dommeres medvirken i straffesager og civile sager samt til karakteren af disse dommeres daværende ansættelsesmæssige tilknytning til Justitsministeriet konkluderede Højesteret i
UfR 1994.536 H, at det måtte anses som tvivlsomt, om konstitutionsordningen som helhed var forenelig med kravet til en uafhængig og upartisk domstol i EMRK art. 6.25 Højesteret udtalte videre, at en generel afklaring af
spørgsmålet burde ske gennem lovgivning, henset til at der ikke forelå et
sikkert grundlag for at fastslå konventionens rækkevidde, sammenholdt med
at det ville få meget indgribende konsekvenser for domstolsorganisationen,
hvis man anlagde en fortolkning, der væsentligt indskrænkede muligheden
for at anvende konstituerede dommere. Højesterets dom førte til, at Justitsministeriet anmodede Domstolsudvalget om at fremkomme med forslag, der
skulle sikre, at Danmark opfylder kravene i EMRK art. 6, stk. 1.

23

Jf. UfR 1994.536 H, omtales nærmere nedenfor.
I henhold til RPL § 19 stk. 1 kan dommerfuldmægtige ved byretterne, Sø- og Handelsretten og Tinglysningsretten behandle sager, der hører under vedkommende ret, i det omfang
rettens præsident (på Bornholm dommeren) bestemmer det. Ægtefælleskiftesager behandles
typisk af en retsassessor eller dommerfuldmægtig, jf. nedenfor, kapitel 5.2.a.
25
Spørgsmålet om konstitutionsordningens grundlovsmæssighed har været kraftigt debatteret i den juridiske teori, jf. bl.a. Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret, bind 2, 1989, side 8283, Bernhard Gomard, Civilprocessen, 4. udgave, 1994, side 115, som konkluderer, at ”…
Grundloven må antages at indeholde et krav om, at grundstammen i den persongruppe, der
dømmer, skal udgøres af faste dommere.” Endvidere Peter Germer, Statsforfatningsret, 2.
udgave, 1995, side 165-166. Peter Germer kritiserer her, at Højesteret i den omtalte afgørelse (UfR 1994.536 H) udelukkende støtter resultatet på Menneskerettighedskonventionens
art. 6, stk. 1 og ikke på Grundlovens §§ 3 og 64, idet EMRK jo er inkorporeret ved lov og
dermed kan ophæves eller ændres ved lov. Peter Germer gentager kritikken i 3. udgave af
Statsforfatningsret, 2001, side 172-173, men tager i øvrigt ikke stilling til, hvilken betydning
oprettelsen af Domstolsstyrelsen og det forbedrede ansættelsesværn for ikke-udnævnte
dommere har for vurderingen af konstitutionsordningens forhold til Grundloven og EMRK,
jf. nedenfor.
24
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Art. 6, stk. 1: Enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for
en uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov, når der skal træffes afgørelse enten i en strid om hans borgerlige rettigheder og forpligtelser eller angående en mod ham rettet anklage for en forbrydelse. Dommen skal afsiges i et offentligt møde, men pressen og offentligheden kan udelukkes helt eller delvis fra retsforhandlingerne af hensyn til sædeligheden, den offentlige orden eller den nationale sikkerhed i et demokratisk samfund, når det
kræves af hensynet til mindreårige eller til beskyttelse af parternes privatliv, eller under særlige omstændigheder i det efter rettens mening strengt nødvendige omfang, når offentlighed
26
ville skade retfærdighedens interesser.

I 1998 oprettedes som et resultat af Domstolsudvalgets arbejde27 en Domstolsstyrelse, hvorved domstolene fjernedes fra Justitsministeriets ressort,28
og der indførtes endvidere en bedre ansættelsessikkerhed for retsassessorer
og dommerfuldmægtige.29
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i sin praksis vedrørende
uafhængighed og upartiskhed taget udgangspunkt i den angelsaksiske retsgrundsætning ”justice must not only be done, justice must also be seen to be
done”.30 Således vurderes upartiskhed ud fra en subjektiv og en objektiv
test.31 32 Den subjektive test indebærer en vurdering af, om dommerens afgørelse i den konkrete sag har været påvirket af uvedkommende hensyn.
Den objektive test bygger på det ovenfor anførte angelsaksiske princip – også kaldet ”appearance-synspunktet” – og indebærer, at det ikke er tilstrækkeligt, at dommeren efter den subjektive test ikke har været påvirket af
uvedkommende hensyn – det skal også udadtil fremstå således.33 Den Euro26

Art. 6 behandles endvidere nedenfor, kapitel 2.3.f.
Jf. Domstolsudvalgets betænkning nr. 1319/1996.
28
Det fremgår af Lov om Domstolsstyrelsen, § 2, stk. 2, at justitsministeren ikke har instruktionsbeføjelse over for Domstolsstyrelsen, og at styrelsens afgørelser ikke kan påklages
til justitsministeren.
29
Lov nr. 401 af 26. juni 1998 om Domstolsstyrelsen og lov nr. 402 af 26. juni 1998 om
ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og forskellige andre love (Rekruttering af
dommere, dommerfuldmægtiges ansættelsesvilkår, dommeres bierhverv og ændringer som
følge af oprettelse af en domstolsstyrelse). Jf. nærmere nedenfor.
30
Jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer af Peer Lorenzen,
Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen og Jens Vedsted-Hansen, 2. udgave,
2003, side 288.
31
Jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer af Peer Lorenzen,
Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen og Jens Vedsted-Hansen, 2. udgave,
2003, side 289 f.
32
Vurderingen er i dansk ret kvalificeret i reglerne om inhabilitet, som findes i RPL kapitel
5.
33
Jf. f.eks. sag nr. 10486/83, Hauschildt vs. Danmark, præmis 48.
27
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pæiske Menneskerettighedsdomstol har ikke haft lejlighed til at tage stilling
til, hvorvidt besættelse af dommerstillinger med konstituerede dommere er
uforenelig med art. 6, stk. 1, men Kommissionen fandt i 1973,34 at en
svensk landsret, hvor 2 ud af 4 dommere var konstituerede, ikke udgjorde en
krænkelse af art. 6, stk. 1. Kommissionen fremhævede,35 at de konstituerede
dommere yderst sjældent afskedigedes, og at de i givet fald, som andre tjenestemænd, kun kunne afskediges ved dom. Besættelse af dommerstillinger
ved konstitution vil således næppe i sig selv blive anset som en krænkelse af
art. 6, stk. 1,36 men vil blive bedømt efter sit konkrete indhold.
Appearance-synspunktet blev også tillagt afgørende vægt af Højesteret ved
afgørelsen af den tidligere omtalte sag UfR 1994.536 H. Højesteret fandt det
herefter uforeneligt med uafhængighedskravet i art. 6, stk. 1, at den konstituerede dommer samtidig var tjenstgørende i det kontor i Justitsministeriet,
hvorunder bl.a. sager om politi, anklagemyndighed og procesbevillinger
hørte. Højesteret fik i UfR 1995.428 H anledning til at tage stilling til et lignende spørgsmål, idet der her var tale om en konstitueret dommer, der samtidig var tjenstgørende i Justitsministeriets departement, men ikke i politikontoret. Højesteret understregede igen, at en generel afklaring af spørgsmålet om anvendelsen af konstituerede dommere burde ske ved lovgivning.
På dette tidspunkt havde Justitsministeriet anmodet Domstolsudvalget om at
fremkomme med forslag, der skulle sikre, at Danmark opfylder kravene i
EMRK art. 6, stk. 1. Henset hertil, samt til usikkerheden om art. 6, stk. 1’s
rækkevidde fandt Højesteret ikke grundlag for at fastslå, at en konstitueret
dommers samtidige ansættelsesforhold i Justitsministeriets departement i sig
selv udgjorde en krænkelse af art. 6, stk. 1. Spørgsmålet har ikke efter lovændringen i 1998 været forelagt for Højesteret eller Menneskerettighedsdomstolen.
Ved lovændringen i 1998, hvorved domstolene fjernedes fra Justitsministeriets ressort og ansættelsessikkerheden for ikke-udnævnte dommere forbedredes,37 fastholdtes da også konstitutionssystemet. Forbedringen af retsassessorers og dommerfuldmægtiges ansættelsessikkerhed indebar, at de på34

I sag nr. 5258/71, X vs. Sverige.
Jf. præmis 3.
36
Jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer af Peer Lorenzen,
Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen og Jens Vedsted-Hansen, 2. udgave,
2003, side 287.
37
Lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og forskellige andre love. (Rekruttering af dommere, dommerfuldmægtiges ansættelsesvilkår,
dommeres bierhverv og ændringer som følge af oprettelse af en domstolsstyrelse).
35

37

gældende personalegrupper, såvel tjenestemandsansatte som overenskomstansatte, ligesom de udnævnte dommere nyder større beskyttelse i ansættelsen – både hvad angår afskedigelse og forflyttelse – end hvad der følger af
tjenestemandsloven. Det var Domstolsudvalgets opfattelse, at denne ændring antagelig bragte den danske ordning i overensstemmelse med de krav,
der stilles i henhold til EMRK art. 6, stk. 1.38 Udvalget var dog af den opfattelse, at de hensyn, der ligger bag Grundlovens §§ 3 og 64, i høj grad talte
for, at flere sager afgøres af udnævnte dommere, end tilfældet var på det pågældende tidspunkt. Udvalget overvejede, om domsmyndighed – eventuelt
bortset fra en kort ”prøveperiode” – udelukkende skulle udøves af udnævnte
dommere. Man fandt imidlertid, at konstitutionssystemet også indebærer
nogle væsentlige fordele, som ville kunne fastholdes, hvis det ansættelsesmæssige værn i øvrigt udgør den nødvendige garanti for uafhængighed og
upartiskhed. Konstitutionssystemets fordele er primært dets uddannelsesmæssige funktion, samt muligheden for bedømmelse af de yngre juristers
kvalifikationer. Af betydning er endvidere muligheden – om end den er begrænset – for mere fleksibel udnyttelse af ressourcerne,39 samt det totale
ressourceforbrug – det ville betyde en markant forøgelse af lønningsudgifterne, såfremt alle sager skulle varetages af udnævnte dommere. På tidspunktet for udvalgets betænkning40 angives der at have været 171 dommerfuldmægtigstillinger, 125 retsassessorstillinger, 5 justitssekretærer og 200
udnævnte byretsdommere.41 Pr. september 2005 var tallene:42 155,1 dommerfuldmægtigstillinger,43 122 retsassessorer, 5 justitssekretærer og 210
udnævnte byretsdommere.44 Det kan således konstateres, at der faktisk er
blevet flere udnævnte dommere, færre retsassessorer og især færre dommerfuldmægtige. Ændringen forekommer dog temmelig beskeden, særligt når
henses til, at Domstolsudvalgets anbefaling om, at flere sager burde behandles af udnævnte dommere, skal ses på baggrund af, at anvendelsen af ikkeudnævnte dommere ved byretterne efter Udvalgets opfattelse45 burde be38

Jf. Domstolsudvalgets betænkning nr. 1319/1996, side 44 og 306.
Især ved muligheden for at fastsætte ændret tjenestested.
40
Betænkningen er dateret 19. juni 1996.
41
Jf. side 305.
42
Tallene er venligst oplyst af Domstolsstyrelsens personaleafdeling. Pr. november 2006
var tallene for byretsdommere de samme og der var 121 retsassessorer, samt 5 justitssekretærer. Det var imidlertid pga. Domstolsreformen ikke muligt at foretage en optælling af
dommerfuldmægtigstillinger på dette tidspunkt, hvorfor tallene fra september 2005 er anvendt.
43
Det skæve tal opstår som følge af deltidsansættelser.
44
Hertil kommer 3 dommere, udnævnt i Grønland og på Færøerne.
45
Jf. Betænkning 1319/1996, side 307.
39
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grænses til de tilfælde, hvor uddannelsesmæssige hensyn og hensynet til en
hensigtsmæssig ressourceudnyttelse taler for, at retsarbejdet varetages af ikke-udnævnte dommere.46 Domstolsudvalget giver ikke noget svar på, hvilken fordeling mellem udnævnte og ikke-udnævnte dommere dette ville implicere, idet det ville forudsætte en gennemgang af de enkelte embeder, som
udvalget ikke havde mulighed for at gennemføre. Ovenfor, i note 26 nævntes Bernhard Gomards konklusion om, at ”grundstammen” skal udgøres af
udnævnte dommere.47 Denne angivelse giver heller intet svar på, hvorledes
fordelingen efter Gomards opfattelse bør være, for at kravet i Grundlovens §
64 er overholdt. Som djævlens advokat kan man måske spørge, hvorfor udnævnte dommere i højere grad skal varetage disse funktioner, hvis man i øvrigt lægger til grund, at ansættelsesværnet udgør den fornødne garanti for
uafhængighed og upartiskhed?48 Svaret må efter min opfattelse være, at
46

Denne konklusion omtales endvidere i bemærkningerne til L 168, Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og Domstolsreform), fremsat den 1.
marts 2006, pkt. 2.2.1.8, side 113 f.: ”[...]Domstolsudvalget anbefalede i betænkning nr.
1319/1996 side 305-308, at anvendelse af ikke-udnævnte dommere ved byretterne begrænses til tilfælde, hvor uddannelsesmæssige hensyn og hensyn til en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse taler for, at retsarbejdet varetages af ikke-udnævnte dommere. Med udgangspunkt i de økonomiske rammer, der foreslås for domstolsreformen, indebærer lovforslaget,
at antallet af byretsdommere forøges fra 210 i dag til 227, når reformen er fuldt ud gennemført, hvortil kommer 1 yderligere dommer ved den foreslåede Tinglysningsret. Denne forøgelse af antallet af byretsdommere er begrundet i forslagene vedrørende en ændret instansordning, mulighed for behandling med flere juridiske dommere i byretten samt en ændret
nævningeordning, og der lægges som nævnt ikke ved lovforslaget op til at ændre fordelingen af retsarbejdet mellem de udnævnte dommere og de øvrige jurister ved domstolene.
[...]” Ifølge den vedtagne ændring af retsplejeloven udnævnes imidlertid ved byretterne i alt
227 dommere, hvortil kommer 25 dommere, der placeres ved byretterne efter Domstolsstyrelsens bestemmelse. I bemærkningerne til ændringsforslaget anføres, at: ”[…] Justitsministeriet løbende [vil] følge udviklingen med henblik på at vurdere, hvorvidt de yderligere 25
dommerstillinger er tilstrækkelige bl.a. under hensyn til Domstolsudvalgets anbefalinger i
betænkning nr. 1319/1996, hvor det anføres, at principielle synspunkter taler for, at anvendelse af ikke-udnævnte dommere ved byretterne i højere grad end i dag begrænses til tilfælde, hvor uddannelsesmæssige hensyn og hensyn til en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse
taler for, at retsarbejdet varetages af ikke-udnævnte dommere. Med den foreslåede tilførsel
af dommerstillinger vil andelen af retssager, der varetages af udnævnte dommere, blive hævet fra de ca. 60 procent på landsplan, som er forudsat i lovforslaget, til omkring 75 procent.”
47
Denne konklusion gentages i 5. udgave af Civilprocessen, 2000. Værket indeholder også
en gennemgang af de i 1998 gennemførte ændringer mht. Domstolsstyrelse og ansættelsesværn.
48
Henrik Zahle anfører i 3. udgave af Statsforfatningsret, 2001, side 101-103, der i øvrigt
indeholder en indgående beskrivelse af lovændringen i 1998, at ændringen har betydet, at
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grundlovens § 64 definerer kravene til dommeres uafhængighed. Denne
uafhængighed nyder udnævnte dommere. På grund af de fordele, konstitutionssystemet indebærer af uddannelsesmæssig og ressourceudnyttelsesmæssig karakter, accepterer man en lidt forringet beskyttelse imod afskedigelse
og forflyttelse.49 Henset til at der er tale om en fravigelse af kravene i
grundlovens § 64, må omfanget af anvendelsen af retsassessorer og dommerfuldmægtige begrænses mest muligt – og i hvert tilfælde til det, der er
nødvendigt for at opnå de tilsigtede fordele.50 51
Samlende kan anføres, at særligt to forhold har betydning for vurderingen af
det danske konstitutionssystems overholdelse af henholdsvis EMRK og
Grundloven. De to forhold er de ikke-udnævnte dommeres ansættelsesværn
og omfanget af anvendelsen af ikke-udnævnte dommere. Som anført ovenfor kan det af den sparsomme praksis fra Menneskerettighedskommissionen
og -domstolen formentlig udledes, at der i dette regi vil blive foretaget en
konkret vurdering i den enkelte sag. Henset til det forbedrede ansættelsesværn; til at retsassessorer og dommerfuldmægtige er ansat udelukkende ved
domstolene; til at de ansættes af Domstolsstyrelsen, som er en selvstændig
enhed;52 og til den yderst restriktive praksis for uansøgt forflyttelse og af-

kravet i grundlovens § 64 om uafhængige ”dommere” må forstås som et krav om uafhængighed for de personer, der er ansat til som hovedstilling at varetage funktioner, der omfatter
dømmende magt, og dermed altså også dommerfuldmægtige og retsassessorer. Zahle anfører herefter, at forbudet mod forflyttelse ikke har betydning for dommerfuldmægtige, da de
ansættes uden tilknytning til en bestemt domstol. Zahle tager ikke herved stilling til, hvilken
betydning dette forhold har for vurderingen af retsassessorers og dommerfuldmægtiges uafhængighed.
49
En ændring af Grundloven ville dermed være på sin plads.
50
Og måske tillige et hensyn af personalemæssig karakter. Det nuværende system giver også mulighed for, at fuldmægtige eller retsassessorer, som af den eller anden grund ikke ønsker at gøre karriere som dommer, men som er kompetente, kan rummes i systemet. Det
samme vil være tilfældet for fuldmægtige og retsassessorer, som er kompetente på det underordnede niveau, men som ikke besidder de nødvendige (f.eks. administrative) evner til at
varetage en dommerstilling. En sådan mulighed for karriere indenfor domstolene, som ikke
nødvendigvis skal ende med en dommerstilling, bør kunne bevares indenfor konstitutionssystemet.
51
At den altovervejende del af retternes judicielle funktioner i foged- og skifteret varetages
af ikke-udnævnte dommere, viser med al ønskelig tydelighed, at anvendelsen af ikkeudnævnte dommere ligger ud over denne grænse.
52
Det fremgår af Lov om Domstolsstyrelsen, § 2, stk. 2, at justitsministeren ikke har instruktionsbeføjelse over for Domstolsstyrelsen, og at styrelsens afgørelser ikke kan påklages
til justitsministeren.
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skedigelse, 53 må den nuværende ordning antages at være forenelig med art.
6, stk. 1.54 For så vidt angår Grundlovens § 64, er det af Domstolsudvalget
og i teorien55 anført og også ovenfor konkluderet, at en større andel af sagerne bør afgøres af udnævnte dommere. Selv om der er sket en udvikling i
retning af flere udnævnte dommere og færre retsassessorer og dommerfuldmægtige, er denne udvikling efter min opfattelse ikke markant nok til at
antage, at Domstolsudvalgets anbefaling56 er ført ud i livet.57 Der er stadig
færre udnævnte end ikke-udnævnte dommere til at varetage byretternes judicielle funktioner.58 Det må således konkluderes, at kravet om domstolenes
uafhængighed ikke kan antages at være tilstrækkeligt sikret ved den i 1998
gennemførte ændring af organisation og ansættelsesværn for dommerfuldmægtige og retsassessorer. En tilstrækkelig sikring forudsætter i hvert tilfælde, at en væsentlig større del af domstolenes judicielle funktioner – også
i skifteretterne – varetages af udnævnte dommere.

2.3.b. Offentlighed, mundtlighed og umiddelbarhed
Det følger af grundlovens § 65, stk. 1, at offentlighed og mundtlighed skal
gennemføres i retsplejen i videst muligt omfang.
§ 65, stk. 1: I retsplejen gennemføres offentlighed og mundlighed i videst muligt omfang.
53

Uansøgt afsked skal og uansøgt forflyttelse kan indbringes for Den Særlige Klageret, jf.
RPL § 54 a.
54
Antallet af ikke-udnævnte dommere, der medvirker i landsretssager, behandles også af
Domstolsudvalget. Udvalget anbefaler, at der altid medvirker mindst 2 udnævnte dommere,
samt at der gives mulighed for, at landsretten i række sager, f.eks. sager af principiel karakter eller af særlig politisk interesse, beklædes af 3 udnævnte dommere, jf. side 312.
55
Særligt Bernhard Gomard, jf. ovenfor.
56
Om at anvendelsen af ikke-udnævnte dommere begrænses til de tilfælde, hvor uddannelsesmæssige hensyn og hensynet til en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse taler for, at retsarbejdet varetages af ikke-udnævnte dommere, jf. ovenfor.
57
Det fremgik af Justitsministeriets bemærkninger i forbindelse med Domstolsreformen, citeret i note 46, at Domstolsreformen betyder, at andelen af retssager, der varetages af udnævnte dommere, hæves fra ca. 60 procent til omkring 75 procent på landsplan.
58
Den antalsmæssige fordeling mellem dommere, retsassessorer og dommerfuldmægtige
giver ikke nødvendigvis et retvisende billede af, hvem der faktisk forestår rettens judicielle
funktioner. En opgørelse af antallet af retsdage giver dog i højere grad et fortegnet billede,
da en sådan opgørelse traditionelt kun omfatter straffesager og de egentlige civile sager og
altså ikke varetagelsen af de judicielle funktioner i skiftesager og fogedsager, som i altovervejende grad varetages af retsassessorer og dommerfuldmægtige.
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Dette er sket ved bestemmelserne i RPL § 28 a (offentlighed) og § 148
(mundtlighed).
§ 28 a: Retsmøder er offentlige, medmindre andet er bestemt ved lov eller i medfør af lov.
Stk. 2. Retsmøder, hvori der afsiges dom, er altid offentlige.

Retsplejerådet anfører i sin betænkning,59 at offentlighedsprincippet har to
formål. For det første at sikre at ingen udsættes for hemmelig retspleje, og
for det andet at styrke offentlighedens viden om og tillid til retsvæsenet.60
Disse to hovedformål med offentlighedskravet fremhæves også i Menneskerettighedsdomstolens praksis61 – offentlighedskravet findes også i EMRK
art. 6, stk. 1. Domstolen anser ikke offentlighed som mål i sig selv, men
som redskab til at opnå målet med art. 6 ”fair trial” – retfærdig rettergang.
Menneskerettighedsdomstolen har i sin praksis føjet endnu et hensyn til de
tidligere nævnte to hovedmål (at sikre mod hemmelig retspleje og at styrke
offentlighedens tillid til retsvæsenet). Det anføres nemlig, at offentlighed
gør retsplejen gennemskuelig (transparent) og dermed bidrager til art. 6,
stk.1’s formål – en retfærdig rettergang, der – med Menneskerettighedsdomstolens ord – er et grundlæggende princip i et demokratisk samfund.
Historisk har det haft stor betydning at sikre mod hemmelig rettergang og
den dermed forbundne risiko for varetagelsen af usaglige hensyn. Hemmelighed er altid egnet grobund for mytedannelser62 – eksempelvis om forskelsbehandling pga. politisk eller samfundsmæssig status. Dette afspejles
også i Menneskerettighedsdomstolens praksis. Domstolen bygger også ved
fortolkningen af dette aspekt af konventionens art. 6, stk. 1 på den tidligere
nævnte angelsaksiske retsgrundsætning: ”Justice must not only be done,

59

Betænkning nr. 1401/2001, Reform af den civile retspleje I: Instansordningen, byrettens
sammensætning og almindelige regler om sagsbehandlingen i første instans, side 85.
60
Dette sidste formål findes også hos Gomard, Civilprocessen, 5. udgave ved Michael Kistrup, 2000, side 28, som endvidere mener, at den offentlige debat kan motivere domstolene
til at ændre en praksis eller lovgivningsmagten til at ændre en lovgivning, hvis det viser sig,
at retstilstanden ikke er i overensstemmelse med den almindelige retsbevidsthed. Jf. endvidere Jonas Bering Liisberg og Marcus Rubin, Offentlighed i retsplejen, 1995, side 18 ff.
61
Jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer af Peer Lorenzen,
Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen og Jens Vedsted-Hansen, 2. udgave,
2003, side 256 f.
62
Eller naturligvis det, der er værre – reel forskelsbehandling. Se endvidere nedenfor vedrørende Menneskerettighedsdomstolens praksis.
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justice must also be seen to be done”.63 Som ovenfor nævnt anvendes begrebet særligt i forbindelse med konkretisering af kravet til en upartisk
domstol,64 men har også sin plads i forbindelse med offentlighedsprincippet.
Selv om en hemmelig retspleje ikke nødvendigvis er ensbetydende med varetagelsen af usaglige hensyn, er den dog egnet til at rejse begrundet tvivl
herom. Begrebet har dermed også sammenhæng med det tidligere nævnte
andet hovedformål med offentlighedsprincippet, nemlig at styrke tilliden til
domstolene. Dette formål har fortsat stor betydning for retssystemets funktion.65 Det er af fundamental betydning for retssystemets funktion i et retssamfund, at domstolene og domstolenes tvistløsningsfunktion nyder almen
tillid. Et led heri er også offentlighedsprincippets store psykologiske betydning for den enkelte part – at man har mulighed for at være med og udtale
sig. Offentlighedsprincippet er således også nu et vigtigt grundprincip, der
medvirker til at styrke og opretholde tilliden til domstolssystemet.66
Det fremgår som ovenfor nævnt af RPL § 148, at retssager forhandles
mundtligt.
§ 148: Retssager forhandles mundtlig. Skrift anvendes kun i det omfang, i hvilket loven særlig bestemmer det.
Stk. 2. Ved den mundtlige forhandling benyttes frit foredrag.
Stk. 3. Når oplæsning skal finde sted, bestemmer rettens formand, ved hvem den skal foregå,
for så vidt andet ikke i loven er foreskrevet.

Mundtlighed skal bidrage til en hurtig sagsbehandling – opklarende
spørgsmål klares hurtigst og nemmest ved samtale. Mundtlighed har sin
største betydning i forbindelse med kravet om umiddelbarhed. Princippet
om umiddelbarhed indebærer, at bevisførelse og procedure skal foregå direkte for den eller de personer, der skal træffe afgørelse i sagen. Herved sikres, at retten får det bedst mulige grundlag for afgørelsen – og disse principper skulle dermed også tilgodese hensynet til, at der træffes materielt rigtige

63

Jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer af Peer Lorenzen,
Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen og Jens Vedsted-Hansen, 2. udgave,
2003, side 288 ff., samt f.eks. sag nr. 10486/83 Hauschildt vs. Danmark, præmis 48.
64
Jf. ovenfor, kapitel 2.3.a.
65
Således også Retsplejerådet i betænkning nr. 1401/2001, Reform af den civile retspleje I:
instansordningen, byrettens sammensætning og almindelige regler om sagsbehandlingen i
første instans, side 83 ff.
66
Offentlighedsprincippet gælder ikke undtagelsesfrit. Undtagelserne behandles, i det omfang det er relevant for afhandlingen nedenfor, kapitel 5.2.b.

43

afgørelser.67 68 I sammenhæng med offentlighedsprincippet er mundtlighedsprincippet og umiddelbarhedsprincippet garanter for den gennemskuelighed eller transparens, som er et meget vigtigt led i opretholdelsen og
styrkelsen af den almene tillid til domstolene.

2.3.c. Bevisbedømmelsens frihed, kontradiktion, aktindsigt mm.
Princippet om bevisbedømmelsens frihed, som er fastslået ved RPL § 344,
stk. 1, betyder, at bevisvurderingen er overladt til domstolens skøn og altså
ikke er bundet af lovregler.69 70
§ 344, stk. 1: På grundlag af det, der er passeret under forhandlingerne og bevisførelsen, afgør retten, hvilke faktiske omstændigheder der skal lægges til grund for sagens pådømmelse.

Principperne om kontradiktion og aktindsigt indebærer, at parterne i en sag,
har ret til at gøre sig bekendt med og kommentere alt materiale (mundtligt
eller skriftligt), der indgår i grundlaget for afgørelsen. Principperne indgår
tillige i EMRK art. 6 i forbindelse med ligelighedsprincippet ”equality of
arms”,71 idet dette ligelighedsprincip bl.a. indebærer, at parterne skal have
samme adgang til aktindsigt og kontradiktion. Disse to principper har dog
også en videre betydning end ligelighedsprincippet. Således er det i Menneskerettighedsdomstolens praksis72 slået fast, at der forelå en krænkelse af
art. 6, hvor et ankenævns afgørelse om sygedagpenge blev truffet på baggrund af to lægeerklæringer afgivet af ankenævnets lægesagkyndige. Klageren havde haft lejlighed til at udtale sig over for lægerne, men ikke over for
67

Heller ikke umiddelbarhedsprincippet er uden undtagelser, men disse vil kun blive omtalt
i det omfang, det er relevant for afhandlingen.
68
Mundtlighed og umiddelbarhed diskuteres også indgående af Retsplejerådet i bet. nr.
1401/2001, side 304 ff., idet behandlingen af balancen mellem mundtlig og skriftlig behandling af en retssag i 1. instans, bl.a. førte til reglen om, at sagen kan afgøres uden mundtlig
hovedforhandling i RPL § 366, og adgangen til, at der med rettens tilladelse kan indhentes
en skriftlig erklæring fra en part eller fra en person, der ville kunne afhøres som vidne under
sagen, jf. RPL § 297.
69
Indtil retsplejeloven af 1916 hvilede bevisbedømmelsen på lovregler, jf. hertil Henrik
Zahle i UfR 1978.B.375.
70
Princippet gælder også i ægtefælleskiftesager, jf. kapitel 5.2.c.
71
Jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer af Peer Lorenzen,
Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen og Jens Vedsted-Hansen, 2. udgave,
2003, side 229 ff.
72
Jf. Sag nr. 8562/79, Feldbrugge vs. Holland.
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ankenævnet – hverken vedrørende erklæringerne eller sagen i øvrigt. Ligelighedsprincippet var ikke tilsidesat, idet modparten heller ikke var blevet
hørt, men der forelå altså en krænkelse af art. 6’s krav til kontradiktion. Stephan Hurwitz73 skelner mellem parts- og lighedsprincippet74 (som han også
betegner reel lighed) og principperne om partsoffentlighed og kontradiktorisk forhandling (formel lighed). Det førstnævnte princip defineres som:
”[…] det princip, at processen føres mellem to ligeberettigede parter, udrustet med de samme procesbeføjelser.”

Og de to sidstnævnte principper defineres således:
”[…] grundsætningerne om, at parterne har ret til at være til stede i alle retsmøder og blive
bekendt med alt, hvad der fremkommer i sagen, samt til at tage til genmæle mod, hvad der
fra den anden side anføres.”

Indholdet af det første princip ligger tæt op ad EMRK’s ”equality of arms”,
medens det sidste næsten svarer til den indledningsvis anførte definition af
principperne om aktindsigt og kontradiktion. Den indledningsvis anførte definition omfatter imidlertid alt det materiale, der indgår i grundlaget for afgørelsen, og ikke blot det, der tilvejebringes af den anden part. I dispositive
sager vil disse som følge af forhandlingsprincippet75 være sammenfaldende.
Parternes ret til aktindsigt og kontradiktion må under alle omstændigheder
som udgangspunkt76 omfatte alt materiale, der har betydning for afgørelsen
af sagen.

73

Tvistemål, 2. udgave, 1965, side 100.
Dette princip kaldes hos Gomard, ligesom i omtalen af EMRK’s ”equality of arms”, ”ligelighedsprincippet”, jf. Civilprocessen, 5. udgave, 2000, side 30. Den af Gomard anvendte
terminologi anvendes også her, idet ”lighed” nu er et mere generelt anvendt begreb.
75
Jf. nærmere om forhandlingsprincippet nedenfor kap. 2.3.d. Retten kan i medfør af RPL §
339, stk. 3 opfordre en part til at fremlægge dokumenter (eller på anden måde føre bevis).
En lignende regel findes i RPL § 450 vedrørende ægteskabssager. Ægteskabssagerne kan
ikke henregnes under dispositive eller indispositive sager, men må siges at være en mellemting, jf. hertil Kommenteret Retsplejelov, bind I, 7. udgave, 2004, side 802 ff.
76
Heller ikke dette princip er uden undtagelse. Som eksempel kan nævnes, at dommerens
samtale med barnet i en forældremyndighedssag, jf. Forældremyndighedslovens § 29 b i
praksis ofte holdes mellem dommeren og barnet, jf. RPL § 450 a, samt hertil Svend Danielsen, Skilsmissesagen, 1989, side 405.
74
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2.3.d. Dispositionsmaximen og forhandlingsmaximen
Som ovenfor nævnt er dispositionsprincippet, forhandlingsprincippet og
princippet om koncentration særegne for civilprocessen.77 Dispositionsprincippet og forhandlingsprincippet udspringer af, at parterne i en civil sag bevarer den materielle råderet over sagens genstand og altså kan indgå aftaler
om denne samt til en vis grad om sagens form, som skal respekteres af retten. Dispositionsprincippet vedrører parternes ret til ved aftale at disponere
over sagsgenstanden samt i et vist omfang indgå aftaler om procesførelsen,
f.eks. værnetingsaftaler.78 79 Forhandlingsprincippet betyder, at retten skal
træffe afgørelse i sagen på baggrund af det af parterne fremførte. Retten har
hverken ret eller pligt til på egen hånd at inddrage eller tilvejebringe yderligere materiale. Dette betyder ikke, at hensynet til at nå den materielt rigtige
afgørelse er uden vægt inden for civilprocessen, men er begrundet i parternes materielle råderet, og særligt i at parterne kan have interesse (økonomisk eller anden) i at begrænse procesførelsen. Hertil kommer, at det kontradiktoriske princip i en sådan partsproces ofte vil være den bedste garant
for, at sandheden kommer frem.80 81 Hensynet til at nå den materielt rigtige
afgørelse – og dermed til at undgå det utilfredsstillende resultat, at dommeren tvinges til afsige en forkert dom – betyder dog, at der gives visse undtagelser til forhandlingsprincippet. Den væsentligste undtagelse er rettens materielle procesledelse, jf. især RPL § 339.82 Denne bestemmelse giver retten
hjemmel til at stille spørgsmål til en part med henblik på opklaring af uklarheder eller ufuldstændigheder i dennes påstande, anbringender eller udtalelser om sagen i øvrigt.83 Reglen giver endvidere retten mulighed for at opfordre en part til at tilkendegive sin stillingtagen til faktiske eller retlige
spørgsmål af betydning for sagen samt til at fremlægge dokumenter eller på
77

En historisk gennemgang af dispositionsmaximen og forhandlingsmaximen i dansk ret
findes hos Finn Taksøe-Jensen, Materiel procesledelse i borgerlige sager, 1976, side 98-104,
samt side 377-382. Værket indeholder også en gennemgang af tysk, østrigsk og svensk ret.
78
Efter omstændighederne kan der endvidere indgås aftale om fravigelse af præceptive processuelle regler, hvor intet væsentligt hensyn til det offentlige eller til tredjemand taler derimod og aftalen ikke stiller den ene part væsentligt ringere end lovens almindelige regel, jf.
hertil Bernhard Gomard, Civilprocessen, 5. udgave, 2000, side 471.
79
Værnetingsbestemmelsen for ægtefælleskifter i FSKL § 64 a giver ikke som udgangspunkt mulighed for indgåelse af værnetingsaftale, jf. herom kapitel 7.2.b.
80
Jf. hertil Bernhard Gomard, Civilprocessen, 5. udgave, 2000, side 31, samt side 437 ff.
81
Dispositionsprincippet og forhandlingsprincippet har begrænset betydning i de indispositive sager, hvor hensynet til en materielt rigtig afgørelse vægtes højt.
82
Jf. herom Finn Taksøe-Jensen, Materiel procesledelse, 1976, side 431 ff.
83
Jf. RPL § 339, stk. 1.
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anden måde føre bevis. 84 Herved kan retten komme til at henlede partens
opmærksomhed på et anbringende el.lign., som vedkommende havde overset. Dommerens indgriben i sådanne tilfælde vil kunne hindre en anke som
følge af, at parten senere (men for sent i forhold til første instans behandlingen) bliver opmærksom på det pågældende forhold, hvilket må siges at være
i begge parters interesse.85 Reglerne har endvidere betydning for rettens mulighed for at tilrettelægge sagen.86 Sluttelig skal nævnes, at der i byretssager
påhviler retten en pligt til at vejlede selvmødere.87 88

2.3.e. Koncentration
Princippet om koncentration betyder, at parterne skal fremkomme med deres påstande, anbringender og beviser på et tidligt tidspunkt af sagen og
hænger sammen med reglerne om nova og præklusion.89 Formålet med reglerne er at fremskynde sagens behandling og dermed spare tid og penge for
parterne og for samfundet. Reglerne bidrager således til at sikre, at sagerne
afgøres indenfor en rimelig tid.90 Princippet om koncentration spiller endvidere sammen med kontradiktion, idet en parts ret til kontradiktion i realiteten kunne blive illusorisk, såfremt modparten havde mulighed for frit at
komme med nova på et sent tidspunkt i sagsforløbet.91 At præklusionsreglerne alligevel ikke er undtagelsesfri, hænger sammen med hensynet til
at nå det materielt rigtige resultat. Som ovenfor nævnt har ingen af parterne
84

Jf. RPL § 339, stk. 2 og stk. 3.
Dommerens indgriben må foretages på en sådan måde, at der ikke bliver tvivl om hans
upartiskhed.
86
Reglerne om materiel procesledelse gennemgås af Retsplejerådet i bet. 1401/2001, side
307 ff. Rådet foreslår ikke her ændringer i de gældende regler, men angiver at ville vende
tilbage til de rejste spørgsmål i en senere betænkning. En sådan betænkning foreligger endnu
ikke.
87
Jf. RPL § 339, stk. 4. Endvidere skal domstolene vejlede selvmødere i forbindelse med de
pr. 1. januar 2007 indførte regler om blanketter til stævning og svarskrift, jf. RPL § 348, stk.
5 og § 351, stk. 6.
88
Der gives adskillige andre regler, som er udtryk for rettens materielle procesledelse, f.eks.
RPL § 341, hvorefter retten kan afskære unødig bevisførelse, samt diverse særlige regler i
ægteskabssager og faderskabssager. Disse undtagelser til forhandlingsmaximen vil ikke blive omtalt nærmere.
89
Jf. hertil Bernhard Gomard, Civilprocessen, 5. udgave, 2000, side 243 ff.
90
Men modvirker hensynet til materielt korrekte afgørelser, jf. ovenfor.
91
Medmindre man var villig til at tillade de nødvendige udsættelser af domsforhandlingen,
hvilket ville betyde unødigt ressourcespild og mulighed for at trække sagen i langdrag.
85
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glæde af, at nova pr. definition afvises, hvis dette f.eks. medfører en anke,
som kunne have været undgået. Under sagsforberedelsen er der fri adgang
til at fremkomme med nova.92 I tiden efter forberedelsens afslutning og indtil sagens afgørelse bliver det mere og mere vanskeligt at få tilladelse til at
fremkomme med nova. Hensynet til en materielt rigtig afgørelse og at undgå
en unødig ankesag må afvejes over for hensynet til en afgørelse inden for
rimelig tid, samt modpartens ret til kontradiktion. I denne afvejning lægges
vægt på baggrunden for den sene fremkomst, modpartens mulighed for at
varetage sine interesser, samt hvilke konsekvenser det vil have for den pågældende part, hvis nova ikke tillades fremført.93 94

2.3.f. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Som det er fremgået af de forudgående afsnit er flere af de civilprocessuelle
grundprincipper sammenfaldende med de krav, der stilles til medlemsstaternes sagsbehandlingsregler i EMRK art. 6, stk. 1.95 Art. 6, stk. 1 indeholder
herudover nogle krav til sagsbehandlingen, som ikke genfindes som lovfæstede regler (men måske nok som generelle principper) i dansk civilproces.96
Art. 6, stk. 1: Enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for
en uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov, når der skal træffes afgørelse enten i en strid om hans borgerlige rettigheder og forpligtelser eller angående en mod ham rettet anklage for en forbrydelse. Dommen skal afsiges i et offentligt møde, men pressen og offentligheden kan udelukkes helt eller delvis fra retsforhandlingerne af hensyn til sædeligheden, den offentlige orden eller den nationale sikkerhed i et demokratisk samfund, når det
kræves af hensynet til mindreårige eller til beskyttelse af parternes privatliv, eller under særlige omstændigheder i det efter rettens mening strengt nødvendige omfang, når offentlighed
ville skade retfærdighedens interesser.

92

Dog skal formalitetsindsigelser, der kan frafaldes, gøres gældende i forbindelse med sagsøgtes første (mundtlige eller skriftlige) svar, jf. RPL § 357, stk. 2.
93
Jf. RPL § 358, stk. 1, vedrørende tiden mellem forberedelsens afslutning og domsforhandlingen begyndelse, og RPL § 363, vedrørende domsforhandlingen.
94
Der er i RPL § 664, stk. 3 en særlig regel om nova i fællesboskiftesager. Se mere herom
nedenfor kapitel 5.3.c.
95
Art. 6, stk. 1 vedrører både civile sager og straffesager, medens art. 6, stk. 2 og 3 udelukkende vedrører straffesager.
96
Efter Danmarks inkorporering af EMRK ved lov nr. 285 af 29. april 1992 med ikrafttræden 1. juli 1992 kan konventionens regler påberåbes direkte for en dansk domstol.
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Menneskerettighedsdomstolen har i sin praksis vedrørende art. 6, stk. 1
navnlig lagt vægt på to begreber: ”right to a court” – retten til at få en sag
prøvet ved domstolene – og ”fair trial” – retten til en retfærdig rettergang. 97
Begge begreber har en række underpunkter – ”fair trial”-begrebet dækker
over den lange række sagsbehandlingskrav, som i det væsentlige er behandlet ovenfor. Også ”right to a court”-begrebet dækker over en række undergrupper, hvoraf de væsentligste (for denne afhandling) skal behandles nedenfor.
Menneskerettighedsdomstolen fastslog allerede i 1975,98 at art. 6, stk. 1 – i
de sager, den omfatter99 – hjemler en ret til at få retsforholdet indbragt for
og endeligt afgjort af en domstol, der opfylder kravene i art. 6, stk. 1. Domstolen har endvidere senere fastslået,100 at art. 6 også omfatter en ret til at få
fuldbyrdet en endelig dom. Domstolen lagde vægt på, at ”retten til en domstol” ville blive illusorisk, hvis det ikke var muligt at få fuldbyrdet en endelig, bindende retsafgørelse. Adgangen til fuldbyrdelse må også generelt siges at være et vigtigt led i en effektiv sagsbehandling og dermed en vigtig
brik i opretholdelsen af tilliden til domstolssystemet.101
Retten til at indbringe sin sag for en domstol fremgår ikke af ordlyden i art.
6, stk. 1, men er altså indfortolket af Domstolen i ovennævnte sag102 og er
senere videreudviklet i domspraksis. Begrebet ”access to justice” er dermed
blevet udviklet som et vigtigt underbegreb til ”right to a court”.103 Domstolen anerkender, at der ikke kan gælde en fuldstændig ubegrænset adgang til
domstolsprøvelse og har opstillet nogle betingelser for at anerkende begrænsninger i retten til domstolsprøvelse.104 For det første må begrænsningerne ikke gøre sådanne indgreb i en persons adgang til domstolsprøvelse,
at selve rettighedens kerne bliver berørt. For det andet skal begrænsningerne
97

Jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer af Peer Lorenzen,
Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen og Jens Vedsted-Hansen, 2. udgave,
2003, side 204 f.
98
I sag nr. 4451/70, Golder vs. Storbritannien, præmis 28-36.
99
Afgørelse om borgerlige rettigheder eller forpligtelser, samt anklage for en forbrydelse, jf.
art. 6, stk. 1.
100
Jf. sag nr. 18357/91, Hornsby vs. Grækenland, præmis 40.
101
Jf. ovenfor kap. 2.2.
102
Sag nr. 4451/70, Golder vs. Storbritannien.
103
Om disse begreber se endvidere Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med
kommentarer af Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen og
Jens Vedsted-Hansen, 2. udgave, 2003, side 205 f.
104
Jf. sag nr. 21920/93, Levages Prestations Services vs. Frankrig, præmis 40.
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tjene et lovligt formål, og for det tredje skal der være proportionalitet mellem begrænsningerne og det mål, de skal søge at fremme.
Af særlig interesse for nærværende afhandling er Menneskerettighedsdomstolens praksis vedrørende ”access to justice” i forbindelse med regler om
retsafgifter, sagsomkostninger, sikkerhedsstillelse for omkostninger og fri
proces. Art. 6, stk. 1’s krav om adgang til domstolene er nemlig krænket,
hvis en part reelt er afskåret fra at føre retssag,105 f.eks. fordi han ikke har
økonomisk mulighed for at betale herfor. Kravet indebærer altså også en
forpligtelse for de kontraherende stater til at sikre reel økonomisk adgang til
domstolene, f.eks. ved en fri proces ordning.106 107
Menneskerettighedsdomstolen har i ét tilfælde taget stilling til forholdet
mellem art. 6, stk. 1 og retsafgifter.108
Kreuz vs. Polen: Retsafgiften udgjorde ca. 5 % af sagens værdi og svarede til en gennemsnitlig årsløn i Polen. Sagen angik et erstatningskrav i anledning af en kommunes afslag på
zonetilladelse til et bilvaskeri. Den øverste forvaltningsdomstol havde fastslået, at afslaget
var retsstridigt. Der var i polsk ret mulighed for at fritage for betaling af retsafgiften, men en
sådan fritagelse ville kunne tilbagekaldes, hvis grundlaget for fritagelsen ikke længere var til
stede – afgiften ville altså kunne opkræves på et senere tidspunkt, hvis partens økonomiske
situation blev forbedret. Domstolen fastslog, at den polske domstols vurdering af den pågældende parts økonomiske situation snarere var baseret på en hypotetisk indtjeningsevne
for parten end på sagens faktiske oplysninger. Menneskerettighedsdomstolen anførte, at opkrævning af retsafgift ikke i sig selv udgør en krænkelse af art. 6, stk. 1. I vurderingen, af om
art. 6, stk. 1 er krænket, må indgå retsafgifternes størrelse i forhold til sagens konkrete omstændigheder, herunder partens betalingsevne, og det stadium af sagen, hvor retsafgiften
109
skal betales.
Menneskerettighedsdomstolen konkluderede, at de polske domstole ikke
havde sikret den rette afvejning mellem statens interesse i opkrævning af retsafgifter og den
110
pågældende parts interesse i at gennemføre sit krav ved domstolene – opkrævningen af
111
retsafgiften udgjorde en uforholdsmæssig begrænsning af partens adgang til domstolene,
og udgjorde altså en krænkelse af art. 6, stk. 1.
105

Uden at der foreligger tvingende grunde, der kan retfærdiggøre begrænsningen i adgangen til domstolene.
106
Eller ved forenklede procesregler. Fri proces ordninger omtales nærmere nedenfor.
107
I henhold til et direktiv vedtaget af Rådet den 27. januar 2003 om retshjælp og fri proces
er fastsat mindsteregler for retshjælp i forbindelse med grænseoverskridende tvister på det
civil- og handelsretlige område. Direktivet er vedtaget med hjemmel i Traktatens artikel 61 c
og 67 og gælder derfor ikke i Danmark.
108
I sag nr. 28249/95, Kreuz vs. Polen.
109
Jf. præmis 60.
110
Jf. præmis 66.
111
Jf. præmis 67.
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Også krav om sikkerhedsstillelse kan udgøre en krænkelse af art. 6, stk. 1,
såfremt en part derved reelt afskæres fra at føre retssag.112 I civile sager kan
der være tale om sikkerhedsstillelse for modpartens sagsomkostninger.113
Menneskerettighedsdomstolen har udtalt, at et sådant krav varetager et legitimt retsplejemæssigt formål og derfor ikke i sig selv er udtryk for en krænkelse af art. 6, stk. 1.114 Kravet skal dog stå i rimeligt forhold til formålet
(proportionalitet). I sagen Miloslavsky kom Domstolen frem til, at der ikke
forelå en krænkelse af art. 6, stk. 1 i forbindelse med krav om sikkerhedsstillelse for modpartens omkostninger på £ 125.000. Domstolen lagde vægt
på, at der var tale om en ankesag – sagen havde været undergivet en omfattende behandling i første instans. Beløbet var endvidere ikke uforholdsmæssigt i forhold til modpartens forventede omkostninger ved appelsagen.
Domstolen godtog endvidere, at der i forbindelse med afgørelsen om sikkerhedsstillelse blev lagt vægt på den pågældende parts udsigt til at få medhold i anken115 – modparten var i første instans blevet tilkendt en erstatning
på £ 1.500.000. En krænkelse af art. 6, stk. 1 blev derimod statueret i sagen
Aït-Mouhoub.116 Der var tale om et adhæsionskrav i forbindelse med en
straffesag i første instans. Den pågældende part var ubemidlet og blev mødt
med et krav om sikkerhedsstillelse for modpartens omkostninger på 80.000
franc.
Ved vurderingen af om der i et konkret tilfælde foreligger en krænkelse af
art. 6, stk. 1 skal også spørgsmålet om adgang til fri proces inddrages. Menneskerettighedsdomstolen fastslog i Airey,117 at art. 6, stk. 1’s krav om reel
adgang til en domstol ikke i sig selv forpligter de kontraherende stater til at
etablere et fri proces system. Det er overladt til den enkelte stat, hvordan
man vil sikre reel adgang til domstolene. Domstolen anførte dog videre, at
staten i visse tilfælde kan være forpligtet til at sørge for advokatbistand –

112

Uden at der foreligger tvingende grunde, der kan retfærdiggøre begrænsningen i adgangen til domstolene.
113
Det antages af Peer Lorentzen m.fl., i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
med kommentarer, 2. udgave, 2003, side 213, at også sagsomkostninger i sig selv vil kunne
udgøre et problem i forhold til art. 6. Dette vil dog typisk have en sammenhæng med fri proces problematikken, som omtales nedenfor.
114
Jf. bl.a. sag nr. 18139/91, Miloslavsky vs. Storbritannien.
115
Altså en vurdering ud fra tilsvarende kriterier, som – i hovedparten af sagerne – benyttes
i dansk ret ved vurderingen af, om en part kan bevilges fri proces, jf. nærmere herom kapitel
6.4.a.
116
Sag nr. 22924/93, Aït-Mouhoub vs. Frankrig.
117
Sag nr. 6289/73, Airey vs. Irland.
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nemlig når sådan bistand er nødvendig for at sikre reel adgang til domstolene.118 Heri ligger endvidere, at der ikke, når man har et fri proces system, er
pligt til at bevilge fri proces i alle civile sager. Menneskerettighedsdomstolen har fastslået,119 at det er nødvendigt, henset til de begrænsede ressourcer,
der er til rådighed for en fri proces-ordning, at have en udvælgelsesprocedure til afgørelse af, hvilke sager der skal bevilges fri proces. Herudover kan
der ikke af Domstolens praksis udledes nogle generelle krav til udformningen af fri proces ordningen120 – det altafgørende er, hvorvidt der i den konkrete sag må siges at være reel adgang til domstolene.
Disse punkter, retsafgift, sagsomkostninger, sikkerhedsstillelse og fri proces
udgør dele af den meget vigtige diskussion om sagens økonomi. Menneskerettighedsdomstolens praksis illustrerer dilemmaet: Afvejningen af statens
ressourcemæssige hensyn over for parternes adgang til domstolsprøvelse.
Den afvejning, der skal foretages, skulle således gerne munde ud i, at det offentliges økonomiske byrde i forbindelse med behandlingen af ægtefælleskifterne ikke bliver urimelig, samtidig med at parternes rettigheder i henhold til EMRK art. 6, stk. 1 ikke krænkes.
EMRK art. 6, stk. 1 indeholder også et krav om, at sager, der er omfattet af
konventionen, skal afgøres inden rimelig tid.121 Denne bestemmelse har været genstand for mange sager ved Menneskerettighedsdomstolen, og der foreligger altså en righoldig praksis. Heraf kan bl.a. udledes, at staten har en
selvstændig forpligtelse til at sikre, at afgørelsen træffes inden for en rimelig
tid. Dette betyder, at domstolene har pligt til at fremme sagerne og heller
ikke på civilprocessens område – under henvisning til dispositionsmaximen
– helt kan overlade initiativet til parterne.122 123 Der kan ikke af Domstolens
praksis udledes absolutte tidsfrister for, hvad der kan anses som rimelig tid.
Spørgsmålet afgøres ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor tidsforløbet i
118

Eks. ved advokattvang eller pga. sagens eller processens kompleksitet.
Jf. sag nr. 46800/99, Del Sol vs. Frankrig og 49384/99, Essaadi vs. Frankrig.
120
Domstolen har i de to i den forudgående note anførte domme, Del Sol og Essaadi, bemærket, at kvaliteten af en stats fri proces system skal vurderes konkret.
121
Dette princip er med virkning fra 1. januar 2007 blevet lovfæstet i RPL § 152 a, som har
følgende ordlyd: ”En part kan forlange, at retten fastsætter tidspunktet for hovedforhandlingen, hvis det er nødvendigt på grund af kravet i artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om behandling af sagen inden for en rimelig frist.”
122
Jf. bl.a. sag nr. 20826/96 A m.fl. vs. Danmark (den danske blødersag), hvor der statueredes krænkelse af art. 6, stk. 1 i 7 sagsøgende bløderes sag mod det offentlige.
123
Heri ligger også, at procesreglerne må indrettes således, at domstolene har mulighed for
at foretage sådanne rettergangsskridt, der kan fremme sagen. På dette område har de nuværende ægtefælleskifteregler et problem, jf. nærmere herom nedenfor kapitel 7.
119
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sig selv dog spiller væsentlig rolle. Visse sager kræver på grund af deres betydning for parterne særlig hurtig behandling. Det gælder f.eks. sager om
social bistand og pension, børnefjernelsessager samt familieretlige sager.
Praksis på familierettens område har primært vedrørt sager om forældremyndighed og samvær, samt ægteskabssager.124 Tidsforløbet skal sammenholdes med sagens kompleksitet (som kan tale begge veje), klagerens adfærd og myndighedernes adfærd. Klageren kan ved sin adfærd være skyld i,
at sagen trækkes i langdrag. Domstolen har i flere tilfælde udtalt, at dette
ikke kan bebrejdes den pågældende stat, og har fastslået, at der i civile sager
efter omstændighederne påhviler parterne en pligt til at medvirke til sagens
fremme.125 Klagerens udnyttelse af sin adgang til anke eller kære lægges
ham naturligvis ikke til last, men kan på den anden side heller ikke bebrejdes myndighederne, såfremt sagerne er fremmet behørigt. Domstolen foretager ved vurderingen af myndighedernes adfærd en bedømmelse af, om sagen på alle dens enkelte stadier (også ved eventuel myndighedsbehandling
inden indbringelse for domstolene) er fremmet med den fornødne hurtighed.
Kravet om en afgørelse126 inden rimelig tid tjener dels hensynet til den enkeltes retssikkerhed – man har krav på at få afklaret sin retsstilling – og dels
hensynet til at retssystemet fungerer effektivt, hvilket er nødvendigt for at
opretholde den almene tillid til domstolssystemet.

2.4. Sammenfatning
I dette kapitel er civilprocessens formål og grundlæggende principper behandlet. Det konkluderedes,127 at det processuelle system må indrettes således, at både den generelle og den specielle funktion varetages, og at det
124

Jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer af Peer Lorenzen,
Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen og Jens Vedsted-Hansen, 2. udgave,
2003, side 263.
125
Jf. f.eks. sag nr. 9384/81, Deumeland vs. Tyskland, og sag nr. 10073/82, H vs. Frankrig.
126
Klage over sagsbehandlingstiden kan indgives også inden sagens afslutning, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer af Peer Lorenzen, Lars Adam
Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen og Jens Vedsted-Hansen, 2. udgave, 2003, side
260.
127
Jf. kapitel 2.2.
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overordnede mål med det processuelle system dermed må være, at domstolene skal have mulighed for forestå løsning af konkrete tvister på en måde,
som er egnet til at opretholde og udbygge den almene tillid til domstolene
som tvistløsningsorgan.
Retsplejerådet angav nogle mere konkrete krav som forudsætninger for opretholdelsen og udbygningen af den almene tillid til domstolene. Disse krav
udspringer af de ovenfor omhandlede civilprocessuelle grundprincipper i
dansk retstradition og ifølge EMRK. Som det fremgik af gennemgangen er
en stor del af disse grundprincipper direkte knyttet til opretholdelsen af tilliden til domstolene. Dette gælder først og fremmest de grundprincipper, der
kan henføres under samlebegrebet formel retssikkerhed; nemlig uafhængighed/upartiskhed, offentlighed, mundtlighed, umiddelbarhed, ligelighed og
dernæst også de grundprincipper, der knytter sig til den materielle retssikkerhed – opnåelsen af det materielt rigtige resultat; dispositionsmaximen,
forhandlingsmaximen, koncentration. Opretholdelsen af tilliden til domstolene må siges at være et hensyn til samfundet.
Herudover fremstod ved gennemgangen nogle principper, som ikke udelukkende kan karakteriseres som et hensyn til samfundet, men som også rummede hensyn på det specielle plan – hensyn til parterne. Her manifesterede
sig først og fremmest spørgsmålet om sagens økonomi, særligt afvejningen
af statens ressourcemæssige hensyn over for parternes adgang til domstolsprøvelse. Det er tydeligt, at staten og parterne i denne sammenhæng har
modsatrettede interesser, hvorfor de to interesser må afvejes over for hinanden.
EMRK art. 6’s krav om en afgørelse inden for rimelig tid ansås endvidere at
indebære et sådant blandet hensyn til både parter og samfund, idet kravet
om en afgørelse inden rimelig tid dels tjener hensynet til den enkeltes retssikkerhed og dels hensynet til, at retssystemet fungerer effektivt, hvilket er
nødvendigt for at opretholde den almene tillid til domstolssystemet.128 Dette
kom tillige til udtryk derved, at retssystemets effektivitet er af afgørende betydning for de materielle reglers gennemslagskraft, hvilket har stor betydning på både det generelle og det specielle plan.129

128
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Jf. ovenfor, kapitel 2.3.f.
Jf. ovenfor, kapitel 2.2.

Kapitel 3

Ægtefælleskifteretten

3.1. Ægtefælleskifternes særlige karakter
De i kapitel 2 opstillede hensyn – til samfundet og de blandede – og den afvejning, der skal ske inden for de enkelte hensyn og hensynene imellem, må
bedømmes i den særlige kontekst, de skal indgå i – ægtefælleskifteretten.
Ægtefælleskifteretten ligner den egentlige civilproces derved, at der er tale
om to parter med – i hvert fald som udgangspunkt – modsat rettede interesser. Indholdet af den retlige behandling adskiller sig fra den civile sags karakter af ren tvistløsning, idet ægtefælleskiftet her minder mere om de øvrige skifteretlige discipliner.1 Til forskel fra disse varetager skifteretten i forbindelse med ægtefælleskiftet ikke andre interesser end parternes,2 hvilket
betyder, at parterne i et ægtefælleskifte i lighed med parterne i en almindelig
civil sag har rådighed over sagsgenstanden3 med deraf følgende muligheder
for (forligs-) overvejelser ud fra procesrisiko mv.4 I den civile sag er hovedforhandlingen,5 jf. umiddelbarhedsprincippet, det centrale. Fasen fra sagens
anlæg og indtil hovedforhandlingen har udelukkende det formål at forberede
hovedforhandlingen bedst muligt – at skære sagen til, så der bliver taget stil1

Det var en af hovedtankerne bag Dødsboskifteloven, som trådte i kraft 1. januar 1997, at
arbejdet med dødsboerne i højere grad skulle lægges hos advokater, således at skifteretterne
i højere grad kunne nøjes med at have tvistløsnings- og kontrolfunktion, jf. betænkning
1270/94 om skifte af dødsboer samt nedenfor kapitel 5.3.a.
2
Og opkrævning af retsafgift. I dødsboskiftet varetages det offentliges interesse i boafgift og
dødsboskat samt eventuelt umyndige og fraværende arvingers interesser. I insolvensbehandlingen varetages tillige kreditorernes interesser.
3
Eller i hvert fald delvis rådighed. Parterne kan f.eks. ikke aftale, at nogle aktiver holdes
uden for skiftet ved skifteretten og deles i mindelighed, jf. nedenfor kapitel 6.6.c.
4
Øvrige overvejelser kunne være, hvorvidt man overhovedet ønsker sagen behandlet ved en
domstol, herunder hvorvidt der foreligger alternative tvistbilæggelsesmetoder mv.
5
Før 1. januar 2007 kaldet ”domsforhandlingen”, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006, § 1, nr. 1 og
nr. 87.
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ling til de relevante spørgsmål, og at sørge for at alle nødvendige oplysninger er kommet frem.6 Anderledes i bobehandlingen: Her er tale om en fremadskridende proces – der skal, som ordet siger, foretages en behandling af et
bo, dvs. boet skal gøres op (med den deraf flydende indhentelse af oplysninger om og stillingtagen til aktiver og passiver) og fordeles – mellem arvinger, kreditorer eller ægtefæller. Her bliver måske slet ingen tvister for
retten at tage stilling til – eller der bliver måske adskillige ”hovedforhandlinger” om diverse tvistepunkter, f.eks. værdiansættelser eller udtagelsesret,
inden sagen kan afsluttes med en endelig boopgørelse. Disse objektive forskelle i fremgangsmåde og mål for processen kalder i sig selv på forskellige
regler, og denne tendens forstærkes af de subjektive forhold mellem parterne i en ægtefælleskiftesag.
I en ægtefælleskiftesag forholder det sig jo således, at der netop ikke udelukkende er tale om to parter med modsatrettede interesser. Der er for det
første typisk tale om et andet følelsesmæssigt engagement og dermed flere
falske lodder i vægtskålen end i den gængse civile sag.7 8 For det andet vil
der i mange tilfælde være tale om parter, som også efter sagen er nødt til
helst at samarbejde, men i hvert fald omgås på en eller anden måde – nemlig
hvis de har mindreårige børn. I disse tilfælde er der et særligt behov for den
processuelle funktion, Per Henrik Lindblom9 omtaler ”at lede frem til forsoning”. Denne funktion bindes særligt sammen med forskellige tiltag i forbindelse med rettergangen, f.eks. mægling.10 At understøtte forligstiltag og
6

Eller kommer frem under hovedforhandlingen i form af vidneførsel.
Civile sager kan dog også indeholde det aspekt af personligt engagement, som kan gøre
ægtefælleskifterne så vanskelige. Jeg behandlede engang i min egenskab af dommerfuldmægtig en forbudssag, hvor et firma i medfør af en konkurrenceklausul begærede forbud
nedlagt imod en tidligere medarbejders beskæftigelse med konkurrerende virksomhed. Direktøren, som havde startet virksomheden fra bunden, forekom både under forbudssagen og
senere under justifikationssagen meget pikeret over, at den unge medarbejder, som han tydeligvis havde næret store forhåbninger til, var gået over til konkurrenten. Sagen var under justifikationssagen meget fastlåst, indtil direktøren pludselig afgik ved døden. Herefter blev
sagen hurtigt forligt.
8
I forbindelse med mine undersøgelser af konkrete skiftesager udtalte en meget erfaren skifteforvalter, at han af erfaring havde konkluderet, at de vanskeligste ægtefælleskifter kun lod
sig løse på to måder: At den ene part afgik ved døden, eller at parterne giftede sig igen –
med hinanden.
9
Jf. Domstolarnas växande samhällsroll og processens förändrade funktioner – floskler eller
fakta?, Svensk Juristtidning, 2004, side 251.
10
Ikke blot den traditionelle forligsmægling ved retten, men også alternative tvistbilæggelsesmetoder, f.eks. konfliktmægling. Konfliktmægling ved retten, såkaldt retsmægling tilbydes endnu kun forsøgsvis her i landet, men justitsministeren har efter evalueringen af for7
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at søge forsoning er aspekter, som – af hensyn til børnene – har en særlig
værdi, og som om muligt må gives en særlig vægt i forbindelse med ægtefælleskifterne, men det er måske ønsketænkning at forestille sig et regelsæt,
som bringer parterne til den forståelse, at det er en fælles opgave – et fælles
ansvar at få gennemført delingen af det tidligere fælleseje. 11 12 I denne
sammenhæng skal nævnes den retning inden for retlig praksis, som Per
Henrik Lindblom betegner ”terapeutisk juridik”.13 Ifølge denne retning forudsætter konfliktløsning kundskab om, hvilke sociale og psykiske effekter
konflikten medfører for de indblandede parter. Det anføres, at terapeutisk
juridik ikke skal erstatte traditionelle juridiske normer, men supplere dem
og derved påvirke beslutningen. Begrebsmæssigt kan man sige, at der tillægges beslutningsprocessen et konsekvensualistisk perspektiv. Per Henrik
Lindblom advarer dog imod den urovækkende udvikling, det vil være, hvis
ikke-retlige faktorer tillades at påvirke domstolenes afgørelser. Han understreger dog, at det vil være positivt, i det omfang domstolenes afgørelser i
øget udstrækning kan bygges på et sikrere empirisk grundlag i social og
psykologisk henseende. Han gør endvidere opmærksom på, at den terapeutiske juridik indeholder mange elementer, som allerede er en del af procesretten i form af f.eks. forligsmægling. Den terapeutiske juridik må siges at have en naturlig – og nødvendig – rolle inden for rammerne af en eventuel
retsmægling eller anden konfliktmægling, hvor det juridiske aspekt i forvejen er nedtonet.
Det er af stor betydning i en ægtefælleskiftesag med dens mange (mere eller
mindre) underliggende følelsesmæssige aspekter at have indsigt i, hvilke sosøgsordningen, jf. Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og
Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets forskningsenhed, marts 2005, anmodet Retsplejerådet
om i forbindelse med reformen af den civile retspleje at udarbejde et forslag om
retsmægling. Se endvidere kapitel 8.3.
11
Tanken om at fokusere på ”det fælles” findes på det materielle plan hos Linda Nielsen,
der i Familieformueretten – skilsmisse og skifte, 1993, side 461 f. slår til lyd for en nyfortolkning af fællesejebegrebet, således at der lægges mere vægt på fællesskab og medvirken.
Tankegangen genfindes endvidere i reglerne om pensioners behandling på skifte. Hovedreglen er, at hver part udtager sine rimelige pensionsordninger uden om fællesbodelingen, men
der er mulighed for kompensation efter en ”fællesskabsmodel”, jf. Æ II § 16 d. (Der er også
mulighed for rimelighedskompensation, jf. Æ II § 16 e).
12
Konfliktmægling kan være et vigtigt redskab i denne sammenhæng, idet der jo netop fokuseres på parternes fælles ansvar for sagens løsning – mæglingsprocessens formål er at
hjælpe parterne til at finde frem til den løsning, der passer netop disse parter bedst, jf. mere
herom kapitel 8.3.
13
Jf. Domstolarnas växande samhällsroll og processens förändrade funktioner – floskler eller fakta?, Svensk Juristtidning, 2004, side 256 f.
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ciale, psykiske og psykologiske effekter konflikten medfører for parterne.
At anlægge et sådant konsekvensualistisk perspektiv på processen vil ikke
alene kunne lette selve sagsforløbet for de involverede parter, men måske
også bane vejen for forligsmæssige løsninger.14 Man må imidlertid dele Per
Henrik Lindbloms betænkelighed ved at lade ikke-retlige faktorer få indflydelse på domstolenes afgørelser. Betænkelighederne udspringer af den tidligere nævnte15 principielle problemstilling, om alternativ konfliktløsning
kan/skal rummes i domstolssystemet, på grund af faren for at tilliden til
domstolene undergraves af anvendelse af ikke-juridiske tvistbilæggelsesmekanismer, når to ens sager ikke nødvendigvis får samme løsning. Inddragelse af konfliktmægling under en domstolsbehandling kræver en afvejning af
disse hensyn. Som ovenfor nævnt er det et led i processens funktion på det
specielle plan at tilbyde parterne en så god, effektiv og velfungerende tvistløsning som overhovedet muligt. Processens funktion på det generelle plan
er gennemførelse af den materielle ret. Håndhævelsen af den materielle ret
er en central domstolsopgave, hvis løsning har stor samfundsmæssig betydning. Den alternative tvistløsning har netop ikke opnåelse af den juridiske,
materielle ret som formål. Hvis disse to størrelser skal forenes, må det således ske under ganske særlige betingelser. For det første må parternes medvirken i den alternative tvistbilæggelse være frivillig og forudsætte enighed
mellem parterne om at underkaste konflikten denne behandling. Den ikkejuridiske løsning kan ikke opnås ved samfundsmæssig tvang. For det andet
må den alternative tvistløsning være klart adskilt fra domstolsbehandlingen.
Dette fordrer først og fremmest, at den alternative tvistløsning foregår i et
andet personregi end den juridiske – der må ikke – hos parter eller andre –
kunne opstå tvivl om, hvorvidt der er tale om en sagsbehandling på baggrund af juridiske regler eller ej, og der må ikke være tvivl om, at hvis sagen
ender med en retsafgørelse, er denne afgørelse udelukkende baseret på retlige faktorer.16 I det omfang den alternative tvistbilæggelse er baseret på parternes frivillige medvirken, holdes klart adskilt fra behandlingen i retten og
med den fornødne vejledning af parterne, er det altså muligt at tilbyde sådan
tvistbilæggelse som en del af den samlede tvistløsning, der tilbydes af domstolene.17 Som nævnt i kapitel 2.2 vil indretningen af det alternative tvistbilæggelsestilbud indgå i vurderingen af domstolens effektivitet og funktiona14

Særligt i forbindelse med de alternative tvistbilæggelsesformer, jf. nærmere herom kapitel
8.3.
15
Jf. ovenfor, kapitel 2.2.
16
Jf. om forsøget med retsmægling nedenfor, kapitel 8.3.
17
Spørgsmålet, om behandlingen af fællesboskiftesagerne efter den familieretlige strukturreform, som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007 og i et nyt, sammenhængende
processuelt system, fortsat bør ligge hos skifteretten, behandles nedenfor i kapitel 9.2.
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litet som tvistløser, sammen med dens autoritative juridiske funktion, og
dermed ikke kompromittere processens generelle funktion.
Sammenfattende kan anføres, at de ovenfor behandlede særlige forhold ved
ægtefælleskifterne tilsiger en indretning af det processuelle system, som tilgodeser det særlige behov for forsoning, forligelse og samarbejde, der eksisterer i disse sager. En ordning, der har disse formål for øje, må udformes
således, at domstolenes samfundsmæssige rolle som håndhæver af den materielle ret lades intakt.

3.2. Ægtefælleskifterettens materielle regler
Det overordnede mål med det processuelle system er tidligere18 udtrykt således, at domstolene skal have mulighed for forestå løsning af konkrete tvister på en måde, som er egnet til at opretholde og udbygge den almene tillid
til domstolene som tvistløsningsorgan. Det blev ligeledes konkluderet, at
materielt rigtige afgørelser og forudsigelighed er væsentlige elementer i opretholdelsen af tilliden til domstolene. De processuelle regler har en vigtig
funktion i at styre processen frem mod en materielt rigtig afgørelse og dermed understøtte anvendelsen af de materielle regler. Som en del af konkretiseringen af de processuelle reglers formål skal derfor også ægtefælleskiftets
materielle regler behandles (kort). Idet jeg som indledningsvis anført lægger
til grund, at der i forbindelse med ægtefælleskiftet eksisterer en dele-ret,19
tages afsæt i de eksisterende materielle regler som udtryk for en udmøntning
af denne deleret. En dybtgående analyse af de enkelte materielle regler er
udeladt, idet vægten er lagt på, at det processuelle system kan bestå uafhængigt af eventuelle ændringer i det materielle regelgrundlag og altså ikke er
bundet til et bestemt materielt regelkompleks.

18
19

Jf. ovenfor, kapitel 2.2.
Jf. ovenfor, kapitel 1.3.
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3.2.a. Ligedelingsnormen
Omdrejningspunktet for et ægtefælleskifte er reglen i FSKL § 68, stk. 1,20
hvorefter fællesboet deles ligeligt – i det omfang bodelene udviser et overskud21 og andet ikke følger af lovgivningen i øvrigt. Særeje inddrages kun i
det omfang, det er nødvendigt i medfør af reglen om vederlagskrav i Æ II §
23.22 Under ægteskabet gælder principperne om særråden, jf. Æ II § 16, stk.
1 og særhæften, jf. Æ II § 25, stk. 2, hvorved forstås, at hver af ægtefællerne
under ægteskabet alene råder over sin bodel og alene hæfter med sin bodel
over for sine kreditorer.23
Der gives undtagelser til ligedelingsnormen i FSKL §§ 68 a, som hjemler
forlods udtagelse af visse personlige effekter, samt effekter til børnenes
brug, og i §§ 69, 69 a og 70, som hjemler skævdeling i forbindelse med omstødelse af ægteskabet, kortvarige ægteskaber og i små boer.24 Undtagelsernes anvendelse er begrænset, idet ligedelingsnormen (og mange af de øvrige
regler på ægtefælleskifterettens område) har karakter af sociale beskyttelsesregler.

3.2.b. Opgørelse
For at nå frem til delingen af boet skal der foretages registrering, vurdering
og opgørelse af hver ægtefælles bodel, jf. FSKL § 65, stk.1. Tidspunktet for
20

Ligedelingsnormen fremgår også af Lov om ægteskabets retsvirkninger (Æ II) § 16, stk.

2.

21

En negativ bodel deles altså ikke.
Ifølge denne bestemmelse har en ægtefælle ret til vederlag, hvis den anden ægtefælle har
formindsket sin bodel ved misbrug el.lign., eller hvis denne har forbedret sit særeje ved brug
af fællesejemidler. I det omfang der ikke er dækning for vederlagskravet i den ”misbrugende” ægtefælles bodel, kan kravet dækkes af den pågældendes særeje med halvdelen af beløbet.
23
Der gives undtagelser til begge disse principper, jf. vedrørende særråden Æ II §§ 18-19,
samt § 17, jf. § 23, jf. vedrørende særhæften Æ II § 11, samt Kildeskattelovens § 72, stk. 2.
Jf. hertil Linda Nielsen, Familieretten, 4. udgave, 2006, side 90, 113 ff., samt Ingrid LundAndersen, Noe Munck og Irene Nørgaard, Familieret, 5. udgave, 2003, side 341 ff.
24
Ifølge Æ II, § 15, stk. 2 kan endvidere visse rettigheder af personlig karakter holdes uden
for bodelingen. Sondringen imellem de rettigheder, der skal medtages på skiftet og de, der
skal holdes udenfor, er ikke klar, og har givet anledning til en omfattende domspraksis. En
del af usikkerheden må dog anses for elimineret med reglerne om pensioners behandling på
skifte, jf. Æ II 16 b-16 g.
22
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formuefællesskabets ophør er i medfør af FSKL § 65, stk. 2 afgørende for
opgørelsen af aktiver og passiver.25 Formuefællesskabet ophører på datoen
for dom26 eller bevilling til separation eller umiddelbar skilsmisse. Passiverne medtages i boopgørelsen, således som de opgøres pr. denne dato. Dette gælder imidlertid ikke for aktiverne, idet der ikke herved tages højde for
værdiudsving. Skulle aktivet medtages med værdien pr. formuefællesskabets ophør – skæringsdagen27 – ville ingen af parterne udtage aktiver, der
var faldet i værdi, men begge gerne aktiver, der var steget. I bodelingen
medtages altså de aktiver, der forelå på skæringsdagen, men til værdien i
handel og vandel ved boets afslutning.28 Herudover skal der til brug for opgørelsen af bodelene eventuelt tages stilling til en række spørgsmål – f.eks.
hvorvidt aktiv- og passivposter hører til et eventuelt særeje eller til fællesejet (og i givet fald hvordan de skal opgøres); hvordan de enkelte aktiver og
passiver skal vurderes; og hvorledes eventuelle latente skattebyrder i forbindelse med skatterelevante aktiver skal opgøres.

3.2.c. Kvalitativ deling
Alle de ovenfor nævnte spørgsmål knytter sig til den beløbsmæssige opgørelse – og altså den kvantitative deling. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt
at tage stilling til den beløbsmæssige opgørelse – der skal også (om nødvendigt) foretages en kvalitativ deling. Til brug for den kvalitative deling
findes reglerne i FSKL § 70 a, stk. 2 om udlægsret. Udgangspunktet er, at
den ægtefælle, til hvis bodel et bestemt aktiv hører, har fortrinsret til udlæg i
den pågældende genstand. FSKL § 70 a, stk. 2 fastsætter dog også nogle
undtagelser, hvor den anden ægtefælle kan gives udlægsret, såkaldt krydsende udlægsret.29
25

I bosondringstilfælde er det afgørende tidspunkt begæringens indgivelse.
Ankes og stadfæstes en dom til separation eller skilsmisse anses datoen for dommen i 1.
instans som skæringsdato, jf. Ingrid Lund-Andersen, Noe Munck, Irene Nørgaard, Familieret, 5. udgave, side 583, samt nedenfor, kapitel 7.2.a.
27
Denne betegnelse benyttes traditionelt i ægtefælleskifteretten. Terminologien er egnet til
at skabe forvirring, idet skæringsdagen i dødsboskifteretten er betegnelsen for boets afslutningsdato. Betegnelsen ”skæringsdag” benyttes i nærværende afhandling i overensstemmelse med eksisterende praksis, jf. endvidere nedenfor, kapitel 7.2.a.
28
Eller ved en eventuel tidligere udlodning.
29
Krydsende udlægsret gælder under nærmere angivne betingelser for fast ejendom, der har
tjent til familiens bolig eller sommerbolig, erhvervsvirksomhed, drevet af den anden ægtefælle, arbejdsredskaber, bohave og løsøre fra det fælles hjem.
26
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3.3. Krydsfeltet mellem proces og materiel ret
Det er af afgørende betydning i forbindelse med de netop skitserede regler
for deling af fællesejet, at der gives processuelle regler, som kan sikre aktivernes tilstedeværelse (såvel til brug for den kvantitative opgørelse30 som
ved en eventuel tvist om udlægsret) og forhindre misbrug.

3.3.a. Rådigheden over aktiverne
Der er i ægtefælleskiftesituationen en risiko for misbrug, idet ægtefællerne
under skiftet beholder rådigheden over deres bodel, jf. FSKL § 66. Det følger derfor af FSKL § 66 a, at en ægtefælle, der har disponeret over ejendele
mv. i tiden efter separation eller skilsmisse,31 skal aflægge regnskab over for
skifteretten. Der er endvidere i FSKL § 66, 2. pkt. hjemmel til at fratage en
ægtefælle rådigheden over bodelen, hvis der er særlig grund til at befrygte,
at vedkommende vil forrykke sin bodels stilling. Rådighedsfratagelse kan
ske helt eller delvis.
Rådighedsfratagelse er – hvad enten man henregner den til de materielle eller de processuelle regler – et vigtigt redskab for skifteretten med henblik på
opnåelse af et korrekt materielt resultat – og med henblik på gennemførelse
af boslodskravet. Rådighedsfratagelse vil derfor blive gennemgået detaljeret
i kapitel 7.4.

3.3.b. Opgørelsen af fællesboet
Den vigtigste funktion i forbindelse med den kvantitative deling er at sikre
en så fyldestgørende og korrekt opgørelse af bodelene som overhovedet muligt, idet denne fastlæggelse af bodelenes indhold og de enkelte aktivers
værdi danner grundlaget for den kvantitative deling.32 De processuelle regler må altså være egnede til at understøtte den kvantitative deling ved at gi30

I hvert fald indtil en fast vurdering foreligger.
Eller efter dom til omstødelse af ægteskabet eller indgivelse af begæring om bosondring.
32
Opgørelsen vil også kunne få betydning for den kvalitative deling, f.eks. ved afgørelse af,
til hvem en fast ejendom skal udlægges, da det her har afgørende betydning, om den pågældende part har råd til at beholde ejendommen.
31
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ve mulighed for tilvejebringelse af de oplysninger, der er nødvendige for
opgørelsen af bodelene. Tilvejebringelsen må så vidt muligt kunne gennemtvinges af skifteretten for at sikre en effektiv sagsbehandling med deraf følgende gennemslagskraft for de materielle regler.

3.4. Sammenfatning
Beskrivelsen af ægtefælleskifteretten i dette kapitel havde til hensigt at beskrive den kontekst, som de generelle retsplejemæssige hensyn i kapitel 2
skal indgå i. Gennemgangen viste først og fremmest, at ægtefælleskifternes
særlige karakter tilsiger en indretning af det processuelle system, som tilgodeser det særlige behov for forsoning, forligelse og samarbejde, der eksisterer i disse sager. Samtidig understregedes vigtigheden af processens generelle funktion også på dette område. Den korte gennemgang af de materielle
regler på ægtefælleskifterettens område viste, at der i høj grad er tale om sociale beskyttelsesregler, hvilket understreger betydningen af domstolenes
rolle som håndhæver af de materielle regler – og dermed for beskyttelsen af
den svage part.
Hensynet til de materielle reglers gennemslagskraft understregede endnu en
gang betydningen af effektive sagsbehandlingsregler, som er egnede til at
understøtte opgørelsen af fællesboet og dermed såvel den kvantitative, som
den kvalitative deling. Det erindres, at en effektiv sagsbehandling også er
medvirkende til at opretholde og styrke tilliden til domstolene – både ved
betydningen for et materielt korrekt resultat – og ved at modvirke den skepsis, som et ineffektivt system uvægerligt må bringe med sig – ingen vil
overgive sin sag til et domstolssystem, der ikke er stand til at lede frem til et
(rigtigt) resultat.
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Kapitel 4

De bærende hensyn for processuelle
regler for ægtefælleskiftet

4.1. Indledning
I de forudgående kapitler er civilprocessens generelle retsplejemæssige hensyn og de specifikke ægtefælleskifteretlige hensyn behandlet. De generelle
retsplejemæssige hensyn i kapitel 2 må sættes ind i den ægtefælleskifteretlige kontekst, som fremkom i kapitel 3, med henblik på opstilling af et afbalanceret sæt hensyn, der opfylder nøjagtig de krav, der må stilles til det processuelle system på ægtefælleskifterettens område. 1
Gennemgangen i kapitel 2 og 3 udkrystalliserede et hensyn til samfundet,
nogle blandede hensyn til samfund og parter og et særligt hensyn til parterne
i ægtefælleskiftesagerne.

4.2. Hensyn til samfundet
Ved gennemgangen af civilprocessens formål manifesterede sig den overordentlig betydningsfulde samfundsinteresse i opretholdelse og styrkelse af
den almene tillid til domstolene. Dette hensyn viste sig især ved gennemgangen af principperne inden for den egentlige civilproces, som var udtryk

1

Som indledningsvis i kapitel 2 nævnt vil der kunne være modstrid mellem to (eller flere) af
disse punkter – ligesom der inden for de enkelte punkter vil kunne være en sådan modstrid. I
disse tilfælde må foretages en afvejning, som mest hensigtsmæssigt behandles sammen med
de konkrete regler i afsnit III og IV.
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for hensyn til henholdsvis den formelle2 og den materielle retssikkerhed.3
Disse principper skal i afsnit III behandles i ægtefælleskifteretlig kontekst
med fokus på de principper, som har særlig interesse i ægtefælleskifteretlig
sammenhæng, og de eventuelt deraf følgende lidt anderledes afvejninger
mellem principperne. Retssikkerhedsprincipper har også på ægtefælleskifterettens område, henset til de materielle reglers karakter af sociale beskyttelsesregler, en væsentlig betydning, idet domstolsbehandling står som garant
for håndhævelse af disse principper – og dermed for beskyttelsen af den
svage part. Den samfundsmæssige interesse i at opretholde og styrke den
almene tillid til domstolene er således akkurat lige så stor på ægtefælleskifterettens område som på den øvrige civilproces’.4

4.3. Blandede hensyn

4.3.a. Økonomi for parterne og samfundet
De blandede hensyn, der manifesterede sig ved gennemgangen, er for det
første sagens økonomi. I kapitel 2.3.f og 2.4 omtaltes afvejningen af statens
ressourcemæssige hensyn overfor parternes adgang til domstolsprøvelse –
en afvejning, der gerne skulle munde ud i, at det offentliges økonomiske
byrde i forbindelse med behandlingen af ægtefælleskifterne ikke bliver urimelig, samtidig med at domstolene af parterne anses som tilgængelig som
tvistløsningsorgan også i disse sager. Denne problemstilling er ikke udelukkende et spørgsmål om retsafgift, sikkerhedsstillelse og fri proces, men også
om, hvorvidt nogle sagstyper, som tilfældet er i dag, bør udelukkes fra domstolsbehandling.

2

Uafhængighed/upartiskhed, offentlighed, mundtlighed, umiddelbarhed, ligelighed.
Dispositionsmaximen, forhandlingsmaximen, koncentration.
4
Jf. kapitel 2.2.
3
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4.3.b. Ægtefælleskiftets effektive gennemførelse
For det andet fremstod hensynet til en effektiv sagsbehandling, og herunder
behandling af sagerne inden for en rimelig tid, som et hensyn, der er essentielt for både parter og samfund. Det er af afgørende betydning for den part,
som har et boslodskrav, at få sagen afsluttet, så den pågældende kan få rådighed over hele sit bo, som jo fremtidigt udgør fundamentet for tilværelsen. Ligeledes er det af afgørende betydning for samfundet, for det første at
leve op til nationale og internationale krav til sagsbehandling, og for det andet at begrænse det tidsrum, hvor sagen lægger beslag på ressourcer hos offentlige myndigheder, herunder domstolsvæsenet, og hvor den manglende
udbetaling af et boslodskrav kan betyde et behov for sociale foranstaltninger
for den pågældende ægtefælle. Som fremhævet i kapitel 3.3.b. er det endvidere af stor vigtighed for de materielle reglers gennemslagskraft, at der stilles det nødvendige processuelle apparat til rådighed med henblik på at sikre
sagens oplysning og aktivernes tilstedeværelse og/eller vurdering. Effektive
sagsbehandlingsregler må omfatte alle regler, som er nødvendige for at få
skiftet afsluttet.

4.4. Det særlige hensyn til parterne
Det særlige hensyn til parterne manifesterede sig i forbindelse med omtalen
af ægtefælleskifternes særlige karakter i konstateringen af det særlige behov
for forsoning, der eksisterer på ægtefælleskifterettens område.5 I det omfang
parterne har (mindreårige) børn, er parternes fremtidige indbyrdes forhold af
stor betydning. Det kunne overvejes at give hensynet til børnene en selvstændig placering, således at dette aspekt på formaliseret vis blev inddraget i
ægtefælleskiftesagen. Udgangspunktet er imidlertid, at der er tale om en rent
økonomisk sag mellem de to parter – i stedet for at inddrage børnene i endnu en konflikt, bør sagen (om muligt) reduceres til det, den drejer sig om,
nemlig et økonomisk opgør, ved hjælp af de tvistløsningsmuligheder, skifteretten kan tilbyde. Det er min opfattelse, at børnenes interesse i skiftet også
varetages ved fokuseringen på parternes forsoning og forligelse – altså parternes fremtidige forhold.
5

Jf. ovenfor, kapitel 2.2 og 3.1.
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Afsnit III

De bærende hensyns tilstedeværelse
i ægtefælleskifteretten

I afsnit II opstilledes et sæt bærende hensyn, der bør ligge til grund for udformningen af de processuelle regler på ægtefælleskifterettens område. I
dette afsnit vurderes på baggrund af en gennemgang af den gældende skifteordning, hvorvidt skifteordningen i tilstrækkelig grad tilgodeser disse hensyn.
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Kapitel 5

Hensyn til samfundet

5.1. Indledning
Som nævnt i kapitel 1 har der i de senere år været ca. 15.000 ægteskaber årligt, der opløses ved skilsmisse.1 Hvert år indgives kun ca. 900 begæringer
til skifteretten om offentligt skifte.2 I perioden 1999-2002 afsluttedes over
80 % af sagerne uden offentligt skifte.3 Som det er fremgået af afsnit II spiller mange processuelle faktorer en stor rolle for den almene tillid til domstolene, og dermed for domstolenes funktion som tvistløser. Det må således
overvejes, hvordan disse regler og principper fungerer på ægtefælleskifterettens område, og hvorvidt eventuelle mangler i deres funktionsdygtighed på
dette område kan have et medansvar for ulysten til at anvende skifteretten i
disse sager.

1

15.763 i 2003, 15.774 i 2004 og 15.300 i 2005, ifølge Danmarks Statistik.
920 i 2003 og 986 i 2004 ifølge Domstolsstyrelsens årsstatistik for skiftesager. Her var pr.
1. november 2006 endnu ikke tal for 2005.
3
Jf. Domstolsstyrelsens årsstatistik. Det er ikke muligt af statistikken at se, hvorvidt de sager, der blev undergivet offentlig skiftebehandling sluttedes ved forlig eller dom. I 2003 var
tallet ca. 74 % og i 2004 ca. 39 % – der er ikke tal for 2005. Det er ikke af statistikken muligt at se, hvorfor så mange sager blev taget under offentlig skiftebehandling særligt i 2004.
Det er dog nærliggende at pege på, at skifteretterne efter afgørelsen refereret i Fm. 2002.104
Ø har opstrammet praksis vedrørende forligsmægling og udstrækningen af ”1. skiftesamling”, jf. mere herom kapitel 7.3.c. Der er således formentlig ikke tale om en drastisk stigning i antallet af offentlige skifter, der færdigbehandles ved retten, men om, at flere skifter
anses for afsluttet efter 1. skiftesamling.
2
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5.2. Formel retssikkerhed

5.2.a. Uafhængighed, upartiskhed
Det konkluderedes i kapitel 2.3.a, at kravet til uafhængighed/upartiskhed er
centralt for den almene tillid til domstolene. Det konkluderedes endvidere,
at Grundlovens krav om domstolenes uafhængighed ikke kan antages at være tilstrækkeligt sikret ved den i 1998 gennemførte ændring af organisation
og ansættelsesværn for dommerfuldmægtige og retsassessorer, idet en tilstrækkelig sikring antoges at forudsætte, at en væsentlig større del af domstolenes judicielle funktioner varetages af udnævnte dommere.
I de fleste retter ledes skifteretten af en retsassessor eller en erfaren dommerfuldmægtig, medens de konkrete sager også kan behandles af yngre
dommerfuldmægtige.4 5 Retsassessorer er (som altovervejende hovedregel)
tjenestemandsansatte, medens dommerfuldmægtige er overenskomstansatte.
En tilstrækkelig sikring generelt af kravet til uafhængighed og upartiskhed
ville altså indebære, at en væsentlig større andel af skiftesagerne – og dermed de vanskeligste skiftesager – ville blive behandlet af en udnævnt dommer. Ægtefælleskiftesagerne er ofte vanskelige – ikke nødvendigvis (kun)
materielt, men også på grund af parternes følelsesmæssige engagement, og
burde derfor altid behandles af en erfaren dommer (eller retsassessor). Be4

I forbindelse med ændringen af domstolenes organisation i 1998 ændredes også retsplejelovens § 17 a, stk. 1 (fra 1. januar 2007 § 19, stk. 1), som indeholder reglerne for dommerfuldmægtiges bemyndigelse til at behandle sager. Før lovændringen havde fuldmægtige i
byret og Sø- og Handelsretten bemyndigelse til at behandle bl.a. skiftesager i det omfang,
det overladtes dem af dommeren. Bemyndigelse til at behandle andre sager (egentlige civile
sager og straffesager) meddeltes af justitsministeren. Denne opdeling i ”fuldmægtigsager”
og ”dommersager” blev afskaffet i 1998, idet de pågældende fuldmægtige i henhold til den
efter lovændringen gældende affattelse af § 17 a, stk. 1 kan behandle sager, der henhører
under vedkommende ret, i det omfang det overlades dem af dommeren (efter lovændringen
pr. 1. januar 2007 af retspræsidenten, på Bornholm dommeren, jf. § 19, stk. 1). Den historiske sondring har dog fortsat betydning for den praktiske fordeling af arbejdet, idet eksempelvis skiftesager yderst sjældent behandles af udnævnte dommere.
5
Det følger af RPL § 19, stk. 3 (tidligere RPL § 17 a, stk. 3), at ”andre personer”, hvilket i
praksis vil sige særligt uddannet kontorpersonale, kan bemyndiges til at udføre bl.a. skifteforretninger, i det omfang der ikke skal træffes afgørelse om tvistigheder. Denne bemyndigelse anvendes i vidt omfang i forbindelse med dødsboskiftebehandlingen, men aldrig ved
ægtefælleskifterne, da henvendelsen til skifteretten som oftest forekommer i forbindelse med
én eller flere tvistigheder.
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tænkelighederne ved den manglende sikring af kravet til uafhængighed og
upartiskhed er således om muligt endnu større på ægtefælleskifterettens område.

5.2.b. Offentlighed, mundtlighed og umiddelbarhed
Det konkluderedes ovenfor i kapitel 2.3.b, at offentlighedsprincippet, sammen med principperne om mundtlighed og umiddelbarhed udgør en af
grundstammerne i opretholdelsen og styrkelsen af den almene tillid til domstolene. Retsmøders offentlighed fremgår altså af RPL § 28 a. Det er diskuteret i teorien, i hvilket omfang møder i skifteretten (og for den sags skyld i
fogedretten) er retsmøder og dermed omfattet af offentlighedsprincippet. I
afgørelsen UfR 1953.182 Ø forudsættes, at møderne i skifteretten ikke er offentlige.6 Det samme var tilfældet i UfR 1990.106/1:
UfR 1990.106/1: H gav under et ægtefælleskifte møde ved sin advokat og sin samlever. M’s
advokat protesterede mod samleverens tilstedeværelse. Da retsmødet ikke var offentligt, og
da H i forvejen var repræsenteret ved sin advokat, blev samleveren nægtet adgang til at
overvære retsmødet.

Der har i teorien7 været enighed om, at i de tilfælde, hvor skifteretten i medfør af RPL § 660 skal tage stilling til tvistigheder, må der være tale om
retsmøder, som dermed altså er offentlige i medfør af RPL § 28 a. Skifteretten kan i medfør af reglerne i RPL § 29 træffe bestemmelse om dørlukning.
Denne argumentation ligger også til grund for skifterettens afgørelse i UfR
1993.199 V, hvor spørgsmålet var, hvorvidt et af skifteretten afholdt møde
vedrørende en begæring om gældssanering var et offentligt retsmøde. Skifteretten anførte:
6

Således også Niels Harbou, Behandling af dødsbo og fællesbo, 2. udgave, 1945, side 42
ff., O.A. Borum, Juristen, 1939, side 324, men cfr. Knud Jarner, Sagførerbladet 1938, side
129 og Peter Thestrup, Fuldmægtigen, 1981, side 139 ff.
7
Jf. bl.a. Bernhard Gomard, Skifteret, 1969, side 279, Fl. Høgdahl Jensen, Dødsbobehandlingen, 2. udgave, 1985, side 96, Allan Walbom og Jens Olav Engholm Jacobsen, Dødsboskifte, 2. udgave, 1990, side 108, Jonas Bering Liisberg og Marcus Rubin, Offentlighed i
retsplejen, 1995, side 38 ff., Retsplejerådets betænkning 1427/2003 Reform af den civile
retspleje II. Offentlighed i civile sager og straffesager, side 58, samt måske tøvende Skifteloven med kommentarer af Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft, 1986, side 139 og 327.
Lars Lindencrone Petersen og Erik Werlauff anfører i Dansk retspleje, 3. udgave, 2005, side
123, at offentlighedsprincippet ikke gælder i skifteretten, og møderne er derfor kun offentlige, ”[...] hvis der behandles tvister”.
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”[...] Mødets væsentligste funktion er at få uddybet grundlaget for skifterettens bedømmelse
af, om sagen skal indledes, og såfremt sagen indledes at vejlede skyldneren om gældssaneringssagens forløb. Der er således ikke tale om et retsmøde i almindelig forstand, idet skifte8
rettens funktion ikke er at tage stilling til tvistigheder. Reglen i retsplejelovens § 29, stk. 1
finder derfor heller ikke anvendelse.”

Afgørelsen stadfæstedes i henhold til grundene. På den baggrund kan det
formentlig fastslås, at det i dag er gældende ret, at de almindelige skiftesamlinger ikke er retsmøder ”i almindelig forstand” og derfor ikke offentlige,
medens de retsmøder, hvori skifteretten behandler tvister er offentlige, jf.
RPL § 28 a, medmindre dommeren træffer bestemmelse om dørlukning efter reglerne herom.9
For dødsboskifternes vedkommende blev spørgsmålet afklaret med DSL,
som i § 114, stk. 1 bestemmer, at retsmøder, i hvilke der ikke behandles tvister, ikke er offentlige.10 For retsmøder, hvor der behandles tvister, gælder
reglerne i RPL kapitel 2.11 Der gives ikke i betænkningen eller forarbejderne
i øvrigt en særlig motivation for denne regels udformning.12 Reglen må siges at være affattet i overensstemmelse med den i teori og praksis herskende
opfattelse af gældende ret. Denne opfattelse må også på andre områder end
dødsboskifteretten være blevet cementeret yderligere ved Dødsboskiftelovens bestemmelse.
Spørgsmålet er herefter, om denne praksis også på ægtefælleskifterettens
område i tilstrækkelig grad varetager offentlighedshensynet, eller om udgangspunktet bør være som Grundlovens – at offentlighed skal gennemføres
i videst muligt omfang. Henset til det tidligere konkluderede om offentlighedsprincippets vigtighed for opretholdelsen og udbygningen af den almene
tillid til domstolene er det nærliggende at konkludere, at skifterettens møder
i videst muligt omfang bør være offentlige. Eventuelle uheldige konsekven-

8

Svarende til den nugældende § 28 a. Ændringen blev gennemført ved lov nr. 362 af 2. juni
1999.
9
Lars Lindencrone Petersen og Erik Werlauff anfører i Dansk retspleje, 3. udgave, 2005,
side 123, at der i praksis opereres med et temmelig vidt tvistbegreb.
10
Ligesom bomøder, der afholdes af en bobestyrer.
11
Jf. Betænkning nr. 1270/1994 om skifte af dødsboer, side 322.
12
Jf. Folketingstidende 1995-96, Tillæg A, side 2791, tillæg B, side 503 og 690, Forhandlingerne, side 1892, 2361, 5840 og 6151. I betænkningen angives, at bestemmelsen er indsat
”... [f]or at fjerne en vis tvivl om offentlighed i andre møder for skifteretten..”
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ser af offentlighed kan afbødes i medfør af RPL kapitel 2.13 Det må imidlertid overvejes, om de hensyn, der har ført til, at behandlingen af eksempelvis
ægteskabssager altid foregår for lukkede døre,14 15 også har betydning i ægtefælleskiftesagerne. Der er i ægtefælleskiftesagerne, som drejer sig om parternes personlige og økonomiske forhold, endvidere ofte tale om en følelsesmæssigt anstrengt situation, der betyder, at (som regel) mindst én af parterne ønsker mindst mulig offentlighed. Dertil kommer, at de udefrakommende personer, der oftest ønsker at deltage i møderne, er eksempelvis nye
samlevere eller familiemedlemmer, hvis deltagelse som altovervejende hovedregel ikke har positiv effekt på hverken stemning eller forligsmuligheder.16 Der er således tale om en afvejning af hensynet til samfundet over for
det særlige hensyn til parternes indbyrdes forhold. Henset til at offentlighedsprincippet har sin største betydning i forbindelse med afgørelsen af tvister,17 forekommer den i praksis anvendte løsning at tilgodese disse hensyn
på en afbalanceret måde.18
Principperne om mundtlighed og umiddelbarhed har ikke på samme måde
givet anledning til tvivl i teori og praksis – de praktiseres på skifterettens
område og passer godt til den mere uformelle behandlingsmåde, der ofte
kendetegner behandlingen af sager i skifteretten.
13

Eller RPL § 151, hvorefter dommeren kan udvise ”[...] personer, der ved støjende eller
anden utilbørlig adfærd forstyrrer forhandlingerne […].”
14
Jf. RPL § 453. Også faderskabssager, jf. RPL § 456 m og sager om adoption uden samtykke, jf. RPL § 475 g, behandles for lukkede døre.
15
Det har været omdiskuteret i teorien, hvorvidt disse bestemmelser om dørlukning ex lege
er i overensstemmelse med offentlighedskravet i EMRK art. 6, jf. Lars Adam Rehof og Tyge
Trier, Menneskeret, 1990, side 156, Jonas Bering Liisberg og Marcus Rubin, Offentlighed i
retsplejen, 1995, side 63 f. Det må efter Menneskerettighedsdomstolens dom i sagerne
36337/97 og 35974/97, B og P vs. United Kingdom være afgjort, at grupper af sager kan
undtages fra offentlighed, jf. hertil tillige Retsplejerådets betænkning 1427/2003, Reform af
den civile retspleje II. Offentlighed i civile sager og straffesager, side 47-48.
16
Offentlighedsprincippets til tider alvorlige personlige omkostninger for tiltalte, parter, ofre mv. behandles af Jonas Bering Liisberg og Marcus Rubin, Offentlighed i retsplejen,
1995, side 21 f.
17
Hvor hemmelig retspleje kan rejse tvivl om forskelsbehandling mellem parterne og/eller
bestikkelse.
18
Selv om den mest stringente løsning i forhold til Grundloven måtte være, at offentlighed
var udgangspunktet, må Grundlovens § 65’s ordlyd ”i videst muligt omfang” siges at åbne
mulighed for en sådan afvejning, og det antages da også i Retsplejerådets betænkning
1427/2003, Reform af den civile retspleje II. Offentlighed i civile sager og straffesager, side
43, at Grundlovens § 65 ikke er til hinder for: ”[…] mindre vidtgående indskrænkninger i
offentligheden, som efter lovgivningsmagtens skøn er hensigtsmæssige.”
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5.2.c. Ligelighed (kontradiktion og aktindsigt)
I kapitel 2.3.c blev principperne om bevisbedømmelsens frihed, kontradiktion og aktindsigt gennemgået. Bevisbedømmelsens frihed gælder også i skiftesager og betyder altså, at bevisvurderingen er overladt til dommerens
skøn. Spørgsmålet om bevisvurdering aktualiseres i forbindelse med skifterettens tvistbehandling, og der ses ikke på ægtefælleskifterettens område at
foreligge sådanne særlige forhold, som kunne tilsige en fravigelse eller modifikation af dette grundprincip.
For så vidt angår kontradiktion og aktindsigt konkluderedes i kapitel 2.3.c,
at parternes ret til aktindsigt og kontradiktion som udgangspunkt må omfatte alt materiale, der har betydning for afgørelsen. Disse principper har således endvidere forbindelse til den ene del af diskussionen om forudsigelighed
og transparens,19 nemlig vigtigheden af at parterne under hele sagens forløb
har mulighed for at gennemskue processen. Disse principper må siges at være overordentlig vigtige (også) i ægtefælleskifterne. Det er naturligvis et
problem for rettens troværdighed, og dermed for den almene tillid til domstolene, hvis beslutninger træffes på baggrund af oplysninger, som den ene
part har fremlagt, men den anden ikke har set eller ikke haft anledning til at
kommentere. Der kan i ægtefælleskiftesagerne ofte på forhånd eksistere en
udtalt mistro og mistillid parterne imellem, og det er derfor af stor betydning, at den ene part ikke får anledning til at tro, at den anden part tilgodeses på den ene eller anden måde i forbindelse med sagens behandling. Det
særlige hensyn til parterne må således her siges at forstærke betydningen af
disse hensyn og må anses for varetaget med de almene regler om kontradiktion og aktindsigt.

5.2.d. Forudsigelighed (transparens)
Hensynet til forudsigelighed eller gennemsigtighed (transparens) har været
nævnt adskillige gange i afsnit II.20 Særligt Menneskerettighedsdomstolen
har beskæftiget sig med dette begreb, som dækker over den klassiske diskussion om skøn eller regel. Som det allerede er set nogle gange, indebærer
også denne diskussion en afvejning af flere modstridende hensyn. Hensynet

19
20

Jf. endvidere kapitel 5.2.d.
Se særligt kapitel 2.3.b.
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til forudsigelighed21 fordrer detaljeret regulering. En detaljeret regulering
tager sjældent hensyn til alle livets forhold og risikerer hurtig forældelse. En
fleksibel regulering med mulighed for skønsudøvelse tilgodeser den individuelle løsning med hensyntagen til den enkelte sags særegne forhold, men
indebærer også, at det bliver vanskeligere at forudsige, hvorledes en eventuel sag vil falde ud. Menneskerettighedsdomstolen tager på dette område,
som på de fleste tidligere nævnte, konkret stilling i de enkelte tilfælde. Der
kan dog af domstolens retspraksis udledes nogle principper for, hvilke krav
EMRK stiller.22 Det blev i sagen Sunday Times23 slået fast, at en borger skal
have mulighed for – eventuelt efter professionel rådgivning – at forudse
konsekvenserne af en given handling ”[…] to a degree that is reasonable in
the circumstances […]”. Endvidere kan lovforarbejder og motiver efter omstændighederne inddrages ved fortolkningen af den omtvistede regel og ved
vurderingen af, hvorvidt bestemmelsen indeholder tilstrækkelige retningslinier for skønsudøvelsen.24 Kravene til en given lovbestemmelses klarhed
afhænger af indgrebets intensitet. På familierettens område har Menneskerettighedsdomstolen således i flere tilfælde taget stilling til skønsmæssige
beføjelser til at tvangsfjerne børn. Som indledningsvis anført foretager domstolen en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, men det konkluderes i den
kommenterede EMRK,25 at domstolen på dette område er tilbøjelig til at
følge myndighedernes anbringender om, at det er vanskeligt at foretage en
præcis regulering af et sådant følelsesladet område.
Også ægtefælleskifteretten må generelt siges at være et temmelig følelsesladet retsområde, hvilket kunne tale for at udvise forsigtighed med alt for
præcise reguleringer. Imidlertid har forudsigelighed på netop dette område
efter min opfattelse adskillige positive virkninger. For det første vil klarhed
over, hvorledes skiftesagen vil forløbe, herunder skifterettens muligheder
21

Således forstået at borgeren til hver en tid skal kunne forudse, hvorledes en eventuel sag
vil forløbe, og hvilke forhold der vil være afgørende for resultatet.
22
Jf. hertil Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer af Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen og Jens Vedsted-Hansen, 2.
udgave, 2003, side 53 ff.
23
Sag nr. 6538/74, Sunday Times vs. United Kingdom, præmis 49. Her beskrives også dilemmaet mellem skøn og regel: ”[…] Again, whilst certainty is highly desirable, it may
bring in its train excessive rigidity and the law must be able to keep pace with changing circumstances.”
24
Jf. bl.a. sag nr. 11373/85, Eriksson vs. Sverige, præmis 59 og 60.
25
Jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer af Peer Lorenzen,
Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen og Jens Vedsted-Hansen, 2. udgave,
2003, side 55.
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for tvangsanvendelse,26 bidrage til skiftesagens fremme og altså ægtefælleskiftets effektive gennemførelse. Hvis skiftereglerne fremstår ineffektive,
vil dette kunne udnyttes af en part, som ønsker at trække skiftet i langdrag.
Hvis reglerne derimod indrettes således, at parterne er klar over, at skifteretterne har mulighed for at gennemtvinge en fornuftig sagsbehandling,27 må
incitamentet til samarbejde alt andet lige være større. Dette forudsætter, at
der findes regler med henblik på en effektiv sagsbehandling, og at disse regler er udformet så detaljeret, at parterne kan forudsige, hvilke forholdsregler
en given (obstruerende) handling vil blive mødt med, men samtidig så fleksibelt, at reglerne giver mulighed for at imødegå alle (til tider kreative)
krumspring.28
Endvidere er forudsigelighed og måske især transparens egnet til at undgå,
at den tidligere omtalte mistro og mistillid, der ofte hersker mellem parterne, eskalerer under sagen. Det er ødelæggende for enhver forligsmulighed,29
hvis den ene part får den mindste anledning til at tro, at den anden part har
bedre mulighed for at komme til orde eller (større) indflydelse på sagens
behandling og udfald.
Forudsigelighed og transparens må således siges at spille en vigtig rolle på
ægtefælleskifterettens område, og særligt i forbindelse med spørgsmålet om
de processuelle reglers effektivitet.30 Spørgsmålet om gældende ret i tilstrækkelig grad tilgodeser dette aspekt af hensynet til samfundet, må således
behandles sammen med spørgsmålet om sagsbehandlingsreglernes effektivitet.31

26

Dette forudsætter naturligvis, at der eksisterer effektive tvangsmidler, jf. nedenfor, kapitel

7.

27

Herunder gennemtvingelse af sagens oplysning, vurdering m.m., jf. kapitel 9.
Sagsbehandlingsreglernes effektivitet behandles som et af de bærende hensyn, jf. nedenfor, kapitel 7.
29
Og for det fremtidige forhold.
30
Forudsigelighed med hensyn til, hvad et offentligt skifte kommer til at koste, spiller naturligvis også en rolle, jf. herom kapitel 6.
31
Jf. nedenfor, kapitel 7.
28
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5.3. Materiel retssikkerhed

5.3.a. Retssikkerhedshensyn
De i kapitel 3.2 skitserede materielle regler finder udelukkende anvendelse,
når fællesboet er taget under offentlig skiftebehandling. Som oftest vil parterne (og deres advokater) også i forbindelse med et privat skifte anvende
reglerne som udgangspunkt for en aftale om bodelingen. Parterne kan til
hver en tid – om boet er taget under offentlig skiftebehandling eller ej – indgå forlig om bodelingen. Som ved almindelige civile retssager afgøres
spørgsmål om, hvorvidt der er indgået et bindende forlig, om forligets indhold samt om anfægtelse af forliget efter Aftalelovens regler.32 Parterne kan
fravige såvel de kvantitative som de kvalitative deleregler ved aftale – og
der er end ikke offentlig kontrol med, at skifte overhovedet finder sted.33
Herved adskiller ægtefælleskiftereglerne sig i høj grad fra dødsboskiftereglerne, som traditionelt har været præget af et meget stærkt offentligt kontrolmoment. Udgangspunktet for dødsboerne er, at boerne behandles offentligt, indtil der er taget stilling til, om betingelserne for privat skifte er opfyldt. Udgangspunktet for ægtefælleskifterne er det modsatte – her skiftes
privat, medmindre én af parterne begærer offentligt skifte.
Som nævnt i kapitel 1 var reglerne for behandling af dødsboskifter og ægtefælleskifter indtil 1. januar 1997 samlet i én lov – lov om skifte af dødsbo
og fællesbo m.v. Med udskillelsen af dødsboskifterne i Dødsboskifteloven
fik loven herefter sin nuværende betegnelse – lov om skifte af fællesbo m.v.
Dødsboskifterne har altså for forholdsvis nylig gennemgået en indgående
revision og modernisering. Henset til de lighedspunkter, der er mellem de to
former for skiftesagsbehandling, er det nærliggende at se på, hvilke overvejelser Skiftelovsudvalget34 gjorde sig i forbindelse med dødsboskiftereformen vedrørende det offentlige kontrolbehov i forbindelse med skiftesagsbehandlingen, med henblik på at afdække, hvorvidt et lignende kontrolbehov

32

Eller hvor der er tale om en aftale indgået med henblik på en aktuel skiftesituation efter
særreglen i Æ I § 58, jf. endvidere kapitel 7.2.c.
33
Det var tidligere ifølge Æ I § 10 en betingelse for indgåelse af nyt ægteskab, at privat
skifte var afsluttet eller offentligt skifte påbegyndt. Bestemmelsen affattedes ved L 2004.446
således, at den herefter kun gælder, hvor ægteskabet er opløst ved død.
34
Jf. Betænkning nr. 1270/1994 om skifte af dødsboer, afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg.
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ud fra retssikkerhedsmæssige betragtninger gør sig gældende på ægtefælleskifterettens område.
SKL’s regler for dødsboskifte hvilede – i modsætning til ægtefælleskifterne
– på et meget vidtgående kontrolsystem, hvilket ved lovens tilblivelse blev
anset for nødvendigt for at sikre arvinger og kreditorer. Skiftelovsudvalget
konkluderede,35 at den vidtgående offentlige styring og indgående kontrol
var utidssvarende, men fandt dog en række hensyn, der talte for opretholdelse af en vis offentlig kontrol:
• Hensynet til kreditorerne kræver, at det fra starten kontrolleres, hvorvidt boet er insolvent.
• Varetagelse af mindreårige eller umyndiggjorte arvingers interesse
(eller andre, der på grund af psykisk svækkelse el.lign. ikke er i stand
til at varetage deres interesser).
• Afklaring af eventuel tvivl om arveforholdene.
• Skattemyndighedernes kontrol med boets formueforhold og skatteberegning.
• Beregning af afgift.
Disse hensyn betød, at behandlingen af dødsboskifterne ikke helt kunne
overlades til vedkommende private, men indebærer altså, at DSL’s regler
også i dag indeholder et væsentligt kontrolmoment. For så vidt angår de tre
første hensyn er det tillige påkrævet, at kontrollen foretages på et så tidligt
stadie af bobehandlingen som muligt. Det var forudsat i kommissoriet, at
Skiftelovsudvalget skulle overveje, hvorvidt denne kontrol kunne lægges ud
til private skifteforvaltere.36 Udvalget konkluderede,37 at det ikke var muligt
at opstille et alternativ til skifteretterne, som har opbygget en betydelig ekspertise, og som yder en udstrakt service i forbindelse med berigtigelsen af
dødsboerne. DSL viderefører derfor den tidligere ordning, hvorefter skifteretten udøver den indledende kontrol og træffer afgørelse om, hvordan boet
skal behandles.

35

Jf. Bet. 1270/1994, side 19-21.
Advokater, pengeinstitutter eller andre med den fornødne sagkundskab.
37
Jf. Bet. 1270/1994, side 23.
36
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Skifterettens rolle i forbindelse med ægtefælleskifterne er efter de gældende
regler en ganske anden. Her er som nævnt ingen offentlig kontrol med, at
skifte finder sted. Dette er først og fremmest begrundet i, at der ikke er knyttet umiddelbare offentlige interesser til ægtefælleskiftet. Skiftet udløser ingen skat – det følger af Kildeskattelovens § 26 A og § 26 B, at en ægtefælle,
der på skiftet udtager skattemæssigt relevante aktiver, der tilhører den anden
ægtefælles bodel, succederer i dennes skattemæssige stilling, og en aftale
mellem ægtefællerne på skiftet om skævdeling til fordel for den ene ægtefælle udløser ikke gaveafgift. Der knyttes altså ikke offentlige økonomiske
interesser til skiftet som sådant.38 Det fremgår af FSKL § 67, at et ægtefælleskifte ikke indskrænker kreditorernes adgang til retsforfølgning. Der er således heller ikke kontrolbehov af hensyn til kreditorerne.39 I tilfælde af
umyndighed hos en eller begge parter er privat skifte stadig udgangspunktet
for ægtefælleskifterne i henhold til FSKL. Det kan diskuteres, hvorvidt der
også på ægtefælleskifterettens område eksisterer et særligt kontrolbehov i
forbindelse med mindreårige eller parter under værgemål – eller parter, som
af andre grunde ikke selv er i stand til at varetage deres interesser under
skiftet – og hvorvidt dette kontrolbehov i givet fald mest hensigtsmæssigt
tilgodeses ved at indføre offentlig behandling af samtlige sager (på det indledende stadie).
Det følger af Værgemålslovens § 1, at unge under 18 år er mindreårige og
dermed umyndige, medmindre de har indgået ægteskab. Den myndighed,
der i henhold til Æ I § 13 prøver, om ægteskabsbetingelserne er opfyldt,
skal i medfør af Æ I § 1 give tilladelse til den mindreåriges indgåelse af ægteskab og kan i den forbindelse fastsætte vilkår om, at den pågældende fortsat er mindreårig og dermed umyndig indtil det fyldte 18. år. En part i et
ægtefælleskifte, som er under 18 år, er således myndig, medmindre andet er
bestemt40 i forbindelse med ægteskabets indgåelse.41 Hvis den pågældende
38

Når offentligt skifte er indledt, er der naturligvis interesse i opgørelse og opkrævning af
skifteafgiften. Det offentlige skifte omfatter hele fællesboet, og der skal derfor også betales
afgift af eksempelvis værdien af en fast ejendom, som parterne måske på et tidligere tidspunkt har solgt i enighed og delt provenuet af.
39
En eventuel aftale om skævdeling el.lign. vil i en konkurssituation kunne omstødes efter
konkurslovens regler.
40
Der er tilsyneladende en diskrepans imellem reglerne i Værgemålsloven og Æ I efter regelændringerne pr. 1. januar 2007 som følge af nedlæggelsen af statsamterne. Som nævnt i
teksten må en mindreårig i henhold til Æ I § 1, 1. pkt. ikke indgå ægteskab uden samtykke
fra den myndighed, der i henhold til Æ I § 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne. Samme
myndighed kan i henhold til Æ I § 1, 2. pkt. i forbindelse med meddelelse af tilladelse til
ægteskabsindgåelse fastsætte vilkår om fortsat umyndighed. Den prøvende myndighed er i
henhold til § 13 kommunalbestyrelsens formand (eller efter kommunalbestyrelsens bestem-
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er, eller på et senere tidspunkt bliver, ude af stand til at varetage sine interesser, kan der blive tale om at beskikke en værge efter reglerne om værgebeskikkelse for voksne i Værgemålslovens kapitel 2.
For så vidt angår parter, der ved skiftets begyndelse af den ene eller anden
grund allerede er under værgemål, må kontrolbehovet siges at være begrænset, da disse jo i givet fald vil have en værge til at varetage deres interesser.42 43 Spørgsmålet opstår især, hvor et behov for værgebeskikkelse opstår
eller aktualiseres i forbindelse med skiftet. Skulle man sikre, at et sådant behov for værgebeskikkelse blev opdaget og behandlet, måtte alle ægtefælleskifter starte som offentlige skifter ligesom dødsboskifterne.44 Dette forekommer – henset til at problemet ikke kan antages at være udbredt – meget
drastisk. Det må endvidere erindres, at skiftet som oftest tidsmæssigt følger
tæt efter, at parterne har været igennem en myndighedsbehandling af deres
separations- eller skilsmissesag i statsforvaltning eller ved domstol, hvor et
eventuelt behov vil være afdækket. Det forekommer også over for parterne
mindre rimeligt, at alle – også det store antal, som antagelig selv kan finde
ud af at dele boet på fornuftig vis – skulle tvinges ind i en offentlig behandling. En sådan ordning ville endvidere ressourcemæssigt ligge langt ud over,
hvad der er rimeligt både af hensyn til parterne og samfundet, henset til at
der ikke eksisterer en offentlig økonomisk interesse i forbindelse med ægtefælleskifterne, og henset til at den offentlige interesse i beskyttelsen af den
svage part45 må kunne tilgodeses på en mindre indgribende måde.

melse i kommuner med magistratsstyre et magistratsmedlem og i kommuner med en styreform med delt administrativ ledelse en udvalgsformand). Af Værgemålslovens § 1, stk. 1, 1.
pkt. fremgår altså, at børn og unge under 18 år, som ikke har indgået ægteskab, er mindreårige og dermed umyndige. Af § 1, stk. 1, 2. pkt. fremgår, at unge under 18 år, der har indgået ægteskab dog er mindreårige og dermed umyndige, hvis statsforvaltningen ved tilladelsen til ægteskabet har fastsat vilkår herom.
41
Det må antages at være en yderst sjældent forekommende situation, at en mindreårig bliver gift og separeret eller skilt inden sit fyldte 18. år.
42
I Norge er sådanne skifter, hvor en af parterne er umyndig, undergivet offentlig skiftebehandling, jf. Skiftelovens § 53. Herom Peter Lødrup, Familieretten, 4. utg., 2001, side 51 og
195, samt Svend Danielsen, Skilsmissesagen, 1989, side 264.
43
I de tilfælde hvor ægtefællen har været beskikket som værge, må der være taget stilling
hertil i forbindelse med ægteskabssagen.
44
Hvorvidt de gældende bestemmelser om værgemål i Værgemålsloven burde suppleres
med regler om skifteværgebeskikkelse behandles nedenfor, kapitel 5.3.b.
45
Mindreårig, umyndig, under værgemål eller med et konkret behov for beskyttelse mod
udnyttelse el.lign.
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Henset til at de materielle delingsregler i vidt omfang har karakter af sociale
beskyttelsesregler, er hensynet til beskyttelsen af den svage part tungtvejende. Sagsbehandling i retten står som garant for, at retssikkerhedshensyn og
sociale beskyttelseshensyn – og dermed altså hensynet til den svage part –
varetages.46 Varetagelsen af retssikkerhedshensynet forudsætter således, at
domstolene er tilgængelige. Det lave antal offentlige skifter antyder, at det
nuværende system ikke er tilgængeligt i tilstrækkelig grad,47 hvorved der er
altså er fare for, at retssikkerhedshensynet ikke varetages i tilstrækkelig grad
i det nuværende ægtefælleskiftesystem.
De ovennævnte betragtninger angår varetagelsen af retssikkerhedshensynet
derved, at sagen indbringes for retten. Det må endvidere overvejes, hvorvidt
de konkrete muligheder for at beskytte en part i form af advokat- eller værgebeskikkelse er tilstrækkelige til at varetage beskyttelsen af den svage part
under sagen.

5.3.b. Advokatbeskikkelse mv.
Retsplejelovens regler om advokatbeskikkelse findes i § 259, stk. 3 og §
260, stk. 6.48 RPL § 259 har følgende ordlyd:
46

I henhold til de nye regler om pensioners deling, som trådte i kraft pr. 1. januar 2007, udtager hver ægtefælle forlods sine rimelige pensionsopsparinger, jf. Æ II § 16 b. Det er domstolene – og altså som udgangspunkt skifteretten i forbindelse med et offentligt skifte – der
nærmere skal fastlægge, hvad en rimelig pensionsopsparing er i det enkelte tilfælde. Selv om
en pensionsordning må anses for rimelig, kan skifteretten i henhold til Æ II §§ 16 d og e i
forbindelse med fællesboskifte tilkende den ene ægtefælle et beløb i form af ”fællesskabskompensation” eller ”rimelighedskompensation”. Udgangspunktet er altså at pensionsordninger udtages uden om fællesboskiftet. Vil en ægtefælle anfægte en ordnings rimelighed eller påstå kompensation efter reglerne herom, må det ske ved et offentligt skifte. Som reglerne om offentligt skifte nu er udformet, må den pågældende ægtefælle altså foretage en vurdering af, om det beløb, der eventuelt vil kunne opnås, overstiger omkostningerne ved gennemførelse af et offentligt skifte. Det fremgår ikke af lovteksten eller forarbejderne, hvorvidt
spørgsmålet i givet fald kan indbringes for skifteretten som enkeltspørgsmål i medfør af
SKL § 76, jf. § 81, men dette må antages at være tilfældet, jf. herom nedenfor kapitel 6.6.c.
47
Tilgængelighed behandles som en del af spørgsmålet om ”access to justice” nedenfor i
kapitel 6.
48
Der findes herudover adskillige regler om advokatbeskikkelse i særlige sager, jf. således
RPL § 449 om ægteskabs- og forældremyndighedssager, § 456 g om faderskabssager, § 460
om værgemålssager, § 470 om sager administrativ frihedsberøvelse, § 475 c, stk. 2 om sager
om adoption uden samtykke, § 995 a, stk. 2 om advokatbeskikkelse til bistand med opgørel-
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§ 259, stk. 1. Enhver kan både som sagsøger og som sagvolder gå i rette for sig selv.
Stk. 2. Retten kan pålægge en part at lade sagen udføre af en advokat, dersom den ikke finder det muligt at behandle sagen på forsvarlig måde, uden at parten har sådan bistand. Pålægget kan ikke indbringes for højere ret.
Stk. 3. Efterkommes et pålæg efter stk. 2 ikke, betragtes processkrifter, der indgives af parten
efter pålæggets meddelelse, som ikke indgivne, ligesom parten anses som udeblevet fra de
retsmøder, der afholdes efter pålæggets meddelelse. Hvor særlige hensyn taler derfor, kan
retten dog beskikke parten en advokat.

Reglerne om advokatbeskikkelse blev indsat ved lov nr. 253 af 4. juni 1969.
Om baggrunden for reglen i § 259, stk. 2 anføres i betænkningen:49
”… Formålet med denne regel er at give retten mulighed for at afværge de uheldige følger,
som en anvendelse af de nuværende regler i § 259, stk. 2, i særlige tilfælde kan medføre.
Reglen er altså ikke i første række givet af hensyn til vedkommende part, men derimod af
hensyn til retten, der ikke bør tvinges til at medvirke til reelt utilfredsstillende resultater. …”

Adgangen til advokatbeskikkelse i RPL § 259, stk. 3 er altså ikke så meget
en hjælp til den enkelte part, som den er domstolenes mulighed for at tilgodese den materielle retssikkerhed – altså hensynet til samfundet. Det har tilsyneladende i tidligere teori og praksis været forudsat, at retterne med bestemmelsen i stk. 3 havde adgang til skønsmæssig advokatbeskikkelse.50
Dette er ikke i overensstemmelse med det i forarbejderne anførte, idet reglen efter forarbejderne er nært knyttet til reglen om advokatpålæg i RPL §
259, stk. 2. Dette er da også er fastslået med Vestre Landsrets dom, UfR
2002.2720 V, hvor landsretten under henvisning til bestemmelsens forarbejder kom frem til, at beskikkelse af advokat i henhold til RPL § 259, stk.
3 forudsætter, at der er meddelt et advokatpålæg efter RPL § 259, stk. 2.
Heller ikke reglen i RPL § 260, stk. 6 giver retten adgang til skønsmæssig
advokatbeskikkelse. Denne bestemmelse finder kun anvendelse, hvor en

se af erstatningskrav til de efterladte efter et offer for en forbrydelse. Der findes endvidere
regler om advokatbeskikkelse i andre love, f.eks. Borteblevneloven.
49
Jf. bet. 404/1966 om ændring af reglerne om fri proces og organisationen af den vederlagsfri retshjælp, side 47.
50
Jf. Bernhard Gomard, Civilprocessen, 5. udgave, 2000, side 180, Karnovs lovsamling,
Dødsboskifteloven § 100, note 538, UfR 1974.490 H, UfR 1989.518 V, UfR 1990. 807 Ø,
UfR 1997.616/2 V, men cfr. Lars Lindencrone Petersen og Erik Werlauff, Dansk Retspleje,
3. udgave, 2005, side 234. Det fremgår ikke direkte af de nævnte domme, at der ikke forud
for advokatbeskikkelsen var givet et advokatpålæg, men ingen af dommene nævner RPL §
259, stk. 2.
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part ikke har kunnet finde en advokat, der vil påtage sig den pågældende
sag. RPL § 260, stk. 6 har følgende ordlyd:
§ 260, stk. 6. Såfremt en part godtgør, at det ikke har været ham muligt at antage en advokat
til at udføre en retssag, kan retten beskikke ham en advokat. Beskikkelsen sker på betingelse
af, at parten erklærer sig villig til at godtgøre statskassen udgifterne herved og efter rettens
bestemmelse stiller sikkerhed for disse udgifter. Retten pålægger samtidig med sagens afslutning parten at erstatte statskassen dennes udgifter i forbindelse med beskikkelsen.

Retsplejelovens system i de civile sager er herefter således, at man, såfremt
man opfylder de økonomiske betingelser og de øvrige betingelser i RPL kapitel 31, kan få fri proces til førelse af retssagen.51 Adgang for retten til at
beskikke en advokat for en part gives kun, hvor det ikke har været muligt
for parten at antage en advokat (RPL § 260, stk. 6), eller hvor parten ikke
har efterkommet et advokatpålæg og hvor særlige hensyn taler for advokatbeskikkelse (RPL § 259, stk. 3).52
Disse bestemmelser har ikke uden videre kunnet anvendes i skiftesagerne.
Det anføres af Finn Taksøe-Jensen i Skifte af dødsboer, 1998, side 501, at
den med DSL i § 100 indførte hjemmel til advokatbeskikkelse svarede til en
allerede eksisterende skifteretspraksis i medfør af RPL § 660, stk. 1.53 RPL
§ 660, stk. 1 har følgende ordlyd:
§ 660, stk. 1. Behandlingen af tvister, der opstår under skiftebehandlingen, herunder bevisførelse, foregår ved skifteretten. Tvister angående anmeldte fordringer eller fremsatte krav afgøres ved dom, der kan fuldbyrdes efter almindelige regler. I andre tilfælde træffer skifteretten afgørelse ved kendelse, i hvilken det kan pålægges den part, der skønnes uden tilstrækkelig grund at have givet anledning til eller unødig at have vidtløftiggjort proceduren, at udrede sagsomkostninger til modparten, således at fuldbyrdelsesfristen med hensyn hertil fastsættes i kendelsen.

Det synes ikke oplagt, at der i § 660, stk. 1 har været hjemmel til en sådan
praksis. RPL § 660, stk. 1 nævner intet om advokatbeskikkelse og henviser
51

Reglerne om fri proces behandles i kapitel 6.4.
Af RPL § 260, stk. 6 fremgår altså, at den pågældende part selv skal afholde omkostningerne ved beskikkelsen. Det er i forarbejderne til RPL § 259, stk. 3 forudsat, at der ofte vil
være anledning til at pålægge parten at afholde omkostningerne, jf. Bet. 404/1966 om ændring af reglerne om fri proces og organisationen af den vederlagsfri retshjælp, side 47.
53
I henhold til DSL § 100 kunne skifteretten beskikke advokat for en part, når det skønnedes nødvendigt, at den pågældende havde advokatbistand og opfyldte de økonomiske betingelser for fri proces. DSL § 100 blev – ligesom den tilsvarende regel i KL § 245 – ophævet
ved Lov nr. 554 af 24. juni 2005 pr. 1. januar 2007.
52

85

ej heller til RPL’s øvrige regler herom.54 Med DSL § 100 indførtes altså en
direkte hjemmel, svarende til KL § 245, for skifteretten til at beskikke advokat for en part, når det skøntes nødvendigt, at den pågældende havde advokatbistand, og parten opfyldte de økonomiske betingelser for fri proces i
henhold til (daværende) RPL § 330, stk. 1, nr. 2.55 56 Reglen blev pr. 1. januar 200757 ophævet under henvisning til, at RPL’s almindelige regler for
behandling af civile sager finder anvendelse ved behandling af tvister i skifteretten, hvorfor også behovet for advokatbistand bør dækkes gennem fri
proces efter RPL’s almindelige regler.58 RPL’s almindelige regler om borgerlige sager finder anvendelse i dødsboskiftesagerne i medfør af henvisningsreglen i DSL § 98. Ved denne henvisning gøres også reglerne om advokatpålæg og advokatbeskikkelse i RPL §§ 259 og 260 anvendelige i
dødsboskiftesituationen. Reglerne om fri proces og advokatbeskikkelse i
dødsboskiftesagerne59 svarer altså efter 1. januar 2007 til RPL’s almindelige
regler.
Behovet for regler om advokatbeskikkelse hænger først og fremmest sammen med reglerne om fri proces.60 Der kan dog tænkes tilfælde, hvor advokatbeskikkelse er ønskeligt udenfor området for fri proces,61 og i sammenhæng med en eventuel regel om advokatpålæg. Henset til ægtefælleskifternes til tider overordentligt følelsesmæssigt belastede karakter må regler om
advokatbeskikkelse og advokatpålæg af retssikkerhedsmæssige hensyn til
både parterne og retten anses for yderst relevante på dette område. Et advokatpålæg kan være et egnet redskab for retten, hvor den ene part er usamar54

Henset til at der i RPL kapitel 58 findes særlige regler for skiftesager, kan RPL’s øvrige
bestemmelser ikke antages at finde anvendelse uden direkte henvisning.
55
Skifteretten skulle således ikke tage stilling til om de øvrige betingelser for fri proces i
RPL (daværende) § 330 var opfyldt.
56
Hjemlen i DSL § 100 var begrebsmæssigt ikke en hjemmel til at meddele fri proces, cfr.
tilsyneladende Dødsboskifteloven med kommentarer af Mogens Kjærgaard Møller, Per
Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen, 1998, side 448. DSL § 100 omhandlede beskikkelse af advokat, men ikke de øvrige i RPL § 332, stk. 1 (nu RPL § 331, stk.
1) nævnte begunstigelser.
57
Ved lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces).
58
KL § 245 ophævedes samtidig med samme begrundelse.
59
Og i konkurssagerne.
60
Reglerne om fri proces behandles i kapitel 6.4.
61
F.eks. hvor de økonomiske betingelser ikke er opfyldt. Skifterettens beskikkelse af advokat i medfør af DSL § 100 forudsatte, at parten opfyldte de økonomiske betingelser for fri
proces, men skifteretten skulle ikke vurdere, om de øvrige betingelser for fri proces var opfyldt, jf. ovenfor – derimod skulle det skønnes nødvendigt, at parten havde advokatbistand.
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bejdsvillig eller direkte obstruerer sagsbehandlingen,62 og i denne sammenhæng kan også forbindelsen med regler om fri proces og advokatbeskikkelse
være nyttig. Det er således i UfR 2001.2551 V slået fast, at skifteretten i en
dødsboskiftesag i medfør af en analogi af reglen i RPL § 259, stk. 263 kunne
give en arving, der havde fri proces og dermed havde fået beskikket advokat, pålæg om at lade sagen føre gennem den beskikkede advokat. Der er i
gældende ret ikke hjemmel til at bringe disse regler i anvendelse på ægtefælleskifterettens område, hvorved altså retssikkerhedshensynet altså heller
ikke på dette område varetages i tilstrækkelig grad.
Spørgsmålet er imidlertid herefter, om RPL’s almindelige regler vil kunne
anses for tilstrækkelige til at varetage retssikkerhedshensynet på ægtefælleskifterettens område. Retssikkerhedshensynet skal her afvejes over for det
samfundsøkonomiske hensyn. En hjemmel for retten til at beskikke advokat
ikke kun, hvor der er meddelt advokatpålæg, men også som i den tidligere
DSL § 100 ”[...] når det skønnes nødvendigt, at parten har advokatbistand
[...]” ville udstyre retten med et redskab til beskyttelse af parter med særligt
beskyttelsesbehov. Hvis en sådan beskikkelsesregel samtidig indeholdt mulighed for at pålægge den pågældende part at erstatte statskassens omkostninger ved beskikkelsen, burde der ikke ud fra økonomiske hensyn være behov for at begrænse reglens anvendelighed til de tilfælde, hvor parten opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.64 Udgangspunktet må dog være, at fri proces-reglerne dækker behovet for advokatbistand i de sædvanlige
sager. Hensynet bag reglen om advokatpålæg og den tilknyttede bestemmelse om advokatbeskikkelse findes i den materielle retssikkerhed, jf. ovenfor,
hvilket også var baggrunden for den tidligere DSL § 100.65 Det forekommer
således ikke urimeligt, at der først skal foreligge et advokatpålæg, før be62

Andre redskaber til gennemtvingelse af skiftesagsbehandlingen behandles i kapitel 7.
Den analoge anvendelse beror på, at der ikke var givet advokatpålæg – bestemmelsen i
RPL § 259, stk. 2 finder jo også anvendelse i dødsboskiftesager, jf. DSL § 98.
64
En sådan begrænsning fandtes i DSL § 100. Beskikkelse af advokat i medfør af RPL §
260, stk. 6 sker på betingelse af, at parten erklærer sig villig til at refundere statskassens udgifter og efter rettens bestemmelse stiller sikkerhed herfor. Det fremgår herefter af § 260,
stk. 6: ”Retten pålægger samtidig med sagens afslutning parten at erstatte statskassen dennes
udgifter i forbindelse med beskikkelsen.” Det er i forarbejderne til § 259, stk. 3 forudsat, at
retten i medfør af retsplejelovens § 332, stk. 2 (før 1. januar 2007 RPL § 335) pålægger parten at erstatte statskassens udgifter, hvis partens forhold giver anledning dertil, jf. Bet.nr.
404/1966, side 47, samt FTA 1968-69, sp. 2897. Jf. endvidere nedenfor kapitel 6.4.c.
65
I Dødsboskifteloven med kommentarer af Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen, side 448 forklares nødvendigheden af advokatbistand med, om parten selv må antages at kunne tilvejebringe og anvende de oplysninger
og bevisligheder, som vil være af betydning for parten.
63
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skikkelse kan komme på tale, idet advokatbeskikkelse udover de situationer,
der er dækket af fri proces-reglerne må høre til undtagelserne.66 67 Er der tale om en part, som pga. sine personlige forhold har behov for bistand er snarere (skifte)værgebeskikkelse det egnede retsmiddel.
Med DSL indførtes ikke alene adgang for retten til at beskikke en advokat;
der indførtes også regler om beskikkelse af ad hoc værge for en arving i forbindelse med skiftet – en såkaldt skifteværge.68
Begrundelsen for indførelsen af dette regelsæt var, at de dagældende regler
om værgebeskikkelse i Myndighedsloven var uhensigtsmæssige, utilstrækkelige og kunne betyde forsinkelse af bobehandlingen og også fordyrelse,
hvor offentligt skifte blev nødvendiggjort.69 Myndighedsloven blev pr. 1.
januar 1997 afløst af Værgemålsloven,70 som løste nogle af problemerne i
forbindelse med dødsboskifterne, men ikke dem alle.71 Der var stadig behov
for et repræsentationssystem, ”[…] der med færrest muligt formaliteter vil
kunne virke hurtigt og give de implicerede den bedst mulige sikkerhed for,
at deres interesser bliver varetaget betryggende.”72 Skifteværgen udpeges af
skifteretten73 og beskikkelsen vedrører udelukkende skiftesagens behandling. Skifteværgebeskikkelse er gjort obligatorisk i en række tilfælde,74 og
skifteretten har også mulighed for at beskikke fakultativt.75 Reglerne opsamler de sporadiske bestemmelser om værgebeskikkelse i SKL og føjer nye situationer til. SKL’s bestemmelser om værgebeskikkelse76 vedrører alle
dødsboskiftesituationer og kan ikke overføres på ægtefælleskiftesituationen.

66

Der vil være tale om situationer, hvor parten enten ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri proces eller betingelsen om rimelig grund til at føre proces, jf. nedenfor kapitel
6.4.a. I ægtefælleskiftesager foretages endvidere en lempelig realitetsvurdering, idet fri proces instituttet i højere grad har karakter af ”fødselshjælper” i disse sager, jf. kapitel 6.4.a.
67
RPL’s almindelige regler bør således gøres anvendelige i ægtefælleskiftesagerne, jf. endvidere nedenfor kapitel 9.3.
68
Jf. DSL kapitel 11.
69
Jf. Bet. 1270/1994 om skifte af dødsboer, side 162 ff.
70
Lov nr. 388 af 14. juni 1995.
71
Jf. Finn Taksøe-Jensen, Skifte af dødsboer, 1998, side 117 ff.
72
Jf. Bet. 1270/1994 om skifte af dødsboer, side 162.
73
Og ikke af statsforvaltningen (før 1. januar 2007 statsamtet) som udgangspunktet er med
hensyn til værger i henhold til Værgemålsloven, idet denne fremgangsmåde ansås for at give
anledning til en væsentlig forsinkelse i sagsbehandlingen for skifteretten.
74
Jf. DSL § 15, stk. 1, nr. 1–9. Eneste undtagelse er reglen i § 15, stk. 6.
75
Efter bestemmelsen i § 15, stk. 2.
76
Jf. SKL §§ 5, 14, 59.
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Der findes altså på ægtefælleskifterettens ikke andre regler for værgebeskikkelse end dem, der følger af Værgemålsloven.
Spørgsmålet er herefter, hvorvidt en skifteværgeordning svarende til Dødsboskiftelovens vil være relevant på ægtefælleskifterettens område. Fordelene ved at kunne beskikke en værge hurtigt og med færrest muligt formaliteter, hvor et sådant behov for værgebeskikkelse måtte findes, vil naturligvis
være de samme også på ægtefælleskifterettens område. Ud over varetagelsen af det retssikkerhedsmæssige hensyn er også en effektiv sagsbehandling
inden for en rimelig tid som tidligere omtalt77 i både parternes og samfundets interesse. Et givet behov for skifteværgebeskikkelse vil selvsagt ikke
være sammenfaldende med de tilfældegrupper, der anvendes i dødsboskifteretten. Tilfældegrupperne i DSL § 15 skal dog gennemgås, idet de kan tjene
som inspirationskilde.78
En situation som de i DSL § 15, stk. 1, nr. 1 og 2 omhandlede, hvor det ikke
vides, om en arving er i live, eller hvor hans opholdssted er ukendt, kan også tænkes at forekomme i ægtefælleskiftesituationen. I tilfælde, hvor personen antagelig er død, må man gå frem efter reglerne i Borteblevneloven79 eller DSL kapitel 4. Hvis ikke betingelserne for afsigelse af dødsformodningsdom eller dødsfaldskendelse er opfyldt, eller måske mere relevant i de
tilfælde, hvor ægtefællen er rejst væk, men hvor der ikke er anledning til at
tro, at vedkommende skulle være afgået ved døden, kan der opstå spørgsmål
om skilsmisse og deling af boet. Den tilbageblevne ægtefælle vil stå i en
meget vanskelig situation, særligt hvor familien har boet i en fast ejendom i
fælleseje, og den pågældende ikke er i stand til alene at betale de løbende
ydelser.80 En regel om skifteværgebeskikkelse i disse tilfælde vil sikre, at
den forsvundne ægtefælles interesser varetages på betryggende vis, ligesom
77

Jf. kapitel 4.3.b.
Bestemmelserne i DSL § 15, stk. 1, nr. 4 og nr. 9, som omhandler henholdsvis skifteværgebeskikkelse for et ufødt barn og for fonde, foreninger eller selskaber m.v. under stiftelse,
vil ikke blive omtalt nærmere. Disse bestemmelser er ikke relevante på ægtefælleskifterettens område.
79
Der kan i medfør af Borteblevnelovens § 1 beskikkes værge for en bortebleven.
80
Situationen er formentlig ikke hyppigt forekommende. I forbindelse med min gennemgang af sager ved retten på Frederiksberg så jeg et eksempel, hvor en sådan skifteværgebeskikkelsesregel havde været anvendelig – der var tale om en sag, hvor ægtemanden, som oprindeligt stammede fra en lille østat, pludselig besluttede sig for at rejse tilbage, efterladende
hustru, to fællesbørn, samt en datter af et tidligere ægteskab. Hustruen havde adressen på et
hus, som manden vistnok ejede, men han reagerede ikke på henvendelser. Der var ikke diplomatiske forbindelser til østaten, som angiveligt var præget af uro. M blev indkaldt i Statstidende.
78
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der vil være den sagsbehandlingsmæssige fordel, at skifteværgen vil kunne
handle på den pågældendes vegne.
Lignende fordele ville findes ved en mulighed for skifteværgebeskikkelse
ad modum DSL § 15, stk. 1, nr. 4, som omhandler de tilfælde, hvor arvingen ”[…] på grund af legemlig sygdom eller psykisk svækkelse er ude af
stand til at varetage sine interesser under boets behandling, [...]”. Som
nævnt i kapitel 5.3.a. forekommer en sådan situation formentlig ikke ofte i
ægtefælleskiftesammenhæng, idet skiftet som regel følger tidsmæssigt tæt
efter ægteskabssagen.81 Der kan dog forekomme situationer, hvor en lignende bestemmelse kan være relevant, f.eks. hvor behovet for beskikkelse
er opstået efter ægteskabssagens afslutning.
Ifølge DSL § 15, stk. 1, nr. 5 skal der endvidere – såfremt den pågældende
selv ønsker det – beskikkes skifteværge for personer tilhørende samme personkreds, som er omfattet af Værgemålslovens § 7 om samværgemål.82 Bestemmelsen omfatter endvidere den, som på grund af (midlertidigt) fravær
har et tilsvarende behov. Det understreges i den kommenterede Dødsboskiftelov,83 at skifteretten i denne forbindelse skal være opmærksom på, at skifteværgeordningen ikke må misbruges, således at arvinger får en advokat
som repræsentant uden forpligtelse til at betale sædvanligt vederlag. Denne
bestemmelse vil også have relevans på ægtefælleskifteområdet. Ligesom på
dødsboskifteområdet bør der som anført i den kommenterede Dødsboskiftelov naturligvis ikke beskikkes skifteværge for en ægtefælle, hvis behov til
fulde opfyldes ved antagelse af advokatbistand.84
DSL § 15, stk. 1, nr. 6 omhandler den situation, at værgen selv har interesser under boets behandling, som kan komme i strid med arvingens. Denne
situation vil på ægtefælleskifterettens område kunne foreligge, hvor den tidligere ægtefælle har været beskikket som værge, men dette vil der antagelig
81

Den pågældende vil således senest i forbindelse med ægteskabssagen have fået beskikket
en værge. Det er i øvrigt ved UfR 2003.1953 Ø slået fast, at en værge beskikket i medfør af
Værgemålslovens § 5 således at værgemålet omfattede alle personlige og økonomiske forhold, ikke på egen hånd kunne træffe beslutning om anlæggelse af sag om separation eller
skilsmisse.
82
Dvs. den, som ”[…] på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand […]” har behov for bistand.
83
Dødsboskifteloven med kommentarer af Mogens Kjærgaard-Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen, 1998, side 115.
84
Her kan også reglerne om advokatpålæg, advokatbeskikkelse og fri proces finde anvendelse.
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være taget stilling til senest i forbindelse med ægteskabssagen. Det kan dog
ikke afvises, at der kan forekomme situationer, hvor en lignende bestemmelse vil have relevans.85
Bestemmelserne i DSL § 15, stk. 1, nr. 7 og 8 omhandler de tilfælde, hvor
en arvings værge midlertidigt er forhindret i at varetage den pågældendes
interesser, eller hvor arvingen midlertidigt er uden fast værge. Bestemmelserne skal sikre, at skiftet ikke forsinkes som følge af disse omstændigheder,
og vil også have relevans på ægtefælleskifterettens område.
Ifølge DSL § 15, stk. 2 har skifteretten en fakultativ adgang til at beskikke
en skifteværge for en arving, der forholder sig passivt overfor henvendelser
om boets behandling. Det er vanskeligt at forestille sig, at en sådan bestemmelse skulle være relevant i ægtefælleskiftesituationen.86 Her kunne der
snarere være behov for beskikkelse af skifteværge for parter, som ikke er i
stand til at repræsentere sig selv på fornuftig vis. Det hænder ikke sjældent i
de besværlige og langtrukne ægtefælleskiftesager – typisk på baggrund af
den følelsesmæssigt vanskelige situation for den ene eller begge parter – at
en part ”går i baglås”, opfører sig kværulantisk eller på anden måde obstruerer sagsbehandlingen. Der er dog i disse tilfælde typisk tale om personer,
som i alle andre sammenhænge fungerer fuldstændig normalt, hvorfor en
(skifte)værgebeskikkelse er udelukket. Det egnede retsmiddel må i disse tilfælde være advokatpålæg.
Det må ud fra denne gennemgang konkluderes, at der er et – om end begrænset – behov for adgang til beskikkelse af skifteværge også på ægtefælleskifterettens område, som ikke er dækket ved de nuværende regler.
Det konkluderedes ovenfor i kapitel 5.3.a, at det ikke ville være ressourcemæssigt rimeligt – og altså i strid med det økonomiske hensyn til samfund
og parter – at lade alle ægtefælleskifter starte i skifteretten, henset til at der
ikke eksisterer en offentlig økonomisk interesse i forbindelse med ægtefælleskifterne, og henset til at den retssikkerhedsmæssige interesse i beskyttelsen af den svage part må kunne tilgodeses på en mindre indgribende måde.
Det må imidlertid efter gennemgangen af reglerne om advokatbeskikkelse

85

F.eks. hvor en tidligere svigerforælder eller et voksent barn er beskikket, og der ikke er
taget stilling hertil i forbindelse med ægteskabssagen.
86
Skifterettens øvrige muligheder for at sikre en effektiv sagsbehandling behandles nedenfor i kapitel 7.
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og skifteværgebeskikkelse konkluderes, at de retssikkerhedsmæssige hensyn
heller ikke på dette område varetages i tilstrækkelig grad i gældende ret.87

5.3.c. Materielt rigtige afgørelser
Et yderst vigtigt led i hensynet til den materielle retssikkerhed er, at domstolene træffer materielt rigtige afgørelser. Som fremhævet i kapitel 2.2 er materielt rigtige afgørelser af afgørende betydning for opretholdelsen af den
almene tillid til domstolene. I forbindelse med ægtefælleskifterne kan det
måske være vanskeligt at se, hvad den ”rigtige” afgørelse er. Det konkluderedes i kapitel 3.1, at det i forbindelse med ægtefælleskifterne har en særlig
betydning at understøtte forligstiltag og at søge forsoning – navnlig af hensyn til eventuelle børn. Et sådant delingssystem, som forsøger at udfylde
den processuelle funktion ”at lede frem til forsoning”,88 harmonerer dårligt
med den klassiske opfattelse af kravene til en ”rigtig” domstolsafgørelse.89 I
domssituationen er der – som altovervejende hovedregel – en taber og en
vinder. Med henblik på at tage højde for denne problematik har forskellige
tiltag været forsøgt gennem tiderne, f.eks. forligsmægling og senest konfliktmægling i form af retsmægling.90 Domstolene må og skal imidlertid
først og fremmest være i stand til at levere en materielt rigtig afgørelse, dvs.
en autoritativ, korrekt juridisk afgørelse af den foreliggende sag ud fra gældende ret på det givne tidspunkt.91 Det særlige hensyn til parterne tilsiger
imidlertid, at domstolene kan tilbyde alternativer til parterne med henblik på
at finde frem til den løsning, der er bedst for netop disse parter.92
I det samfundsmæssige aspekt er det altså vigtigt, at domstolene er i stand
til at træffe materielt rigtige afgørelser. I kapitel 2 og 393 omtaltes forskelli87

Jf. endvidere kapitel 9.3.
Jf. kapitel 3.1.
89
”Rigtig” i betydningen ”i overensstemmelse med gældende ret.”
90
Retsmægling er endnu kun forsøgsvis et tilbud her i landet, men justitsministeren har efter
evalueringen af forsøgsordningen, jf. Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets forskningsenhed, marts 2005, anmodet Retsplejerådet om i forbindelse med reformen af den civile retspleje at udarbejde et forslag om retsmægling. Se endvidere kapitel 8.3.
91
Jf. ovenfor, kapitel 1.3.
92
Herom kapitel 8.3.
93
Jf. kapitel 2.3.d om dispositionsmaximen og forhandlingsmaximen, kapitel 2.3.e om koncentration og kapitel 3.3.b om effektivitet.
88
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ge (civilprocessuelle) principper og deres betydning for domstolenes mulighed for at træffe rigtige afgørelser. Det viste sig, at principper som f.eks.dispositionsmaximen og forhandlingsmaximen, som tilgodeser andre aspekter
af den civile retspleje, indebar et vist skisma i forhold til hensynet til at træffe materielt rigtige afgørelser. De forskellige relevante principper skal gennemgås i ægtefælleskifteretligt perspektiv med henblik på en konkretisering
af den afvejning, der må foretages mellem disse hensyn og principper.
Dispositionsmaximen og forhandlingsmaximen udsprang af det forhold, at
parterne bevarer den materielle råderet over sagens genstand. Disse civilprocessuelle principper gælder som udgangspunkt også på ægtefælleskifterettens område.94 Parterne kan f.eks. frit aftale skæringsdag,95 skævdeling96
mv. Når fællesboet er taget under offentligt skifte, har parterne imidlertid
ikke mulighed for at aftale begrænsninger i, hvad skifteretten skal beskæftige sig med; hele fællesboet skal indgå – også aktiver, som eventuelt måtte
være delt i enighed inden overgangen til offentligt skifte, jf. retsafgiftslovens97 § 27.98 Bortses fra afgiftsspørgsmålet,99 ses der ikke vægtige (samfundsmæssige) grunde til, at parterne ikke skal kunne indgå aftaler om, hvad
skiftesagsbehandlingen skal omfatte.100 Domstolene skal træffe afgørelse i
tvister – hvorfor skal så inddrages forhold, hvorom der ikke er tvist mellem
parterne?101 Et skifte er naturligvis ikke altid så enkelt; der er tale om en løbende proces – boet skal gøres op (med den deraf flydende indhentelse af
oplysninger om og stillingtagen til aktiver og passiver) og fordeles. Der kan
pludselig for en part vise sig en sammenhæng mellem flere forhold, som ikke stod denne klart, før der var skabt overblik over hele boet. Dette forhold
bør dog ikke i sig selv betyde, at parterne udelukkes fra at begrænse proces94

Jf. Den kommenterede retsplejelov, bind II, Bernhard Gomard, Jens Møller og Oliver Talevski, 7. udg., 2004, side 574.
95
Jf. UfR 1979.481 H.
96
Jf. f.eks. UfR 1985.1104 V.
97
RAL.
98
Der gives i SKL § 76, jf. § 81 hjemmel til at indbringe enkeltspørgsmål for skifteretten,
således at parter, som ellers skifter privat, kan få afgjort et enkelt tvistepunkt ved skifteretten, uden at hele boet undergives offentlig behandling. I så fald beregnes retsafgift som for
almindelige domssager, jf. RAL § 39, stk. 1, nr. 1.
99
Som behandles nedenfor i kapitel 6.2.
100
Parterne kan under det offentlige skifte forlige delspørgsmål (eller hele sagen), men ikke
med omkostningsmæssig virkning – er afgiftspligten indtrådt, skal der betales afgift af hele
boet, jf. RAL § 28, jf. § 31 og § 34, nr. 3.
101
Problemstillingen ændrer sig, hvis der senere alligevel viser sig at være tvist om et forhold, som fra starten ansås forligt.
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sen.102 Når henses til at retten ved hjælp af reglerne om den materielle procesledelse103 har mulighed for at gribe ind, er betænkelighederne ved dispositions- og forhandlingsmaximen også i denne type sager jo altså mindre.
Det skal understreges, at hensynet til at hindre en unødvendig ankesag er
om muligt endnu større i ægtefælleskiftesagerne – ingen af parterne, ej heller det offentlige er tjent med, at sagerne trækker i langdrag med de følelsesmæssige og økonomiske konsekvenser den manglende afklaring af parternes situation kan indebære. Både det særlige hensyn til parterne og det
økonomiske hensyn tilgodeses således ved anvendelsen af dette civilprocessuelle princip.104
Også reglerne om nova og præklusion fremhævedes i kapitel 2 som indebærende et skisma i forhold til hensynet til materielt rigtige afgørelser. Heller
ikke på dette område findes regler, der regulerer spørgsmålet på ægtefælleskifterettens område, bortset fra reglen i RPL § 664, stk. 3, som omhandler
nova under anke af en skiftesag og har følgende ordlyd:
§ 664, stk. 3. Den for skifteretten stedfundne procedure er ikke bindende, og der er endog intet til hinder for, at tillæg til og rettelser i de tidligere påstande fremsættes. Dog kan parterne
ikke tilbagekalde de af dem for skifteretten afgivne, skiftebogen tilførte, erklæringer med
hensyn til sagens sammenhæng.

Efter denne bestemmelse kan der altså frit fremsættes nye påstande og anbringender for landsretten. Reglen i RPL § 664, stk. 3 er for konkurssagernes vedkommende105 erstattet af KL § 255, som henviser til RPL’s almindelige regler for anke og kære. En lignende regel blev for dødsboskifterne
gennemført med reglen i DSL § 105.106 Reglen i RPL § 664, stk. 3 er således den eneste særregel om nova og den gælder kun for ægtefælleskiftesagerne – og kun i ankesager. Det forekommer ikke velbegrundet at opretholde en sådan særregel – hensynet til opnåelsen af en materielt korrekt afgørelse må her såvel som på de øvrige civilprocessuelle områder med retsplejelovens almindelige regler om præklusion anses for tilstrækkeligt afvejet
over for hensynet til en afgørelse inden for rimelig tid og modpartens ret til
kontradiktion. Den traditionelt mere formløse behandling af sagerne i skifte102

I stedet bør skabes regler, der er egnede til at håndtere en sådan situation, jf. nærmere afsnit IV.
103
Jf. gennemgangen i kapitel 2.3.d.
104
De på ægtefælleskifterettens område gældende begrænsninger bør således fjernes, jf.
endvidere afsnit IV.
105
Da konkursreglerne samledes i Konkursloven, lov nr. 298 af 8. juni 1977.
106
I Bet. 1270/1994 om skifte af dødsboer, side 293 anføres: ”§§ 664 og 665 indeholder til
dels overflødige regler om behandling af anke og kæresager.”
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retten, der som udgangspunkt gør skifteretsbehandling mindre skræmmende
for parterne, stemmer måske ikke særlig godt overens med de temmelig
håndfaste regler om nova og præklusion. Imidlertid må klare regler for nova
og præklusion også af hensyn til forudsigeligheden være at foretrække.107

5.4. Sammenfatning
Der kan ikke med den ovenstående analyse peges på et eller flere forhold,
der i sig selv må konkluderes at have et medansvar for ulysten til at anvende
skifteretten som tvistløser i ægtefælleskiftesagerne. På nogle områder fandtes de eksisterende regler at varetage de samfundsmæssige hensyn.108 På
andre områder, navnlig hvor ægtefælleskifteretten fraviger de almindelige
regler i RPL,109 fandtes hensynet til samfundet ikke varetaget i de gældende
ægtefælleskifteregler.110
Der viste sig også nogle strukturelle forhold af betydning for det processuelle systems funktion. For det første fremhævedes behovet for transparens og
forudsigelighed med hensyn til sagens forløb, herunder sagsbehandlingsreglernes effektivitet og sagens økonomi.111 Disse forhold har stor betydning
for den almene opfattelse af skifterettens tilgængelighed og anvendelighed
som tvistløser. Tilgængelighed fremhævedes endvidere i forbindelse med
behovet for beskyttelse af den svage part, henset til de retssikkerhedsgarantier, der knytter sig til den offentlige behandling. Den tilsyneladende manglende tilgængelighed konstituerer en vigtig problemstilling i forbindelse

107

RPL’s almindelige regler bør således finde anvendelse, jf. herom nedenfor, kapitel
11.2.a. Det erindres, at reglerne under alle omstændigheder må tilpasses den anderledes
sagsbehandling i skifteretten, således at f.eks. reglerne om nova og præklusion under domsforhandlingen anvendes på den afsluttende behandling af boopgørelsen, og på eventuelle afgørelser om delspørgsmål undervejs i sagsbehandlingen.
108
Vedrørende møders offentlighed samt aktindsigt og koncentration.
109
Vedrørende advokatpålæg og advokatbeskikkelse, samt dispositions- og forhandlingsmaximen og reglerne om nova og præklusion.
110
Således også retssikkerhedshensynet i form af tilgængelighed og skifteværgebeskikkelse.
111
Sagens økonomi og sagsbehandlingsreglernes effektivitet behandles i henholdsvis kapitel 6 og 7.
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med varetagelsen af hensynet til samfundet og indgår i behandlingen af
spørgsmålet om ”access to justice” i kapitel 6.
Det i dette kapitel behandlede hensyn til samfundet gav således anledning til
overvejelser ikke alene vedrørende detailregler, men også vedrørende
spørgsmål af strukturel karakter – altså vedrørende den ramme, som sagen
skal behandles inden for. Behandlingen viste, at gældende ret hverken i detailreglerne eller strukturmæssigt til fulde opfylder hensynet til samfundet.112

112

96

Jf. endvidere kapitel 9.

Kapitel 6

Økonomi for parter og samfund

6.1. Indledning
I forbindelse med gennemgangen af de krav, som EMRK art. 6, stk. 1 stiller
til udformningen af de kontraherende staters processuelle systemer,1 fremhævedes det dilemma, der er genstand for behandling i nærværende kapitel:
Afvejningen af statens ressourcemæssige hensyn over for parternes adgang
til domstolsprøvelse. Den afvejning, der skal foretages, skulle gerne munde
ud i, at det offentliges økonomiske byrde i forbindelse med behandlingen af
ægtefælleskifterne ikke bliver urimelig, samtidig med at parternes rettigheder i henhold til EMRK art. 6, stk. 1 ikke krænkes – altså at de har ”access
to justice” – eller med Retsplejerådets udtryk, at domstolene er tilgængelige
som tvistløsningsorgan.

6.2. Retsafgift
Som indledningsvis nævnt er det i teorien anført, at omkostningerne ved offentligt skifte er meget høje og dermed årsag til, at så mange vælger at skifte
privat. I medfør af RAL § 28 udgør retsafgiften 2 % af aktivmassen (dog 1
% af behæftede aktiver).2 Det første spørgsmål, der behandles, er, hvorvidt
en retsafgift af denne størrelse må anses for at være i strid med EMRK art.
6, stk. 1.3
1

Jf. kapitel 2.3.f.
I boer, der sluttes med forlig i første skiftesamling, betales ifølge RAL § 29 kun 400 kr. i
afgift, jf. mere herom nedenfor.
3
I henhold til RAL § 30, nr. 1 er fællesejet fritaget for skifteafgift, hvis formuemassen ikke
overstiger 15.000 kr. Beløbsgrænsen er ikke reguleret siden 1969!
2
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Det konkluderedes i kapitel 2.3.f på baggrund af Menneskerettighedsdomstolens dom i sag nr. 28249/95, Kreuz vs. Polen, at Menneskerettighedsdomstolen ikke anser opkrævning af retsafgift i sig selv for en krænkelse af
art. 6, stk. 1. I vurderingen, af om art. 6, stk. 1 er krænket, må indgå retsafgifternes størrelse i forhold til sagens konkrete omstændigheder, herunder
partens betalingsevne, og det stadium af sagen, hvor retsafgiften skal betales.4 Reglen i RAL § 28, som altså kan betyde, at der skal betales et (også
forholdsmæssigt) ret stort beløb i retsafgift, må således vurderes i sammenhæng med andre regler. Afgiftspligten indtræder i medfør af RAL § 34, stk.
1, nr. 3, når begæringen om skifte tages til følge, men afgiften forfalder først
til betaling, når udlodning kan ske,5 eller når de afgiftspligtige modtager
meddelelse om afgiftsberegningen.6 Endvidere hæfter hver ægtefælle kun
for afgiften af den del af boet, hvorover han har rådighed under skiftet.7 Ser
man isoleret på spørgsmålet om retsafgiftens størrelse, er det således navnlig det forhold, at afgiften beregnes af boets aktivmasse uden hensyntagen
til boets beholdne formue, der giver anledning til betænkelighed. I et bo
med store (usikrede) passivposter kan denne beregningsform meget vel betyde, at retsafgiften bliver urimeligt tyngende i forhold til den pågældende
parts betalingsevne.8 Det er således nærliggende, at retsafgiftens størrelse i
en konkret sag vil kunne udgøre en krænkelse af EMRK art. 6.9
Jeg vil i det følgende påvise, at retsafgiftens størrelse ikke alene er problematisk i forhold til EMRK, men også at den er en væsentlig årsag til, at så
få ægtefælleskifter behandles med skifterettens mellemkomst. Det er således
min påstand, at retsafgiften er styrende for, om sagen indbringes for skifteretten, og i givet fald for hvordan sagen behandles på de indledende stadier.
Det følger af FSKL § 64, at offentligt skifte af fællesboet finder sted, hvis
en af parterne begærer det.10 Når skifteretten modtager en sådan begæring

4

Jf. sagens præmis 60.
Jf. RAL § 35, stk. 1, nr. 1 vedrørende boer, der behandles til ende af skifteretten.
6
Jf. RAL § 35, stk. 1, nr. 4 vedrørende ”andre boer”, f.eks. sådanne der afsluttes ved udenretligt forlig, efter at offentligt skifte er indledt.
7
Jf. RAL § 36, stk. 4.
8
Det er således heller ikke tilstrækkeligt blot at justere bundgrænsen i RAL § 30, jf. mere
herom nedenfor, kapitel 6.6.a.
9
Spørgsmålet om retsafgiften er nært knyttet til spørgsmålene om sikkerhedsstillelse og fri
proces, som behandles nedenfor i kapitel 6.3. og 6.4.
10
I forbindelse med ægteskabssagen oplyser statsforvaltningen eller retten parterne om, at
eventuelle tvister vedrørende bodelingen kan indbringes for skifteretten.
5
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om offentligt skifte indkaldes parterne til et møde i skifteretten med henblik
på registrering og vurdering af fællesboet.11 Som ovenfor anført følger det
af RAL § 34, stk. 1, nr. 3, at afgiftspligten indtræder, når begæringen om
skifte tages til følge. Ifølge det oprindelige forslag til RAL12 skulle afgiftspligten indtræde ved den første forretnings13 påbegyndelse. Dette forslag var
i overensstemmelse med den tidligere gældende bestemmelse i skifteafgiftsloven § 2.14 Forslaget blev kritiseret af Hans Kardel i Juristen 1968.382.
Han gjorde opmærksom på, at der eksempelvis ikke ville kunne foretages
vurderinger uden at afgiftspligt måtte anses for indtrådt, hvilket fortsat ville
vanskeliggøre eventuelle forligsbestræbelser. Niels Harbou, som var medlem af det udvalg, der i november 1964 havde afgivet Betænkning nr.
377/1965 om retsafgiftslovgivningen, erklærede sig enig i kritikken15 og foreslog derfor, at afgiftspligten i bl.a. ægtefælleskiftesager først skulle indtræde, når begæringen om skifte blev taget til følge. Ændringsforslaget blev
indarbejdet under udvalgsbehandlingen mellem lovforslagets første og anden behandling i Folketinget16 og vedtaget efter anden behandlingen. Lovforslaget blev i sin helhed vedtaget efter tredje behandling den 6. maj
1969.17 I bemærkningerne til ændringsforslaget anførtes:
”[…]i de boer, der kun skal tages under behandling af skifteretten efter derom indgivet begæring, vil det kunne hindre eller i hvert fald vanskeliggøre skifterettens forligsbestræbelser
særligt i fællesboer, at afgiftspligten indtræder allerede, når skifteretten begynder at beskæftige sig med boet. Det foreslås derfor, at der indsættes et nyt nummer efter nr. 2, hvorefter
afgiftspligten i disse boer først indtræder, når begæringen om skifte tages til følge, dvs. når
det viser sig umuligt at dele boet forligsmæssigt.”

Med ændringen tilsigtedes altså, at det skulle være muligt efter indgivelse af
begæring om skifte at foretage en vis behandling af sagen – som led i behandlingen af begæringen – med henblik på indgåelse af forlig, inden skifteretten tager stilling til, om begæringen om skifte skal tages til følge – og afgiftspligten indtræde. Man var således allerede på dette tidspunkt opmærksom på retsafgiftens uheldige virkning på sagsbehandlingen. Men i stedet
11

Jf. FSKL § 65.
Jf. Folketingstidende 1967-68, 2. samling, tillæg A, sp. 2785.
13
Altså det første møde i skifteretten.
14
Lov nr. 156 af 30. nov. 1874 om betaling for de til skiftevæsenet hørende forretninger
m.m., som blev ophævet med retsafgiftsloven i 1969.
15
I Juristen 1968.504.
16
Jf. Folketingstidende 1967-68, tillæg B, sp. 1251 ff. og Folketingets Forhandlinger sp.
450 og 6052.
17
Jf. Folketingstidende 1967-68, Folketingets Forhandlinger, sp. 6248.
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for at gøre noget ved afgiften – dens størrelse eller sammensætning – udskød man altså afgiftspligtens indtræden lidt.18
Man indlagde i RAL endnu en ”ventil”, som betyder, at parterne kan slippe
for den meget store skifteafgift. Hvis skifteretten beslutter at imødekomme
begæringen og tager fællesboet under offentlig skiftebehandling, bestemmes
nemlig i RAL § 29, at der kun svares en afgift på 400 kr., hvis sagen sluttes
ved forlig på første skiftesamling. Første skiftesamling er ikke yderligere
defineret i RAL, men i betænkningen19 defineres første skiftesamling således:20
”Ved skifte mellem ægtefæller i anledning af separation, skilsmisse m.v. anses den skiftesamling, hvorpå ægtefællerne gøres bekendt med registreringen og hinandens passiver, som
første skiftesamling.”

Ud fra dette må det kunne konkluderes, at den høje skifteafgift ikke indtræder, før der foreligger en registrering.21 Det har i teori og praksis været diskuteret, hvor mange møder parterne kunne få for den lave afgift.22 Spørgsmålet var genstand for behandling ved afgørelsen i UfR 2000.1219 V:23
UfR 2000.1219 V: Skifteretten modtog den 3. november 1997 en begæring om offentligt
skifte. På skiftesamling den 11. december 1997 aftalte parterne, at en fast ejendom skulle
vurderes af tre navngivne ejendomsmæglere, samt at der skulle udarbejdes tilstandsrapport.
Aftalen var bindende for parterne i henhold til FSKL § 48. Sagen blev herefter udsat på forligsforhandlinger. Det lykkedes ikke at forlige sagen, og der afholdtes den 10. september
1998 skiftesamling, hvorunder det aftaltes, at M’s advokat og en ejendomsmægler skulle
have adgang til ejendommen. Skifteretten tilkendegav, at sagen, såfremt den ikke herefter
blev forligt, måtte tages under offentlig skiftebehandling og sikkerhedsstillelsen udregnedes
til 75.000 kr. Den 24. november 1998 indgav M på ny begæring om offentligt skifte og stillede sikkerhed med 75.000 kr. På skiftesamling den 17. december 1998 blev boet taget un18

Dette fører så til spørgsmålet om, hvor meget ”en vis behandling” omfatter. Det for forligsbestræbelserne og i praksis meget vigtige spørgsmål, om skifteretten kan udmelde vurderingsmænd, inden begæringen om skifte er taget til følge, behandles i kapitel 7.3.c.
19
Betænkning om Retsafgiftslovgivningen nr. 377/1965.
20
Side 56.
21
Og herunder må skifteretten kunne udmelde vurderingsmand i henhold til skiftelovens §
16, jf. nærmere kapitel 7.3.c.
22
Jf. eksempelvis L. Christensen og H. Broman i Fuldmægtigen 1987.28, Retsafgiftsloven
med kommentarer af Jens Anker Andersen, 2. udgave, side 179-180, Retsafgiftsloven med
kommentarer af Jens Anker Andersen, 3. udgave ved Ulla Otken og Lisa Rising, side 164165, Skifteloven med kommentarer af Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft, side 332-333.
23
Samme dom er refereret i Fuldmægtigen 2000.45. Kommentaren i Fuldmægtigen omtales
nærmere nedenfor.
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der offentligt skifte. Skifteretten antog medhjælper, udmeldte vurderingsmænd til vurdering
af indbo og biler og fastsatte frister for indgivelse af processkrifter vedrørende spørgsmål
om omvurdering af ejendommen. Den 20. januar 1999 modtog skifteretten en underskrevet
bodelingsaftale. Efterfølgende opstod tvist om betaling af tilstandsrapporten. Efter at skifterettens medhjælper forgæves havde mæglet forlig, afholdtes skiftesamling den 18. maj 1999.
Her viste det sig, at parterne var uenige om flere ting. Alle spørgsmålene blev dog forligt
under skiftesamlingen. I forbindelse med afgiftsberegningen bemærkede skifteretten, at bodelingsoverenskomsten ikke indeholdt en opgørelse over parternes aktiver og passiver, men
at der var enighed mellem parterne om at lægge værdiansættelserne i en af H’s advokat i december 1998 udarbejdet opgørelse til grund. Skifteretten beregnede herefter fuld skifteafgift,
hvilket H påklagede. H gjorde gældende, at sagen blev forligt på et tidspunkt, hvor en del af
boets aktiver endnu ikke var registreret og vurderet, hvorfor afgiften måtte beregnes efter
RAL § 29 – altså 400 kr. Skifteretten fandt, at første skiftesamling ikke kunne udstrækkes til
et tidspunkt, hvor samtlige boets aktiver er vurderet, ligesom det fandtes uden betydning, at
der ikke var sket en egentlig registrering af aktiver og passiver i skifteprotokollen, idet parterne var gjort bekendt med hinandens aktiver og passiver ved et udkast til boopgørelse udarbejdet af H’s advokat, inden boet blev taget under offentlig skiftebehandling. H gjorde i
kæren til landsretten gældende, at det af skifteretten omtalte udkast til boopgørelse i vidt omfang var baseret på anslåede tal vedrørende M’s forhold, hvilket også fremgik af udkastet.
Landsrettens flertal kom frem til, at der på skiftesamlingen den 17. december 1998 ikke var
tilstrækkelige oplysninger til, at parterne kunne anses for at være gjort bekendt med registreringen og hinandens passiver. Sagen måtte herved i henhold til forarbejdernes definition anses forligt inden første skiftesamling – men jo altså efter at begæringen om offentligt skifte
24
var taget til følge, hvorfor afgiften fastsattes til 400 kr. Landsrettens mindretal lagde til
grund, at parterne i det væsentlige var gjort bekendt med hinandens aktiver og passiver, samt
at de senest ved skiftesamlingen kunne være blevet gjort bekendt med eventuelle yderligere
aktiver. Denne dommer ville således betragte skiftesamlingen den 17. december 1998 som
første skiftesamling, uanset at hverken parterne eller skifteretten tog initiativ til, at der blev
foretaget en egentlig registrering. Denne dommer ville således stadfæste skifterettens afgiftsberegning.

Landsrettens flertal lægger afgørende vægt på forarbejdernes ordlyd og
kræver altså, at parterne er gjort bekendt med registreringen og hinandens
passiver. Sammenholdt med den dissentierende dommers bemærkninger må
afgørelsen forstås således, at skifteretten kunne have foretaget den nødvendige registrering m.v. på skifteretsmødet den 17. december 1998, men altså
ikke gjorde det. Skifteretten må i hvert fald efter parternes fælles begæring
kunne udsætte registreringsforretningen med henblik på indhentelse af vurdering,25 hvorved altså tidspunktet for den høje skifteafgifts indtræden også
24

Østre Landsrets 11. afd. er i en kendelse af 12. september 2005 i sag nr. B-2471-05 i en
lignende sag kommet til samme resultat som Vestre Landsret. Kendelsen er refereret i Fm
27. februar 2006, dokument id: 1-2005-3780.
25
Jf. nærmere herom kapitel 7.3.c.
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udsættes. Det kan på den anden side ikke kræves, at parterne er enige i registreringen eller vurderingen, idet definitionen af første skiftesamling jo er
det møde, hvor parterne gøres bekendt med registreringen – og man må således begære (om)vurdering i henhold til FSKL § 48, hvis der er tvist herom. Skifteretten er således til en vis grad herre over, hvornår den høje afgift
udløses.
Skiftets indledende forløb er altså med reglerne i RAL inddelt i faser, knyttet til størrelsen af retsafgiften. For det første den fase, hvor begæringen om
offentligt skifte er under behandling. Såfremt begæringen aldrig tages til
følge,26 udløses ingen afgift. For det andet fasen, fra begæringen er taget til
følge, indtil slutningen af første skiftesamling. Forliges sagen her, udløses
den lave afgift i medfør af RAL § 29. Afsluttes sagen efter første skiftesamling, er den høje afgift udløst, og det er således afgiftsmæssigt uden betydning, om skifteretten skal behandle sagen til den (bitre) ende, eller den f.eks.
forliges udenretligt eller i det følgende skiftemøde.
FSKL opererer slet ikke med disse faser. Det fremgår af FSKL § 64, at offentligt skifte finder sted, såfremt én af ægtefællerne begærer det. Af § 64 a
fremgår, ved hvilken skifteret begæringen skal indgives; og i FSKL § 65
konstateres blot: ”Efter registrering og vurdering foretages opgørelse over
hver ægtefælles bodel.”27 Behandlingen af en begæring om offentligt skifte
starter i praksis med en mere eller mindre formelig registrering af aktiver og
passiver. Hvad enten det første møde i skifteretten afholdes på baggrund af
en begæring fra en af parterne eller en høring fra Civilstyrelsen28 vedrørende en ansøgning om fri proces, må skifteretten erhverve sig et (vist) kendskab til sagen. Er der tale om en høring vedrørende fri proces, må skifteretten vide, om bodelene er negative,29 og om der er behov for advokatbeskikkelse. Er der tale om en begæring om offentligt skifte, må skifteretten vide,
hvorvidt bodelene er negative, samt hvori uenighederne består.30 Indhentelsen af disse oplysninger er – i skiftemæssig sammenhæng – de eneste, der er

26

Fordi sagen forliges eller begæringen afvises.
Den nærmere sammenhæng mellem RAL’s regler og FSKL’s regler om vurdering behandles i kapitel 7.3.c.
28
Før 1. januar 2007 behandledes ansøgning om fri proces i første instans af statsamterne/Københavns Overpræsidium, jf. endvidere kap. 6.4.a.
29
Er begge bodele negative er der ikke noget at skifte. Er modpartens bodel negativ kan ansøgeren intet opnå ved sin begæring om skifte, som derfor vil blive afvist. Følgelig kan der
heller ikke meddeles fri proces i disse tilfælde.
30
Cfr. Danielsen, Skilsmissesagen 1989, side 265, jf. 282-83.
27
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nødvendige, før skifteretten kan afgøre om betingelserne for offentligt skifte
er til stede.31
Det er tankevækkende, at man pga. ønsket om at understøtte skifterettens
mulighed for at få sagerne forligt uden udløsning af (den høje) skifteafgift,
har skabt et system, der passer så dårligt til FSKL’s systematik.32 33 Det er
ikke rimeligt, at afgiftsregler – og dermed afgiftstænkning – skal have så afgørende betydning for sagens behandling på det indledende stadie. Det er
dernæst ikke sagsøkonomisk hensigtsmæssigt, at det, efter at skiftet er taget
under offentlig behandling, er afgiftsmæssigt uden betydning, om sagen forliges eller fortsættes til den bitre ende. Afgiften ansporer altså parterne til at
undgå offentligt skifte, hvilket giver anledning til retssikkerhedsmæssige
betænkeligheder,34 men når først offentligt skifte er indledt, anspores man
ikke til at få det afsluttet så hurtigt som muligt. Det er både samfundsmæssigt og for de involverede parter uheldigt, hvis sagen unødigt trækkes i langdrag.35
Min konklusion må således være, at de nuværende regler om retsafgift ikke
tilgodeser kravet om tilgængelighed eller ”access to justice”. Der kan imidlertid ikke bortses fra, at den høje afgift også er en forligsmotiverende faktor. Den måde, hvorpå afgiften beregnes og pålægges, må således afvejes
over for dette hensyn. Det økonomiske hensyn tilsiger, at afgiftens størrelse
sættes i forhold til samfundets udgifter og altså afpasses efter den ydelse,
parterne modtager. En sådan afpasning må endvidere af hensyn til sagsøkonomien samt det særlige hensyn til parterne, kunne opfylde det behov, der er
for en forligsmotiverende faktor.36 37
31

Ud over naturligvis dokumentation for, at parterne er separeret eller skilt.
Problemet bliver ikke mindre af, at så mange af de relevante regler i FSKL er formuleret
med henblik på dødsboskifte og derfor i forvejen passer dårligt på ægtefælleskifterne.
33
Reglernes manglende sammenhæng og logik illustreres også af, at heller ikke retterne altid praktiserer reglerne korrekt, jf. således TFA 2000.318/2 V, hvor skifteretten fastsatte
retsafgiften til 400 kr. i henhold til retsafgiftslovens § 29 med den begrundelse, at boet var
forligt efter 1. møde i skifteretten, og uden at boet havde været taget under offentlig skiftebehandling!
34
Jf. ovenfor, kapitel 5.3.a.
35
Jf. diskussionen i kapitel 4.3.b.
36
Eller også må denne faktor tilvejebringes på anden vis, men det må under alle omstændigheder kræves af afgiftssystemet, at det ikke modvirker løsning af tvisten eller sagens afslutning.
37
Disse hensyn må indgå som integrerede dele af et nyt skiftesystem, således at afgiftsregler
og processuelle regler kommer til at spille sammen i et helstøbt system, jf. nærmere herom
kapitel 10.
32
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6.3. Sikkerhedsstillelse
Det konkluderedes ovenfor,38 at ikke alene retsafgiften, men også et eventuelt krav om sikkerhedsstillelse reelt kan afskære en part fra muligheden for
at få sin sag prøvet ved domstolene, hvorved der kan foreligge en krænkelse
af EMRK art. 6, stk. 1. Skifteretterne kræver som altovervejende hovedregel, at der stilles sikkerhed for retsafgiften samt for omkostningerne ved boets behandling,39 inden et ægtefælleskifte tages under offentlig behandling.
For så vidt angår krav om sikkerhedsstillelse for retsafgiften findes hjemlen
hertil i RAL § 62, stk. 2.
§ 62: Kan afgiften for en retshandling beregnes ved fremsættelsen af begæringen om retshandlingens foretagelse, kan afgiften kræves betalt samtidig med begæringens fremsættelse.
Betales afgiften ikke efter påkrav, kan retten fastsætte en frist for afgiftens betaling. Betales
afgiften ikke inden fristens udløb, betragtes begæringen som bortfaldet. I så fald bortfalder
også afgiften.
Stk. 2. Kan afgiften ikke beregnes ved begæringens fremsættelse, betales afgiften efter påkrav, jf. dog § 35 og § 36, stk. 4. Der kan ved begæringens fremsættelse kræves sikkerhed
for afgiftens betaling, medmindre retten af egen drift skal udføre retshandlingen. Bestemmelserne i stk. 1, 2.-4. pkt., finder herved tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Betales afgiften efter § 2 ikke efter påkrav, kan retten fastsætte en frist for afgiftens
betaling. Betales afgiften ikke inden fristens udløb, afvises sagen, jf. dog § 7. I så fald bortfalder afgiften efter § 2.

Det er fast antaget i teori og retspraksis,40 at kravet om sikkerhedsstillelse
omfatter hele retsafgiften. Der er imidlertid en nær sammenhæng mellem
reglerne i RAL § 62 og i RAL § 61, som bl.a. omhandler, hvem retsafgiften
påhviler.41
§ 61: Afgiftspligten indtræder, medmindre andet er bestemt, når der fremsættes begæring
om retshandlingens foretagelse.
Stk. 2. Medmindre andet er bestemt, påhviler afgiftspligten den, der fremsætter begæringen.
Såfremt begæringen er fremsat i henhold til fuldmagt, hæfter tillige den befuldmægtigede
for afgiften, såfremt denne kan beregnes ved begæringens fremsættelse. Afgiftspligten efter
§ 2 påhviler den, der har anlagt sagen, jf. dog § 7.

38

Jf. kapitel 2.3.f.
Dvs. eventuelle vurderingsomkostninger og – vigtigst – salær til skifterettens eventuelle
medhjælper.
40
Jf. bl.a. TFA 2003.470/1.
41
Jf. Retsafgiftsloven med kommentarer af Jens Anker Andersen, 3. udgave ved Ulla Otken
og Lisa Rising, 2003, side 261 ff.
39
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Det følger af RAL § 61, stk. 2, at retsafgiften, medmindre andet er bestemt,
påhviler den, der fremsætter begæringen. Det fremgår imidlertid af RAL §
36, stk. 2 vedrørende ægtefælleskifte, at hver ægtefælle kun hæfter for afgiften af den del af boet, hvorover han har rådighed under skiftet.
§ 36, stk. 2: Ved skifte mellem ægtefæller hæfter hver ægtefælle kun for afgiften af den del
af boet, hvorover han har rådighed under skiftet. De pågældende hæfter dog solidarisk for
afgiften efter § 29, stk. 1.

Konsekvensen heraf burde være, at der kun kræves sikkerhedsstillelse for
den del af retsafgiften, som den pågældende ægtefælle hæfter for.42 Dette
har som ovenfor anført ikke støtte i praksis. Der er naturligvis en temmelig
stærk offentlig interesse i at kunne kræve sikkerhedsstillelse for hele retsafgiften,43 men der må – lige så naturligt – kræves en ubetinget hjemmel.44
Det fremgår endvidere af RAL § 62, stk. 2,45 at begæringen om offentligt
skifte betragtes som bortfaldet, hvis sikkerheden ikke er stillet, inden for en
af skifteretten fastsat frist.46 Der er ikke lovmæssig hjemmel til at kræve
sikkerhedsstillelse for øvrige omkostninger,47 men dette er anerkendt i teori
og (utrykt) landsretspraksis48 og adgangen til at kræve sikkerhedsstillelse
fremgår da også forudsætningsvis i RPL § 331, stk. 1, nr. 5, hvoraf følger, at
fri proces i skiftesager medfører fritagelse for at stille sikkerhed for skifteomkostninger.49 50
42

Således også Jørgen U. Grønborg i hans Synopsis, hvor det anføres, at der er hjemmel til
at kræve sikkerhedsstillelse for den pågældendes bodel. Det må være mere præcist som i
teksten at anføre, at der er hjemmel til at kræve sikkerhedsstillelse af den retsafgift, som den
pågældende hæfter for i medfør af RAL § 36, stk. 2 – altså den del af afgiften, der hviler på
den del af boet, som den pågældende har rådighed over. I mange tilfælde vil betegnelserne
dække over identiske forhold, idet hver ægtefælle jo i medfør af FSKL § 66 bevarer rådigheden over sin bodel.
43
Særligt så længe afgiften er så betragtelig.
44
I det omfang der fortsat må antages at være et behov for sikkerhedsstillelse, må hjemlen
altså præciseres, jf. herom kapitel 10.
45
Jf. stk. 1.
46
Anderledes Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft i Den kommenterede skiftelov, 1986,
side 333, som anfører, at spørgsmålet ikke ses løst ved nogen trykt domstolsafgørelse.
Spørgsmålet må nu anses afklaret med afgørelsen i TFA 2003.470/1, hvor ØL stadfæstede
skifterettens beslutning om at slutte boet mellem M og H, da ingen af parterne ønskede at
stille sikkerhed for boets (fortsatte) behandling.
47
Parterne hæfter solidarisk for øvrige skifteomkostninger.
48
Jf. Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft i Den kommenterede skiftelov, 1986, side 333.
49
Jf. nærmere om retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 5 nedenfor kapitel 6.4.a.
50
Også her må i givet fald tilvejebringes en klar hjemmel.
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Som tilfældet var med hensyn til retsafgiften, kan det heller ikke udelukkes,
at et krav om sikkerhedsstillelse for skifteomkostninger kan komme i konflikt med EMRK art. 6.51 Det skal herved erindres, at sikkerhedsstillelsen er
en betingelse for, at offentlig skiftebehandling indledes, samt at der kræves
sikkerhedsstillelse for samtlige omkostninger – ikke kun den del, som den
pågældende part til sin tid skal bære i det indbyrdes forhold. Der kan således være tale om et ganske betydeligt beløb for den part, som begærer skiftet – hvilket rammer hårdt, idet den part, som har interesse i at begære skifte, jo som oftest er den svage part – og ikke den, der er i besiddelse af den
største del af aktiverne.
Når det således konkluderes, at kravet om sikkerhedsstillelse i ægtefælleskiftesagerne vil kunne udgøre en krænkelse af art. 6, må det tilføjes, at der
efter omstændighederne alligevel ikke vil foreligge en krænkelse, hvis parten har mulighed for at opnå fri proces, som jo netop fritager for at stille
sikkerhed, jf. RAL § 36, stk. 5 og RPL § 331, stk. 1, nr. 5. Man må dog herefter spørge sig, hvorledes Menneskerettighedsdomstolen vil vurdere en fri
proces ordning, som ikke giver mulighed for at fritage for retsafgiften, og
som kun fritager for de øvrige omkostninger,52 i det omfang disse ikke kan
dækkes af boets midler.53 Når dertil kommer, at der i ægtefælleskifterne i
langt højere grad end i andre fri proces-sager54 træffes bestemmelse om, at
parten helt eller delvis skal erstatte statskassens udgifter til eventuel beskikket advokat, synes det ikke udelukket, at Menneskerettighedsdomstolen vil
kunne komme frem til, at der i en konkret sag foreligger en krænkelse af art.
6.
Menneskerettighedsdomstolen har vedrørende civile sager udtalt, at krav om
sikkerhedsstillelse for modpartens sagsomkostninger varetager et legitimt
retsplejemæssigt formål og derfor ikke i sig selv er udtryk for en krænkelse
af art. 6, stk. 1.55 Kravet skal dog stå i rimeligt forhold til formålet (proportionalitet). Sikkerhedsstillelsen i ægtefælleskiftesagerne har et lidt andet
formål, idet der (primært) stilles sikkerhed for det offentliges omkostninger
i form af retsafgift og salær til den af skifteretten antagne medhjælper. Det

51

Der er her tale om generelle betragtninger, idet spørgsmålet om der foreligger en krænkelse af EMRK art. 6 skal vurderes i forhold til den enkelte sags konkrete omstændigheder.
52
Primært vurderingsomkostninger og salær til eventuel medhjælper antaget af skifteretten.
53
En mere detaljeret gennemgang af fri proces reglerne findes i kapitel 6.4.
54
Jf. nærmere herom nedenfor, kapitel 6.4.c.
55
Jf. kapitel 2.3.f.
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forekommer ikke rimeligt – og er altså formentlig i strid med RAL’s bestemmelser – at der kræves sikkerhedsstillelse for samtlige omkostninger af
den part, der begærer skiftet. Det erindres herved, at den part, som har interesse i at begære skifte, jo som oftest er den svage part – og ikke den, der er i
besiddelse af den største del af aktiverne. Bortset fra denne indvending må
sikkerhedsstillelsen i gældende ret generelt anses i tilstrækkelig og nødvendig grad at varetage de bærende hensyn.56

6.4. Fri proces
Det konkluderedes ovenfor57 på baggrund af Menneskerettighedsdomstolens
praksis, at princippet om ”access to justice” ikke nødvendigvis kræver, at
medlemsstaterne etablerer et fri proces-system. Når en medlemsstat vælger
at have en sådan ordning, har Menneskerettighedsdomstolen endvidere slået
fast, at det, henset til de begrænsede ressourcer, der er til rådighed, er nødvendigt at have en udvælgelsesprocedure til afgørelse af, hvilke sager der
skal bevilges fri proces. Det var ikke herudover muligt at udlede nogle generelle krav til udformningen af fri proces-ordningen58 – det altafgørende i
forhold til EMRK art. 6 er, hvorvidt der i den konkrete sag må siges at være
reel adgang til domstolene. Der gives således heller ikke generelle retningslinier for vurderingen af RPL’s fri proces-system. Ordningen må således
først og fremmest vurderes ud fra dette kapitels generelle udgangspunkt:
Afvejningen af statens ressourcemæssige hensyn over for parternes adgang
til domstolsprøvelse. Den vanskelige opgave, der skal løses, er altså, at statens udgifter til sagernes behandling skal holdes på et passende niveau, uden
at dette betyder, at parterne afholdes fra at skifte offentligt af økonomiske
årsager. I denne forbindelse spiller fri proces-instituttet en vigtig rolle, idet
fri proces systemet, hvis det er indrettet hensigtsmæssigt,59 sikrer, at en part,
som ellers ikke ville have økonomisk mulighed herfor, sættes i stand til at
56

Kravet om sikkerhedsstillelse må naturligvis konkret være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. endvidere nedenfor, kapitel 10.4.d.
57
Jf. kapitel 2.3.f.
58
Menneskerettighedsdomstolen har i praksis fastslået, at kvaliteten af en stats fri proces system skal vurderes konkret, jf. sag nr. 46800/99, Del Sol vs. Frankrig og 49384/99, Essaadi
vs. Frankrig omtalt ovenfor, kapitel 2.3.f.
59
I sammenhæng med reglerne om afgift og sikkerhedsstillelse.
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iværksætte og gennemføre en offentlig skiftebehandling. I forbindelse med
vurderingen af den samfundsøkonomiske betydning af fri proces systemets
indretning generelt spiller retshjælpsdækning en stor rolle, idet en væsentlig
andel af befolkningen er dækket af en forsikring med retshjælpsdækning.60
Dette aspekt har dog ikke betydning på ægtefælleskiftesagernes område, da
disse som standard er undtaget fra retshjælpsforsikringerne.61 Den følgende
gennemgang af fri proces-reglerne har primært fokus på den del af reglernes
funktion, som har betydning for sagens omkostninger og disses fordeling
mellem parter og samfund.

6.4.a. Fri proces instituttet i fællesboskiftesager
Reglerne om fri proces blev gennemgribende revideret ved L 554 af 24. juni
2005 med ikrafttræden 1. januar 2007.62 Lovændringen byggede på Retsplejerådets forslag i Betænkning nr. 1436/2004, Reform af den civile retspleje
III, Adgang til domstolene. Ved lovændringen pr. 1. januar 2007 videreførtes de økonomiske betingelser for at opnå fri proces uændret. Det tilstræbtes
i forbindelse med lovændringen at gennemføre en mere nuanceret lovregulering af de materielle betingelser for at opnå fri proces. For nogle sagstyper
indførtes en forenklet behandling,63 medens der for alle andre sager skete en
lovfæstning af de vigtigste hensyn, der indgår i vurderingen af, om en ansøger har rimelig grund til at føre proces.64 Der er således ikke på dette område sket ændringer i betingelserne for at opnå fri proces, og retspraksis fra før
1. januar 2007 kan og skal derfor inddrages i den følgende behandling af
reglerne om fri proces.
Reglerne om fri proces findes i RPL kapitel 31.65 En ansøger om fri proces
skal for det første i medfør af RPL § 325 opfylde nogle nærmere fastsatte
økonomiske betingelser for at kunne opnå fri proces. Beløbsgrænserne

60

Jf. hertil Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004, Reform af den civile retspleje III,
Adgang til domstolene, side 351.
61
At der ikke er forsikringsdækning til skiftesagerne, kan i sig selv anføres som argument
for at søge de voldsomme omkostninger, der i dag er forbundet med et offentligt skifte, nedbragt.
62
Jf. nævnte lovs § 12, stk. 1.
63
De i retsplejelovens § 327 omhandlede sager, jf. nærmere nedenfor.
64
Jf. FT A, 2004-2005, 2. saml., sp. 5510.
65
Kapitel 31 omhandlede også før lovændringen pr. 1. januar 2007 fri proces.

108

fremgår af RPL § 325, stk. 3-5 og reguleres årligt, jf. § 326.66 For det andet
skal ansøger opfylde visse materielle betingelser for at opnå fri proces.67 I
RPL § 327 opregnes således for det første en række sagstyper, hvor fri proces som udgangspunkt skal meddeles, f.eks. sager om ægteskab og forældremyndighed (bortset fra ansøgninger fra sagsøgeren i sager efter § 13 i lov
om forældremyndighed og samvær).68 For det andet bestemmes i RPL §
328, stk. 1, at der endvidere kan meddeles fri proces, hvis ansøgeren skønnes at have rimelig grund til at føre proces.69
§ 328: Uden for de tilfælde, der er nævnt i § 327, kan fri proces, jf. § 325, gives, hvis ansøgeren skønnes at have rimelig grund til at føre proces.
Stk. 2. I vurderingen af, om ansøgeren har rimelig grund til at føre proces, indgår blandt andet
1) Sagens betydning for ansøgeren,
2) udsigten til, at ansøgeren vil få medhold i sagen,
3) sagsgenstandens størrelse,
4) størrelsen af de forventede omkostninger og
5) muligheden for at få sagen afgjort ved et administrativt nævn eller et privat klage- eller
ankenævn, der er godkendt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender.
Stk. 3. I sager i 1. instans om opsigelse eller ophævelse af boliglejemål eller ansættelsesforhold eller om personskade anses henholdsvis lejeren, arbejdstageren og skadelidte for at have rimelig grund til at føre proces, medmindre forhold som nævnt i stk. 2, nr. 2-5, klart taler
herimod.
Stk. 4. Fri proces efter stk. 1-3 kan kun undtagelsesvis gives til
1) sager, der udspringer af ansøgerens erhvervsvirksomhed, eller
2) sagsøgeren i sager om ærekrænkelse, medmindre en ærekrænkelse af en vis grovhed er
udbredt gennem et massemedium eller i øvrigt til en videre kreds.
Stk. 5. Fri proces efter stk. 1-3 meddeles af justitsministeren. Afslås fri proces, kan afslaget
påklages til Procesbevillingsnævnet inden 4 uger efter, at ansøgeren har fået meddelelse om
afslaget.

66

Før lovændringen pr. 1. januar 2007 var beløbsgrænserne fastsat ved bekendtgørelse,
hvorved betingelsen i RPL (daværende) § 330, stk. 1 om, at ansøgeren ”[...] ikke uden at lide
væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med sagen” udmøntedes.
67
Før 1. januar 2007 var den centrale regel RPL (daværende) § 330, stk. 1, hvor det vedrørende de materielle betingelser hed, at der kunne meddeles en ansøger fri proces, ”[...] såfremt han skønnes at have rimelig grund til at føre proces.” Dette betød i praksis som udgangspunkt, at ansøger skulle have udsigt til at få medhold i sin påstand.
68
Fri proces meddeles i disse sager af vedkommende ret, jf. nærmere nedenfor om kompetencen til at meddele fri proces.
69
Denne formulering svarer altså til den tidligere formulering i § 330, stk. 1, nr. 1.
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I stk. 2, nr. 1-5 opregnes de forhold, der tillægges betydning ved vurderingen af, om ansøgeren har rimelig grund til at føre proces. Disse forhold svarer til de forhold, der i henhold til administrativ praksis tillagdes betydning
ved behandlingen af fri proces sager før 1. januar 2007.
Disse betingelser gælder som udgangspunkt også for bevilling af fri proces i
fællesboskiftesager. Det er Civilstyrelsen,70 71 der med rekurs til Procesbevillingsnævnet behandler ansøgninger om fri proces, også i skiftesager.72 73
Før lovændringen pr. 1. januar 2007 behandledes ansøgninger om fri proces
til ægtefælleskifte i henhold til de retningslinier, der er udstukket i Justitsministeriets cirkulære af 9. marts 1970 om fri proces under skifte efter skiftelovens kapitel VI. Der fremgår intet af forarbejderne til lovændringen om
behandlingen af ægtefælleskiftesager, og da der ikke med lovændringen er
tilstræbt en ændring i behandlingen af sagerne, må det således antages, at
Civilstyrelsen fortsat vil lægge cirkulæret af 9. marts 1970 til grund for behandlingen af ansøgninger om fri proces til ægtefælleskifte.74 Af cirkulæret
følger,75 at der indhentes en erklæring fra vedkommende skifteret. Fremgår
det af sagens oplysninger, herunder altså navnlig udtalelsen fra skifteretten,
at der ikke har kunnet opnås ”[…] en for begge parter tilfredsstillende deling af fællesboet[…]”, følger det af cirkulærets § 1, stk. 2, at:
70

Tidligere Civilretsdirektoratet. Ved kongelig resolution af 2. august 2004 blev en række af
Civilretsdirektoratets områder overført fra Justitsministeriets ressort til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Justitsministeriet samlede med virkning fra 15. oktober 2004
derfor de sagsområder, der ikke overførtes fra Civilretsdirektoratet, bl.a. fri proces området,
samt Sekretariatet for Retsinformation og Erstatningsnævnet i en ny styrelse, Civilstyrelsen,
jf. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9609 af 11. oktober 2004.
71
Efter 1. januar 2007 meddeles fri proces til de i RPL § 327 omhandlede sager af vedkommende ret, jf. bestemmelsens stk. 4; afslag kan kæres. Uden for de i RPL § 327 nævnte
tilfælde behandles en ansøgning om fri proces af justitsministeren, dvs. Civilstyrelsen, jf.
RPL § 328; afslag kan indbringes for Procesbevillingsnævnet. Skifte efter FSKL kapitel VI
er ikke blandt de særskilt opregnede sager i RPL § 327, og fri proces meddeles således af
Civilstyrelsen med rekurs til Procesbevillingsnævnet.
72
Før 1. januar 2007 behandledes fri proces ansøgninger (i henhold til RPL § 330) af statsamterne/Københavns Overpræsidium med rekurs til Civilstyrelsen. (Ansøgninger i henhold
til RPL § 331 behandledes af Civilstyrelsen).
73
Reglen om advokatbeskikkelse i Dødsboskiftelovens § 100 ophævedes ved lov nr. 554 af
24. juni 2005 § 6 med virkning fra 1. januar 2007, jf. lovens § 12, under henvisning til at behovet for advokatbistand bør dækkes gennem fri proces efter RPL’s almindelige regler, der
finder anvendelse i medfør af DSL § 98. Se endvidere ovenfor kapitel 5.3.b.
74
Dette er i november 2006 telefonisk bekræftet af souschef Henriette Selchau, Civilstyrelsen.
75
Jf. § 1, stk. 1.
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”[...] der ofte vil være grundlag for at meddele fri proces til den ægtefælle, der begærer skifte
afholdt, når den anden ægtefælle er i besiddelse af hele eller den væsentligste del af fællesboet, og ansøgeren ikke råder over tilstrækkelige midler til at få skifte påbegyndt og afholde
de omkostninger, som er forbundet med behandlingen ved skifteretten.”

Det fremgår videre, at der kun undtagelsesvis vil være grundlag for også at
meddele fri proces til den anden ægtefælle. Disse retningslinier udtrykker de
særlige forhold, der i dag lægges vægt på i forbindelse med fri proces instituttet inden for ægtefælleskiftesagerne. Fri proces har nemlig på dette område primært funktion som ”fødselshjælper”, således at en ubemidlet ægtefælle kan få et skifte i gang, men også således at parterne kommer til at bære
omkostningerne endeligt, såfremt der er midler i boet hertil.
Fri proces instituttets særlige funktion i skiftesager kommer også til udtryk i
RPL § 331,76 hvor virkningerne af en bevilling til fri proces opregnes. I RPL
§ 331, stk. 1, nr. 1-4 opregnes de generelle virkninger af fri proces, som er:
• Fritagelse for betaling af retsafgifter.77
• Beskikkelse af advokat, som betales af statskassen.78
• Godtgørelse for udgifter til rimelige udgifter i forbindelse med sagen (vidneførsel, syn og skøn mv.).79
• Fritagelse for at erstatte modparten sagens omkostninger.80
I RPL § 331, stk. 1, nr. 5 opregnes herefter de særlige virkninger af fri proces i skiftesager, som er:
• Fritagelse for sikkerhedsstillelse for skifteomkostninger, men altså
ikke for betaling, jf. RAL § 36, stk. 5.81
76

Tidligere § 332. Ved lovændringen pr. 1. januar 2007 videreførtes bestemmelsen uændret,
alene med en redaktionel ændring af stk. 1, nr. 3.
77
§ 331, stk. 1, nr. 1.
78
§ 331, stk. 1, nr. 2.
79
§ 331, stk. 1, nr. 3.
80
§ 331, stk. 1, nr. 4.
81
Det skal dog bemærkes, at RPL § 331, stk. 1, nr. 5 går videre end RAL’s regel, idet den
fritager for sikkerhedsstillelse for skifteomkostningerne, medens RAL’s bestemmelse vedrører skifteafgiften.
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• Fritagelse for betaling af vederlag til eventuel medhjælper mv., dog
kun for så vidt disse udgifter ikke kan dækkes af boets midler.
Det følger direkte af bestemmelsen i nr. 5, at stk. 1, nr. 1 (om fritagelse for
betaling af retsafgifter) ikke finder anvendelse i skiftesager.82 Spørgsmålet
er imidlertid, om stk. 1, nr. 5 udtømmende gør op med retsvirkningerne af
fri proces i skiftesager, således at stk. 1, nr. 2, 3 og 4 heller ikke finder anvendelse. Svaret burde vel efter en lex specialis-betragtning være bekræftende. Det er i teorien antaget,83 at stk. 1, nr. 3 (om godtgørelse for rimelige
udgifter i forbindelse med sagen) ikke finder anvendelse i skiftesagerne, idet
nr. 5 udtømmende har gjort op med dækning af udgifterne. Dette kan nok
også udledes af afgørelsen i UfR 1980.260 V, hvor bestemmelsen i nr. 3
dog ikke var påberåbt.
UfR 1980.260 V: H var meddelt fri proces under skifte. På det første møde i skifteretten blev
der fremsat anmodning om, at der blev foretaget en vurdering af boets anparter i nogle selskaber, inden boet eventuelt blev taget under offentligt skifte. Skifteretten udmeldte en vurderingsmand og udsatte begæringen om skifte, således at første skiftesamling skulle afhol84
des efter begæring. Vurderingen af selskaberne indebar tillige vurdering af en ejendom og
nogle biler, så de samlede vurderingsomkostninger beløb sig til 8.276,25 kr. Under et efterfølgende møde i skifteretten blev sagen forligt, således at M til H skulle betale 20.000 kr. i 2
rater, og at hver part i øvrigt beholdt, hvad vedkommende var i besiddelse af. Det blev overladt til skifteretten at træffe bestemmelse om omkostningerne. Skifterettens afgørelse gik
bl.a. ud på, at parterne hver skulle betale halvdelen af vurderingsomkostningerne, hvilket
H’s advokat indbragte for landsretten. Vestre Landsret udtalte:

82

Se dog UfR 1998.1007 Ø om sammenhængen med daværende RPL § 332, stk.3, nu RPL
§ 331, stk. 3, hvoraf fremgår, at virkningerne af fri proces omfatter hele sagen i den pågældende instans samt fuldbyrdelsen af afgørelsen. Østre Landsret kom (modsat byretten) frem
til, at begrænsningen i RPL § 332, stk. 1, nr. 5 (nu § 331, stk. 1, nr. 5) alene vedrørte skifteafgiften. Bevillingen til fri proces under skiftesagen omfattede således i medfør af RPL §
332, stk. 3 (nu § 331, stk. 3) fritagelse for afgifter i forbindelse med fogedsagen (til inddrivelse af krav i henhold til bodelingsoverenskomst).
83
Jf. Knud Arildsen i Juristen 1970.119, Jørgen Nørgaard i Juristen 1972.279 og Ingrid
Lund-Andersen, Noe Munck og Irene Nørgaard, Familieret, 5. udg., 2003, side 515 med note 21, men cfr. vist Svend Danielsen, Skilsmissesagen, 1989, side 278.
84
Om begrebet ”første skiftesamling” og den afgiftsmæssige betydning heraf se ovenfor,
kapitel 6.2.
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”[…] Da udgifterne ved de foretagne vurderinger efter det oplyste må antages at kunne
85
dækkes af boets midler, findes der efter ordlyden af retsplejelovens § 332, stk. 1, nr. 4, ikke fornøden hjemmel til at lade disse udgifter afholde af det offentlige. [...]”

Det samme blev resultatet i TFA 1999.249, hvor H af skifteretten var blevet
pålagt bl.a. at bære halvdelen af udgifterne til vurdering og medhjælpersalær.86 For landsretten nedlagde hun påstand om fritagelse for ethvert omkostningsbeløb, subsidiært betaling af et mindre beløb end fastsat af skifteretten. Landsretten udtalte:
”[...] Da der er tilstrækkelige midler i boet til dækning af skifteomkostningerne, tiltræder
landsretten, at hver af parterne er blevet pålagt endeligt at bære halvdelen af omkostninger87
ne, jf. retsplejelovens § 332, stk. 1, nr. 5.”

Heller ikke i denne sag var nr. 3 påberåbt, men afgørelserne må forstås således, at nr. 3 ikke finder anvendelse i skiftesagerne.
Der er derimod ikke tvivl om, at bestemmelserne i stk. 1, nr. 2 om mulighed
for advokatbeskikkelse88 og stk. 1, nr. 4 om fritagelse for at erstatte modpartens omkostninger også finder anvendelse i skiftesager.89 Den uhensigtsmæssige opbygning af RPL § 331, stk. 1, som altså ikke klart tilkendegiver,
hvilke retsvirkninger der er relevante for skiftesagerne, bør naturligvis ændres som led i en reform af reglerne om ægtefælleskifte.90
Spørgsmålet om advokatbeskikkelse er yderligere reguleret i ovennævnte
cirkulæres91 § 1, stk. 2, hvoraf fremgår, at det i forbindelse med ansøgningens forelæggelse for skifteretten bør søges oplyst, om der er behov for ad85

Svarende til nr. 5, efter indsættelse af reglen om dækning af modpartens omkostninger
som nr. 4 ved lov nr. 420 af 13. juli 1988. Nu altså RPL § 331, stk. 1, nr. 5.
86
Sagen er refereret nedenfor, kapitel 6.4.c.
87
Nu RPL § 331, stk. 1, nr. 5.
88
Jf. straks nedenfor vedrørende retningslinier for advokatbeskikkelse i Justitsministeriets
cirkulære af 9. marts 1970 om fri proces under skifte efter skiftelovens kapitel VI.
89
Fritagelse for at erstatte modpartens omkostninger spiller i praksis ikke den store rolle,
idet skifteretterne i disse sager som altovervejende hovedregel ophæver omkostningerne, jf.
kapitel 6.4.c.
90
Reglen burde have været præciseret i forbindelse med lovændringen pr. 1. januar 2007.
Henset til at reglens indhold er afhængigt af afgifts- og omkostningssystemets udformning
på ægtefælleskifterettens område, må den under alle omstændigheder ændres i forbindelse
med en reform heraf, jf. kapitel 6.2.-3 og afsnit IV.
91
Justitsministeriets cirkulære af 9. marts 1970 om fri proces under skifte efter skiftelovens
kapitel VI.
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vokatbeskikkelse. Såfremt det ikke er tilfældet, bør bevillingen begrænses,
således at den ikke omfatter advokatbeskikkelse, jf. RPL § 331, stk. 2, jf.
stk.1, nr. 2. Dette sker i praksis under henvisning til skifterettens funktion
under et offentligt skifte, hvor vejledningen af selvmødere traditionelt er
mere omfattende.92 En kvalificeret stillingtagen til spørgsmålet om advokatbeskikkelse forudsætter et indgående kendskab til sagens forhold – et kendskab som skifteretten oftest ikke er besiddelse af på det pågældende tidspunkt. Ofte starter sagen i skifteretten med en høring fra Civilstyrelsen93 om
en ansøgning om fri proces.94 Skifteretten indkalder herefter parterne til et
høringsmøde med henblik på besvarelse af Civilstyrelsens forespørgsel. Der
vil ofte være tale om en modvillig part eller et længere forhandlingsforløb
med advokater på begge sider, som er gået i hårdknude; under alle omstændigheder vil der ofte være tale om alvorlige problemer med at få bodelingen
løst – ellers end ikke overvejer man jo offentligt skifte.95 Høringsmødet i
skifteretten tjener således reelt først og fremmest til at afdække, hvorvidt der
overhovedet er noget at dele.96 Er dette tilfældet, vil skifteretten som oftest
også anbefale advokatbeskikkelse.97 98
Muligheden for at indrette bevillingen efter det konkrete behov i retsplejelovens § 331, stk. 2, hvorefter bevillingen kan begrænses til enkelte af de i
stk. 1 nævnte begunstigelser, må generelt siges at varetage et væsentligt
92

Om vejledning, jf. nedenfor kapitel 8.2.
Før 1. januar 2007 statsamtet eller Københavns Overpræsidium.
94
Jf. bilag 1, pkt. 7, side 3-4 og 9.
95
Som nævnt i kapitel 1.3 samt i bilag 1, side 1 og 7 bærer en del henvendelser til skifteretten præg at være ment som pression overfor modparten frem for et reelt ønske om indkaldelse i skifteretten!
96
Er begge bodele negative, er der ikke noget at skifte. Er modpartens bodel negativ kan ansøgeren intet opnå ved sin begæring om skifte, som derfor vil blive afvist. Følgelig kan der
heller ikke meddeles fri proces i disse tilfælde. Mere om deling af insolvente boer nedenfor,
kapitel 6.6.b.
97
Foreligger der ikke ”besværlige aktiver” eller tvist om værdiansættelser el.lign. problemer
af juridisk art, bør skifteretten ikke anbefale advokatbeskikkelse – og gør det ofte heller ikke, da sådan bistand ikke kan anses for nødvendig. Det vil i sådanne tilfælde blot være et
spørgsmål om at få sat skiftet i gang.
98
Taber Rasmussen, Justitsministeriet, anfører i et internt notat fra 1979 om fri proces under
separations- og skilsmisseskifter, at man normalt bør følge skifterettens indstilling om advokatbeskikkelse, men dog bør tage højde for, at skifteretten jo kun er interesseret i, at parterne
er repræsenteret ved advokat, da rettens arbejde derved lettes. Han konkluderer derfor, at
skifteretterne ”[...] undertiden vel kan være lidt for tilbøjelige til at henstille, at fri proces bevilges.” Notatet citeres med tilladelse fra souschef Henriette Selchau, Civilstyrelsens fri proces-kontor.
93
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samfundsøkonomisk hensyn, uden at dette – henset til behovskriteriet – strider imod det modstående hensyn til parterne.99

6.4.b. Fri proces til begge parter
Det fremgår som ovenfor nævnt af Justitsministeriets cirkulære af 9. marts
1970 om fri proces under skifte efter skiftelovens kapitel VI, at der kun undtagelsesvis vil være grundlag for at meddele fri proces til begge ægtefæller.
Dette er fastsat ud fra den forudsætning, at behovet for fri proces findes hos
den ubemidlede ægtefælle, der skal have mulighed for at få et skifte i gang i
forhold til den anden ægtefælle, som er i besiddelse af den væsentligste del
af aktiverne. Den første del af en fri proces-bevillings virkning, jf. RPL §
331, stk. 1, nr. 5, fritagelsen for sikkerhedsstillelse for skifteafgiften, har jo
netop kun relevans for den ene ægtefælle – nemlig den, der begærer skifte
afholdt.100 Der er imidlertid i teorien101 peget på, at det ikke er rimeligt at
afskære adgangen til advokatbeskikkelse for den anden part, idet realitetsvurderingen (dvs. vurderingen af, hvorvidt ansøgeren har udsigt til medhold
i sin påstand) ofte er lempelig i disse sager – først og fremmest fordi skiftesagen, når ansøgningen om fri proces indsendes til Civilstyrelsen, befinder
sig på et indledende stadie, hvor oplysningsniveauet er sparsomt, og dernæst
pga. sagernes karakter.102 Beskikkelse af advokat forudsætter naturligvis, at
det vurderes, at der foreligger et spørgsmål af en sådan karakter, at advokatbeskikkelse er nødvendig. Skønnes der at foreligge et sådant spørgsmål, er
behovet for advokatrepræsentation ofte lige stort for den ene som for den
anden. Når realitetsvurderingen er lempelig, kan der ikke på den baggrund
beskikkes for den ene frem for den anden. Det skal erindres, at begge ægtefæller, for at spørgsmålet om fri proces til begge parter kan opstå, må opfylde de økonomiske betingelser for fri proces. Det må uden videre være klart,
at der kan forekomme situationer, hvor det er rimeligt og relevant at beskik99

Spørgsmålet om, hvad en fri proces-bevilling bør dække, hænger uløseligt sammen med
afgifts- og omkostningssystemets opbygning og behandles derfor mere indgående i sammenhæng med disse spørgsmål i kapitel 10.
100
I lighed med den meget høje retsafgift er denne temmelig rigoristiske forståelse af fri
proces reglernes funktion ved ægtefælleskifte udtryk for den forældede tankegang, at parterne selv bør kunne klare et ægtefælleskifte, og hvis de ikke kan, må de betale for det!
101
Særligt Taber Rasmussen i det i note 96 omtalte notat.
102
Dette gælder ikke ved ansøgninger om fri proces til indbringelse af enkeltspørgsmål i
henhold til FSKL § 81, jf. § 76. I disse sager foretages samme realitetsvurdering som i civile
sager, jf. nærmere nedenfor, kapitel 6.6.c.
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ke advokat for begge parter.103 Det er således ikke en farbar vej at tilgodese
den samfundsøkonomiske interesse i forbindelse med ægtefælleskiftet ved
en rigoristisk regel om, at der kun kan bevilges fri proces til den ene part.
Den gældende adgang til at bevilge fri proces til begge parter under ægtefælleskiftet er således udtryk for den nødvendige afvejning mellem hensynet
til parternes og samfundets økonomi.104

6.4.c. Retsplejelovens § 332, stk. 2
Med til bedømmelsen af en fri proces-ordnings funktion hører også en vurdering af, hvorledes den faktisk administreres. Det anførtes ovenfor,105 at
det formentlig er problematisk i forhold til EMRK art. 6, stk. 1, at vor fri
proces-ordning ikke giver mulighed for at fritage for retsafgiften og kun fritager for de øvrige omkostninger,106 i det omfang disse ikke kan dækkes af
boets midler. Dette forstærkes af, at der i ægtefælleskiftesagerne i langt højere grad end i andre fri proces-sager træffes bestemmelse om, at parten helt
eller delvis skal erstatte statskassens udgifter til eventuel beskikket advokat.107
Hjemlen til at pålægge en fri proces part helt eller delvis at erstatte statskassens udgifter findes i RPL § 332, stk. 2, som åbner mulighed for at foretage
en efterfølgende vurdering af, hvorvidt det (fortsat) er rimeligt at lade det
offentlige betale advokatregningen (eller -regningerne).
§ 332, stk. 2: Retten kan pålægge en part, der har fri proces, helt eller delvis at erstatte statskassens udgifter ved den fri proces, i det omfang udgifterne ikke pålægges modparten, når
partens forhold, herunder som disse er efter sagens udfald, taler for det.

103

Det erindres, at det ikke ved cirkulæret er udelukket at beskikke for begge parter – cirkulæret fastslår, at der undtagelsesvis vil være anledning dertil.
104
Med de regler, der nu knytter sig hertil, jf. bl.a. om RPL § 332, stk. 2 nedenfor.
105
Jf. kapitel 6.3.
106
Primært vurderingsomkostninger og salær til eventuel medhjælper antaget af skifteretten.
107
I hvert tilfælde indtil lovændringen pr. 1. januar 2007. Det er intentionen med ændringen
af RPL § 335 (nu § 332, stk. 2) at give bestemmelsen et større anvendelsesområde i de
egentlige civile sager, jf. nærmere herom nedenfor.
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I sager, der behandles efter RPL § 328, sikrer den realitetsvurdering,108 som
sagen underkastes, inden der meddeles fri proces, at udgiften til den beskikkede advokat som oftest erstattes af modparten, som jo typisk pålægges
omkostninger, når sagen tabes. Det samme gør sig ikke gældende i ægtefælleskiftesagerne, idet modparten sjældent pålægges sagsomkostninger i denne type sager. Som ovenfor nævnt er realitetsvurderingen endvidere lempelig.109 Disse forhold er naturligvis udtryk for, at der er tale om sager med
andre karakteristika end en civil sag. Det er endvidere disse karakteristika,
der har været medvirkende til, at det i disse sager pålægges fri proces parten
selv at udrede omkostningerne, hvor denne som følge af skiftet kommer i
besiddelse af et større kontant eller relativ likvidt beløb. Tankegangen er, at
den fri proces derved har opfyldt sin mission som ”fødselshjælper”, men at
det som følge af sagens resultat forekommer mere rimeligt, at den pågældende part selv og ikke statskassen endeligt bærer omkostningerne.110 Det
kunne anføres, at det strider mod forudsætningen i § 331, stk. 1, nr. 5, at salærudgiften på denne måde alligevel kommer til at belaste boet. Både § 332,
stk. 2 (før 1. januar 2007 § 335) og særreglen om fri proces i skiftesager
blev indsat ved en lovændring i 1969.111 Under Folketingets behandling af
lovforslaget udtalte Justitsministeriets Lovafdeling,112 at hvis der efter de
hidtil gældende regler beskikkedes en advokat for en part med fri proces,
udredtes salæret af statskassen, selv om der måtte være dækning i boet for
udgiften. Lovafdelingen udtalte endvidere:
”Gennemførelse af lovforslaget om fri proces vil ikke medføre ændringer på dette område.
Spørgsmålet om vederlag for advokatbistand afgøres efter reglen i forslagets § 330, stk. 1,
nr. 2, sammenholdt med stk. 2 […] Det er efter disse bestemmelser ikke en betingelse for at
få dækning for advokatsalær, at udgiften ikke kan afholdes af boet.”

Advokatbeskikkelsen følger altså de generelle regler og er dermed også undergivet reglen i RPL § 332, stk. 2, hvilket da også er almindeligt antaget i
teori og praksis.113 Det fremgår således også af kommentaren til en afgørel108

Betingelsen i RPL § 328, stk. 1 om ”rimelig grund til at føre proces”, hvori bl.a. indgår,
hvorvidt ansøgeren har udsigt til at få medhold i sin påstand, jf. RPL § 328, stk. 2, nr. 2.
109
Undtagen i sager, der vedrører enkeltspørgsmål i henhold til FSKL § 81, jf. § 76. Her foretages en sædvanlig realitetsvurdering, jf. herom nedenfor, kapitel 6.6.c.
110
Se hertil Ove Dam, Juristen 1979.500 ff.
111
Lov nr. 253 af 4. juni 1969 om ændring af lov om rettens pleje (Fri proces m.v.).
112
Jf. FT A 1968-69, sp. 2881.
113
Jf. bl.a. Jørgen Nørgaard, Juristen 1979.279, Ove Dam, Juristen 1979.500 ff., som endog anfører muligheden for at bringe § 335 (nu § 332, stk. 2) i anvendelse til støtte for en mere lempelig praksis med hensyn til advokatbeskikkelse i skiftesagerne, Lund-Andersen, Noe
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se omtalt i Fuldmægtigen,114 at der var fast skifteretspraksis for at pålægge
en part at afholde udgiften til advokat i medfør af RPL § 335 (nu § 332, stk.
2), såfremt der som følge af ægtefælleskiftet tilfaldt den ægtefælle, der havde fri proces, et betydeligt kontantbeløb.115 Således som praksis vedrørende
betingelserne for at pålægge beneficianten tilbagebetalingspligt i henhold til
RPL § 335 (nu § 332, stk. 2) har udviklet sig i ægtefælleskiftesagerne, har
det således ikke den store betydning for betalingspligten, at advokatbeskikkelsen er omfattet af denne regel og ikke af særreglen i RPL § 331, stk. 1,
nr. 5, men der er naturligvis forskel på, om vurderingen af den økonomiske
formåen sker i forhold til den pågældende part eller boet.
Hjemlen til at pålægge beneficianten at erstatte statskassens udgifter til den
fri proces blev indsat i RPL i 1969.116 Før denne ændring fandtes ikke en
sådan hjemmel. Bestemmelsen bygger på Betænkning nr. 404/1966 om ændring af reglerne om fri proces og organisationen af den vederlagsfri retshjælp.117 Om baggrunden for reglen hedder det i betænkningen:118
”[...] Derimod vil reglen kunne benyttes efter rettens skøn i et mindretal af tilfælde, hvor der
foreligger rent konkrete grunde til at pålægge parten tilbagebetalingspligt.
Dette gælder således, hvor parten opnår væsentlige økonomiske fordele i forbindelse med
processen, men hvor retten undtagelsesvist i medfør af retsplejelovens § 312, stk. 1, måtte
have fritaget den tabende modpart for at betale sagsomkostninger. I denne situation vil gennemførelsen af tilbagebetalingspligten ikke volde kval, og det synes ikke her rimeligt at lade
det offentlige betale de omkostninger, som det ikke pålægges modparten at betale.
En regel med det angivne indhold vil endvidere kunne anvendes i tilfælde, hvor det under
retssagens forløb viser sig enten, at fri proces parten i forbindelse med ansøgningen om fri
proces har vildledt administrationen ved at give urigtige oplysninger af væsentlig betydning,
eller at de forudsætninger, under hvilke fri proces må antages at være meddelt, senere er bristet på grund af forhold, som vedkommende part snarere bør bære risikoen for end det offentlige. [...]”

Munck og Irene Nørgaard, Familieret, 5. udg., 2003, side 515, Svend Danielsen, Skilsmissesagen, 1989, side 279.
114
ØLK af 25. september 1991, 16. afd. 252/91 kommenteret i Fuldmægtigen 1992.44. Afgørelsen refereres mere udførligt nedenfor.
115
Jf. nærmere om denne praksis nedenfor.
116
Ved lov nr. 253 af 4. juni 1969.
117
Afgivet af det af Justitsministeriet den 2. november 1960 nedsatte udvalg.
118
Side 34 f.
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Som ovenfor nævnt ophæves omkostningerne i vidt omfang i ægtefælleskiftesagerne under henvisning til sagernes karakter.119 Dette betyder, at ægtefælleskiftesagerne ofte vil befinde sig i den først omtalte kategori – altså sager, hvor retten har fritaget modparten for at betale sagsomkostninger. Dette
aspekt var udvalget øjensynligt ikke opmærksom på i forbindelse med udformningen af bestemmelsen120 – det anføres således i betænkningen side
74:
”Reglens praktiske anvendelsesområde vil dels blive de ret sjældne tilfælde, hvor parten har
haft en væsentlig økonomisk fordel i forbindelse med processen, men hvor retten af særlige
grunde i medfør af retsplejelovens § 312, stk. 1, 2. led, måtte have fritaget den tabende modpart for at betale sagens omkostninger. […]”

Dette kan også være en del af forklaringen på, at praksis har udviklet sig
skævt på ægtefælleskifternes område i forhold til de øvrige civile sager.
Praksis for at pålægge en fri proces part at erstatte statskassens omkostninger er meget vigtig for en overordnet vurdering af fri proces instituttets
funktion på dette område.121 Det antages i teorien, at bestemmelsen anvendes med en vis tilbageholdenhed.122 123
I det følgende analyseres udvalgte afgørelser, som i sagens natur alle vedrører den indtil 1. januar 2007 gældende RPL § 335, om bestemmelsens anvendelse på ægtefælleskifterettens område og på andre civile sager, for det
første med henblik på en mere tilbundsgående analyse af, hvorledes RPL §
119

Nærmere om problemstillingen vedrørende tilkendelse af omkostninger nedenfor, kapitel
6.6.d.
120
Dette er således endnu et af de områder, hvor regler, der har stor betydning for behandlingen af ægtefælleskiftet, er udformet med andre sager for øje.
121
Det kan som kuriosum nævnes, at det af Vestre Landsret er slået fast, jf. UfR 1978.970,
at der ikke er hjemmel til, at statsamtet (eller nu Civilstyrelsen) i fri proces-bevillingen bestemmer, at vederlaget til den beskikkede advokat skal udredes af fri proces-parten, såfremt
denne gennem bodelingen kommer i besiddelse af de fornødne midler. Denne afgørelse tilkommer naturligvis udelukkende retten under iagttagelse af bestemmelserne i RPL § 332,
stk. 2.
122
Således Ove Dam, Juristen 1979.501, Hellen Thorup, Advokaten 1984.192, Svend Danielsen, Skilsmissesagen, 1989, side 279.
123
Dette viste sig endvidere i resultatet af mine undersøgelser ved retterne i Hørsholm og på
Frederiksberg. I Hørsholm blev fri proces-parten tilpligtet at erstatte omkostningerne til den
beskikkede advokat i 2 sager ud af 16. Det tilsvarende tal ved retten på Frederiksberg var 1
sag ud af 12, jf. bilag 1, pkt. 11, side 5 og side 10. Det fremgik ikke umiddelbart, at nogle af
disse afgørelser skulle være blevet indbragt for landsretten.

119

335 anvendtes i ægtefælleskiftesagerne; for det andet med henblik på tilvejebringelse af et fundament for en vurdering af, hvilken betydning lovændringen pr. 1. januar 2007 vil få på dette område. 124
Samtlige nyere,125 primært trykte, men også nogle på anden vis offentligt refererede afgørelser er endvidere opstillet i skematisk form i bilag 2.

6.4.c.i. Praksis i ægtefælleskiftesager
Udgangspunktet for anvendelsen af RPL § 335 i ægtefælleskiftesagerne er
altså, at der er tale om sager, hvor tilbagebetalingspligt pålægges som følge
af, at omkostningerne som oftest ophæves, og hvis beneficianten i forbindelse med skiftet har modtaget en væsentlig økonomisk fordel. Praksis har i
vidt omfang ved bedømmelsen af, hvornår der antages at foreligge en væsentlig økonomisk fordel, lagt vægt på et objektivt beløbskriterium i form af
bosloddens størrelse, størrelsen af det modtagne kontantbeløb eller begge
dele. I det følgende analyseres en række sager, der er afgjort ud fra en af
disse tre former for objektivt beløbskriterium med henblik på at afdække,
hvornår tilbagebetalingspligt egentlig pålægges:
I nedennævnte fem sager lagdes udelukkende vægt på bosloddens størrelse:
126

ØLK af 17. august 1984: Begge ægtefæller var bevilget fri proces med advokatbeskikkelse. Sagen blev forligt således, at H udtog indbo til ca. 37.000 kr. samt 130.000 kr. kontant.
127
Hun overtog gæld på ca. 26.000 kr. Efter det oplyste var M’s nettobodel ca. 140.000 kr.
Skifteretten pålagde begge ægtefæller at erstatte statskassen halvdelen af salærerne til de for
dem beskikkede advokater. H havde betalt. M kærede. Skifteretten udtalte, at betingelserne i
Justitsministeriets cirkulære af 9. marts 1970 § 1, stk. 1 for at meddele fri proces næppe
havde været til stede, og at fællesboet havde bestået af betydelige aktiver, der fortrinsvis
124

Om intentionerne med ændringen pr. 1. januar 2007 på dette område se nedenfor, samt
Retsplejerådets betænkning 1436/2004, Reform af den civile retspleje III, Adgang til domstolene, side 382, samt L 132 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige
andre love (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces), fremsat den 14. juni 2005, almindelige bemærkninger pkt. 4.3, side 33 ff., samt bemærkninger til § 332, side 56.
125
Startende fra 1980. Tidligere trykt og refereret retspraksis vedrører andre sager end skiftesager. Udvalgte sager refereres nedenfor.
126
Afgørelsen er refereret i Fuldmægtigen 1984.115 i en artikel af Svend Erik Hansen.
127
Det savner mening, at kun M’s nettobodel fremgår af referatet. Der er formentlig tale om
en skrivefejl, idet det beløbsmæssigt godt kan antages at have været M’s nettoboslod, som
også er det, landsretten refererer til.
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havde været undergivet M’s rådighed. Landsretten tiltrådte efter det oplyste om M’s boslod
den af skifteretten trufne afgørelse.
I TFA 2000.318/2 V havde begge ægtefæller fri proces med advokatbeskikkelse. Sagen blev
forligt efter det første møde i skifteretten. Det fremgik af bodelingsoverenskomsten, at M’s
bodel var negativ og H’s nettobodel var på 714.381,10, hvorved M’s boslodskrav var
357.190,55, der bl.a. berigtigedes ved, at M modtog ca. 195.000 kr. kontant. H udtog bl.a.
ca. 425.000 kr. kontant. Skifteretten pålagde begge parter at erstatte statskassens udgifter til
advokatsalær, som for M’s vedkommende udgjorde 40.000 kr. + moms og for H’s vedkommende 45.000 kr. + moms. Vestre Landsret stadfæstede.

I denne sag var boslodderne på ca. 360.000 kr. Det fremgår ikke af referatet,
hvilken part der kærede skifterettens afgørelse, og heller ikke, hvilke forhold kærende havde anført til støtte for sin påstand. Det er imidlertid værd
at bemærke, at den betydelige forskel i det kontantbeløb, som de to parter
udtog,128 ikke gav sig udslag i en forskel i den pålagte tilbagebetalingspligt,
hvorfor bosloddernes størrelse må have været afgørende for resultatet.
Fm 2001.124 V: H havde fri proces med advokatbeskikkelse. Hendes boslod var ca. 600.000
kr., der i det væsentligste udgjordes af værdien af en fast ejendom. H pålagdes under henvisning til bosloddens størrelse at erstatte udgifterne til advokatsalæret, som beløb sig til
60.000 kr. Landsretten stadfæstede i henhold til grundene.
I TFA 2005.517/1 V tilkendtes den for H beskikkede advokat et salær på 100.000 kr. med tillæg af moms samt udlæg på 734,04 kr. Skifteretten pålagde H endeligt at afholde omkostningerne til advokat. H modtog i henhold til boopgørelsen aktiver for ca. 1,3 mio. kr. efter
fradrag af gæld. Aktiverne bestod næsten udelukkende af pensionsordninger, opgjort til nettoværdien med skatter og afgifter ved ordinær udbetaling passiveret til kurs 75. Skifteretten
lagde vægt på, at H ved skiftet havde udtaget betydelige værdier, samt at tidshorisonten for
ordinær udbetaling af pensionsmidlerne måtte antages at være rimelig kort (H var født i
1948). Landsretten stadfæstede i henhold til grundene.

I denne sag var H altså stort set ikke i besiddelse af likvider, men pålagdes
alligevel tilbagebetalingspligt pga. bosloddens størrelse.
TFA 2006.312/1 V: M havde fri proces med advokatbeskikkelse. M’s boslod var på ca.
2.400.000 kr., heraf ca. 390.000 kr. kontant. Den for M beskikkede advokat tillagdes et salær på 55.000 kr. + moms, som M pålagdes at godtgøre statskassen. Hertil kom udgifter til
vurdering på 24.750 kr. Landsretten slog fast, at da udgifterne til vurdering kunne afholdes
af boet, var der ikke hjemmel til at lade statskassen afholde disse udgifter. Henset til størrelsen af M’s boslod stadfæstedes skifterettens afgørelse vedrørende RPL § 335.
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M: Ca. 195.000 kr. og H: Ca. 425.000 kr.
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Også i denne sag modtog M et betydeligt kontant beløb, men det fremgår
ikke af begrundelsen, at dette skulle være tillagt betydning.
Det forklares ikke – og fremgår ikke umiddelbart – hvorved de i afgørelserne nævnte boslodder, som varierer mellem 140.000 kr. og 2.400.000 kr., og
som anføres som den eneste begrundelse, udgør en væsentlig økonomisk
fordel.
I fire afgørelser er kontantbeløbets størrelse anført som eneste begrundelse:
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I VLK af 10. december 1992 havde H, der var meddelt fri proces med advokatbeskikkelse, i forbindelse med skilsmissen modtaget 175.000 kr. kontant. Ved skiftet blev hun tillagt
yderligere 160.000 kr. kontant. Det fremgår ikke af referatet, om H modtog yderligere værdier. Skifteretten pålagde H at udrede salæret til den beskikkede advokat på 19.000 kr. +
moms. Landsretten stadfæstede under hensyn til størrelsen af de kontante beløb, der tilfaldt
H ved bodelingen.
I TFA 2000.187 Ø tillagdes den for H beskikkede advokat (og en tidligere beskikket advokat, sammenlagt) i salær 60.000 kr. + moms. Henset til at H ved bodelingen modtog ca.
1.000.000 kr. kontant, pålagde skifteretten H at udrede omkostningerne til salær. Landsretten stadfæstede i henhold til grundene.
I TFA 2005.150 Ø havde H fri proces med advokatbeskikkelse. Sagen sluttedes ved udenretligt forlig. H’s advokat indbragte for det første skifterettens salærfastsættelse og for det andet
skifterettens afgørelse i henhold til RPL (daværende) § 335 for Østre Landsret. Skifteretten
havde pålagt H delvis at erstatte statskassens udgifter til den fri proces med 30.000 kr. +
moms. Salæret var fastsat til 40.000 kr. + moms, samt 5.000 kr. + moms i godtgørelse for
udgifter. Det bemærkedes kort i kæreskriftet, at H var dagpengemodtager. Østre Landsret
stadfæstede skifterettens afgørelse under henvisning til, at H ved bodelingen havde modtaget
500.000 kr. kontant.
I TFA 2005.346/1 Ø var der meddelt begge parter fri proces med advokatbeskikkelse. Der
130
tillagdes H’s advokat et salær på 22.800 kr. + moms og M’s advokat et salær på 24.000
kr. + moms. Henset til at begge parter ved bodelingen modtog ca. 355.000 kr. i likvide midler, bestemte skifteretten, at parterne skulle erstatte statskassens omkostninger. Landsretten
stadfæstede i henhold til grundene.

I disse sager varierer det modtagne kontantbeløb, som udgør den eneste begrundelse for tilbagebetalingspligten, altså mellem 335.000 kr. og 1.000.000
129

B 2336/92, refereret i Fuldmægtigen 1993.130.
Af referatet fremgår, at dette er et ”yderligere salær.” Det fremgår ikke, hvad der tidligere er tilkendt, men afgørelsen vedrørende RPL (daværende) § 335 vedrører efter ordlyden
kun de nævnte omkostningsbeløb.
130
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kr., men der angives heller ikke her en nærmere begrundelse for, at de modtagne kontantbeløb udgør en sådan økonomisk fordel, at tilbagebetalingspligten skal udløses.
Tre afgørelser lægger vægt på både bosloddens størrelse og det modtagne
kontantbeløb:
I TFA 1999.249 Ø stredes parterne om værdiansættelsen af bl.a. en landbrugsejendom og
nogle andre aktiver og latente skatter i forbindelse hermed. H var bevilget fri proces med
advokatbeskikkelse. Skifteretten lagde til grund, at M skulle godtgøre H 708.275,92 kr. mod
at hver i øvrigt beholdt de til bodelen hørende aktiver og passiver. Skifteretten pålagde ”[…]
131
efter sædvanlig praksis [...]” H at erstatte statskassen salæret til den for hende beskikkede
advokat på 75.000 kr. + moms. Hertil kom halvdelen af udgifterne til vurdering og medhjælpers salær, i alt 43.052,25 kr. Skifteretten pålagde endvidere M at betale delvise sags132
omkostninger til H. M ankede skifterettens afgørelse, og H nedlagde under anken påstand
om, at hun ikke pålagdes nogen del af omkostningsbeløbet. Landsretten kom frem til, at H’s
boslodskrav var på 560.586,69 kr. Vedrørende sagsomkostningerne for skifteretten udtalte
landsretten:
”Under hensyn til størrelsen af indstævntes boslod, der i det hele skal udbetales kontant, findes indstævnte at burde erstatte statskassen halvdelen af salæret for skifteretten til indstævntes beskikkede advokat, eller 46.875 kr., jf. retsplejelovens § 335 […]”
Landsretten stadfæstede afgørelsen vedrørende skifteomkostningerne og ophævede i øvrigt
sagens omkostninger for begge retter. H pålagdes altså tilsyneladende ikke at udrede (noget
af) den beskikkede advokats salær for landsretten.
I TFA 2005.288/2 Ø bestemte skifteretten, at H skulle erstatte statskassens omkostninger,
som udgjorde 20.000 kr. + moms til en tidligere for H beskikket advokat, udlæg 816 kr.,
samt 24.000 + moms til H’s nuværende advokat. Skifteretten lagde vægt på, at H’s boslod
udgjorde ca. 630.000 kr., heraf et kontant tilsvar fra M på ca. 370.000 kr. Landsretten stadfæstede i henhold til grundene.
I TFA 2005.448 Ø havde H fri proces med advokatbeskikkelse. Der tillagdes den beskikkede
advokat et salær på 40.500 kr. inkl. moms. Det var oplyst, at det samlede fællesbo udgjorde
ca. 1,7 mio. kr., herunder et sommerhus til en nettoværdi af ca. 700.000 kr. H’s boslod bestod bl.a. af et kontant provenu vedrørende salg af en fast ejendom på ca. 400.000 kr. Det
var endvidere oplyst, at H var efterlønsmodtager, og at hun havde anvendt det kontante provenu dels til erhvervelse af en andelsbolig, dels overført 140.000 kr. heraf til M med henblik
på overtagelse af sommerhuset. Skifteretten bestemte under henvisning til boets størrelse,
131

Også her omtales det altså som sædvanlig praksis at pålægge fri proces parten at udrede
omkostningerne til den beskikkede advokat i henhold til RPL (daværende) § 335.
132
Jf. herom nedenfor, kapitel 6.5.

123

”… samt navnlig de likvide midler, som H udtager”, at H skulle erstatte 20.000 kr. inkl.
moms af udgiften til den beskikkede advokat. Landsretten stadfæstede i henhold til grundene.

I disse tre afgørelser, der som nævnt lægger vægt på både bosloddens størrelse og det modtagne kontantbeløb, gives heller ikke en nærmere begrundelse for, at tilbagebetalingspligten udløses.
I en enkelt afgørelse afsagt af Højesteret er den af skifteret og landsret pålagte tilbagebetalingspligt blevet ophævet efter det oplyste om bodelingens
resultat.133
UfR 1997.358/2 H: H havde et særeje (arv) på ca. 434.000 kr. Der blev indgået aftale om
bodelingen i forbindelse med separationsbevilling, men aftalen blev senere anfægtet af H,
som fik fri proces med advokatbeskikkelse til skiftesagen. H påstod sig tillagt yderligere ca.
30.000 kr. H fik medhold i tilsidesættelse af bodelingsaftalen og ved det offentlige skifte
blev hendes boslodskrav opgjort til ca. 190.000 kr., hvorved hun blev tillagt yderligere ca.
24.000 kr. Af boslodskravet udgjorde ca. 24.000 kr. kontanter, medens resten udgjordes af
fast ejendom, indbo og bil. Skifteretten pålagde H at udrede salæret til den beskikkede advokat på 50.000 kr. inkl. moms. Landsretten stadfæstede, men Højesteret fandt efter det oplyste om bodelingens resultat, at H hverken helt eller delvis skulle erstatte statskassen udgifterne til den beskikkede advokat.

Boslodskravet var på ca. 190.000 kr., heraf ca. 24.000 kr. kontant. I sammenligning med boslodskravene i de ovenfor refererede sager ligger det i
denne sag omhandlede krav lavt. Kontantbeløbets størrelse adskiller sig i
endnu højere grad fra de øvrige refererede sager. Der fremgår af referatet intet om skifterettens og landsrettens begrundelse for resultatet, men det er
nærliggende at antage, at H’s forholdsvis store særeje har spillet en rolle.
Højesterets afgørelse forekommer rigtig.134 H kan næppe ved bodelingen siges at have modtaget en væsentlig økonomisk fordel. Det er næsten at føje
133

Afgørelsen er refereret i UfR 1997.358/2, men er i øvrigt udeladt.
Det erindres, at formueforholdene isoleret kunne betyde, at de økonomiske betingelser i
henhold til RPL (daværende) § 330, stk. 1, nr. 2 ikke var opfyldt, selv om ansøgerens indkomstgrundlag ikke oversteg den ved bekendtgørelse fastsatte indtægtsgrænse, jf. Retshjælpsudvalgets betænkning nr. 1113/1987 om advokatretshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring m.v., side 44 og UfR 1995.989 H. Det fremgår ikke af forarbejderne, at der med
ændringen af RPL pr. 1. januar 2007 skulle være tilsigtet en ændring heraf. Spørgsmålet om
formueforhold fremhæves som led i begrundelsen for den videre anvendelsesmulighed af
RPL § 332, stk. 2, jf. Retsplejerådets betænkning 1436/2004, Reform af den civile retspleje
III, Adgang til domstolene, side 520, samt L 132 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces), fremsat den 14.
juni 2005, bemærkninger til § 332, side 56.
134
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spot til skade, at H meddeles fri proces til en sag om anfægtelse af bodelingsoverenskomsten med et krav på yderligere 30.000 kr., hvoraf hun opnår
24.000 kr. – og så pålægges at erstatte advokatomkostningerne med 50.000
kr. Ét er at skulle kalkulere med en procesrisiko i det omfang, man taber sagen – noget andet er, også at skulle kalkulere med en sådan risiko, hvis man
(overvejende) vinder sagen!135
Højesteretsafgørelsen illustrerer problemet ved at lægge vægt på et objektivt
beløbskriterium, idet skifteretten og landsretten dermed ikke inddrog sagens
øvrige konkrete omstændigheder. De øvrige refererede sager viser endvidere, at afgørelsen af spørgsmålet om, hvad der udgør en væsentlig økonomisk
fordel, ikke kan besvares ud fra et objektivt beløbskriterium uden fastsættelse af en fast beløbsmæssig grænse for, hvornår tilbagebetalingspligten pålægges. Den manglende nærmere definition af det objektive beløbskriterium
medfører manglende gennemsigtighed – afgørelserne relaterer sig ikke til
noget fast og får tilfældighedens præg. Henset til at reglerne om fri proces
har karakter af sociale beskyttelsesregler, samt at regler om tilbagebetalingspligt er en undtagelse hertil, tilsiger hensynet til beskyttelse af den svage part og dermed baggrunden for fri proces ordningen, at undtagelsesbestemmelsen administreres under hensyntagen til afgørelsens betydning for
den enkelte beneficiants konkrete forhold. Et objektivt beløbskriterium negligerer endvidere de betragtninger, der kommer til udtryk i forarbejderne,136
om at tilbagebetaling i disse tilfælde ikke vil ”volde kval”, og at det i de pågældende situationer ikke synes rimeligt at lade det offentlige betale de omkostninger, som det ikke pålægges modparten at betale. Disse betragtninger
åbner netop op for en rimelighedsvurdering på baggrund af tilbagebetalingspligtens konkrete betydning for beneficianten.
Der er således også i en del domme om tilbagebetalingspligt blevet henvist
til andre kriterier end et objektivt beløbskriterium.137 Således er størrelsen
af det beløb, der skal betales, fremhævet i følgende tilfælde:
I TFA 1998.403/2 V havde H fri proces med advokatbeskikkelse under et meget langvarigt
skifte, hvor der bl.a. var truffet afgørelse i 3 instanser i en tvist om passivering af skat vedrø135

Det havde formentlig været mere rimeligt, om M var blevet pålagt (delvise) sagsomkostninger. Mere herom nedenfor, kapitel 6.5.
136
Jf. det ovenfor citerede fra Bet. 404/1966 om ændring af reglerne om fri proces og organisationen af den vederlagsfri retshjælp, side 34 f.
137
Det er nærliggende at antage, at andre aspekter også er indgået i de allerede refererede
afgørelser, f.eks. i forbindelse med fastsættelsen af det tilbagebetalingspligtige beløb, men
det er altså i givet fald ikke udtrykt eksplicit.
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rende boets 4 landbrugsejendomme. Fællesbobeholdningen var på 1.242.370 kr. og H’s
boslod dermed 621.185 kr. Det var oplyst, at H fik udbetalt et samlet beløb på 625.243,05
kr., heraf et rentebeløb, som skulle beskattes, således at H efter skat modtog ca. 400.000 kr.
Skifteretten tillagde den for H beskikkede advokat 100.000 kr. + moms i salær og pålagde
under henvisning til størrelsen af H’s boslod, som i det væsentligste var udredet kontant, H
at erstatte statskassens omkostninger. Dette salærbeløb omfattede ikke advokatomkostninger
i forbindelse med førelsen af sagen for landsret og Højesteret. Landsretten pålagde under
138
henvisning til størrelsen af H’s bodel samt til størrelsen af det tilkendte salær alene H at
udrede halvdelen af salærudgiften.
I TFA 1999.401 Ø pålagde skifteretten under henvisning til bosloddens størrelse fri proces
parten H at udrede salæret til den beskikkede advokat på 50.000 kr. + moms. H udtog på
skiftet parternes faste ejendom til en værdi af ca. 1.400.000 kr. mod at tilsvare M ca.
250.000 kr., som H måtte lånefinansiere, idet hun ikke herudover var i besiddelse af aktiver.
Det var endvidere oplyst, at H havde en bruttoindtægt på 14.000-15.000 kr. om måneden.
Landsretten stadfæstede skifterettens afgørelse og lagde herved vægt på størrelsen af
boslodden, som var blevet udlagt i form af en gældfri ejendom, sammenholdt med størrelsen
af salæret til den beskikkede advokat.

Når man med betænkningens udtryk skal vurdere, om tilbagebetalingspligten ”vil volde kval” kan den modtagne boslod og/eller størrelsen af den likvide del heraf naturligvis ikke vurderes isoleret fra størrelsen af det beløb,
beneficianten i givet fald skal pålægges at tilbagebetale.
I andre tilfælde har domstolene lagt vægt på beneficiantens forhold efter
bodelingens afslutning ved afgørelsen om tilbagebetalingspligt. Dette skete i
tidlig retspraksis ved inddragelse af betingelserne for meddelelse af fri proces:
UfR 1984.621 V: H var meddelt fri proces med advokatbeskikkelse. H, som var gældfri,
modtog 41.500 kr. kontant fra M som følge af bodelingen. Skifteretten pålagde H at erstatte
statskassen udgifterne til den beskikkede advokat med 1.830 kr. Vestre Landsret udtalte:
”I hvert fald i et tilfælde som det foreliggende, hvor kærende ved advokatbeskikkelsen har
opfyldt de økonomiske betingelser for at få meddelt fri proces, hvor det er et relativt beskedent beløb, der er blevet tillagt hende ved bodelingen, og hvor heller ikke tilkomsten af dette
beløb ville have forrykket det økonomiske grundlag for at meddele fri proces, findes det ikke i medfør af undtagelsesbestemmelsen i retsplejelovens § 335 at burde pålægges kærende
at godtgøre statskassen udgifterne til advokatbeskikkelsen, [...]”

138

Det må antages at bero på en fejl, at landsretten – i modsætning til skifteretten – henviser
til H’s bodel, særligt henset til formuleringen ”[...] den bodel, som kærende har modtaget
[...].
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Landsretten foretog altså her en vurdering af, hvorvidt H efter bodelingen
fortsat opfyldte de økonomiske betingelser for fri proces. Denne fremgangsmåde forekommer ikke velbegrundet. For det første ville en sådan
vurdering betyde en temmelig ufleksibel administration af reglen i RPL §
335 (nu § 332, stk. 2), hvilket formentlig ville være i strid med bestemmelsens ordlyd – både før og efter lovændringen.139 For det andet er fremgangsmåden ikke egnet til at give et retvisende billede af partens forhold efter sagens udfald. Til brug for vurderingen af, hvorvidt ansøgeren opfylder
de økonomiske betingelser for fri proces, er nu140 i RPL § 325, stk. 2-5 fastsat retningslinier for beregning af indkomstgrundlaget.141 Indkomstgrundlaget udgøres af den personlige indkomst og eventuel positiv kapitalindkomst.
Dermed har formueforholdene kun indirekte betydning ved vurderingen af,
om ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.142 143 En
lignende argumentation genfindes da heller ikke i de øvrige refererede
domme på området. Skifteretten forsøgte dog i en utrykt afgørelse, refereret
i Fuldmægtigen 1984.115,144 også at anvende fri proces betingelserne i forbindelse med afgørelsen om tilbagebetaling:
ØLK af 17. august 1984: Begge ægtefæller bevilget fri proces med advokatbeskikkelse. Sagen blev forligt således, at H udtog indbo til ca. 37.000 kr., samt 130.000 kr. kontant. Hun
145
overtog gæld på ca. 26.000 kr. Efter det oplyste var M’s nettobodel ca. 140.000 kr. Skifteretten pålagde begge ægtefæller at erstatte statskassen halvdelen af salærerne til de for dem
139

RPL § 335’s formulering var: ”... når partens forhold og omstændighederne i øvrigt taler
derfor.” Den nugældende formulering i RPL § 332, stk. 2 er: ”... når partens forhold, herunder som disse er efter sagens udfald, taler for det.”
140
Før lovændringen pr. 1. januar 2007 fremgik retningslinierne af bekendtgørelse, som reguleredes hvert år.
141
Beløbsgrænserne reguleres årligt, jf. RPL § 326, således senest ved bekendtgørelse nr.
1295 af 8. december 2006.
142
Det antages i Retshjælpsudvalgets betænkning nr. 1113/1987 om advokatretshjælp, fri
proces og retshjælpsforsikring m.v., side 44, og er ved UfR 1995.989 H fastslået, at formueforholdene isoleret kan betyde, at betingelsen i (den daværende) RPL § 330, stk. 1, nr. 2, ikke er opfyldt, selv om ansøgerens indkomstgrundlag ikke overstiger den ved bekendtgørelse
fastsatte indtægtsgrænse.
143
Dette forhold fremhæves endvidere som led i begrundelsen for den videre anvendelsesmulighed af RPL § 332, stk. 2, jf. Retsplejerådets betænkning 1436/2004, Reform af den civile retspleje III, Adgang til domstolene, side 520, samt L 132 Forslag til Lov om ændring af
retsplejeloven og forskellige andre love (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces), fremsat
den 14. juni 2005, bemærkninger til § 332, side 56.
144
I en artikel af Svend Erik Hansen. Afgørelsen er tillige refereret ovenfor.
145
Det savner mening, at kun M’s nettobodel fremgår af referatet. Der er formentlig tale om
en skrivefejl, idet det beløbsmæssigt godt kan antages at have været M’s nettoboslod, som
også er det, landsretten refererer til.
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beskikkede advokater. H havde betalt. M kærede. Skifteretten udtalte, at betingelserne i Justitsministeriets cirkulære af 9. marts 1970 § 1, stk. 1 for at meddele fri proces næppe havde
været til stede, og at fællesboet havde bestået af betydelige aktiver, der fortrinsvis havde været undergivet M’s rådighed. Landsretten tiltrådte efter det oplyste om M’s boslod den af
skifteretten trufne afgørelse.

Skifterettens begrundelse for resultatet mangler hjemmel – det er ikke (i
denne forbindelse) domstolenes opgave at efterprøve, om forvaltningens afgørelse er korrekt. Referatet må da også forstås således, at landsretten stadfæstede, men med sin egen begrundelse.
Betingelserne for meddelelse af fri proces er ikke siden inddraget i afgørelser efter RPL § 335 (nu § 332, stk. 2). Oplysninger om beneficiantens økonomiske forhold efter delingen er dog inddraget på anden vis:
146

ØLK af 7. februar 1983, hvor H havde fri proces med advokatbeskikkelse under skiftet. I
henhold til forlig udtog H, der var gældfri, indbo for 96.250 kr., indekskontrakt med friværdi
på 20.423 kr., halvdelen af anparterne i nogle selskaber ansat til 212.500 kr., samt 40.000 kr.
kontant. Skifteretten pålagde H at erstatte statskassens udgifter med 9.000 kr. + moms i salær til den beskikkede advokat, samt dennes rejseudgifter med 390 kr. H kærede og oplyste,
at hun fik invalidepension, samt at der ved separationsbevillingen foreløbig var pålagt M bidragspligt over for hende. Skifteretten udtalte, at det måtte anses for mest rimeligt, at H betalte udgifterne til advokatbistand, idet hun ved bodelingen fik udlagt betydelige værdier
herunder i likvider kontant 40.000 kr., vedhængende udbytte af anparter og en indekskontrakt. Landsretten fandt, at H efter sagens karakter og hendes økonomiske stilling efter bodelingen burde erstatte statskassen en del af salæret m.v. Beløbet blev fastsat til 5.000 kr.
Fm 1992.44: H havde fri proces med advokatbeskikkelse og udtog som følge af skiftet
380.000 kr. kontant (heraf forlods 45.100 kr., som var forbrugt). Skifteretten pålagde H at
erstatte statskassen salærudgiften til den beskikkede advokat på 7.000 kr. + moms. H anførte
til støtte for kæren, at hun var arbejdsløs, havde 3 hjemmeboende børn og havde anvendt en
væsentlig del af de midler, hun havde fået som resultat af bodelingen til betaling af gæld.
Landsretten fandt ikke, at H’s forhold eller omstændighederne i øvrigt talte for at pålægge
hende at erstatte statskassen advokatomkostningerne.
I TFA 1998.87 V havde begge parter fri proces med advokatbeskikkelse. Skifteretten tillagde
hver af de for parterne beskikkede advokater 120.000 kr. + moms i salær. Det pålagdes H at
erstatte statskassen 50.000 kr. + moms af dette beløb under henvisning til, at hun på skiftet
fik udlagt værdier på ca. 500.000 kr. Det pålagdes tillige M at erstatte statskassen 50.000 +
moms af salæret til den for ham beskikkede advokat under henvisning til sagens forløb (det
var af H gjort gældende, at M havde trukket skiftet i langdrag) og til, at M’s boslod var på
ca. 443.000 kr. Landsretten bestemte, at M, henset til de foreliggende oplysninger om M’s
146

13. afd. 31/1983, refereret i Fuldmægtigen 1984.115 i en artikel af Svend Erik Hansen.
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lange arbejdsløshedsperioder og hans økonomiske situation, ikke skulle erstatte noget af salæret. Herefter fandtes den tilsvarende bestemmelse for H også at måtte ophæves.
I TFA 1999.218/2 V tillagdes den for H beskikkede advokat i salær 20.000 kr. + moms. Skifteretten pålagde H at udrede halvdelen af salæret under henvisning til, at H’s boslodskrav
var på 196.328,06 kr. Landsretten fandt ikke grund til at pålægge H nogen del af salæret under henvisning til, at H modtog overgangsydelse, samt efter det oplyste om bodelingens resultat.
Også i TFA 2003.282 V havde begge parter fri proces med advokatbeskikkelse. Boslodderne
var på ca. 370.000 kr. H havde udtaget en fast ejendom og skulle tilsvare M 258.000 kr.
kontant. Der havde været et stort antal tvistepunkter, hvoraf nogle var afgjort ved deldom,
andre frafaldet. Skifteretten fandt, at det ikke kunne lastes den ene ægtefælle frem for den
anden, at advokatbehandlingen af skiftesagen havde været så tidskrævende, hvorfor begge
ægtefæller pålagdes at erstatte statskassens udgifter ved den fri proces. Salæret for H’s advokat blev fastsat til 340.000 kr. + moms og for M’s advokat til 293.000 kr. + moms. Landsretten fremhævede, at parterne blev separeret i 1994, samt at der ud over de 21 punkter, som
skifteretten havde truffet afgørelse om, havde været et betydeligt antal tvistepunkter, som
parterne senere havde frafaldet. Under hensyn hertil, til karakteren af tvistepunkterne, til bodelingens samlede forløb og resultat samt til oplysningerne om parternes nuværende økonomiske situation bestemte landsretten, at hver af parterne skulle erstatte statskassen
150.000 kr. af salæret til de beskikkede advokater.
I UfR 2005.1058 V var begge parter meddelt fri proces med advokatbeskikkelse. Sagen blev
forligt udenretligt, og skifteretten fastsatte salærer til de beskikkede advokater med henholdsvis 33.600 kr. + moms (H’s advokat) og 42.000 + moms (M’s advokat). Under henvisning til, at begge parter ved bodelingen havde modtaget boslod på 397.604 kr., hvoraf hovedparten for begges vedkommende modtoges kontant, bestemte skifteretten endvidere, at
begge parter skulle erstatte statskassen udgifterne til advokatsalær. M’s advokat kærede og
påstod, at RPL (daværende) § 335 ikke skulle bringes i anvendelse over for nogen af parterne. Til støtte for påstanden anførtes, at H modtog invalidepension, og at M af helbredsmæssige årsager var blevet afskediget fra en tjenestemandsstilling og nu var i aktivering med
henblik på revalidering eller evt. førtidspensionering. Vestre Landsret fandt under henvisning til det oplyste om parternes økonomiske forhold, sammenholdt med bodelingens resultat, at hver part skulle erstatte 15.000 kr. inkl. moms af statskassens udgifter.

I de ovenfor refererede domme indgår beneficiantens økonomiske forhold
efter bodelingen sammen sagens øvrige omstændigheder i bedømmelsen af,
om beneficianten skal erstatte sagens omkostninger. En mere detaljeret behandling af de forskellige oplysninger findes i TFA 2003.283 V:
TFA 2003.283 V: H’s boslod var på ca. 370.000 kr., hvoraf 350.000 kr. var modtaget kontant. Det var oplyst, at H havde brugt boslodden til etablering af bolig og køb af bil. H’s nettoindkomst var ca. 12.700 kr. om måneden – og hendes gennemsnitlige månedlige udgifter
udgjorde ca. 10.600 kr. Salæret til den for H beskikkede advokat var fastsat til 246.950 kr.,
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hvoraf H af skifteretten pålagdes endeligt at bære halvdelen, altså 123.475 kr. Landsretten
fandt under hensyn til bodelingens forløb og resultat, at H burde erstatte en del af statskassens udgifter. Henset til det oplyste om H’s nuværende økonomiske situation fastsattes beløbet til 40.000 kr.

I denne afgørelse anvendtes oplysningerne om H’s nuværende økonomiske
forhold altså ved fastsættelsen af erstatningsbeløbets størrelse, medens
spørgsmålet om, hvorvidt der forelå en tilbagebetalingsforpligtelse, afgjordes ud fra bodelingens forløb og resultat. Fremgangsmåden giver – i hvert
fald under denne sags omstændigheder – mulighed for en mere nuanceret
afvejning med inddragelse af flere relevante aspekter og en større gennemsigtighed, idet det klart tilkendegives, hvilke faktorer der har betydning for
afgørelsens enkelte dele.
I stort set alle de sager, hvor der i følge referatet har foreligget oplysninger
om beneficiantens forhold efter delingen, tillægges disse oplysninger betydning.147 Også inddragelse af vurderingen af beneficiantens økonomiske forhold efter bodelingen må siges at være i overensstemmelse med forarbejdernes forudsætning om at tilbagebetalingspligten ”ikke vil volde kval”. Det
er derfor yderst rimeligt og rigtigt, at spørgsmålet om opnåelse af ”væsentlige økonomiske fordele” ses i lyset af partens økonomiske situation i den
konkrete sag.
På baggrund af ligedelingsprincippet vil parternes økonomiske udbytte af
bodelingen som udgangspunkt være det samme. Dette har i sager, hvor begge parter var meddelt fri proces, betydet, at domstolene i flere tilfælde har
ladet afgørelserne om tilbagebetalingspligt afhænge af hinanden:148 149
147

Dette var dog ikke tilfældet i den ovenfor refererede UfR 2005.150 Ø, hvor landsretten
på trods af en (kort) bemærkning i kæreskriftet om, at H var dagpengemodtager, pålagde
hende delvis tilbagebetalingspligt under henvisning til modtagelsen af et kontantbeløb på
500.000 kr.
148
Der er dog også eksempler på det modsatte, jf. ØLK af 28. april 1983, 13. afd. 98/1983,
refereret i Fuldmægtigen 1984.115 i en artikel af Svend Erik Hansen, hvor H var meddelt fri
proces med advokatbeskikkelse, og M havde fået beskikket advokat efter RPL § 259, stk. 3.
Salærbeløbet skulle for M’s vedkommende endeligt afholdes af statskassen, hvorimod H
blev pålagt at erstatte omkostningerne i medfør af RPL (daværende) § 335. Skifteretten henviste til, at H af det modtagne kontantbeløb havde mulighed for at betale omkostningerne,
hvilket på grund af dårlig likviditet efter skiftet var umuliggjort for M’s vedkommende.
Landsretten nedsatte dog under henvisning til det om hendes forhold oplyste beløbet til
halvdelen.
149
Et lignende ræsonnement anvendtes i TFA 2004.54 Ø, hvor kun H havde fri proces.
Skifteretten fandt efter bodelingens resultat, at H burde erstatte statskassens udgifter, idet der
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Fm 1994.41: Fællesboet var på ca. 720.000 kr. M udtog en fast ejendom og godtgjorde H
227.000 kontant. Skifteretten pålagde parterne at erstatte statskassens udgifter til de beskikkede advokater, som udgjorde 31.030 kr. for hver. M kærede og henviste til, at han ingen likvide midler havde. Efter det oplyste om M’s boslod og efter det i øvrigt foreliggende fandt
landsretten ikke anledning til at bringe undtagelsesbestemmelsen i RPL (daværende) § 335 i
anvendelse for nogen af parterne. Begge advokatsalærer skulle således endeligt afholdes af
statskassen.

Landsretten ophævede ikke alene betalingspligten for M, men også for H,
som jo efter det oplyste ikke havde kæret. Den nærmere begrundelse herfor
fremgår ikke af referatet. I den ovenfor refererede TFA 1998.87 V ophævede landsretten under henvisning til oplysningerne om M’s nuværende økonomiske forhold tilbagebetalingspligten for ham. Herefter fandtes den tilsvarende bestemmelse for H også at måtte ophæves. Landsretten lod altså
her udtrykkeligt afgørelsen vedrørende M’s betalingsforpligtelse være bestemmende for H’s betalingspligt. Selv om dette umiddelbart forekommer
rimeligt, henset til at parterne som udgangspunkt er ens stillet efter skiftet,
kan resultatet ikke tiltrædes. Selv om fællesboet er delt lige, hvorved ægtefællerne har opnået samme økonomiske fordel af skiftet, kan deres økonomiske situation efter skiftet afhængig af jobsituation, forsørgelsespligt, sygdom mv. jo være ganske forskellige. Vurderingen af de økonomiske forhold
efter bodelingen må således ske for hver beneficiant for sig.
Ikke kun beneficiantens økonomiske forhold efter bodelingen har været tillagt betydning. Også anvendelsen af de ved bodelingen modtagne beløb har
i en række sager haft betydning for afgørelsen om tilbagebetalingspligt.
I afgørelsen i Fuldmægtigen 1992.44 som er refereret ovenfor, oplyste H til
støtte for kæren, at hun var arbejdsløs, havde 3 hjemmeboende børn, og
havde anvendt en væsentlig del af de midler, hun havde fået som resultat af
bodelingen til betaling af gæld. Landsretten fandt ikke, at H’s forhold eller
omstændighederne i øvrigt talte for at pålægge hende at erstatte statskassen
advokatomkostningerne.
I Fuldmægtigens kommentar til dommen anføres det, at:

endvidere henvistes til, at M udover at skulle udrede kontantbeløbet til H selv havde afholdt
sine egne advokatomkostninger.

131

”... [d]et kan være vanskeligt at følge landsretten i dens betragtninger om, at hvis ægtefællen
bruger beløbet til andre ting, skal hun være fritaget for denne omkostning.”

Det forhold blev da heller ikke tillagt betydning i VLK af 3. november
1992.
150

VLK af 3. november 1992: H havde fri proces med advokatbeskikkelse. Af boets nettoaktivmasse på ca. 1.800.000 kr. modtog H bl.a. 200.000 kr. kontant. Skifteretten pålagde H at
erstatte hele statskassens udgift til den beskikkede advokat med 62.500 kr. Under kæren
henviste H til, at hun havde brugt pengene til at købe ny bolig. Landsretten stadfæstede skifterettens afgørelse.

Der lagdes her altså ikke vægt på, at H tilsyneladende havde brugt pengene
på andre ting. Det spillede dog formentlig en væsentlig rolle for resultatet, at
der var tale om så stort et fællesbo – H må således have modtaget væsentlige værdier udover det omtalte kontantbeløb.
Samme resultat nåede Østre Landsret til i den lignende situation i TFA
2003.75 Ø,151 hvor H havde forbrugt et større beløb bl.a. på flere ejendomshandler.
Det forekommer umiddelbart rigtigt – også ud fra lighedsbetragtninger – at
der ikke kan lægges vægt på partens valg af anvendelse af de modtagne
midler. Det er dog også vigtigt at holde sig for øje, at der i disse sager er tale
om en part, der opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces. Der
må under alle omstændigheder være tale om en konkret helhedsvurdering.
Vurderingen kan tillige illustreres ved to domme, som begge omhandler tilfælde, hvor en part havde fået udlagt fast ejendom:

150

B 1568/92, refereret i Fuldmægtigen 1993.130.
I TFA 2003.75 Ø havde begge parter fri proces med advokatbeskikkelse. Parternes
boslodder var ca. 1.000.000 kr. H’s advokat havde oplyst, at H havde været nødsaget til at
forbruge det meste af formuen, herunder provenuet fra salg af ejendommen, og provenu fra
ophævelse af kapitalpensionen. Skifteretten bestemte under hensyn til bosloddernes størrelse, samt at disse for en stor del forelå i likvid form på skæringsdagen, at begge parter skulle
erstatte statskassens omkostninger. Skifteretten bemærkede særligt vedrørende H, at hun efter det oplyste på nuværende tidspunkt havde et bankindestående på ca. 63.000 kr., hvortil
kom det kontante boslodskrav på 150.000 kr., samt at hun havde været igennem en langvarig etableringsfase med flere ejendomshandler. Landsretten stadfæstede i henhold til grundene.

151
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I TFA 1999.403 Ø havde begge parter fri proces med advokatbeskikkelse. Fællesbobeholdningen udgjorde ca. 1.360.000 kr. H modtog ved skiftet bl.a. ca. 550.000 kr. kontant samt en
fordring på 70.000 kr., som M havde mod hendes forældre. M udtog den tidligere fælles
ejendom. Skifteretten pålagde begge parter endeligt at udrede salærerne, idet den omstændighed, at M havde valgt at få udlagt ejendommen, frem for at modtage et kontant provenu
ved salg, ikke kunne tillægges betydning for anvendelsen af RPL (daværende) § 335. Landsretten stadfæstede under henvisning til de betydelige værdier, der indgik i skiftet, samt fordelingen af disse.
TFA 2002.333/1 V: Den for H beskikkede advokat tillagdes et salær på 17.500 kr. + moms.
H’s boslod var på ca. 500.000 kr. Hun udtog den faste ejendom, som var delvis belånt, samt
bankindestående på 26.000 kr., indbo og smykker. H skulle endvidere tilsvare M ca.
400.000 kr., som hun måtte finansiere ved optagelse af rente- og afdragsfrit familielån. Skifteretten bestemte under henvisning til størrelsen af H’s boslod samt den betydelige friværdi i
ejendommen, at H skulle erstatte statskassens udgifter til advokatsalæret. Landsretten fandt
imidlertid, under hensyntagen til at den væsentligste værdi af H’s boslod var en fast ejendom, der var delvis belånt, samt at H havde været nødsaget til at optage lån for at opfylde
M’s boslodskrav, at H ikke skulle erstatte statskassen udgifterne til den beskikkede advokat.

Disse sager er, hvad angår boets størrelse, meget lig hinanden. I TFA
1999.403 Ø mente både skifteret og landsret, at M skulle erstatte statskassens udgifter til den for ham beskikkede advokat, idet den omstændighed, at
M havde valgt at få udlagt ejendommen frem for at modtage et kontant provenu ved salg, ikke kunne tillægges betydning for anvendelsen af RPL (daværende) § 335. I TFA 2002.333/1 V bestemte landsretten under henvisning
til, at den væsentligste værdi af H’s boslod var en fast ejendom, at H ikke
skulle erstatte udgifterne til den beskikkede advokat. Der er den væsentlige
forskel på de to sager, at der i ejendommen, som M udtog,152 var en betydelig friværdi, hvorimod H’s ejendom153 var belånt. Endvidere måtte H i TFA
2002.333/1 V optage lån for at fyldestgøre M for hans boslodskrav. H’s
økonomiske situation efter delingen var således væsentlig svagere end M’s.
Det fremgår ikke af nogen af afgørelserne, hvorvidt overtagelsen af den faste ejendom havde sammenhæng med forældremyndighed over eventuelle
børn, hvilket kan have været en faktor ved vurderingen af nødvendigheden
af at udtage ejendommen.
I nyere retspraksis har der endvidere vist sig en tendens at inddrage forhold,
som bedst kan kategoriseres under de i forarbejderne nævnte andre tilfældegrupper, hvor reglen om erstatning af statskassens omkostninger forudsattes
anvendt; når der er afgivet vildledende oplysninger af væsentlig betydning
152
153

I TFA 1999.403 Ø.
I TFA 2002.333/1 V.
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eller når de forudsætninger, under hvilke fri proces må antages at være
meddelt, senere er bristet på grund af forhold, som vedkommende part snarere bør bære risikoen for end det offentlige.154
I TFA 2002.111/2 Ø havde H fri proces med advokatbeskikkelse. Hun havde under sagen
været repræsenteret af 2 advokater. Den ene advokat var tillagt et salær på 8.800 kr. og i forbindelse med sagens afslutning tillagdes den anden advokat i salær 15. 125 kr. inkl. moms.
Skifteretten anførte, at H ved skiftet modtog 260.000 kr., samt at det utvivlsomt havde forøget de samlede omkostninger, at H havde været repræsenteret af 2 advokater, og fandt herefter, at H burde bære udgifterne til den seneste advokats salær, altså 15.125 kr. inkl. moms,
medens salæret på 8.800 kr. endeligt afholdtes af statskassen. Landsretten stadfæstede.

Denne afgørelse er det første tilfælde, hvor der i forbindelse med afgørelsen
om betalingspligt i henhold til RPL (daværende) § 335 lægges vægt på fri
proces partens advokatskifte. Det fremgår ikke udtrykkeligt, men må antages at ligge i formuleringen om, at skiftet utvivlsomt har øget advokatomkostningerne i sagen, at retten har fundet, at der herved er tale om et forhold, som H er nærmere til at bære risikoen for end det offentlige. Lignende
betragtninger gjorde sig gældende i TFA 2006.374 Ø:
I TFA 2006.374 Ø havde M fri proces med advokatbeskikkelse. M havde under sagen skiftet
advokat, idet hans nye advokat var hans samlever. Den første advokat fik tilkendt et salær på
11.200 kr. med tillæg af moms og den anden fik et salær på 12.150 kr. med tillæg af moms.
Sagen blev sluttet med udenretlig bodelingsoverenskomst, hvorved M udtog en ejendom til
en værdi af ca. 350.000 kr. samt ca. 83.000 kr. kontant. Skifteretten pålagde under henvisning til størrelsen af aktiverne, samt M’s advokatskifte M at godtgøre statskassen salæret til
den senest beskikkede advokat på 12.150 kr. med tillæg af moms. Landsretten stadfæstede i
henhold til grundene.

I denne sag tillægges fri proces-partens advokatskifte altså også betydning.
Det er ikke umuligt, at det tillige har haft betydning for resultatet, at den nye
advokat samtidig var M’s samlever.
Også andre forhold end advokatskifte har givet anledning til lignende betragtninger, således TFA 2003.282 V og TFA 2006.312/2 V:
I TFA 2003.282 V havde begge parter fri proces med advokatbeskikkelse. Boslodderne var
på ca. 370.000 kr. H havde udtaget en fast ejendom og skulle tilsvare M 258.000 kr. kontant.
Der havde været et stort antal tvistepunkter, hvoraf nogle var afgjort ved deldom, andre frafaldet. Skifteretten fandt, at det ikke kunne lastes den ene ægtefælle frem for den anden, at
advokatbehandlingen af skiftesagen havde været så tidskrævende, hvorfor begge ægtefæller
154

Jf. det indledningsvis citerede fra Bet. nr. 404/1966, side 34 f.
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pålagdes at erstatte statskassens udgifter ved den fri proces. Salæret for H’s advokat fastsat
til 340.000 kr. + moms og for M’s advokat til 293.000 kr. + moms. Landsretten fremhævede, at parterne blev separeret i 1994, samt at der ud over de 21 punkter, som skifteretten
havde truffet afgørelse om, havde været et betydeligt antal tvistepunkter, som parterne senere havde frafaldet. Under hensyn hertil, til karakteren af tvistepunkterne, til bodelingens
samlede forløb og resultat samt til oplysningerne om parternes nuværende økonomiske situation bestemte landsretten, at hver af parterne skulle erstatte statskassen 150.000 kr. af salæret til de beskikkede advokater.

Landsrettens afgørelse må forstås således, at sagen pga. parternes forhold
har været uforholdsmæssigt tidskrævende, hvilket parterne må bære risikoen
for. Parterne pålægges at erstatte et – både set isoleret og i forhold til
bosloddernes størrelse – betydeligt beløb, hvilket må ses som udtryk for, at
det ikke fandtes rimeligt at lade det offentlige betale disse omkostninger.155
TFA 2006.312/2 V: Begge parter havde fri proces med advokatbeskikkelse. Parterne blev
separeret i 1997, og offentligt skifte blev indledt i 2001. I december 2003 afsagde skifteretten dom om behandlingen af diverse krav. I juni 2005 fremsendte skifterettens medhjælper
en boopgørelse, korrigeret pr. 13. juni 2005. Efter udløbet af fristen for indsigelse godkendte
skifteretten boopgørelsen og traf afgørelse bl.a. om, at M og H hver skulle betale skifteafgift
svarende retsafgiften af deres aktiver. Endvidere skulle de hver betale halvdelen af udgifterne til vurdering mv. Salær til medhjælper skulle endeligt betales af statskassen. Den for H
beskikkede advokat blev tillagt salær på 87.750 kr. inkl. moms og udlæg. En tidligere for H
beskikket advokat var blevet tilkendt 20.879,45 kr. Af det samlede beløb på 108.729,45 kr.
skulle H godtgøre statskassen halvdelen, 54.364,73 kr. Den for M beskikkede advokat tillagdes 129.185 kr. inkl. moms og udlæg. Skifteretten pålagde M at godtgøre statskassen det
fulde beløb under henvisning til M’s nettobodel på 894.543,37 kr., samt til at M ikke havde
fået medhold ved dommen i 2003, og at sagens langvarige forløb for en stor dels vedkommende måtte tilskrives M. Landsretten bestemte, at M efter en samlet vurdering, herunder
størrelsen af hans boslod – 481.846,54 kr. ifølge boopgørelsen – skulle erstatte halvdelen af
udgifterne til den beskikkede advokat. I øvrigt stadfæstedes kendelsen, idet der ikke var
hjemmel til at lade statskassen afholde hverken skifteafgiften eller udgifterne til vurderinger
m.v., der kunne dækkes af boets midler.

Landsretten anfører i modsætning til skifteretten ikke de konkrete omstændigheder, der fører til afgørelsen om erstatning af statskassens omkostnin-

155

Lignende betragtninger gjorde sig gældende i TFA 2003.491/1 Ø. Her nævnes det lange
tidsforløb, som H ansås at bære en væsentlig del af skylden for, dog kun eksplicit af skifteretten.
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ger, ud over henvisningen størrelsen af M’s boslod, hvilket var nødvendiggjort af skifterettens henvisning til hans bodel.156
Gennemgangen i dette afsnit har vist, at pålæggelse af erstatning af statskassens omkostninger på ægtefælleskifterettens område sker ud fra mange forskellige betragtninger, som ikke efterlader indtrykket af en gennemtænkt eller sammenhængende praksis. De parter, der pålægges tilbagebetalingspligt
i henhold til RPL § 332, stk. 2, har ved sagens start157 opfyldt de økonomiske betingelser for fri proces, hvorfor afgørelsen om tilbagebetaling i mange
tilfælde vil have stor økonomisk betydning for den pågældende. Det konkluderedes ovenfor,158 at sagens økonomi dels rummede et hensyn til parternes mulighed for gennemførelse af en sag, og dels til statens ressourceforbrug. Henset til den manglende gennemsigtighed er det faktisk ikke muligt at vurdere, hvorvidt en fornuftig afvejning mellem disse hensyn finder
sted i praksis.
Som tidligere anført er praksis på de øvrige civile sagers område temmelig
anderledes, hvilket den følgende gennemgang vil belyse.

6.4.c.ii. Praksis i andre civile sager
Som indledningsvis nævnt anvendes RPL § 332, stk. 2 – eller overvejes anvendt – endvidere langt hyppigere i ægtefælleskiftesager end i andre civile
sager, hvilket antoges at udspringe af det forhold, at omkostningerne i ægtefælleskiftesagerne ophæves langt hyppigere, end tilfældet er i de øvrige civile sager. Endvidere har praksis vedrørende tilbagebetaling næsten udelukkende vedrørt de to tilfældegrupper, at der er afgivet vildledende oplysninger af væsentlig betydning eller at de forudsætninger, under hvilke fri proces må antages at være meddelt, senere er bristet på grund af forhold, som
vedkommende part snarere bør bære risikoen for end det offentlige.159 Imid156

Det fremgår i øvrigt ikke af landsrettens afgørelse, om bemærkningerne vedrørende skifteomkostningerne også inkluderer medhjælpers salær, som jo ifølge skifterettens afgørelse –
uden (angivelse af) hjemmel – skulle bæres af statskassen.
157
Eller mere præcist på ansøgningstidspunktet.
158
Jf. ovenfor, kapitel 2.4.
159
Og altså ikke det forhold, at beneficianten har opnået væsentlige økonomiske fordele i
forbindelse med processen, jf. det ovenfor citerede fra Betænkning nr. 404/1966 om ændring
af reglerne om fri proces og organisationen af den vederlagsfri retshjælp, afgivet af det af
Justitsministeriet den 2. november 1960 nedsatte udvalg, side 34 f.
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lertid er også disse tilfældegrupper i praksis fortolket væsentlig mere restriktivt end på ægtefælleskifterettens område, hvilket illustreres af eksemplerne
nedenfor.
UfR 1974.864 S: H havde udlånt ca. 300.000 kr. til et kommanditselskab, hvori de eneste
komplementarer var hendes mand og hendes svigerfar, mod sikkerhed i et selskabet tilhørende pantebrev i fast ejendom. Selskabet gik konkurs, inden H havde fået sin del af provenuet ved salg af den pågældende ejendom. H anmeldte sit (rest)krav på 272.329,03 kr. som
separatistkrav i konkursboet. Boet ville kun anerkende kravet som simpelt krav, idet der var
tvist om rådighedsberøvelsens effektivitet. H blev bevilget fri proces under fordringens prøvelse. Kravet blev anerkendt som separatistkrav. Der tillagdes den for H beskikkede advokat
i salær og udlægsgodtgørelse 7.130 kr. Boet blev tilpligtet at godtgøre halvdelen af omkostningerne, medens H blev pålagt at erstatte statskassen den anden halvdel i medfør af RPL
(daværende) § 335.

Sø- og Handelsretten anfører ingen begrundelse for, at H pålægges at erstatte halvdelen af udgifterne.160 Der er ikke umiddelbart noget at bebrejde H
(ud over at være gift med fallenten!), og begrundelsen må derfor være den
samme som i fællesboskiftesagerne; at H ved sagen havde opnået en væsentlig økonomisk fordel.161 Denne dom er den eneste, der uden for fællesboskiftesagernes område pålægger en beneficiant at erstatte statskassens
omkostninger helt eller delvist ud fra overvejelser om opnåelse af en økonomisk fordel som følge af processen.162
Anvendelse af RPL § 335 (nu § 332, stk. 2) på de civile sagers område vedrører primært forhold, som vedkommende part er nærmere til at bære risikoen for end det offentlige.
I UfR 1976.725 B hævede sagsøgerne, som var meddelt fri proces, sagen, efter at parterne
havde indgået udenretligt forlig, bl.a. på vilkår at ingen af dem skulle betale sagsomkostninger til modparten. Byretten udtalte:
”Ved at have forligt sagerne udenretligt har sagsøgerne afskåret retten fra eventuelt at pålægge sagsøgte helt eller delvist at betale sagsomkostninger til det offentlige.

160

Der anføres heller ikke begrundelse for, at modparten, som jo er den tabende part, ikke
pålægges fulde sagsomkostninger.
161
Endvidere var beløbet – henset til boets betaling af halvdelen af beløbet – begrænset.
162
Dette kan ikke udelukkende forklares med, at modparten i de sager, hvor fri proces parten opnår en økonomiske fordel, pålægges sagsomkostninger i medfør af RPL § 332, stk. 1,
jf. nærmere herom nedenfor, kapitel 6.5.
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Efter alt foreliggende findes det herefter i medfør af retsplejelovens § 335 at burde pålægges
sagsøgerne in solidum at godtgøre statskassen halvdelen af dennes udgifter i forbindelse
med sagens behandling.”

Man må forstå dommen således, at det forhold, at fri proces parten ved indgåelsen af forlig havde afskåret retten fra at tillægge statskassen et omkostningsbeløb fra modparten,163 ansås som et forhold, som vedkommende part
snarere burde bære risikoen for end det offentlige, hvilket altså kunne begrunde omkostningspålæggelse i henhold til RPL (daværende) § 335.
Landsretten kom i UfR 1977.360 V i en tilsvarende sag til et andet resultat.
UfR 1977.360 V: Sagsøger, der havde fri proces, hævede efter et afholdt syn og skøn sagen,
idet det med sagsøgte aftaltes, at hver part skulle bære egne omkostninger. Byretten kunne
ikke godkende denne aftale og pålagde i medfør af RPL (daværende) § 335 fri proces-parten
delvis at erstatte statskassens udgifter, med den begrundelse at ”[…] sagsøger ved at hæve
164
sagen har påført statskassen en betydelig udgift. […]” Vestre Landsret udtalte:
”Der må gives civildommeren medhold i, at der ved retsplejelovens § 334 er tillagt statskassen en selvstændig ret til sagsomkostninger, over hvilken parterne ikke kan disponere. Denne ret kan ikke antages at bortfalde, selvom sagen hæves eller ved parternes aftale forliges,
og en mellem parterne indgået aftale må derfor forstås med forbehold af statskassens ret.
Tilsvarende betragtninger må gælde med hensyn til statskassens ret i henhold til lovens §
335. […]
[…] Den omstændighed, at den oprindelige sagsøger har hævet sagen, hvilket efter det tidligere anførte ikke har bevirket bortfald af statskassens eventuelle omkostningskrav mod
165
modparten findes ikke at kunne sidestilles med de i betænkningen
nævnte tilfælde. Ej
heller findes det forhold, at sagen har påført statskassen betydelige udgifter, i sig selv uden
oplysning om dadelværdigt forhold fra sagsøgers side tilstrækkeligt til at begrunde, at bestemmelsen i § 335 bringes i anvendelse. […]”

163

Byretten var øjensynlig ikke opmærksom på, at det også i daværende teori og praksis, jf.
UfR 1970.856V og UfR 1975.961H var antaget, at parterne ikke ved forlig kan råde over
statskassens ret til omkostninger i henhold til RPL (daværende) § 334, hvorefter modparten
skal betale sagsomkostninger, som om parten ikke havde fri proces – beløbet tilfalder statskassen.
164
Byretten pålagde også modparten at betale (delvise) sagsomkostninger i medfør af RPL
§ 334 under henvisning til, at statskassen i henhold til denne bestemmelse har en selvstændig ret til sagsomkostninger, der påses af domstolene ex officio.
165
Landsrettens citerer i afsnittet ovenfor fra bet. 404/1966, side 34-35, jf. side 73-74.
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Landsretten fandt altså ikke anledning til at pålægge fri proces parten at erstatte statskassens omkostninger.166 Denne afgørelse forekommer rigtig.
Statskassen har en selvstændig ret til omkostninger i henhold til RPL (daværende) §§ 334 og 335 (nu § 332, stk. 1 og 2), som parterne ikke ved et forlig
kan aftale sig ud af. Det er således ikke muligt for parterne at aftale, at udgifterne skal ende hos statskassen.167 Skal det herefter pålægges fri procesparten at erstatte statskassens udgifter, skal de almindelige betingelser herfor være opfyldt. Ved vurderingen efter den tidligere bestemmelse i RPL §
335 var det altså ikke dadelværdigt i sig selv – eller et forhold, beneficianten
skulle bære risikoen for – at have forligt (og hævet) sagen – selv om man
skulle have aftalt, at hver bærer egne omkostninger, idet en sådan aftale ikke
kan afskære domstolene fra at pålægge omkostninger.168
De resterende domme vedrørende RPL (daværende) § 335 vedrører primært
den sidste tilfældegruppe: At fri proces-parten i forbindelse med ansøgningen om fri proces har vildledt administrationen ved at give urigtige oplysninger af væsentlig betydning.
I UfR 1981.331/1 V havde fri proces-parten fået medhold i byretten. Modparten ankede, og
der var således også fri proces for landsretten. Ankesagen blev udsat på politiets efterforskning af de afgivne forklaringers rigtighed, hvilket medførte, at fri proces-parten blev dømt
for falsk forklaring for retten i to instanser. Fri proces-parten tog herefter bekræftende til
genmæle over for appellantens påstand i ankesagen. Landsretten pålagde fri proces-parten at
erstatte statskassens udgifter i medfør af RPL (daværende) § 335.

Et lige så klart tilfælde forelå i UfR 1997.59 Ø. Her udtalte landsretten i
præmisserne:
”[…] Da indstævnte har opnået bevillingen til fri proces ved urigtigt over for friprocesmyndighederne at angive, at han ikke havde udvist uredeligt forhold i tjenestemandsforholdet, bestemmes det i medfør af retsplejelovens § 335, at indstævnte skal erstatte stats166

Ligesom landsretten i øvrigt heller ikke fandt anledning til at pålægge modparten at betale omkostninger til statskassen i henhold til RPL (daværende) § 334. Reglen i RPL (daværende) § 334 er med nogle redaktionelle ændringer og præciseringer videreført i den nuværende RPL § 332, stk. 1.
167
En sådan aftale måtte vel også, såfremt hensigten kunne bevises, anses som dadelværdig.
168
Jf. endvidere A. Grathe i UfR 1979B.64, der også behandler den problemstilling, at forlig indgås, inden sag er anlagt. I dette tilfælde er der ikke hjemmel til at pålægge modparten
omkostninger, hvorved en aftale om at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger, betyder, at retten afskæres fra at træffe bestemmelse om, at modparten skal godtgøre statskassen
et omkostningsbeløb. Dette anførtes i UfR 1987.180/2 V som begrundelse for tilbagebetalingspligt efter RPL (daværende) § 335.
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kassen dennes udgifter til den fri proces, omfattende statskassens udgifter til såvel appellantens som til indstævntes egen sagsførelse.”

Sluttelig skal nævnes to nyere Østre Landsrets domme, hvor byretten havde
anvendt RPL (daværende) § 335, hvilket i begge tilfælde blev omgjort af
landsretten. Begrundelsen for anvendelse af § 335 fremgår ikke klart af byrettens domme:
I UfR 2002.1641 Ø indgik beneficianten (efter sagens anlæg) forlig, således at hun fra modparten modtog 100.000 kr. til fuld og endelig afgørelse. Det blev overladt retten at træffe bestemmelse om sagsomkostningerne. Byretten fandt, at fri proces-parten i medfør af RPL
(daværende) § 335 skulle erstatte statskassen dennes udgifter, idet beneficianten havde opnået et fordelagtigt forlig, samt at dette beløb var tilbudt hende (men afslået) inden sagens
anlæg. Landsretten fandt efter det fremkomne ikke grundlag for at pålægge beneficianten at
erstatte udgifterne.
I UfR 2004.271 Ø havde huslejenævnet truffet afgørelse i en sag. Af afgørelsen fremgik
bl.a., at denne kunne indbringes for boligretten inden 4 uger. 2½ måned senere ansøgte lejers
advokat statsamtet om fri proces til sagsanlæg med påstand om hjemvisning af huslejenævnets afgørelse til fornyet behandling. Det var ikke direkte nævnt i ansøgningen, at 4 ugers
fristen var overskredet, men det fremgik af det vedlagte stævningsudkast og af sagens bilag
(heriblandt huslejenævnets afgørelse). Lejer fik fri proces, og stævning blev udtaget. Byretten afviste sagen under henvisning til, at søgsmålsfristen var overskredet, og fandt, at lejer
”[…] burde erstatte statskassen sagens delvise udgifter, da man har påført denne nogle
unødvendige omkostninger.” Landsretten fandt efter de foreliggende oplysninger ikke, at lejers forhold eller omstændighederne i øvrigt talte for at pålægge ham helt eller delvis at erstatte statskassens udgifter ved den fri proces.

Byretten har øjensynligt i begge afgørelser fundet, at der forelå om ikke dadelværdigt forhold, så i hvert tilfælde forhold, som den pågældende beneficiant selv burde bære risikoen for. I den første sag kunne beneficianten have
accepteret forliget på et væsentligt tidligere tidspunkt, og i den anden sag
kunne man have sørget for at overholde søgsmålsfristen. Det fremgår ikke
klart af landsrettens afgørelser, hvorfor landsretten er nået til det modsatte
resultat. I begge sager har de oplysninger, der fører til byrettens pålæggelse
af omkostninger, været til stede, da den fri proces-bevilgende myndighed
traf sin afgørelse. Der har således ikke været tale om afgivelse af urigtige
oplysninger. Henset til at der er tale om forhold, som den proces-bevilgende
myndighed havde mulighed for at tage højde for i forbindelse med sagens
behandling, kan der vel heller ikke siges at være tale om, at ”[…] de forudsætninger, under hvilke fri proces må antages at være meddelt, senere er bristet på grund af forhold, som parten snarere bør bære risikoen for end det
offentlige”.
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På de civile sagers område sker der således tilsyneladende en vurdering, der
knytter sig meget tæt til det i forarbejderne forudsatte anvendelsesområde
for bestemmelsen, hvilket har betydet en væsentlig mere restriktiv anvendelse.

6.4.c.iii. Sammenstilling og konklusion
Gennemgangen af praksis vedrørende tilbagebetaling i henhold til RPL §
332, stk. 2 (før RPL § 335) tegner et billede af, at reglen anvendes meget
forskelligt på de to områder. Hvor bestemmelsen på de civile sagers område
har tydeligt karakter af en undtagelsesbestemmelse, betyder det forhold, at
omkostningerne i ægtefælleskiftesagerne som oftest ophæves, at bestemmelsen nærmest får karakter af definitorisk hovedregel.169 Allerede med en
ændring af RPL (daværende) § 335 i 1988170 havde lovgiver intentioner om
at give bestemmelsen en større anvendelighed i de civile sager. Dette skete i
forbindelse med indførelse af reglen i RPL § 332, stk. 1, nr. 4 (nu § 331, stk.
1, nr. 4) om dækning af modpartens omkostninger. Denne regel ville i almindelighed fjerne procesrisikoen for en part med fri proces, hvilket Retshjælpsudvalget fandt ville indebære en risiko for en mindre grad af ansvarsfølelse i forbindelse med ansøgning om fri proces. For at imødegå denne risiko gav man samtidig RPL § 335 den udformning, den havde indtil lovændringen pr. 1. januar 2007. Retshjælpsudvalget motiverede i sin tid ændringsforslaget således: 171
”[…] Motiverne til § 335 omtaler således tilfælde, hvor parten har opnået fri proces ved at
afgive urigtige oplysninger af væsentlig betydning, eller hvor de forudsætninger, under hvilke fri proces må antages at være meddelt, senere er bristet på grund af forhold, som parten
snarere bør bære risikoen for end det offentlige. […]
Retshjælpsudvalget finder, at den generelle bestemmelse i § 335 med fordel kan anvendes
også for så vidt angår modpartens sagsomkostninger. De synspunkter, der er nævnt i motiverne til § 335, vil således med samme styrke kunne anføres over for den, der selv har haft

169

Som tidligere nævnt kan praksisforskellen ikke alene forklares med, at modparten i videre omfang pålægges at betale statskassen i medfør af RPL § 332, stk. 1, men også i udgangspunktet om fri proces-bevillingens funktion af ”fødselshjælper” på ægtefælleskifterettens område.
170
Lov nr. 420 af 13. juli 1988.
171
Jf. Bet. 1113/1987 om advokatretshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring m.v., afgivet
af Justitsministeriets udvalg vedrørende retshjælp m.v., side 54 ff.
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indflydelse på, at sagen tabes helt eller delvis med den konsekvens, at statskassen kommer
til at hæfte for omkostninger til modparten.
Da modpartens omkostninger også foreslås dækket, finder udvalget endvidere anledning til
172
at foreslå en ændret affattelse af bestemmelsen i retsplejelovens § 335, hvorved der lægges op til, at retterne i videre omfang end i dag bør foretage en vurdering af, om fri proces
parten på grund af sine subjektive forhold skal pålægges helt eller delvist at erstatte statskassen dennes udgifter ved den fri proces.”

Bortset fra den direkte udvidelse af bestemmelsens anvendelse i sammenhæng med RPL § 332, stk. 1, nr. 4 (nugældende § 331, stk. 1, nr. 4) ses lovændringen ikke af de ovenfor gennemgåede domme at have haft betydning
for anvendelsen af RPL (daværende) § 335.
Modstanden mod at give bestemmelsen et større anvendelsesområde på de
civile sagers område ved som på ægtefælleskifterettens område at inddrage
partens økonomiske forhold illustreres ligeledes af UfR 1997.616/2 V:
UfR 1997.616/2 V: Byretten havde i medfør af RPL § 259, stk. 3, 2. pkt. beskikket advokat
for en sagsøgt, som var talehandicappet i svær grad. Sagsøgte betalte under sagen hovedstolen til sagsøger og blev derefter – som udebleven – dømt til at betale renter og omkostninger
til sagsøger samt til at erstatte statskassens udgifter ved advokatbeskikkelsen. Landsretten
udtalte:
”[…] da det ikke i et tilfælde som det foreliggende, hvor beskikkelsen er sket under hensyn
til [sagsøgtes] talehandicap, bør pålægges [sagsøgte] at erstatte statskassens udgifter til advokatbeskikkelsen, […]”

Det skal erindres, at der ved beskikkelsen af advokat i henhold til RPL §
259, stk. 3, 2. pkt. ikke foretages en vurdering af de økonomiske forhold,
som tilfældet er ved behandlingen af en ansøgning om fri proces. Dette er
også baggrunden for følgende bemærkninger i motiverne til RPL (daværende) § 335:173
”[…] Endvidere vil den omhandlede regel formentlig kunne få ikke ringe betydning i de tilfælde, hvor retten i medfør af særlige lovbestemmelser, f.eks. i ægteskabssager, faderskabssager eller sager om administrativ frihedsberøvelse, af egen drift måtte have beskikket advokat for en part eller truffet andre foranstaltninger, der medfører udgifter, som skal afholdes
efter reglerne om fri proces. Disse lovbestemmelser er i første række et middel for retten til
at nå frem til det materielt rigtige resultat, og de sociale hensyn til vedkommende part, som
172

Gennemført ved L 420 af 13. juli 1988.
Jf. Bet. 404/1966 om ændring af reglerne om fri proces og organisationen af den vederlagsfri retshjælp, side 35.
173

142

begrunder de almindelige regler om fri proces i retsplejelovens kapitel 31, behøver derfor
ikke at foreligge i sådanne tilfælde.”

Om reglen i RPL § 259, stk. 3, 2. pkt., som blev foreslået og indført ved
samme lejlighed, udtaler udvalget:174
”[…] Formålet med denne regel er at give retten mulighed for at afværge de uheldige følger,
som en anvendelse af de nuværende regler i § 259, stk. 2, i særlige tilfælde kan medføre.
Reglen er altså ikke i første række givet af hensyn til vedkommende part, men derimod af
hensyn til retten, der ikke bør tvinges til at medvirke til reelt utilfredsstillende resultater. I
det omfang parten skønnes at have mulighed for at betale udgifterne i forbindelse med advokatens virksomhed, vil det være naturligt, at retten gør brug af den af udvalget foreslåede
hjemmel til at pålægge parten at erstatte det offentlige dettes udgifter i anledning af beskikkelsen.”

Afgørelsen i UfR 1997.616/2V harmonerer tilsyneladende ikke med disse
betragtninger. Man kan have sympati for tanken om også at tillægge andre
sociale forhold end den rent økonomiske betragtning betydning, men i det
videre perspektiv for fri proces ordningen som helhed er dette nok ikke samfundsøkonomisk muligt.
Det forekommer ikke velbegrundet, at der var så stor forskel i bedømmelsen
af RPL (daværende) § 335’s anvendelse i skiftesager over for andre civile
sager. Der er naturligvis forskel på karakteren af kravet i en almindelig civil
sag og et boslodskrav. Hvor et krav i en civil sag typisk modsvares af et tilsvarende formuetab, er der ved første øjekast tale om en berigelse, hvis man
får medhold i et boslodskrav. Separationen eller skilsmissen medfører imidlertid også udgifter til etablering af to bopæle, husholdninger mv. Sagens
udfald kan endvidere være af meget stor betydning for den pågældende fri
proces part – udfaldet af bodelingen udgør grundlaget for partens fremtidige
livsførelse. Det skal samtidig erindres, at i og med at der er tale om en part,
der er meddelt fri proces, har den pågældende parts økonomiske forhold før
sagen været temmelig beskedne. Der er uden tvivl også inden for ægtefælleskifternes område sager, hvor det er yderst rimeligt at bringe RPL § 332,
stk. 2 (før 1. januar 2007 RPL § 335) i anvendelse. Det kan diskuteres generelt, i hvilket omfang bestemmelsen skal anvendes – og dermed i vor høj
grad fri proces-instituttet skal have karakter af ”fødselshjælper” – men det
forekommer ikke velbegrundet, at bestemmelsen anvendes så forskelligt på
ægtefælleskifter og almindelige civile sager. Med baggrunden for ændrin174

Jf. Bet. 404/1966 om ændring af reglerne om fri proces og organisationen af den vederlagsfri retshjælp, side 47.
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gen af RPL § 335 pr. 1. januar 2007175 er der lagt op til, at fri proces instituttet også på de civile sagers område i højere grad skal have karakter af
”fødselshjælper”.
I Retsplejerådets betænkning176 hedder om ændringen af RPL (daværende)
§ 335:
”[...] Retsplejerådet foreslår endvidere, at reglen i retsplejelovens § 335 om, at en part, der
har fri proces, i visse tilfælde skal refundere statskassen udgifterne til fri proces, gives et
større anvendelsesområde. Retsplejerådet foreslår, at retten ved sagens afslutning, skal kunne pålægge en part at refundere statskassens udgifter til den fri proces, hvis partens forhold,
herunder som disse er efter sagens udfald, taler for det. Det kræves således ikke længere, at
omstændighederne i øvrigt tillige skal tale for det, og det fremhæves særligt, at partens forhold omfatter forholdene, som de er efter sagens udfald. Retsplejerådet forudsætter således,
at retten i alle tilfælde, hvor en part med fri proces tilkendes et større pengebeløb, fremover
vil overveje, om parten helt eller delvis bør pålægges at refundere statskassens udgifter til
den fri proces.”

Der lægges således her op til, at det generelt i højere grad overvejes, om fri
proces parten skal erstatte statskassen udgifterne til fri proces (stadig i det
omfang omkostningerne ikke pålægges modparten) – ud fra de samme
overvejelser, der fører til, at fri proces parten i ægtefælleskiftesagerne nu i et
vist omfang pålægges at erstatte udgifterne. Fri proces instituttet vil på denne måde også i civile sager i højere grad få karakter af ”fødselshjælper”,
hvilket efter min opfattelse vil være i god overensstemmelse med hensynet
bag fri proces-instituttet, nemlig at sikre lige adgang til domstolene. Fri proces-reglerne skal sikre en højere grad af lighed i de muligheder, som parter
med forskellige økonomiske forhold har for at føre retssag. Derimod skal de
ikke give parter med mindre gode økonomiske forhold bedre mulighed for
at føre sager end andre med gode økonomiske forhold.177 Det vil også betyde, at domstolene i endnu højere grad i forbindelse med sagens afslutning
skal overveje, hvorledes omkostninger bør fordeles – mellem parterne og i
forhold til statskassen. Når man ved, at en sådan overvejelse finder sted, må
også en part med fri proces foretage en sådan afvejning af procesrisikoen
som enhver anden person, der overvejer at indlede et søgsmål. Administreres RPL § 332, stk. 2 således (nu) efter hensigten,178 er der således grundlag
175

Reglen er formuleret i overensstemmelse med Retsplejerådets forslag.
Bet. nr. 1436/2004, Reform af den civile retspleje III, Adgang til domstolene, side 382
samt 520.
177
Jf. også Bet. 1436/2004, side 350.
178
Jf. det ovenfor citerede fra Retsplejerådets bet. 1436/2004, side 382 samt 520.
176
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for en fornuftig afvejning mellem hensynet til parternes og samfundets økonomi.
Praksis vedrørende ægtefælleskiftesagerne viste endvidere, at der i de sager,
hvor der forelå oplysninger om beneficiantens nuværende økonomiske forhold, lagdes vægt herpå. Netop dette kriterium skal eksplicit i den nuværende udformning af RPL § 332, stk. 2 tillægges betydning. Den vurdering, der
foretoges i TFA 2003.283 V, hvor landsretten afgjorde spørgsmålet om betalingsforpligtelse ud fra bodelingens forløb og resultat, medens størrelsen
af det tilbagebetalingspligtige beløb fastsattes i forhold til fri proces partens
nuværende økonomiske situation, forekommer at give retten mulighed for at
inddrage alle relevante forhold og stadig med den nødvendige fleksibilitet.
Det må således foreløbig antages, at der med lovændringen er tilvejebragt
mulighed for den efterlyste mere ensartede anvendelse på civilprocessens
område og en sikrere anvisning af de forhold, der skal tillægges betydning
ved anvendelsen.
Med intentionerne bag RPL § 332, stk. 2 er der som ovenfor nævnt tillige
sat fokus på nødvendigheden af en konkret stillingtagen til fordelingen af fri
proces sagens omkostninger mellem parterne og statskassen. Allerede i forbindelse med lovændringen i 1969 var der – i hvert tilfælde i teorien – opmærksomhed på denne fordeling, og på de muligheder en sådan fordeling
rummer. Således anførte Knud Arildsen i forbindelse med lovændringen i
1969:179
”Retten vil endelig kunne reagere mod bevisførelse, der begæres af den beneficierede part,
og hvis værdi er tvivlsom, ved at pålægge parten selv at betale en del af omkostningerne i
forbindelse med bevisførelsen.”

Nyere retspraksis på ægtefælleskifterettens område har til en vis grad anvendt en lignende tankegang, hvilket bl.a. sås i de ovenfor refererede domme, TFA 2003.282 V og TFA 2006.312/2 V, hvor retten lagde vægt på, at
beneficianten selv havde bidraget til, at sagen var trukket ud, og også TFA
2002.111/2 Ø og TFA 2006.374 Ø, hvor beneficiantens advokatskifte tillagdes betydning. Med anvendelsen af disse betragtninger har også de for de
civile sager så afgørende tilfældegrupper180 vundet et vist indpas på ægtefælleskifterettens område. Spørgsmålet om fordelingen af omkostningerne
mellem parterne og statskassen afhænger naturligvis også af anvendelsen af
179

Juristen 1970.120.
Et dadelværdigt forhold hos beneficianten eller et forhold, som vedkommende part snarere end det offentlige burde bære risikoen for, jf. ovenfor.
180
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RPL § 332, stk. 1, hvorved modparten kan pålægges at betale sagsomkostninger til statskassen, samt af skifterettens bestemmelse om fordelingen af
skifteomkostningerne.181
Bestemmelsen i RPL § 332, stk. 2 spiller en væsentlig rolle i forbindelse
med afvejningen mellem de samfundsøkonomiske hensyn og hensynet til
parternes adgang til domstolene. Det antages, at der med lovændringen pr.
1. januar 2007 er tilvejebragt mulighed for en mere ensartet anvendelse på
hele civilprocessens område og en sikrere anvisning af de forhold, der skal
tillægges betydning ved anvendelsen, hvilket vil betyde større forudsigelighed vedrørende betalingsforpligtelsen for den enkelte fri proces-part, og
dermed større ansvarsfølelse for processen. Dette vil tillige bidrage til en
bedre anvendelse af ressourcerne på fri proces området.

6.5. Sagsomkostninger til modparten
Som ovenfor anført er udgangspunktet i skifteretspraksis, at omkostningerne
i forbindelse med ægtefælleskifter ophæves182 183 – både i sager, hvor én el181

Retternes praksis i forbindelse med salærfastsættelsen til de beskikkede advokater har
naturligvis også betydning for ordningens samlede ressourceforbrug. I VLK af 28. juni
2000, B 0866/00, refereret i Fm, dokument id: 1-2004-1298, havde begge parter fri proces
med advokatbeskikkelse. De beskikkede advokater havde opgjort tidsforbrug på henholdsvis
46 timer og 36 timer. Den ene havde krævet sig tillagt et salær på 76.525 kr. inkl. sekretærtimer. Boet havde en begrænset størrelse, ingen større juridiske problemer og boopgørelsen
var lavet af skifterettens medhjælper. Til gengæld havde parterne på ingen måde været i
stand til at samarbejde. Skifteretten anførte, at beskikkede advokater må vurdere, om arbejdet og omkostningerne kommer til at stå i rimeligt forhold til sagsgenstanden. Dette var ikke
tilfældet her, hvorfor skifteretten skønsmæssigt fastsatte salæret til 25.000 kr. Landsretten
tiltrådte skifterettens begrundelse og skøn.
182
Jf. hertil Erwin Munch-Petersen, Skifteretten, 1962, side 304, samt Lund-Andersen m.fl.,
Familieret, 5. udg., 2003, side 514, note 15 og side 517, note 28.
183
Det er antaget i teorien, jf. Den kommenterede Retsplejelov, bind I, 7. udgave, 2004, side
532 ff. (note 7 til § 312), Gomard, Civilprocessen, 5. udgave, 2000, side 585, samt Grathe i
Juristen 1965.443, at ophævelse af omkostningerne også i de ”almindelige” civile sager anvendes i videre omfang end forudsat i forarbejderne. Det hedder således i Bemærkninger til
det af den ved allerhøjeste Reskript af 11te Maj 1892 nedsatte Proceskommission udarbejdede Udkast til Lov om den borgerlige Retspleje, 1899, spalte 42: ”Naar der endvidere er
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ler begge parter er meddelt fri proces, og i sager, hvor dette ikke er tilfældet.
Denne praksis skyldes formentlig sagernes nære slægtskab med ægteskabssagerne, hvor udgangspunktet er, at ingen part betaler omkostninger til den
anden part, jf. RPL § 312, stk. 6.184 185 Allerede i 1979 kritiseredes denne
praksis af Ove Dam,186 som anførte:
”Det er i høj grad diskutabelt, om det er rimeligt, at der aldrig tillægges sagsomkostninger i
disse sager. […] Det ville i hvert fald ikke være urimeligt, om en part, der nedlægger temerære påstande eller på anden måde besværliggør skiftet, pålægges at betale de deraf følgende
187
yderligere omkostninger.”

Det anførtes ovenfor vedrørende fri proces, at der måske var en tendens i
retspraksis i retning af at tillægge fri proces partens dadelværdige forhold
betydning i forbindelse med afgørelsen om erstatning til statskassen i henhold til RPL § 332, stk. 2.188 Parternes subjektive forhold spiller også en rolle i forbindelse med sagsomkostninger. Hjemlen til at pålægge omkostninger i skiftesager findes i RPL § 660, stk. 1:
§ 660, stk. 1: Behandlingen af tvister, der opstår under skiftebehandlingen, herunder bevisførelse, foregår ved skifteretten. Tvister angående anmeldte fordringer eller fremsatte krav afgøres ved dom, der kan fuldbyrdes efter almindelige regler. I andre tilfælde træffer skifteretgivet Retten Bemyndigelse til at gøre Afvigelse fra Hovedreglen, naar den ”i særlige Omstændigheder finder skellig Grund” til saadant, ligger det i de brugte Udtryk, at der ikke herved tænkes paa selve det almindelige Tilfælde, at Sagen overhovedet frembyder Tvivl. Der
tænkes derimod paa saadanne Tilfælde, hvor f. Eks. Tvivlen hidrører fra Utydeligheder i en
mellem Parterne oprettet Kontrakt, for hvilken de begge bærer Ansvaret, eller hvor den vindende Part trods Sagens Tvivlsomhed fra først af uden Grund er optraadt saa afvisende over
for Modparten, at han derved har fremtvunget en Proces, hvis Resultat efter al Rimelighed
lige saa vel kunde have været opnaaet uden Proces, eller efter Omstændighederne, hvor Sagen afgøres ved en i Strid med en tilvejebragt Sandsynlighed aflagt Benægtelsesed.”
184
Der er endog i TFA 2002.416/1 V (som refereres nærmere nedenfor) eksempel på, at retten – fejlagtigt – har angivet RPL § 451 (den før 1. januar 2007 gældende omkostningsbestemmelse i ægteskabssagerne) som hjemmel for sin afgørelse om sagsomkostninger i skiftesagen. I TFA 1998.291 H gjorde M gældende, at omkostningsreglen i ægteskabssager
burde have afsmittende effekt. Sagen er nærmere refereret nedenfor.
185
Ophævelsen af sagsomkostningerne sker da også ofte (bl.a.) under henvisning til sagernes karakter, jf. f.eks. UfR 1978.92 H og TFA 2004.520 V.
186
Juristen 1979.501 med note 4.
187
Se hertil også Ingrid Lund-Andersen, Noe Munck og Irene Nørgaard, Familieret, 5. udg.,
2003, side 514, note 15.
188
Eller i hvert fald forhold, som den pågældende snarere end det offentlige burde bære risikoen for, jf. gennemgangen af TFA 2002.111/2 Ø, TFA 2003.282 V, TFA 2006.374 Ø og
TFA 2006.312/2 V, i kapitel 6.4.c.i.
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ten afgørelse ved kendelse, I hvilken det kan pålægges den part, der skønnes uden tilstrækkelig grund at have givet anledning til eller unødig at have vidtløftiggjort proceduren, at udrede sagsomkostninger til modparten, således at fuldbyrdelsesfristen med hensyn hertil fastsættes i kendelsen.

Det fremgår af bestemmelsens 3. pkt., at skifteretten, når der træffes afgørelse ved kendelse,189 kan pålægge den part, der skønnes ”[...] uden tilstrækkelig grund at have givet anledning til eller unødig at have vidtløftiggjort
proceduren [...]” at udrede omkostninger til modparten. I de tilfælde, hvor
skifteretten træffer afgørelse ved dom,190 følger det af § RPL 660, stk. 1, 2.
pkt., at dommen kan fuldbyrdes efter almindelige regler. Det er antaget i teorien, at også de almindelige regler om sagsomkostninger finder anvendelse
i domssagerne.191 192 Retsplejelovens almindelige bestemmelser om sagsomkostninger findes i RPL kapitel 30. RPL § 312 er den almindelige bestemmelse, hvorefter den tabende part i en retssag som udgangspunkt skal
erstatte modparten de udgifter, retssagen har påført ham.193 194 For fri proces-sager gælder reglen i RPL § 332, stk. 1, hvorefter retten i sager, hvor
den ene part (eller begge parter) er meddelt fri proces, træffer afgørelse om
sagsomkostninger, som om der ikke var givet fri proces. Statskassen skal
altså i givet fald tilkendes omkostninger fra modparten i lighed med enhver
anden part. Retsplejelovens udgangspunkt om, at den tabende part skal erstatte den vindende parts omkostninger på objektivt grundlag, er i formue189

Skifterettens afgørelser i sager, der ikke i henhold til RPL § 660, stk. 1, 2. pkt. skal afgøres ved dom.
190
Tvister vedrørende anmeldte fordringer eller fremsatte krav, jf. RPL § 660, stk. 1, 2. pkt.
191
Jf. Erwin Munch-Petersen, Skifteretten, 1962, side 303 f, Den kommenterede Retsplejelov, bind II, 7. udgave, 2004, side 579.
192
Dette fulgte tidligere af RPL § 329. Bestemmelsen er gået ud i nyaffattelsen af RPL’s
sagsomkostningsregler, jf. lov nr. 554 af 24. juni 2005, § 1, nr. 8. Disse regler trådte i kraft
den 1. juli 2005, jf. lovens § 12, stk. 1, 1. pkt. Der er ingen bemærkninger herom i Retsplejerådets betænkning 1436/2004, Reform af den civile retspleje III, Adgang til domstolene, eller i forarbejderne i øvrigt, hvorfor der ikke antages at være tilsigtet nogen realitetsændring
herved. RPL § 660 er snæver i sin formulering og citeres sjældent i skifteretspraksis – formentlig fordi den ikke længere følges, jf. Skiftelovudvalgets betænkning nr. 1270/1994 om
skifte af dødsboer, side 310. Reglen ændredes da også for dødsboskifterne i forbindelse med
dødsboskiftereformen, således at skifteretten i medfør af DSL § 102, stk. 2 har hjemmel til at
pålægge sagsomkostninger, hvis tvistens omfang og det med sagen forbundne arbejde gør
det rimeligt. I så fald finder RPL’s almindelige regler om sagsomkostninger anvendelse.
193
Medmindre parterne har aftalt andet.
194
Det følger af RPL § 318, at en part, som på uforsvarlig måde har foranlediget spildte
møder, ufornødne udsættelser mv., selv om han måtte have vundet sagen, skal erstatte modparten udgifterne derved.
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retlige tvister en naturlig fortsættelse af det almindelige obligationsretlige
princip om standpunktsrisiko.195 Dette princip passer dårligt på ægtefælleskiftesagernes område,196 ligesom det i det hele taget ofte er vanskeligt at tale om en taber og en vinder i forbindelse med skiftets afslutning. På den anden side står RPL § 660, stk. 1, som udelukkende lægger vægt på partens
subjektive forhold – altså på, hvorvidt der er noget at bebrejde den pågældende. Ingen af disse to principper forekommer tilstrækkeligt nuancerede i
forbindelse med ægtefælleskiftesagerne, og den praksis, hvorefter retterne
så ofte ophæver omkostningerne i disse sager, må ses i sammenhæng med
disse princippers utilstrækkelighed. Det er endvidere utilfredsstillende, at
kriterierne for pålæggelse af omkostninger er afhængig af, om afgørelsen
skal træffes ved dom eller kendelse.197
Et ønske om, at retterne i ægtefælleskiftesagerne i højere grad træffer bestemmelse om, at den ene part skal betale sagsomkostninger til den anden
part eller til statskassen, er for det første båret af den samfundsmæssige interesse i, at statskassen af hensyn til ordningens ressourceforbrug tillægges
et omkostningsbeløb. For det andet vil omkostningspålæggelse også uden
for fri proces-området kunne have fordele, idet den kan anvendes som styringsredskab bl.a. på den ovenfor af Knud Arildsen anførte måde samt sørge
for en rimelig fordeling af omkostningerne. Herved tilgodeses såvel det
partsøkonomiske hensyn med hensyn til mulighed for vurdering af procesrisikoen som hensynet til sagens effektive gennemførelse. En adfærdsstyrende effekt af omkostningspålæggelse forudsætter, at rettens afgørelse om
sagsomkostningerne i rimelig grad er forudsigelig.
Det nuværende skiftesystem indebærer som tidligere nævnt som regel en
voldsom udgiftsbelastning af parterne. Både retsafgiften og eventuelt medhjælpersalær kan udgøre betragtelige beløb; hertil kommer så eventuelle
vurderingsomkostninger og udgifter til de eventuelt af parterne antagne advokater. Ved skiftets afslutning foreligger der da som regel et større regnestykke med fordeling af de forskellige udgiftsposter. For så vidt angår rets195

Jf. hertil Retsplejerådets bet. 1436/2004, Reform af den civile retspleje III, Adgang til
domstolene, side 249 ff.
196
I hvert tilfælde hvad angår skiftet som helhed. Hvor retten forelægges enkeltspørgsmål i
henhold til FSKL § 76, jf. § 81, er lighederne – også i afgiftsmæssig henseende – større, jf.
herom nedenfor, kapitel 6.6.c.
197
Hvis pålæggelse af omkostninger skal have en større plads på ægtefælleskifterettens område, er det derfor også på dette område nødvendigt at tilstræbe andre mere fleksible kriterier
– kombineret med en ændret afgifts- og omkostningsstruktur – således at reglerne i højere
grad bliver egnede til at placere udgifterne, jf. nærmere herom kapitel 10.

149

afgiften hæfter hver ægtefælle i henhold til RAL § 36, stk. 2 for afgiften af
den del af boet, hvorover den pågældende har haft rådighed under skiftet.198
Udgifterne til medhjælpersalær og vurderingsomkostninger deles ofte lige,
da udgifterne er afholdt til gavn for begge parter. Hæftelsesreglen i RAL §
36, stk. 2 betyder, at den ene part i mange tilfælde hæfter for et større beløb
end den anden. Den part, som har rådigheden over den største del af fællesboet, vil som oftest være mindst interesseret i at få skiftet gennemført, da
vedkommende jo alt andet lige skal aflevere en del til ægtefællen. I det omfang man overhovedet kan tale om en taber ved skiftets afslutning,199 må det
være den part, som ved skiftebehandlingen er blevet tvunget til at dele.
Denne part vil altså i forvejen være belastet med den største del af retsafgiften, hvilket kan være en medvirkende faktor i skifterettens overvejelser, når
sagsomkostningerne skal fordeles, og kan altså være en medvirkende forklaring på retternes tilbøjelighed til at ophæve omkostningerne.
En gennemgang af de sager, hvor retten har pålagt omkostninger, viser da
også, at der er væsentligt flere sager, hvor retten har pålagt omkostninger i
forbindelse med afgørelse af en tvist om et eller flere spørgsmål, end hvor
retten har pålagt omkostninger i forbindelse med afslutningen af skifteforløbet.
Et eksempel på at retten har pålagt omkostninger i forbindelse med skiftets
afslutning, findes i Fuldmægtigen 1995.65, der refererer en Vestre Landsrets
kendelse, hvor landsretten stadfæstede skifterettens bestemmelse om, at H
skulle betale sagsomkostninger.
Fm 1995.65: H havde fri proces med advokatbeskikkelse. Hun skiftede flere gange advokat,
ligesom hun vidtløftiggjorde sagen, som endte med, at hun fik udbetalt ca. 400.000 kr. I forbindelse med det sidste advokatskifte havde skifteretten tilkendegivet overfor H, at hun ville
blive pålagt omkostninger. Fællesboet havde en bruttoaktivmasse på ca. 1.800.000 kr. Skifteretten pålagde H delvist at erstatte udgifterne ved advokatbeskikkelsen, samt at betale
sagsomkostninger til M og til statskassen. Landsretten stadfæstede omkostningsafgørel200
sen.

198

Reglen hænger sammen med reglen i FSKL § 66, hvorefter hver ægtefælle som udgangspunkt bevarer rådigheden over sin bodel under skiftet. Ægtefællerne hæfter dog solidarisk for afgiften efter RAL § 29, stk. 1, jf. herom ovenfor, kapitel 6.2.
199
Som oftest vil det jo være sådan, at begge parter undervejs har fremsat påstande mv.,
som ændres eller rettes til efter modpartens bevisførelse.
200
Landsretten nedsatte dog det beløb, som H skulle erstatte statskassen vedrørende de for
hende beskikkede advokater.
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Landsretten lagde efter referatet tilsyneladende vægt på, at skifteretten over
for H havde tilkendegivet, at hun ville blive pålagt omkostninger.
Et andet eksempel findes i 1999.249 Ø, hvor landsretten dog ændrede skifterettens afgørelse om pålæggelse af omkostninger:
TFA 1999.249 Ø: Parterne stredes om værdiansættelsen af bl.a. en landbrugsejendom og
nogle andre aktiver og latente skatter i forbindelse hermed. H var bevilget fri proces med
advokatbeskikkelse. Skifteretten lagde til grund, at M skulle godtgøre H 708.275,92 kr.,
mod at hver i øvrigt beholdt de til bodelen hørende aktiver og passiver.
Skifteretten udtalte herefter:
”Da skifteretten finder, at manden i særlig grad har givet anledning til sagens betydelige omfang og varighed pålægges han at betale delvise sagsomkostninger til hustruen, skønsmæs201
sigt fastsat til 25.000 kr. med tillæg af moms.”
Skifteomkostningerne på ca. 86.000 kr., bestående af vurderingsomkostninger og medhjæl202
persalær, kunne dækkes af boet, jf. RPL (daværende) § 332, stk. 1, nr. 5 og det pålagdes
ægtefællerne hver at udrede halvdelen heraf. M ankede skifterettens afgørelse, og H nedlagde under anken påstand om, at hun ikke pålagdes nogen del af omkostningsbeløbet. Landsretten kom frem til, at H’s boslodskrav var på 560.586,69 kr. Landsretten stadfæstede afgørelsen vedrørende skifteomkostningerne og ophævede i øvrigt sagens omkostninger for begge retter.

M blev altså ikke pålagt at betale (delvise) sagsomkostninger til H alligevel
– formentlig fordi han havde fået (delvist) medhold i landsretten;203 der var
tale om ikke ukomplicerede forhold vedrørende værdiansættelse af en landbrugsejendom i drift og passivering af en latent skattebyrde.
I denne afgørelse har det tilsyneladende betydning, for det første at der tages
stilling til nogle konkrete tvistepunkter i forbindelse med skiftets afslutning,
og for det andet at afgørelsen af disse tvistepunkter får et andet udfald i
landsretten. Sagens betydelige omfang og dens langvarige forløb, som M i
byretten dadles for, forekommer åbenbart knap så dadelværdigt, når M i
landsretten faktisk får noget ud af anken.

201

Beløbet tilfalder rettelig statskassen, jf. RPL (daværende) § 334 (nu § 332, stk. 1). H´s
tilbagebetalingspligt burde være fastsat herefter.
202
Nu RPL § 331, stk. 1, nr. 5.
203
M’s påstand for begge retter var frifindelse mod betaling af 262.802,52 kr.
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I UfR 1995.109Ø ændrede landsretten også skifterettens afgørelse og traf
afgørelse om sagsomkostninger.
UfR 1995.109 Ø: H havde som afslutning på et længere skifteforløb påstået sit boslodskrav
204
forrentet og M pålagt omkostninger i anledning af 2 tidligere afholdte procedurer, hvor M
efter skifterettens tilkendegivelser ikke havde fået medhold. Skifteretten bestemte, at
boslodskravet ikke skulle forrentes. Dermed gik det omkostningsbeløb, M skulle betale for
de 2 tidligere procedurer, nogenlunde lige op med det omkostningsbeløb, som M i givet fald
burde tillægges fra H i anledning af proceduren om forrentning af boslodskravet, og om205
kostningerne ophævedes. Østre Landsret ændrede afgørelsen om forrentning og tillagde
under henvisning til resultatet af de 2 tidligere afholdte procedurer H et omkostningsbeløb
206
på 15.000 kr.

Landsretten tog derimod øjensynligt ikke stilling til omkostningerne i forbindelse med rentespørgsmålets behandling i skifteret og landsret.207
Et lignende tilfælde forelå i TFA 2003.91 V:
TFA 2003.91 V: M gjorde gældende, at han under ægteskabet havde lånt 275.000 kr. af en
ven i forbindelse med renovering af parternes faste ejendom. H bestred, at et sådant lån skulle foreligge og påstod endvidere, at M under samlivet havde hævet et beløb på 74.000 kr.,
som skulle indgå i boet. H fik ikke medhold i skifteretten, som ophævede omkostningerne.
Landsretten stadfæstede skifterettens dom vedrørende kravet på 74.000 kr., men fandt, at det
påståede lån på 275.000 kr. ikke kunne medtages som passiv i M’s bodel, og pålagde M at
betale sagens omkostninger for landsretten til H med 15.000 kr.

Bedømmelsen i disse sager adskiller sig principielt ikke væsentligt fra bedømmelsen i almindelige civile sager, som får et andet udfald i appelretten.
Det er i de almindelige civile sager praksis at pålægge den i sidste ende tabende part omkostninger for sagens behandling i begge instanser. 208 209
Denne praksis følges øjensynligt ikke i ægtefælleskiftesagerne, hverken i de
ovenfor to refererede sager, hvor landsretten har ændret skifterettens afgø204

Jf. mere herom nedenfor, kapitel 7.5.b.
Dommen gennemgås for så vidt angår rentespørgsmålet mere detaljeret nedenfor i kapitel 7.5.b.
206
Ifølge skifterettens afgørelse ville takstmæssigt proceduresalær i den ene sag udgøre
23.200 kr. Kravet i den anden sag var ikke beløbsmæssigt opgjort.
207
Konsekvensen heraf bliver, at hver part bærer sine omkostninger.
208
Medmindre uforsvarligt forhold eller grovere fejl eller forsømmelser hos den part, der
vinder i appelretten, var årsag til sagens udfald i den forudgående instans. I så fald bør den
vindende part selv bære omkostningerne ved appelsagen, jf. RPL § 318.
209
Jf. hertil Bet. nr. 1436/2004, Reform af den civile retspleje III, Adgang til domstolene,
side 294 ff.
205
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relse, eller i de følgende sager, hvor landsretten har stadfæstet skifterettens
afgørelser.
I TFA 2000.115 Ø blev i forbindelse med skiftets afslutning taget stilling til en lang række
spørgsmål om bl.a. inddragelse af pensioner, diverse passivposter, samt forrentning af H’s
boslodskrav. M fik i skifteretten medhold vedrørende enkelte mindre punkter, medens H fik
medhold vedrørende pensioner, forrentning mv. Skifteretten pålagde M at udrede ca. 2/3 af
bobehandlingsomkostningerne, men traf ikke bestemmelse om sagsomkostninger i øvrigt,
hvorved hver part altså bærer egne omkostninger. M ankede til landsretten. H påstod stadfæstelse af skifterettens dom, og der var således ikke for landsretten tvist om de punkter, hvor
M havde fået medhold. Bortset fra et enkelt punkt stadfæstede landsretten skifterettens dom.
Landsretten stadfæstede endvidere under henvisning til boets formuemasse, sagens forløb og
resultat skifterettens afgørelse om fordeling af bobehandlingsomkostningerne. Landsretten
210
pålagde M at betale 24.000 kr. til statskassen i sagsomkostninger for landsretten.
I Fm 2000.7 Ø anmodede H om genoptagelse af boet, selv om det var afsluttet ved en bodelingsoverenskomst, som begge ægtefæller havde underskrevet i skifteretten. Der var ikke
påvist nye aktiver eller andet, der kunne begrunde genoptagelse. Skifteretten afviste derfor
anmodningen om genoptagelse, hvilket stadfæstedes af landsretten, som pålagde H at betale
1.200 kr. i sagsomkostninger til M.

I de to sidstnævnte afgørelser har der altså været tale om stadfæstelser af
skifterettens afgørelser, hvorved det tydeligt fremstår, at den ankende/kærende part intet (eller stort set intet) har opnået. Der er i begge tilfælde
kun tillagt omkostninger for sagens behandling i landsretten. Det er endvidere interessant at bemærke, at de to afgørelser er truffet ud fra hver sit regelsæt – den ene afgørelse er truffet ved dom, den anden ved kendelse.
Der er også i praksis eksempler på, at kun skifterettens omkostningsafgørelse er blevet indbragt for højere ret. Alle disse vedrører sager, hvor skifteretten har taget stilling til en konkret tvist.
I TFA 1998.291 H afgjorde skifteretten, hvorvidt nogle anparter, H havde modtaget som gaver fra sin far var særeje eller fælleseje. Størstedelen ansås som særeje, resten som fælleseje.
Skifteretten ophævede omkostningerne. Omkostningsafgørelsen kæredes til landsretten, der
under henvisning til sagens forløb og udfald bestemte, at M skulle betale sagsomkostninger
til H med 300.000 kr. Omkostningsspørgsmålet blev med Procesbevillingsnævnets tilladelse
indbragt for Højesteret. M påberåbte sig til støtte for sin påstand om stadfæstelse af skifteret211
212
tens afgørelse, at omkostningsreglen i RPL (daværende) § 451, stk. 3, hvorefter der i
ægteskabssager kun pålægges omkostninger, hvor der er særlig anledning dertil, burde have
210

H havde altså fri proces.
M nedlagde subsidiært påstand om tilkendelse af et mindre beløb end 300.000 kr.
212
Efter 1. januar 2007 RPL § 312, stk. 6.
211
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en afsmittende effekt, samt at skifteretterne i praksis ophæver skiftsagers omkostninger. H
påberåbte sig, at M alene havde givet anledning til sagsanlægget, samt at hun havde betalt
retsafgift med 99.430 kr. Højesteret tiltrådte efter sagens karakter og udfald, at M var pålagt
at betale sagsomkostninger for skifteretten, men fandt under hensyn til, at tvisten drejede sig
om, hvorvidt anparterne skulle være særeje eller fælleseje, at omkostningsbeløbet burde nedsættes til 200.000 kr.
I TFA 2002.416/1 V afvistes en begæring om genoptagelse, idet boet ansås for endelig delt.
Skifteretten ophævede omkostningerne. Afgørelsen om sagsomkostninger blev kæret af M.
213
Landsretten fandt, at der i henhold til RPL (daværende) § 451, stk. 3 efter sagens karakter
og udfald forelå særlig anledning til at tillægge M omkostninger og tilkendte ham 8.000
214
kr.

Der er dog også eksempler på, at landsretten i lignende situationer har stadfæstet skifterettens afgørelse om ophævelse af omkostningerne.
I TFA 1999.243 V påstod H skævdeling i henhold til FSKL § 69 a efter et ægteskab, der
havde varet ca. 8 måneder. H’s nettoformue var ca. 550.000 kr. Der blev indgået forlig,
hvorefter M skulle have 30.000 kr. Skifteretten ophævede omkostningerne, hvilket M kærede til landsretten, som stadfæstede under henvisning til, at der ikke forelå sådanne omstændigheder, at der efter RPL § 660, stk. 1 var grundlag for at tillægge M omkostninger.
TFA 2004.520 Ø vedrører også omkostningsfastsættelse efter en sag, der blev afvist under
215
henvisning til, at der allerede forelå en endelig bodelingsaftale. Skifteretten havde ophævet omkostningerne. Landsretten stadfæstede under henvisning til sagens karakter og omstændighederne ved det lange sagsforløb, inden sagen blev afvist for skifteretten – et forløb,
som ikke alene kunne tilskrives forhold hos indkærede.

Det er vanskeligt at drage en entydig konklusion af denne praksis. Det er
dog interessant, at samtlige ovenfor refererede sager, hvor alene skifterettens omkostningsafgørelse er indbragt for højere ret, vedrører skifteretsafgørelser om ophævelse af omkostningerne. Det er endvidere interessant, at
domstolene øjensynligt er langt mere villige til at tilkende omkostninger i
forbindelse med konkrete tvister end ved skiftets afslutning. Den situation,
der foreligger i forbindelse med afgørelsen af en konkret tvist, er da også
meget lig afslutningen på en almindelig civil sag – der har været taget stil213

Denne bestemmelse angik de tilfælde, hvor advokat var beskikket i en ægteskabssag,
hvilket jo ikke var tilfældet i den foreliggende sag. Hjemlen burde rettelig have været RPL §
660, stk. 1, da skifteretten havde truffet afgørelse ved kendelse.
214
Der blev ved beløbsfastsættelsen taget hensyn til, at M ikke havde været repræsenteret
ved advokat under hele skifteforløbet.
215
At der forelå en endelig bodelingsaftale, blev slået fast i en tidligere afgørelse, refereret i
TFA 2004.415 Ø.
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ling til en afgrænset, procederet problemstilling, hvor vurderingen af det
opnåede resultat over for de nedlagte påstande som udgangspunkt er forholdsvis enkel. Dette er ikke tilfældet, når de opnåede resultater skal bedømmes ved afslutningen af skiftet. Der har måske været afholdt delprocedurer undervejs, og påstande og anbringender har været ændret som følge af
forhandling i eller uden for skifteretten.
I TFA 2002.85/1 V er et eksempel på en omkostningsfordeling ved afslutningen af skiftet, som inddrager (nogle af) disse forhold. 216
TFA 2002.85/1 V: H havde fri proces under skiftet af et fællesbo på ca. 2.000.000 kr. Vurderingsomkostningerne beløb sig til ca. 4.000 kr. M havde haft hele boet i sin besiddelse under
skiftet og hele retsafgiften opkrævedes derfor hos ham, jf. RAL § 36, stk. 4. Skifteretten bestemte, at M skulle betale vurderingsudgifterne, og pålagde ham i øvrigt under hensyn til sagens udfald at betale sagsomkostninger til statskassen vedrørende en for skifteretten afholdt
procedure med 40.000 kr. + moms. Der tillagdes den for H beskikkede advokat et salær på
42.000 kr. + moms. Henset til det beløb, som statskassen modtog fra M, skulle H erstatte
statskassens udgifter med 2.000 + moms. Landsretten stadfæstede under henvisning til parternes påstande og sagens udfald, dog skulle vurderingsudgifterne deles lige, idet begge par217
ter havde haft behov for vurdering af hus og indbo.

Som nævnt i kapitel 6.4.c er dette et af de få eksempler på dette område på
en detaljeret fordeling af omkostningerne mellem parterne, herunder en fri
proces part, og statskassen. Det pålægges her i forbindelse med skiftets afslutning M at udrede omkostninger under henvisning til en tidligere afholdt
procedure for skifteretten. Det er således også her udfaldet af en konkret
tvist, der medfører en stillingtagen til omkostningerne, men det særlige ved
denne afgørelse er altså, at omkostningerne for proceduren bliver et led i en
større fordeling – en fordeling, som er fordelagtig for den ”vindende” part
og for samfundet. De nuværende regler om omkostningsfordeling rummer
således de nødvendige muligheder for at foretage den nødvendige fordeling
af hensyn til samfundet og parterne, men disse benyttes ikke i tilstrækkelig
grad i praksis.218

216

Sagen er også omtalt ovenfor, kapitel 6.4.c.
Det erindres, at skifteomkostningerne i henhold til RPL § 331, stk. 1, nr. 5 i det omfang,
det er muligt, afholdes af boet.
218
Dog bør særreglen for kendelser i RPL § 660, stk. 1 ophæves. Reglen anvendes stort set
ikke, således heller ikke af landsret og Højesteret i den ovenfor citerede TFA 1998.291 H.
Jf. endvidere nedenfor, kapitel 10.4.c.
217
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6.6. Andre faktorer af omkostningsmæssig betydning
Omkostningsspørgsmålet – både for så vidt angår den høje skifteafgift og
advokatomkostninger – er i dag meget afgørende for det første for valg af
skifteform og for det andet for skiftets indledende forløb ved skifteretten.
Der udfoldes betydelige bestræbelser fra parternes og skifterettens side for
at opnå forlig i første skiftesamling, således at parterne kan undgå den høje
afgift – og skifteretten en besværlig sag.219
Der er imidlertid flere andre faktorer, der har betydning for ægtefælleskiftesagernes samlede samfundsmæssige omkostningsbelastning. For det første
er der en særregel om afgiftsfritagelse for småboer. Beløbsgrænsen er ikke
blevet reguleret siden 1969, og reglen er derfor uden den store praktiske betydning. Reglen om afgiftsfritagelse for småboer behandles i kapitel 6.6.a.
For det andet har det betydning, hvordan skifterettens saglige kompetence
afgrænses. Der er efter den gældende skiftelov og -praksis visse sagstyper,
der ikke kan behandles ved skifteretten. Disse vil blive behandlet i kapitel
6.6.b-c.

6.6.a. Bundgrænse
I RAL § 30 findes en bestemmelse om, at fællesboer med en formuemasse,220 der ikke overstiger 15.000 kr., er fritaget for afgift. Beløbsgrænsen har
ikke været reguleret siden Retsafgiftslovens ikrafttræden 1. oktober 1969.221
Henset til den meget høje skifteafgift har bestemmelsen om afgiftsfritagelse
for småboer stor social betydning,222 og der har længe været argumenteret
for en forhøjelse af beløbsgrænsen.223 Herimod har det af Per Holkmann Ol-

219

Jf. kapitel 6.2.
Om opgørelsen af formuemassen, jf. RAL § 31.
221
I Betænkning nr. 377/1965 om Retsafgiftslovgivningen afgivet af det af Finansministeriet den 26. januar 1949 nedsatte udvalg, side 58 foresloges en værdigrænse på 10.000 kr. Beløbet blev under Folketingsbehandlingen hævet til 15.000 kr. under hensyn til inflationen (!),
jf. FT 1968-69, tillæg B, spalte 1253 og 1256.
222
Det sociale element fremhæves i Bet. nr. 377/1965 om Retsafgiftslovgivningen, side 58,
hvor det understreges, at sociale hensyn taler stærkt for, at grænsen ikke sættes for lavt.
223
Jf. således Svend Danielsen i Skilsmissesagen, 1989, side 615.
220
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sen og Niels Viltoft224 været anført, at retsafgiften bidrager til en forligsmæssig løsning af mange ægtefælleskiftesager. Disse forfattere anfører endvidere, at de overvejelser, der fører til, at en ægtefælle eventuelt opgiver at
forfølge et potentielt boslodskrav ved offentligt skifte på grund af de høje
omkostninger herved, principielt ikke adskiller sig fra andre overvejelser af
samme art, som mennesker hele tiden må gøre sig. Dette anføres som argument for, at det offentlige ikke i højere grad bør stille skifteretten gratis til
rådighed uden at tilføre skifteretterne øgede ressourcer. Der er det rigtige i
denne tankegang, at en forhøjelse af bundgrænsen alt andet lige vil betyde,
at flere sager vil blive indbragt for skifteretten. Hvis ikke skifteretten tilføres
ressourcer vil dette medføre en længere sagsbehandlingstid. Det forekommer dog ikke rimeligt, at man derfor undlader at justere bundgrænsen til
skade for de dårligst stillede ægtefæller. En bundgrænse kan generelt være
et egnet virkemiddel i varetagelsen af hensynet til parternes og samfundets
økonomi, men den nuværende bundgrænse er pga. sin ringe størrelse uden
reel betydning.225

6.6.b. Insolvente boer
Reglen om ligedeling fremgår af FSKL § 68, stk. 1:
§ 68, stk. 1: Udviser den I henhold til § 65 foretagne opgørelse af en ægtefælles bodel overskud, deles dette ligeligt mellem ægtefællerne, medmindre andet følger af nedenstående bestemmelser eller af ægteskabslovgivningens regler.

Såfremt opgørelsen af parternes bodele226 udviser overskud, deles dette altså
lige. Det kan heraf endvidere udledes, at gæld ikke deles. Er den ene ægtefælle insolvent, har den anden ægtefælle intet boslodskrav.227 Er den anden
224

I Skifteloven med kommentarer, 1986, side 333 f.
Det fremtidige behov for en bundgrænse vil naturligvis være afhængigt af skiftebehandlingens samlede udgiftsbelastning af parterne. Det afgørende hensyn må være, at ingen parter afholdes fra at gøre et boslodskrav (eller et krav om deling af en pension ifølge de nye
regler i Æ II §§ 16 d og e, som trådte i kraft 1. januar 2007) gældende af økonomiske årsager. Hvorvidt dette mål nås i tilstrækkelig grad gennem justering af afgifter og omkostninger
i øvrigt, samt fri proces-ordningen, eller om der fortsat må antages at foreligge et behov for
en sådan bundgrænse, må behandles i sammenhæng med spørgsmålet om en ny struktur på
ægtefælleskifterettens område, jf. herom nedenfor, kapitel 10.
226
Jf. FSKL § 65.
227
Offentligt skifte kan dog indledes med henblik på at afklare, hvorvidt bodelen(e) er negativ(e), således f.eks. TFA 1999.228 Ø og TFA 2004.508 Ø.
225
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ægtefælle derimod solvent, må vedkommende aflevere halvdelen af overskuddet til den insolvente ægtefælle. Er begge bodele negative er der intet at
dele, og boet kan ikke tages under behandling af skifteretten.228 Hver ægtefælle beholder således sin bodel – og den eneste assistance ægtefællerne kan
opnå er fogedrettens bistand til udlevering af effekter, som bevisligt tilhører
den pågældendes bodel eller eventuelt opløsning af sameje ved auktion.229
Problemstillingen illustreres af TFA 1997.120 Ø:
TFA 1997.120 Ø: Til H´s bodel hørte en fast ejendom. Parterne havde under ægteskabet boet i en lejlighed, som ved separationen tillagdes M. M havde udlejet lejligheden og boede i
det H tilhørende hus. H havde arbejdet i udlandet, men kom nu hjem til Danmark og begærede M udsat af den pågældende ejendom. I første omgang nægtede fogedretten at fremme
sagen, da der ikke var sket en bodeling. Østre Landsret hjemviste sagen til behandling ved
fogedretten, da skifteretten i mellemtiden havde sluttet boet, idet begge bodele efter det oplyste skulle være negative. M begærede skiftebehandlingen genoptaget og anførte, at sagen
ikke kunne behandles i fogedretten, før fællesbodelingen var endeligt afsluttet. Fogedretten
fremmede sagen under henvisning til, at ejendommen tilhørte H’s bodel, og at M, selv om
bobehandlingen som følge af en ændret vurdering af aktiver og passiver måtte blive genoptaget, ikke på nogen måde havde sandsynliggjort, at han ville kunne få medhold i krydsende
udtagelsesret. Østre Landsret stadfæstede fogedrettens afgørelse.

En part kan således kun gøre sig håb om bistand, såfremt vedkommende kan
godtgøre at have et besiddelseskrav. Anvendelsen af de materielle delingsregler, som f.eks. reglerne om udtagelsesret, forudsætter, at der er noget at
dele. Der har i teorien været fremsat forslag om, at skifteretten skulle være
kompetent til at behandle skiftet, også hvor bodelene er negative, og at skifterettens kompetence også skulle omfatte en mulighed for deling af gæld.230
Spørgsmålet om deling af gæld er af materiel karakter, hvorfor det ikke skal
behandles nærmere her. Imidlertid viser det ovennævnte eksempel, at der
også på de insolvente boers område kan være behov for skifterettens medvirken til løsning af problemer vedrørende aktivfordelingen, og det forekommer ikke rimeligt, at en sådan medvirken er afskåret for insolvente ægtefæller, der ofte vil være blandt de dårligst stillede.231 Det er i skifterettens
228

Jf. hertil bl.a. Den kommenterede Skiftelov, Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft, 1986,
side 376, samt TFA 1997.119/2 V.
229
Hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det er en betingelse for frivillig auktion, at begge
bodele er negative, da skifteretten ellers er kompetent, jf. TFA 2000.375 Ø.
230
Jf. Notat om revision af reglerne om skifte af fællesboer m.v., Finn Taksøe-Jensen, september 1999, side 20 ff., Ideoplæg – Forslag til en lov om opløsning af formuefællesskab,
Advokatrådet, dateret 15. oktober 1998, side 16 f.
231
Et insolvent bo kan naturligvis råde over betydelige aktiver, men dette er ikke typesituationen – og i et sådant tilfælde vil der jo altså også være ganske betragtelige passiver.
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regi, erfaringen og redskaberne til håndtering af disse problemstillinger ligger (eller bør ligge), og retssikkerhedshensyn, navnlig hensynet til den svage part (eller de svage parter) tilsiger derfor, at også parter med insolvente
bodele kan opnå skifterettens bistand. Imod en sådan udvidelse af skifterettens kompetence, som formentlig vil betyde en øget sagsmængde, taler det
samfundsøkonomiske hensyn, men dette hensyn kan varetages ved mindre
indgribende foranstaltninger.232

6.6.c. Partielt skifte/enkeltspørgsmål
Det fremgår af FSKL § 64, at offentligt skifte af fællesbo finder sted, når én
af ægtefællerne begærer det. En sådan begæring betyder, at hele fællesboet
tages under offentligt skifte. Er parterne således tidligere i forløbet blevet
enige om at sælge en fast ejendom og dele provenuet, inddrages også værdien heraf under skiftet – og der skal altså også betales afgift heraf, jf. således
TFA 2001.386 V.
TFA 2001.386 V: Ægtefællerne var enige om hele bodelingen, bortset fra en fast ejendom,
der tilhørte M’s bodel. Spørgsmålet om udtagelse af ejendommen indbragtes som enkelt233
spørgsmål for skifteretten, som bestemte, at ejendommen skulle udlægges til H. Der blev
ikke ved dommen taget stilling til, på hvilke vilkår H skulle udtage ejendommen, og der opstod senere strid herom. M begærede herefter boet taget under offentlig skiftebehandling. H
protesterede herimod under henvisning til, at der var gennemført et endeligt skifte mellem
parterne. Skifteretten tog M’s begæring til følge, under henvisning til, at der – henset til at
der ikke forelå en af begge parter tiltrådt bodelingsoverenskomst, samt at der var uenighed
om vilkårene for ejendomsovertagelsen – ikke kunne antages at være gennemført et endeligt
skifte mellem parterne. Hele boet blev herefter taget under offentlig skiftebehandling. Vestre
Landsret stadfæstede i henhold til grundene.

Under behandlingen i skifteretten kan parternes enighed naturligvis lægges
til grund for skiftet, men skiftet omfatter hele boet – med den deraf følgende
afgiftsmæssige konsekvens. Der er altså ikke mulighed for at få skifterettens
hjælp til et partielt skifte – til et skifte, der udelukkende omfatter de forhold,
man faktisk er uenig om, jf. TFA 2002.132 V, hvor det fastsloges, at der ik-

232
233

F.eks. en nytænkning af afgifts- og omkostningsstrukturen, jf. nedenfor, kapitel 10.
Jf. nærmere herom straks nedenfor.
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ke i FSKL § 70 a, stk. 2 er hjemmel til partielt skifte vedrørende en fast
ejendom.234
Ved UfR 1971.708 Ø blev det imidlertid slået fast, at der i FSKL § 76, jf. §
81 er hjemmel til, at parter, som i øvrigt skifter privat, såfremt de kan blive
enige herom, forelægger enkeltspørgsmål, hvorom der tvist, for skifteretten.235 236
§ 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 skiftebehandling skulle have behandlet boet, til afgørelse efter de almindelige for skifteretssager
gældende procesregler. Skifteretten mægler da forlig mellem parterne.
§ 81: Med hensyn til arvingers retsforhold indbyrdes samt til legatarer og kreditorer ved privat skifte, såvel som med hensyn til retsforholdet 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 forbindelse med de af nærværende lovs bestemmelser, som efter deres beskaffenhed er anvendelige derpå.

I disse tilfælde betales retsafgift efter sagsgenstandens værdi i henhold til de
almindelige regler om retsafgift i civile sager.237 Såfremt parterne altså kan
blive enige om at begrænse deres tvist til et enkelt spørgsmål, er der mulighed for at få skiftet løst væsentligt billigere end ved et sædvanligt offentligt
234

Jf. endvidere Skifteloven kommenteret af Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft, 1986,
side 448, Familieret, Ingrid Lund-Andersen, Noe Munck og Irene Nørgaard, 5. udgave,
2003, side 516.
235
Det er udgangspunktet, at tvister i privatskiftede boer forelægges de almindelige domstole, men parterne har altså med hjemmel i FSKL § 76, jf. § 81 også mulighed for at forelægge
sådanne tvister for skifteretten, såfremt de kan blive enige derom. Denne dobbeltkompetence forekommer ikke velbegrundet. Spørgsmål af skifteretlig karakter bør alene kunne indbringes for skifteretten. Således udtalte Ægteskabsudvalget af 1969 allerede i Bet. 3, nr.
716/1974, side 45 og 65, at: ”[...] samtlige delingsproblemer i forbindelse med et ægteskabs
ophør eller en separation egner sig bedre til behandling i skifteretten end til løsning under en
egentlig retssag. […] Også tvister om enkeltspørgsmål skal henhøre under skifteretten.”
Dobbeltkompetence afskaffedes på dødsboskifterettens område med DSL, jf. Bet. nr.
1270/1994 om skifte af dødsboer, afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg, side 296,
samt Dødsboskifteloven med kommentarer af Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann
Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen, 1998, side 419 ff.
236
Det var denne hjemmel, der var udnyttet i den ovenfor citerede TFA 2001.386 V til at
opnå skifterettens afgørelse af spørgsmålet om udtagelse af ejendommen.
237
Parterne kan endvidere, hvis de opfylder de almindelige betingelser herfor, opnå fri proces til en sådan sag for de almindelige domstole eller for skifteretten, på de almindelige vilkår for fri proces, og altså ikke med de begrænsninger, der ligger i RPL § 331, stk. 1, nr. 5.
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skifte. Spørgsmålet har dog herefter været, hvor mange spørgsmål man kunne få løst på denne måde, uden at fællesboet måtte tages under offentlig
skiftebehandling.238 Spørgsmålet er ikke afklaret; det skal bemærkes, at også denne konstellation primært opfylder et ønske om at undgå den høje skifteafgift.
Endnu en gang må det altså konstateres, at afgiftsregler og afgiftstænkning i
ganske høj grad styrer behandlingen af skiftesagerne. Det forekommer ikke
velbegrundet – hverken ud fra et hensyn til parternes eller samfundets interesser – at besværliggøre parternes mulighed for at skære sagen til og koncentrere sagen om de reelle tvistepunkter.239 Modsat tilsiger et samfundsøkonomisk (og for den sags skyld også partsøkonomisk) synspunkt, at der
ikke åbnes mulighed for at trække skiftet i langdrag ved hele tiden at inddrage nye tvistepunkter. Dette hensyn har imidlertid heller ikke været varetaget med det nugældende regelsæt, hvor afgiftsreglerne nok har tilskyndet
parterne til at forsøge at få gennemført et privat skifte (eller eventuelt forlig
i første skiftesamling) – eller at begrænse tvistighederne til et enkelt punkt,
men lykkes dette ikke, og undergives fællesboet offentlig skiftebehandling,
kan parterne inddrage alle de nye tvistepunkter, de måtte ønske, uden yderligere (afgiftsmæssige) konsekvenser.

6.7. Sammenfatning
Gennemgangen i dette kapitel har vist, at reglerne240 for den økonomiske
behandling af ægtefælleskifter på mange punkter er problematiske, utidssvarende og urimelige. Som det er fremgået særligt af gennemgangen i kapitel
6.6 af en række sagstyper, taler retssikkerhedshensyn for, at langt flere sager
kan behandles i ved skifteretten, end gældende ret giver mulighed for.241
Skifteretten har den nødvendige ekspertise og erfaring til at behandle denne
type sager, hvorfor tvister og spørgsmål, der bunder i skifteretlige forhold,

238

Således Jørgen Nørgaard i Juristen 1972, side 274, note 5.
Om forholdet til forhandlingsmaximen, jf. ovenfor, kapitel 5.3.c.
240
Og den i tilknytning hertil udviklede retspraksis.
241
Jf. endvidere kapitel 7.2.c.
239
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hører til i skifteretten – og ikke i privat regi,242 eller ved foged- eller civilretten.243 Den samfundsmæssige udvikling har betydet, at tankegangen navnlig
bag ægtefælleskifternes afgifts- og fri proces-system er voldsomt forældet.244 Regler og praksis vedrørende afgifts- og fri proces-systemet lever således ikke op til de krav, der opstilledes i afsnit II, navnlig hensynet til
parts- og samfundsøkonomi.245

242

I hvert tilfælde ikke tvunget af økonomiske overvejelser, som tilfældet er i dag. Som indledningsvis bemærket er det min opfattelse, at ægtefæller fortsat bør kunne skifte privat, såfremt de kan nå til enighed herom, men der bør eksistere et reelt, offentligt alternativ.
243
Jf. også det af Ægteskabsudvalget af 1969 i Bet. 3, nr. 716/74, side 45 og 65 anførte, citeret ovenfor i note 235.
244
Sammenligner man ægtefællers mulighed for at få deres sag behandlet med f.eks. forbrugersager, ses en skærende kontrast. Der er oprettet særlige instanser med henblik på at
sikre forbrugere en hurtig, fleksibel og ikke mindst billig sagsbehandling, hvorimod ægtefæller altså må betale en voldsom afgift for at få skifterettens hjælp til fællesbodelingen.
245
Ligesom de i øvrigt formentlig vil kunne være i strid med internationale forpligtelser, jf.
ovenfor kapitel 6.2 og 6.3.
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Kapitel 7

Skiftets effektive gennemførelse

7.1. Indledning
Det konkluderedes ovenfor i kapitel 3.3.b, at det er af stor vigtighed for de
materielle reglers gennemslagskraft, at der stilles det nødvendige processuelle apparat til rådighed med henblik på at sikre sagens oplysning og aktivernes tilstedeværelse og/eller vurdering, samt på at føre skiftet frem til en
endelig afslutning. Det fremgik af gennemgangen i kapitel 2.3.f, at dette
imidlertid ikke er tilstrækkeligt. Staten har i medfør af EMRK art. 6, stk. 1
en selvstændig forpligtelse til at sikre, at afgørelsen træffes inden for en rimelig tid. Det fremhævedes ovenfor, kapitel 3.3.b, at en effektiv sagsbehandling vil være medvirkende til at opretholde og styrke tilliden til domstolene – for det første ved sin betydning for et materielt korrekt resultat –
og for det andet ved at modvirke den skepsis, som et ineffektivt system
uvægerligt må bringe med sig – ingen vil overgive sin sag til et domstolssystem, der ikke er stand til at lede frem til et (rigtigt) resultat – og kan det tilføjes – inden for en rimelig tid. ”Ingen kæde er stærkere end sit svageste
led” – kravet om effektive sagsbehandlingsregler gælder for alle led i og dele af processen, som således skal gennemgås i det følgende. Disse processuelle emner kan have en sådan sammenhæng med materielle regler, at også
disse materielle regler må behandles med henblik på en komplet fremstilling
af de processuelle reglers effektivitet.1
Indledningsvis skal nævnes, at de gældende sagsbehandlingsregler på ægtefælleskifterettens område findes flere forskellige steder i lovgivningen. En
gennemlæsning af FSKL kapitel VI om skifte ved separation og skilsmisse
mv. afslører en påfaldende mangel på sagsbehandlingsregler. De eneste de1

Endvidere vil en del af de i tidligere kapitler behandlede forhold kunne have betydning for
sagsbehandlingens effektivitet, navnlig spørgsmålet om nova og præklusion, jf. ovenfor kapitel 5.3.c. I det omfang disse emner findes fyldestgørende behandlet i et forudgående kapitel – også med hensyn til eventuelle særlige effektivitetsaspekter – vil de ikke blive behandlet yderligere her, men i relevant omfang i afsnit IV.
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ciderede sagsbehandlingsregler er § 64 (Offentligt skifte iværksættes ved
begæring fra en af ægtefællerne) og § 64a (Stedligt værneting og international kompetence). Reglerne i FSKL kapitel VI henviser endvidere til – eller
forudsætter anvendelsen af – de øvrige bestemmelser i FSKL, hvilket også
er begrundelsen for, at de øvrige bestemmelser i FSKL, som jo angår dødsbobehandling, ikke blev ophævet i forbindelse med DSL’s ikrafttræden.2 Af
disse regler har særligt reglerne om registrering og vurdering i FSKL §§ 15,
16 og 48 betydning på ægtefælleskifterettens område. Derudover indeholder
RPL’s kapitel 58 ”Skifte af fællesbo m.v.”3 enkelte mere eller mindre forældede processuelle regler.4

7.2. Indbringelse for skifteretten

7.2.a. Begæringen
Det følger som tidligere nævnt5 af FSKL § 64, at offentligt skifte finder
sted, såfremt én af parterne begærer det.
§ 64: Når et ægteskab er opløst ved skilsmisse eller omstødelse, samt når ægtefæller er blevet separeret, eller der er afsagt dekret om bosondring, finder offentligt skifte af fællesbo
sted, såfremt en af ægtefællerne begærer det.

Formålet med bestemmelsen om, at offentligt skifte iværksættes, blot én af
parterne begærer det, er naturligvis at sikre, at en part altid kan få igangsat
et skifte, selv om den anden part måtte være modvillig. Bestemmelsen fastsætter – i modsætning til f.eks. RPL § 348 om stævninger – ingen krav til

2

Jf. Bet. nr. 1270/1994 om skifte af dødsboer, afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg, side 324, samt Dødsboskifteloven med kommentarer af Mogens Kjærgaard Møller,
Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen, side 479 f.
3
§§ 654, 660-665.
4
Jf. bl.a. ovenfor, kapitel 5.3.c, samt kapitel 6.5 om sagsomkostningsreglen i § 660, stk. 1.
5
Se kapitel 5.3.a og kapitel 6.6.c.
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begæringens indhold. Advokatrådet foreslår i sit Ideoplæg,6 at der indføres
formkrav også for begæring om offentligt skifte af fællesbo.7 Det foreslås
således, at begæringen skal indeholde en redegørelse for baggrunden for begæringens indgivelse, en angivelse af formueforholdene i ægteskabet samt
skæringsdagen. Endvidere skal der vedlægges dokumentation i form af ægtepagter, separations- eller skilsmisseansøgning8 mv. Manglen på formkrav
har imidlertid både fordele og ulemper. Ulempen er – som også afspejlet i
Advokatrådets forslag – først og fremmest, at skifteretten måske ikke modtager de oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Udbedes
disse oplysninger først i forbindelse med det første retsmøde, vil det ofte betyde en forlængelse af sagsbehandlingstiden og unødvendigt ressourceforbrug hos skifteretten. Fordelen ved de manglende formkrav er imidlertid, at
det er nemt og overskueligt for en part at få startet skiftesagsbehandlingen –
uden nødvendigvis at have advokatbistand. På dette punkt taler flere hensyn
således for hver sit resultat. Hensynet til parternes adgang til skifteretsbehandling, altså tilgængeligheden, må formentlig vægtes højst, således som
tilfældet er i det gældende skiftesystem.9
Begæring om offentligt skifte kan ifølge FSKL § 64 indgives, når ægteskabet er opløst ved skilsmisse eller omstødelse, når ægtefællerne er blevet separeret, eller når der er afsagt dekret om bosondring. Tidspunktet illustreres
nærmere ved dommen i UfR 1957.196 Ø. Her udsattes et påbegyndt separationsskifte, indtil der var taget stilling til, om Højesteret ville tillade M at
fremsætte påstand om frifindelse for H’s separationspåstand. Der må altså
foreligge en endelig dom til separation eller skilsmisse, før begæringen om
skifte af fællesboet kan indgives.10 11 Dette hænger sammen med reglen i
FSKL § 65, stk. 2, hvorefter tidspunktet for formuefællesskabets ophør er
skæringsdag12 i fællesboet.13
6

Ideoplæg – Forslag til en lov om opløsning af formuefællesskab, indsendt til Justitsministeriet den 15. oktober 1998, afsnit 7.2, side 7.
7
Allerede i Betænkning nr. 684/1973, side 68 foreslog et af Justitsministeriet den 30. september 1963 nedsat udvalg brug af stævning i skiftesager.
8
Her anføres separations- eller skilsmisseansøgning som en konsekvens af Advokatrådets
forslag om en fremrykket skæringsdato. Denne problemstilling behandles nedenfor.
9
Det behandles nedenfor, kapitel 9, i sammenhæng med en ny skiftestruktur, hvorvidt fordele eller ulemper skal veje tungest.
10
Derimod betyder det intet for adgangen til at begære skifte af fællesboet, hvis dommen er
anket alene med henblik på ændring af vilkårene, jf. hertil også Skifteloven, kommenteret af
Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft, 1986, side 328.
11
Jf. endvidere omtalen af UfR 1968.504 V nedenfor kapitel 7.4.
12
Betegnelsen ”skæringsdag” benyttes her i overensstemmelse med eksisterende praksis.
Finn Taksøe-Jensen påpeger i Notat om revision af reglerne om skifte af fællesbo m.v., sep-
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§ 65, stk. 2: Grundlaget for de i stk. 1 nævnte opgørelser er de aktiver og passiver, der hører
til bodelene på tidspunktet for formuefællesskabets ophør, for bosondring dog tidspunktet
for bosondringsbegæringens indgivelse. Hvis rigtigheden af den af en ægtefælle opgivne
gæld bestrides af den anden ægtefælle, afgør skifteretten, om gældsposten kan tages i betragtning ved opgørelsen.

Advokatrådet påpeger i sit Ideoplæg, at kravet om, at der skal foreligge en
bevilling eller endelig dom til separation eller skilsmisse kan betyde, at adgangen til at begære skifte forsinkes af skiftet uvedkommende forhold,
f.eks. fordi børnesagkyndig undersøgelse eller ansøgning om fri proces forsinker afslutningen af separations- eller skilsmissesagen.14 Advokatrådet foreslår derfor i oplægget,15 at der indføres nye regler for skæringsdag – og
dermed for skiftebegærings indgivelse – således at skæringsdagen rykkes
frem til det tidspunkt, hvor en af parterne (eller begge) tager formelt skridt
til separation eller skilsmisse ved indgivelse af ansøgning til statsforvaltningen16 eller stævning til retten.17 Denne fremrykning af skæringstidspunkt

tember 1999, side 11 det uhensigtsmæssige i, at betegnelsen ”skæringsdag” anvendes forskelligt i fællesboskifte og dødsboskifte, hvor ”skæringsdag” er betegnelse for boets afslutning. Her er begyndelsestidspunktet dødsdagen. Finn Taksøe-Jensen foreslår derfor, at
”skæringsdag” skal anvendes som betegnelse for boets afslutning i begge tilfælde, og vil
herefter benævne begyndelsestidspunktet i fællesboskifter ”begyndelsesdagen.” Det er muligvis uhensigtsmæssigt at betegnelsen ”skæringsdag” benyttes forskelligt i de to beslægtede
tilfælde, men isoleret betragtet synes ”skæringsdag” mere betegnende for begyndelses- end
afslutningsdagen i et fællesboskifte. Skæringsdagen markerer her afslutningen på det fælles
– indtægter og udgifter efter denne dag er delingen uvedkommende, medmindre de knytter
sig til aktiver, som indgik i boet på skæringsdagen. Da parterne beholder rådigheden over
deres respektive bodele under skiftet, betyder skiftets afslutning ikke ofte større ændringer
for dem. Modsat i dødsboskiftesituationen, hvor aktiverne på skæringsdagen overgår fra boet til de respektive arvingers formuesfærer.
13
Ved separation eller skilsmisse ved bevilling er skæringsdagen herefter bevillingens dato.
Ved separation, skilsmisse eller omstødelse ved dom er skæringsdagen dommens dato. Ankes dommen kun vedrørende vilkårene, er skæringsdagen byrettens dom. Ankes dommen til
frifindelse for separations- eller skilsmissepåstanden, er skæringsdagen datoen for byrettens
dom, hvis denne stadfæstes. Ved bosondring er skæringsdagen begæringens indgivelse, jf.
Æ II § 42. Parterne kan dog aftale en anden skæringsdag for opgørelsen, jf. UfR 1979.481
H.
14
Min undersøgelse af skiftesager ved retterne i Hørsholm og på Frederiksberg kunne ikke
påvise, at behandlingen af en ansøgning om fri proces forsinker behandlingen af sagen ved
skifteretten, jf. bilag 1, side 3-4, og side 9 vedrørende pkt. 7, samt nedenfor, kapitel 10.6.
15
Jf. side 3-5.
16
Før 1. januar 2007 statsamt eller Københavns Overpræsidium.
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skulle også imødegå den ikke ukendte situation, at den ene part forsøger at
forrykke fællesboets stilling med henblik på at forhindre, at den anden ægtefælle under skiftet modtager halvdelen af værdierne.18 Eftersom parterne efter de nugældende regler beholder rådigheden over hver deres bodel under
skiftet, jfr. FSKL § 66, er skæringsdatoen ikke alene af afgørende betydning
i dette forhold, men må ses i sammenhæng med reglerne om rådighedsfratagelse i FSKL § 66, 2. pkt. Denne bestemmelse giver skifteretten mulighed
for helt eller delvis at fratage en part rådigheden over hans bodel, såfremt
der er særlig grund til at befrygte, at han vil forrykke sin bodels stilling.19
Advokatrådet vil således også20 kæde reglerne om fremrykket skæringsdato
sammen med en udvidet regel om rådighedsfratagelse, således at en part ikke under skiftet uden den anden parts eller skifterettens tiltræden må råde
over sine aktiver. Det forekommer meget indgribende – særligt i forbindelse
med det store flertal af skifter, der kan gennemføres uden denne slags problemer – at en sådan manglende rådighed skulle indtræde i det øjeblik den
anden ægtefælle indgiver en begæring om separation eller skilsmisse21 og
vare indtil skiftets afslutning.22 Det ville naturligvis lette skiftet, hvis man
kunne skabe en situation, der var parallel med dødsboskifternes, hvor man
har en isoleret bomasse at behandle. Forskellen på de to situationer er jo altså blot, at der i ægtefællesituationen er to individer, der skal leve videre – og
også skal leve, drive deres virksomhed m.v. medens fællesboet gøres op og
fordeles. Såvel skæringsdagsproblematikken som spørgsmålet om parternes
17

Ifølge forslaget bør også ansøgning om fri proces til anlæggelse ægteskabssag kunne statuere skæringsdag under forudsætning af, at modparten underrettes herom. Parterne skal
endvidere kunne aftale en anden skæringsdag, ligesom skifteretten kan fastsætte en anden
skæringsdag, dog senest datoen for separation eller skilsmisse. Skiftet skal dog ikke kunne
afsluttes, før der endeligt foreligger separation eller skilsmisse.
18
Et sådant fremrykket skæringstidspunkt bifaldes vist af Svend Danielsen i Skilsmissesagen, 1989, side 495, idet en tidligere behandling af bodelingsspørgsmål vil kunne bidrage til
en samlet økonomisk løsning, også vedrørende bolig mv. Særligt Æ I § 56’s placering som
vilkår i ægteskabssagen har givet anledning til problemer. I stedet for at fremskynde skifteretsbehandlingen kunne det også være en mulighed at flytte alle spørgsmål af økonomisk art
til skiftesagsbehandlingen, dvs. spørgsmål om underholdsbidrag og krav efter Æ I § 56. Disse spørgsmål falder ikke under denne afhandlings emneområde og vil ikke blive gjort til
genstand for yderligere behandling.
19
Reglen er kort beskrevet i kapitel 3.3.a.
20
Jf. Ideoplæggets side 13.
21
Man må – som også påpeget af Finn Taksøe-Jensen i hans notat om revision af reglerne
om skifte af fællesbo m.v., side 12-13 – i hvert fald forudsætte, at rådigheden ikke fratages,
før den pågældende er blevet underrettet herom.
22
Finn Taksøe-Jensen anfører i sit notat endvidere en række indvendinger mod Advokatrådets forslag, både hvad angår den fremrykkede skæringsdag og rådigheden jf. side 12-13.
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rådighed over bodelene er egentlig materielle emner, som dermed definitorisk falder uden for denne afhandlings emneområde. Alle disse betragtninger er imidlertid tæt forbundet med det hovedproblem, der behandles i nærværende kapitel, nemlig skiftets effektive gennemførelse. Faren for misbrug
af bodelen hænger naturligvis nøje sammen med den tid, der går, før skifteretten kommer ind i billedet med de sanktionsbeføjelser, der følger hermed.
Dernæst er sanktionsbeføjelsernes faktiske effektivitet af stor betydning.
Det hænder naturligvis, at forhold omkring ægteskabssagens afslutning kan
forhale indgivelse af skiftebegæring.23 Som tidligere anført bærer skifteafgiftens størrelse imidlertid en meget stor del af ansvaret for, at fællesboskiftesagerne ofte har verseret meget længe, før der rettes henvendelse til skifteretten. Det konkluderedes allerede i kapitel 6, at det nugældende afgifts- og
fri proces-system således ikke lever op til de krav, der opstilledes i afsnit II,
navnlig hensynet til parts- og samfundsøkonomi. Det kan nu tilføjes, at det
tillige modvirker en effektiv behandling af skiftesagen. Hensynet til skiftesagens effektive gennemførelse samt det særlige hensyn til parterne tilsiger
altså, at sagen indbringes hurtigt for skifteretten. En hurtig indbringelse letter opgørelsen og forhindrer måske, at konflikten fastlåses eller eskalerer.
En hurtig indbringelse vil også imødegå den ovenfor nævnte risiko for, at en
part forrykker sin bodels stilling, ved at indføre regler, der vil anspore parterne til relativt hurtigt at rette henvendelse til skifteretten.24 Med udgangspunkt i gældende ret om skæringsdag og begæringens indgivelse kan kun
det tidsrum, der går, fra separation eller skilsmisse er en realitet, til begæring om offentligt skifte indgives, reduceres. Advokatrådets forslag om
fremrykket skæringsdag ville yderligere reducere tidsrummet, idet begæringen om offentligt skifte ifølge forslaget allerede skulle kunne indgives samtidig med begæring/stævning om separation eller skilsmisse.25 Som ovenfor
nævnt indebærer forslaget en ganske indgribende rådighedsfratagelse allerede fra dette tidspunkt. Forslaget eliminerer imidlertid ikke behovet for
misbrugsregler i form af reglerne om vederlagskrav, idet den foreslåede re23

Denne problemstilling omtales også i Familieretlig strukturreform II, En forenklet skilsmisseproces og konfliktløsning i statsforvaltningerne, afgivet af en arbejdsgruppe under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, november 2005, side 56-57. Arbejdsgruppen
foreslår som led i en forenklet skilsmisseproces, at Æ I § 56 afskaffes som vilkår, og at der
indføres adgang til at meddele separation eller skilsmisse med udskydelse af de omtvistede
vilkår, samt adgang til at træffe delafgørelser i retten. Dermed vil separationen/skilsmissen
sjældnere blive forsinket, og arbejdsgruppen har derfor ikke fundet det nødvendigt at foreslå
et fremrykket skæringstidspunkt. Der er endnu ikke fremsat forslag om de af arbejdsgruppen
foreslåede ændringer.
24
Således også Svend Danielsen i Skilsmissesagen, 1989, side 270.
25
Eller de andre formelle skridt, der skulle kunne statuere skæringsdag, jf. ovenfor.
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gel ikke vil eliminere risikoen for misbrug i perioden fra ægteskabets indre
sammenholds sammenbrud til begæring om separation eller skilsmisse indgives. Henset hertil samt navnlig til den ganske indgribende og ressourcekrævende26 betydning forslaget vil have i alle fællesboskiftesager, forekommer Advokatrådets forslag ikke i tilstrækkelig grad at varetage de skitserede hensyn til samfundsøkonomi og skiftesagens effektive gennemførelse.
Som det fremgik af beskrivelsen af svensk og norsk ret i kapitel 1.3, har både Sverige og Norge anderledes regler på dette område. Som det også fremgik, er de svenske regler om skæringsdag og tidspunktet for begæringens
indgivelse led i det meget anderledes processuelle systems regler om betænkningstid og bodeling under ægteskabet. Det er således ikke umiddelbart
muligt at sammenligne reglernes funktion med den foreliggende regel dansk
ret. I norsk ret kunne begæring om offentligt skifte som efter dansk ret indgives, når der er givet bevilling til eller afsagt dom om separation eller
skilsmisse, jf. Ekteskapsloven § 57, litra a,27 men ifølge Ekteskapslovens §
60 er skæringsdagen for bodelingen den dag, hvor begæring om separation
eller skilsmisse blev indgivet til fylkesmannen eller til retten – eller den dag,
hvor samlivet blev ophævet, såfremt dette skete først, hvilket anses som den
praktiske hovedregel.28 I norsk ret er tidspunktet for begæringens indgivelse
altså adskilt fra skæringstidspunktet, men således at skæringstidspunktet altid ligger før tidspunktet for begæringens indgivelse. Denne løsningsmodel
betyder, at skæringsdagen for, hvilke aktiver og passiver der skal indgå i
bodelingen, kommer til at ligge tættere på tidspunktet for fællesskabets ophør, men den løser ikke de to hovedproblemer, der er behandlet i nærværende afsnit; hensynet til at skiftesagen ikke forsinkes af behandlingen af ægteskabssagen og hensynet til at modvirke misbrug. Det er imidlertid interessant, at man i norsk ret har adskilt de to tidspunkter. Tidspunktet for begæringens indgivelse er isoleret set et processuelt spørgsmål, medens skæringsdagen knytter sig til den materielle opgørelse. Der synes således ikke at
være noget til hinder for en processuel bestemmelse om, at begæring om
ægtefælleskifte kan indgives på et tidligere tidspunkt end skæringsdagen.
Skiftet kan blot ikke afsluttes, før parterne er separeret eller skilt, medmindre der samtidig indføres regler om skifte under ægteskabets beståen. Hen26

Skifteretten skal kunne give tilladelse til dispositioners foretagelse, hvis parterne ikke kan
blive enige herom. Henset til at princippet skal gælde samtlige aktiver og passiver, kan der
blive tale om ganske mange beslutninger!
27
Af § 57, litra b-e følger andre tilfælde, hvor begæring kan indgives, men disse finder
sjældent anvendelse i praksis, jf. Peter Lødrup, Familieretten, 4. utg., 2001, side 190.
28
Jf. Peter Lødrup, Familieretten, 4. utg., 2001, side 201.
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set til at sådanne – ikke ukomplicerede – regler udelukkende skulle imødegå
de problemer, der kan opstå som følge af en forsinkelse af ægteskabssagens
behandling, forekommer det dog mere nærliggende at revidere reglerne om
ægteskabssagens behandling.29 Hensynet til skiftesagens effektive gennemførelse ses således ikke uden væsentlige ulemper i forhold til andre hensyn
at kunne varetages bedre end med den gældende rets regel om, at parterne
skal være separeret eller skilt, før begæring om bodeling kan indgives.30
Ligesom reglen i FSKL § 64 ikke fastsætter krav til begæringen, fastsætter
den heller ikke frister for sagsanlæg. Dette har medført, at domstolene adskillige gange har måttet tage stilling til, om et boslodskrav var bortfaldet
ved passivitet.31 Passivitet er – også på dette område – meget svært at komme igennem med, hvilket de følgende eksempler også vil vise:
UfR 1997.1591 Ø: Parterne havde ophævet samlivet i 1990. Kort tid herefter overførte H ca.
57.000 kr. af sit særeje til M. H havde flere gange over for M anført, at hun anså fællesboet
for delt, senest i forbindelse med møderne i statsamtet vedrørende skilsmissen. Parterne blev
skilt i 1993. I maj 1997 begærede M offentligt skifte. Kravet ansås for bortfaldet ved passivitet, idet landsretten lagde vægt på, at M var bekendt med, at H adskillige gange, senest i
1993 havde fastholdt, at fællesboet var delt, samt at M allerede i forbindelse med samlivsophævelsen i 1990 modtog løsøre til en ikke ubetydelig værdi og ca. 57.000 kr. af H’s særeje.
I UfR 1998.663 Ø blev parterne separeret i 1990. Kort tid efter gav M oplysninger om sine
økonomiske forhold til H’s advokat. Først i 1996 meddelte H’s advokat M, at H havde søgt
bistand til færdiggørelse af bodelingen. M’s advokat meddelte, at et eventuelt boslodskrav
måtte anses for bortfaldet ved passivitet. Ca. 5 måneder senere fremsendte H’s advokat udkast til bodelingsoverenskomst. Landsretten tiltrådte, at kravet ikke var bortfaldet ved passivitet, idet M ikke på noget tidspunkt havde gjort gældende, at fællesboet var delt, og H ikke
på noget tidspunkt havde frafaldet yderligere boslodskrav. Det havde således i den forløbne
tid stået M frit for selv at have taget skridt til en deling af boet.

Den væsentlige forskel på disse 2 sager er, at M i UfR 1998.663 Ø i modsætning til H i UfR 1997.1591 Ø ikke havde gjort gældende, at fællesboet
var delt. H i UfR 1997.1591 Ø havde flere gange gjort opmærksom på, at
hun mente, at fællesboet var delt. Såfremt M var uenig heri, skulle han altså
29

Således som også foreslået i Familieretlig strukturreform II, En forenklet skilsmisseproces
og konfliktløsning i statsforvaltningerne, afgivet af en arbejdsgruppe under Ministeriet for
Familie- og Forbrugeranliggender, november 2005, side 56-57, jf. ovenfor, note 23.
30
I hvert fald når man ikke har regler om bodeling under ægteskabets beståen.
31
Det anføres af Svend Danielsen i Skilsmissesagen, 1989, side 271, at boslodskrav – hvis
de overhovedet forældes – forældes på 20 år. Der er ingen retspraksis herom.
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reagere – ellers måtte H på et tidspunkt med føje kunne gå ud fra, at boet
var delt.
I UfR 2006.12 V blev parterne separeret i 1989. H søgte i efteråret 2003 fri proces til gennemførelse af ægtefælleskifte. Parterne havde haft kontakt i nogle år efter separationen (og
havde bl.a. fået endnu et barn sammen, uden at samlivet dog var blevet genoptaget). M havde flere gange afvist at betale H et større beløb. Landsretten fandt, at M – særligt henset til
det meget lange tidsrum (mere end 14 år) der var gået siden separationen – havde været berettiget til at indrette sig efter, at H ikke ville fastholde sit boslodskrav. Kravet fandtes således bortfaldet ved passivitet.
UfR 2006.2186 Ø: Parterne ophævede samlivet i 1993, og i 1996 blev de skilt ved dom,
uden at der blev taget stilling til deling af fællesboet. I 2003 rettede H’s advokat henvendelse
til M, om deling af fællesboet. M’s advokat anførte hertil bl.a., at M ikke havde aktiver af
nævneværdig værdi på skæringsdagen. I 2005 rettede H’s advokat igen henvendelse til M’s
advokat om bodeling. M’s advokat anførte, at hun fastholdt, at boet var delt. Skifteretten
lagde til grund, at H i hvert fald i forbindelse med skilsmissen i 1996 var vidende om, at hun
kunne kræve boet delt, og kom frem til, at H’s eventuelle krav var bortfaldet ved passivitet.
Østre Landsret lagde vægt på, at spørgsmålet om bodeling blev rejst første gang i 2003, og
at parternes advokater herefter, i perioden indtil sagen indbragtes for skifteretten, korresponderede bl.a. om opgørelsen af bodelene. H fandtes herefter ikke at have udvist en sådan passivitet, at hun var afskåret fra at begære offentligt skifte af fællesboet.

Der stilles således ganske strenge krav for, at en part anses for at have mistet sin ret til at kræve offentligt skifte som følge af passivitet.
Advokatrådet foreslår i sit Ideoplæg,32 at der indføres en regel om, at
boslodskrav skal gøres gældende senest to år efter skilsmisse, medmindre
der foreligger ganske særlige omstændigheder. Som eksempel på sådanne
ganske særlige omstændigheder anføres sygdom, som betyder, at den pågældende part har været ude af stand til at varetage sine interesser.
Således som reglen er udformet i Advokatrådets Ideoplæg, vil der kunne opstå tvivl om, hvornår/om fristen begynder at løbe, idet en separation jo ikke
altid følges op af en skilsmisse. En længere frist for søgsmål, f.eks. 5 år efter
formuefællesskabets ophør (dvs. separation, skilsmisse eller bosondring)
kunne måske eliminere denne indvending. Det er imidlertid altid forbundet
med retssikkerhedsmæssig betænkelighed at afskære en part fra at få et krav
prøvet ved domstolene, og særligt i ægtefælleskiftesagerne må overvejelser
herom ske med skyldig hensyntagen til den omvæltning i fysiske og psykiske forhold, som separation eller skilsmisse ofte vil indebære for én eller
32

Side 5.
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begge parter. Hensynet til den svage part er således tungtvejende i forhold
til hensynet til skiftets effektive gennemførelse – som anført i den ovenfor
refererede UfR 1998.663 Ø kan den anden part jo begære offentligt skifte,
såfremt han ønsker en afklaring af sin stilling.33

7.2.b. Stedlig kompetence
7.2.b.i. Nationalt værneting
Reglerne om stedligt værneting for ægtefælleskifte er kun ændret én gang
siden 1793. Værnetingsreglen i Skifteloven fra 1874 § 87 indeholdt blot en
henvisning til de hidtil gældende regler, som var Forordning af 21. juni
1793. Ifølge denne forordning skulle skifte foretages på det sted, hvor den,
efter hvem der skiftedes, havde sit personlige værneting. Skifte som følge
af separation eller skilsmisse foretoges herefter ved mandens værneting –
hvilket ganske vist ikke fremgik direkte af værnetingsreglen, men var en
følge af, at manden i henhold til ægteskabslovgivningen alene havde rådigheden over fællesboet, jf. Lov nr. 75 af 1. maj 1899 om Formueforholdet
imellem Ægtefæller § 11.34
Efter ændringen i ægtefællernes formueforhold med Æ II i 1925, der indførte principperne om særråden og særhæften, var det ikke længere en selvfølge, at skiftet skulle ske ved mandens værneting. Der indførtes imidlertid ikke samtidig med Æ II nye værnetingsregler for ægtefælleskifte, hvorfor
værnetingsspørgsmålet herefter kom til at hvile på ulovbestemt praksis.
Hvor ægtefællerne havde bopæl i samme retskreds, foretoges skiftet der.
Det antoges, at ægtefællerne, hvor der ikke var fælles hjemting, kunne aftale
den ene eller den andens hjemting. I mangel af enighed var der praksis for,
at den skifteret, der havde modtaget begæringen, henviste til skifteretten i

33

Som tidligere nævnt anføres af Svend Danielsen i Skilsmissesagen, 1989, side 271, at
boslodskrav – hvis de overhovedet forældes – forældes på 20 år. Der er ingen retspraksis
herom. 1908-loven gælder kun krav på formuerettens område. Jf. endvidere nedenfor, kapitel 11.2.b.
34
Jf. J. Deuntzer, Den Danske Skifteret, 1885, side 26, Niels Harbou, Behandling af Dødsbo og Fællesbo, 2. udg., 1945, side 266.

172

den retskreds, hvor den væsentligste del af aktiverne befandt sig. Denne
praksis var begrundet i de praktiske hensyn til registrering og vurdering.35
Justitsministeriets Ægteskabsudvalg af 1957 afgav i 1962 Betænkning I,36
som indeholdt et udkast til lov om ændringer i SKL, herunder en værnetingsbestemmelse i § 64 a. Ifølge bemærkningerne er reglen:
”[…] søgt udformet således, at det i den langt overvejende del af tilfældene bliver skifteret37
ten på det sted, hvor aktiverne befinder sig, der kommer til at behandle boet.”

Forslaget skulle således følge den hidtil gældende praksis, men dog med
visse småjusteringer. Ifølge udvalgets forslag skulle begæringen om skifte
nu kunne indgives ikke alene i den retskreds, hvor begge boede, men også i
den retskreds, hvor de sidst havde haft fælles bopæl, såfremt én af parterne
fortsat boede i den pågældende retskreds. Ægtefællerne skulle herudover
ifølge forslaget stadig have mulighed for at aftale værneting, men kun hvis
ingen af de ovennævnte bestemmelser kunne finde anvendelse. I mangel af
enighed måtte den ægtefælle, der ønskede skifte foretaget, indgive begæring
til skifteretten i den retskreds, hvor den anden ægtefælle boede. Udvalgets
forslag blev med enkelte redaktionelle ændringer vedtaget i december
196338 og trådte i kraft den 1. april 1964.
§ 64 a: Begæring om skifte indgives til skifteretten 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 ægtefællerne 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.

På trods af udvalgets indledningsvis citerede bemærkning er ”det sted, hvor
aktiverne befinder sig” ikke nævnt i § 64 a. I Skiftelovskommentaren fra
1964 anfører Bernhard Gomard:
39

”Stedet hvor aktiverne findes, er uden betydning for skifterettens stedlige kompetence.”

35

Jf. UfR 1955.931 Ø, Betænkning nr. 305/1962, side 31, Niels Harbou, Behandling af
Dødsbo og Fællesbo, 2. udg., 1945, side 267, E. Munch-Petersen, Skifteretten, 1962, side
286.
36
Bet. nr. 305/1962.
37
Jf. Bet. nr. 305/1962, side 31.
38
Lov nr. 412 af 18. december 1963.
39
Se side 200.
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Udvalgets bemærkning synes at bygge på en formodning om, at aktiverne
befinder sig, hvor ægtefællerne bor. Dette er selvsagt ikke altid tilfældet.40
Den generelle samfundsudvikling må imidlertid også siges at have medført,
at dette kriterium ikke længere har samme vægt. For det første er den fysiske forhindring ved geografisk afstand pga. infrastruktur mv. blevet mindre,
og for det andet er meget væsentlige formuer nu i højere grad bundet i aktiver, der ikke er knyttet til et bestemt sted, f.eks. pensionsformuerne. Bopælen – særligt fast ejendom – spiller naturligvis stadig en væsentlig rolle, og
den geografiske tilknytning må derfor stadig tages med i betragtning. Hvis
registrering eller vurdering skal gennemføres tvangsmæssigt, er det endvidere mest praktisk og mest betryggende, at dette sker ved den skifteret, der
også behandler skiftet.41 Formodningen om, at aktiverne er, hvor ægtefællerne bor, skinner igennem i værnetingsreglens sidste punkt om, at den ægtefælle, der ønsker skifte foretaget, hvor ingen af de andre værnetingsregler
kan finde anvendelse, må indgive begæring til skifteretten i den retskreds,
hvor den anden ægtefælle bor. Der er dog det rigtige i formodningen, at den,
som begæringen om skifte rettes imod, ofte vil være i besiddelse af42 de fleste af aktiverne, og omvendt vil den, der begærer skiftet, som oftest have de
færreste aktiver i sin besiddelse. Som tidligere fremhævet er en væsentlig
del af aktiverne i dag snarere knyttet til person end til sted (f.eks. pensionsformuerne), hvorfor det stadig vil være hensigtsmæssigt, at skiftet finder
sted, hvor den anden part bor – og hvor man som udgangspunkt nemmest
vil kunne få fat på ham.43 Selv om betydningen af aktivernes fysiske tilstedeværelse i den pågældende retskreds er blevet mindre, har reglen altså ikke
ganske udspillet sin rolle. Det teoretiske (og meget sympatiske) synspunkt,44
at den, der ikke vil medvirke til skifte, ikke skal have fordel heraf,45 taler
imod at bevare denne regel om ”sagsøgtes værneting”. Der vil dog ofte være
tale om en part, der ikke medvirker aktivt. Hensynet til skiftesagens effektive gennemførelse kræver som udgangspunkt, at skiftet foregår, hvor ”sagsøgte” befinder sig.

40

Det forekommer på den anden side rigtigt, at f.eks. placeringen af en erhvervsvirksomhed, som meget vel kan være fællesboets væsentligste aktiv, men parternes eneste tilknytning til den pågældende retskreds, ikke bliver afgørende for værnetinget.
41
Og ikke ved en anmodning fra den behandlende skifteret til den aktuelle, lokale skifteret.
42
Således at forstå at vedkommende har rådigheden over aktiverne – ikke nødvendigvis at
de er fysisk til stede hos den pågældende.
43
Om partsforklaring, edition mv., jf. nedenfor, kapitel 7.3.
44
Fremført af Finn Taksøe-Jensen i Notat om revision af reglerne om skifte af fællesboer
m.v., september 1999, side 25.
45
Derved at begæringen om skifte skal indgives ved dennes værneting.
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Som det fremgår ovenfor, blev parternes adgang til at aftale værneting begrænset ved indførelsen af FSKL § 64 a i forhold til den i forvejen begrænsede adgang efter hidtidig praksis. Det forekommer utidssvarende, at parterne ikke frit kan aftale værneting, hvis de kan blive enige derom. I civile sager kan parterne frit vælge, ved hvilken af flere ligeartede retter, sagen skal
anlægges, jf. RPL § 245, stk. 1. I DSL findes bestemmelser om den stedlige
kompetence i §§ 2 og 90. Det fremgår af bemærkningerne til lovudkastet,46
at parterne i medfør af RPL § 245 frit kan aftale, at sagen skal behandles
ved en anden skifteret.47 Det særlige hensyn til parterne tilsiger endvidere,
at der lægges vægt på parternes enighed.48 Som tidligere nævnt har den
geografiske tilknytning heller ikke på ægtefælleskifterettens område så stor
betydning, som den har haft tidligere, hvorfor der i tilfælde af enighed mellem parterne bør lægges mere vægt på enigheden end på geografisk tilknytning.49
Det anførtes ovenfor, at hensynet til skiftesagens effektive gennemførelse
som udgangspunkt kræver, at skiftet foregår, hvor ”sagsøgte” befinder sig.
Dette hensyn tilgodeses altså ikke, hvis der lægges ensidig vægt på parternes enighed. Det særlige hensyn til parterne må således afvejes overfor hensynet til skiftets effektive gennemførelse. På dødsboskifterettens område
indførtes med reglen i DSL § 2, stk. 3, en mulighed for at varetage de praktiske gennemførelseshensyn, idet den kompetente skifteret kan henvise boet
til behandling ved en anden skifteret,
”[…] såfremt det findes væsentligt mere hensigtsmæssigt, at behandlingen foregår der.”

Sådanne henvisningsregler findes da også på flere områder, således i fogedsager50, konkurssager51 og faderskabssager.52 En henvisningsregel sørger
for, at de praktiske hensyn bliver tilgodeset, og man kunne derfor argumentere for, at en sådan henvisningsregel kunne betyde, at reglen om ”sagsøgtes
46

Bet. nr. 1270/1994 om skifte af dødsboer, side 299 til udkastets § 85.
Se også Dødsboskifteloven med kommentarer, 1998, side 426.
48
Den civilprocessuelle aftalefrihed må også være det bedste udgangspunkt for et ægtefælleskifte – så starter man dog med at være enige om noget! Jf. endvidere nedenfor, kapitel
8.1.
49
Eftersom det valgfri værneting ikke har givet problemer vedrørende sagsfordelingen mellem retterne i de civile sager eller dødsboskifterne, kan det heller ikke antages, at der på ægtefælleskifternes område skulle opstå problemer af denne art.
50
RPL § 487, stk. 4.
51
Konkurslovens § 5, stk. 2.
52
RPL § 456 c, stk. 4.
47
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værneting” ikke var nødvendig for varetagelsen af de relevante hensyn. Det
er imidlertid ikke praktisk, hvis et større antal skiftesager skal henvises.
Hensynet til forudsigelighed tilsiger, at det må som hovedregel være muligt
ud fra værnetingsreglerne at udpege den kompetente skifteret, ligesom henvisning også ud fra et tidsmæssigt perspektiv må være en undtagelse. Det
tidsmæssige perspektiv tilsiger også, at systemet i RPL § 226, stk. 5 om
indbringelse for højere ret følges, ligesom det er sket i DSL § 105, stk. 2.53
Det er vigtigt, at det hurtigt afgøres, hvilken ret der skal behandle sagen,54
således at skiftet kan komme i gang. Den gældende regel om værneting på
skifterettens område indeholder (stort set) alle de momenter, som de ovennævnte hensyn tilsiger. Den indeholder mulighed for aftalt værneting, og
benytter ”sagsøgtes værneting”. Som det er fremgået, betyder den samfundsmæssige udvikling imidlertid, at afvejningen mellem de implicerede
hensyn til skiftesagens effektive gennemførelse og det særlige hensyn til
parterne er anderledes.55

7.2.b.ii. International kompetence
Til reglerne om stedlig kompetence hører også reglerne om internationalt
værneting, jf. FSKL § 64 a, stk. 2.
FSKL § 64 a, stk. 2: Dersom ingen skifteret efter reglerne i stk. 1 kan tage boet under behandling, kan justitsministeren, såfremt mindst én af ægtefællerne har tilknytning til Danmark, efter begæring bestemme, at skifte skal finde sted her i landet Justitsministeren bestemmer i så fald tillige, hvilken skifteret der skal foretage skiftet.

Set ud fra et effektivitetssynspunkt er reglerne ved første øjekast ikke særligt interessante, idet reglerne er udtryk for et (politisk) valg af, hvilke tilfældegrupper – ud over dem, som falder ind under de nationale værnetingsregler – man ønsker at tilbyde at kunne få behandlet en ægtefælleskiftesag
her i landet.56 Når dette valg er foretaget, bliver reglernes udformning alligevel interessant, idet reglernes klarhed naturligvis også på dette punkt har
stor betydning for muligheden for hurtigt at få et skifte i gang.
53

Heraf følger, at en afgørelse om henvisning ikke kan indbringes for højere ret, hvorimod
nægtelse af en anmodning om henvisning kan kæres.
54
Jf. hertil Bet. nr. 1270/ 1994 om skifte af dødsboer, side 136-137.
55
Jf. mere herom nedenfor, afsnit IV.
56
Eventuelt som følge af internationale forpligtelser, jf. f.eks. Den Nordiske Ægteskabskonvention.
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I FSKL § 64 a bestemmes, at såfremt ingen skifteret er kompetent i medfør
af de nationale værnetingsregler i FSKL § 64 a, stk. 1, kan justitsministeren
efter begæring bestemme, at skiftet kan tages under behandling her i landet,
hvis mindst én af parterne har tilknytning til Danmark. Det er ikke nærmere
defineret, hvad der menes med ”tilknytning”. Bestemmelsen blev på dødsboskifterettens område præciseret med DSL § 2, stk. 2, hvor det internationale værneting knyttes til det almindelige civilprocessuelle hjemtingsbegreb, idet den internationale kompetence vedrører de sager, hvor parterne er
processuelle udlændinge. Behovet for en hjemmel til at skifte her i landet
viser sig typisk i to tilfælde; nemlig hvor parterne eller én af parterne har
tilknytning til Danmark ved tidligere at have været processuel indlænding –
forudsat at skifte ikke finder sted i udlandet – og hvor parterne eller én af
parterne ejer aktiver her i landet, som ikke er omfattet af et skifte i udlandet.57 Samfundsudviklingen og navnlig globaliseringen har betydet, at det er
blevet mere almindeligt, at parter ejer aktiver i udlandet, hvilket navnlig giver problemer med hensyn til sagens oplysning.58 Hensynet til sagens effektive gennemførelse tilsiger således også på dette område klare og detaljerede
regler, hvilket ikke kan anses tilgodeset med de eksisterende regler.59

7.2.c. Saglig kompetence
Skifterettens saglige kompetence angår skifte af ægtefællers fællesbo, herunder spørgsmål om Æ II § 15, stk. 2-rettigheder, samt vederlagskrav i henhold til Æ II § 23.60 Flere aspekter af den saglige kompetence blev behandlet ovenfor i kapitel 6.6, nemlig negative boer og partielt skifte. Disse
aspekter skal således ikke behandles i nærværende afsnit.61
Det er tidligere anført, at de nugældende ægtefælleskifteregler, navnlig forholdene vedrørende sagens økonomi, har til følge, at en stor andel af ægtefælleskifterne gennemføres privat. I så fald afsluttes bodelingen oftest med
57

Er der værneting ved en dansk skifteret, omfatter skiftet principielt alle aktiver og passiver, uanset hvor de befinder sig, hvilket ofte kan medføre problemer med hensyn til sagens
oplysning m.v.
58
Spørgsmålet om sagens oplysning behandles nedenfor, kapitel 7.3.
59
Jf. mere herom nedenfor, kapitel 11.2.a.
60
FSKL omfatter også skifte af andre boer, f.eks. interessentskaber mv., jf. FSKL § 82.
Denne afhandling beskæftiger sig udelukkende med ægtefælleskifte.
61
Jf. endvidere kapitel 10.5.
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en bodelingsoverenskomst. Der gælder ingen formkrav til sådanne aftaler,
ud over Aftalelovens almindelige regler. Når der er indgået en endelig bodelingsoverenskomst, er det ikke længere muligt at begære offentligt skifte.62
Anfægtelse af aftalen sker i henhold til Æ I § 58, hvor der er tale om en aftale, der er indgået med henblik på en aktuel skiftesituation, eller Aftalelovens
ugyldighedsregler, særligt § 36 i tilfælde, der falder uden for Æ I § 58´s anvendelsesområde.63 Disse sager er almindelige civile sager og behandles
dermed af de ordinære domstole og ikke af skifteretten.64 65 Som nævnt i
kapitel 6.6.c anbefalede Ægteskabsudvalget af 1969 allerede i betænkning 3,
nr. 716/74, at alle delingsproblemer i forbindelse med separation eller
skilsmisse skulle behandles ved skifteretten. Det konkluderedes ligeledes i
kapitel 6.6, at retssikkerhedshensyn taler for, at flere sager kan behandles
ved skifteretten, end gældende ret giver mulighed for, idet skifteretten har –
eller bør have – den nødvendige ekspertise og erfaring til at behandle og løse skiftesagerne. Det kan ikke anses som nogen hindring, at skifteretten
dermed måske også kommer til at skulle tage stilling til anbringender støttet
på Aftalelovens regler, idet skifteretten jo er en del af de almindelige byretter, og skiftedommeren (som oftest) også varetager civile sager. 66 67
I kapitel 5.3.a og 7.2.a konkluderedes endvidere, at retssikkerhedshensyn og
hensynet til skiftesagens effektive gennemførelse tilsagde, at skiftesagen
hurtigt indbringes for skifteretten. I kapitel 5.3.a konkluderedes imidlertid
også, at retssikkerhedshensynet ikke kunne begrunde et krav om, at alle sager skal starte som offentlige skifter. Pga. parternes mulighed for at skifte

62

Skifteretten tager ex officio stilling til, hvorvidt den er sagligt kompetent, jf. RPL § 232,
stk. 1, herunder om boet allerede er (fuldstændig) delt ved en udenretlig aftale. Der er en
righoldig retspraksis herom, jf. f.eks. TFA 2000.128 Ø, TFA 2000.421 Ø, TFA 2002.356 V,
TFA 2004.39 Ø. Skifteretten skal endvidere tage stilling til, hvorvidt der er sket krænkelse
af EMRK, jf. UfR 1999.495 Ø om sagsbehandlingstiden efter art. 6.
63
F.eks. fordi den er indgået efter separation eller skilsmisse er en realitet.
64
Jf. UfR 1999.650 V og UfR 2003.78O Ø.
65
Endvidere er sager om anfægtelse af en bodelingsoverenskomst efter Æ I § 58 i henhold
til RPL § 448, stk.1, nr. 6 ægteskabssager, hvilket altså ikke gælder for anfægtelsessager efter Aftalelovens regler (ligeledes gælder RPL’s almindelige regler om omkostninger i disse
sager, jf. UfR 2005.779/1 V).
66
Eller bør være en så erfaren dommer, at vedkommende også varetager civile sager, jf. kapitel 5.2.a.
67
Også sager om anfægtelse af bodelingsaftale bør således behandles af skifteretten, jf. endvidere nedenfor, afsnit IV.
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privat vil sager om anfægtelse m.v. af en privat bodelingsoverenskomst antagelig stadig forekomme.68

7.3. Sagens oplysning
Ovenfor i kapitel 3.3.b understregedes vigtigheden af at sikre en så fyldestgørende og korrekt opgørelse af bodelene som overhovedet muligt, idet fastlæggelsen af bodelenes indhold og de enkelte aktivers værdi danner grundlaget for den kvantitative deling.69 Det konkluderedes således, at de processuelle regler må være egnede til at understøtte den kvantitative deling ved at
give mulighed for tilvejebringelse af de oplysninger, der er nødvendige for
opgørelsen af bodelene. Tilvejebringelsen må kunne gennemtvinges af skifteretten for at sikre en effektiv sagsbehandling indenfor en rimelig tid. De
følgende afsnit i dette kapitel omhandler således sagens oplysning, styringsmekanismer i processen70 og skifterettens tvangsmidler.

7.3.a. Parts- og vidneforklaringer
Den eneste regel om oplysning i ægtefælleskiftesagerne findes i RPL § 660,
stk. 2.
§ 660, stk. 2: Skifteretten kan om fornødent pålægge parter og andre at give møde og afgive
forklaring efter reglerne om vidner.

Skifteretten kan altså om fornødent pålægge parter at give møde og afgive
forklaring efter reglerne om vidner – en temmelig vidtgående forklaringspligt for parter i forhold til forklaringspligten for parter i almindelige civile
68

Den saglige kompetence kunne også tænkes at have en procesbesparende effekt, idet
spørgsmålet om anfægtelse af aftalen i givet fald bedømmes af den ret, som er kompetent til
at behandle bodelingen, hvis aftalen af den ene eller anden grund tilsidesættes.
69
Opgørelsen har også betydning for den kvalitative deling, f.eks. ved afgørelse af, til hvem
en fast ejendom skal udlægges, da det her også har betydning, om den pågældende part har
råd til at beholde ejendommen.
70
For parterne og retten.
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sager.71 Reglen er for dødsboskifternes vedkommende flyttet til DSL § 92.
Ifølge denne bestemmelse kan det, som tidligere efter RPL § 660, pålægges
parter i dødsboskiftet at aflægge forklaring efter reglerne om vidner, hvis
forklaringen kan have betydning for tredjemand, herunder det offentlige.72
Det konkluderedes ovenfor,73 at der ikke er de samme tredjemandshensyn
knyttet til ægtefælleskiftebehandlingen som til dødsboskiftebehandlingen.
Det kunne derfor overvejes, om civilprocessens almindelige regler for partsforklaring i RPL kapitel 29 burde finde anvendelse i ægtefælleskiftesagerne
i stedet for den meget vidtgående formulering i RPL § 660. Ifølge RPL §
302 kan retten efter modpartens påstand indkalde en part til at møde personligt og svare på spørgsmål. Indkaldelse sker altså efter modpartens begæring, hvorimod skifteretten i henhold til RPL § 660 og DSL § 92 selv kan
anordne sådan forklaring.74 Det synes – jævnfør det ovenfor anførte vedrørende tredjemandshensynene – altså ikke nødvendigt af denne grund at bevare en særregel for ægtefælleskifterne. En part kan endvidere selv begære
sig afhørt til sagen, jf. RPL § 303. I begge tilfælde gælder reglerne om vidneafhøringer med de fornødne lempelser, jf. RPL § 305.
§ 305: I øvrigt finder ved partsafhøring reglerne om vidner i kap. 18, bortset fra §§ 178, 182
og 188 anvendelse med de fornødne lempelser.

Sandhedspligten gælder således også for partsafhøring i de almindelige civile sager. Det fremgår imidlertid også af RPL § 305, at bl.a. RPL § 178 om
tvangsmidler over for vidner ikke finder anvendelse, hvorfor den eneste
konsekvens af vægring er den processuelle skadevirkning, jf. RPL § 344,
stk. 2.
§ 344, stk. 2: Er en parts erklæringer vedrørende sagens faktiske omstændigheder uklare eller ufuldstændige, eller undlader han at udtale sig om modpartens erklæringer om disse
spørgsmål eller at efterkomme modpartens opfordringer, kan retten ved bevisbedømmelsen
tillægge dette virkning til fordel for modparten. Det samme gælder, hvis en part udebliver, efter at være indkaldt til personligt møde, jf. § 302, hvis han undlader at besvare
spørgsmål, der stilles i henhold til §§ 302 og 303, eller hvis hans svar er uklare eller ufuldstændige.

71

Omtales nærmere nedenfor.
Jf. Bet. nr. 1270/1994 om skifte af dødsboer, afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg, side 301.
73
Jf. kapitel 5.3.a.
74
Det skal erindres, at retten i de almindelige civile sager har adgang til at stille spørgsmål
til parterne mv. i henhold til RPL § 339, jf. herom ovenfor, kapitel 2.3.d.
72
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En lignende undtagelse findes ikke i RPL § 660 eller DSL § 92, hvorfor
vidnetvangsreglerne må antages at finde anvendelse i disse tilfælde.75 Den
afgørende forskel mellem reglerne for partsforklaring i RPL kapitel 29 og
RPL § 660, stk. 2 er altså, hvilke tvangsmidler retten skal kunne benytte,
hvis pligten ikke overholdes. I vurderingen af, hvorvidt det ene eller det andet regelsæt bedst tilgodeser behovet på ægtefælleskifterettens område, må
indgå, i hvilket omfang det anses for rimeligt og ønskværdigt at bringe sådanne tvangsmidler i brug ved partsforklaringer i ægtefælleskiftesituationen.76 De tvangsmidler, der i henhold til RPL § 178, stk. 1 kan blive tale om
er bøde (nr. 1), afhentning ved politiet (nr. 2), erstatning af de udgifter, den
pågældende har forårsaget (nr. 3), løbende tvangsbøder (nr. 4) og hensættelse i forvaring (nr. 5). I almindelige civile sager, som vedrører forhold af
økonomisk karakter, er den processuelle skadevirkning som altovervejende
hovedregel en effektiv sanktion overfor parter. Fællesboskifterne vedrører
også økonomiske forhold, men her er den processuelle skadevirkning ikke
altid tilstrækkelig, idet der kan være forhold i forbindelse med opgørelsen af
boet, hvorom kun den pågældende ved besked, f.eks. vedrørende aktiver i
udlandet. I det omfang den processuelle skadevirkning er tilstrækkelig, bør
denne naturligvis bringes i anvendelse, men henset til den kreativitet, parterne i fællesboskiftesager undertiden udviser for at undgå at afgive boslod,
bør skifterettens og modpartens muligheder for at gennemtvinge en oplys-

75

Det blev i UfR 2000.2540 Ø fastslået, at en arving, der var indkaldt for at afgive forklaring efter DSL § 92, havde status som part og derfor ikke kunne afskæres fra at overvære en
medarvings forklaring, inden han selv skulle afgive forklaring. Denne partsvirkning er også
fremhævet i RPL § 305 ved henvisningen til RPL § 182. Det kan dog ikke antages, at også
vidnetvangsreglerne, som efter RPL § 305, skal være undtaget fra anvendelse på parter i
dødsboskiftesager. Det fremhæves således i forarbejderne til Konkurslovens § 240, der svarer til DSL § 92, stk. 2, at ” [d]en sædvanlige virkning af en parts tavshed […] ikke er noget
velegnet middel under en gældsordning, der ikke blot vedrører to parter, men et stort antal
personer [...]”, jf. bet. nr. 606/1971, Konkurs og tvangsakkord, betænkning II, afgivet af det
af Justitsministeriet den 29. januar 1958 nedsatte udvalg, side 267 f. Dette er netop det forhold, der gør sig gældende i dødsboskifterne, men ikke i ægtefælleskifterne.
76
Hvis vidnetvangsreglerne alligevel ikke anvendes over for parterne i ægtefælleskiftesagerne, taler dette for at lade reglerne følge de almindelige civile sagers regler i RPL kapitel
29. Jeg har ikke i retspraksis fundet eksempler på, at vidnepligten er blevet anvendt overfor
en part i en ægtefælleskiftesag. Dette kan være udtryk for, at noget sådant ikke finder sted –
eller at det finder sted, men ikke giver anledning til (trykte) afgørelser. Der må naturligvis
fortsat være adgang til at afhøre vidner i ægtefælleskiftesager efter de almindelige regler herfor.
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ning af sagen ikke begrænses til den processuelle skadevirkning.77 Reglen i
RPL § 660, stk. 2 opfylder således i nødvendig og tilstrækkelig grad dette
hensyn.

7.3.b. Edition
Det anførtes ovenfor i kapitel 7.3.a, at RPL § 660, stk. 2 er den eneste regel
om oplysning i ægtefælleskiftesagerne. RPL § 660, stk. 2 omhandler, som
det netop er gennemgået, parts- og vidneforklaringer. Der findes ikke en
lignende særregel om edition i ægtefælleskiftesager, men det er antaget i teori og retspraksis, at RPL §§ 298 og 299 om edition finder tilsvarende anvendelse, jf. bl.a. UfR 1983.55/1 H, hvor det pålagdes en part at fremlægge
en fortegnelse over produktionsrettigheder.78 I den kommenterede Retsplejelov, 7. udgave, bind II, anføres i note 9 til § 660, stk. 2, at der er sammenhæng mellem vidnepligt og editionspligt, hvorfor det må antages, at skifteretten i medfør af RPL § 298 kan pålægge ægtefællerne at fremlægge dokumenter. Det samme gør sig gældende for så vidt angår tredjemandsedition, jf. TFA 1997.70 V og TFA 2002.321 V.
TFA 2002.321 V vedrørte et offentligt skifte, hvor M var behørigt indkaldt for at afgive forklaring om sin bodel, men udeblev uden at oplyse lovligt forfald. M havde også siddet tidligere anmodninger om at fremkomme med oplysninger til brug for bobehandlingen overhørig. Da M endvidere i et brev til skifteretten havde erklæret, at han hverken kunne eller ville
afgive forklaring for skifteretten, lagde skifteretten til grund, at de pågældende oplysninger
ikke kunne fås fra M selv, hvorfor skifteretten imødekom den for H beskikkede advokats
anmodning om, at skifteretten indhentede de nødvendige oplysninger hos en fagforening, en
bank, et forsikringsselskab, en pensionskasse og skatteforvaltningen. Landsretten tiltrådte, at
skifteretten anmodede om oplysningerne hos de pågældende tredjemænd, men understregede, at et pålæg til de pågældende om at udlevere oplysningerne forudsatte overholdelse af
betingelserne i RPL § 299, stk. 1.

Der bør naturligvis tilvejebringes en utvetydig hjemmel til edition i ægtefælleskiftesagerne, eventuelt ved henvisning til Retsplejelovens kapitel 28.79
77

I Familieret, Ingrid Lund-Andersen, Noe Munck og Irene Nørgaard, 5. udgave, 2003, side
521, note 41 fremhæves den processuelle skadevirkning, men ikke vidnetvangsreglerne i
forbindelse med en ægtefælles vægring ved at afgive forklaring.
78
Jf. endvidere TFA 2003.8/2 V, der vedrørte fremlæggelse af personlige regnskaber for 3
år.
79
Således at det også bliver klart, at samtlige RPL’s regler om edition i kapitel 28 finder anvendelse.
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Det skete for dødsboskifternes vedkommende med reglen i DSL § 92, stk. 2,
som indeholder en henvisning til RPL’s regler om vidnepligt og edition.80 81
Spørgsmålet er imidlertid, om disse regler i tilstrækkelig grad opfylder hensynet til sagens oplysning på ægtefælleskifterettens område. I henhold til
RPL § 298, stk. 2 er virkningen af en parts manglende efterkommelse af et
editionspålæg, processuel skadevirkning, jf. RPL § 344, stk. 2. Af RPL §
299, stk. 2 fremgår, at retsvirkningerne af tredjemands manglende efterkommelse af editionspålæg er de i RPL § 178 nævnte, altså vidnetvangsreglerne. DSL § 92, stk. 2 har følgende ordlyd:
”Skifteretten kan pålægge enhver at give møde, afgive forklaring og fremlægge dokumenter
i henhold til retsplejelovens regler om vidnepligt og editionspligt for tredjemand.”

Dette må forstås således, at RPL § 299 finder anvendelse på skifterettens
editionspålæg, hvad enten det afgives overfor en person med partsstatus eller overfor tredjemand.82 I lighed med det ovenfor anførte vedrørende anvendelse af vidnetvangsreglerne i forbindelse med partsforklaringer har
skifteretten også på dette område behov for effektive sanktionsmuligheder.
De eksisterende regler om edition må anses for at varetage dette hensyn,
dog således at vidnetvangsreglerne også vedrørende editionspålæg må kunne bringes i anvendelse over for såvel parter som vidner.

80

Og skal fortolkes som disse, jf. UfR 2005.482 Ø, hvor Østre Landsret fastslog, at skifteretten i DSL § 92, stk. 2, jf. RPL kapitel 28 har hjemmel til at pålægge enhver at fremlægge
dokumenter efter RPL’s regler om editionspligt for trediemand. Skifteretten havde dermed
ikke hjemmel til at pålægge den efterlevende ægtefælle at meddele bobestyrer fuldmagt til at
indhente oplysninger vedrørende afdødes engagementer hos en schweizisk bank. Bestemmelsen forudsætter ikke begæring fra en part, men kan bringes i anvendelse af skifteretten
uden anmodning.
81
DSL § 92, stk. 1 indeholder en regel om skifterettens ubetingede adgang til indsigt i boets
forhold og til at få boets dokumenter udleveret. Bestemmelsen er begrundet i den offentlige
interesse i boets behandling og kontrol hermed, navnlig aktualiseret ved den meget selvstændige stilling bobestyrer har i DSL’s bobestyrerordning. Således skal en eventuelt afsat
bobestyrer ikke kunne tilbageholde dokumenter indtil et eventuelt uafregnet salær er betalt,
ligesom bestemmelsen kan bringes i anvendelse f.eks. i forbindelse med skifterettens revision, også af privatskiftede boer. Hvorvidt en lignende bestemmelse er nødvendig i et nyt ægtefælleskifteretligt system afhænger af systemets generelle opbygning, særligt en eventuel
medhjælpers rolle og funktion. Disse spørgsmål vil blive behandlet nedenfor afsnit IV.
82
Hverken bet. nr. 1270/1994 om skifte af dødsboer eller Dødsboskifteloven med kommentarer af Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn TaksøeJensen omtaler dette spørgsmål. Der foreligger heller ikke (trykt) retspraksis herom.
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7.3.c. Vurdering
Ovenfor i kapitel 6.2 er spørgsmålet om vurderings foretagelse behandlet i
forbindelse med spørgsmålet om retsafgiftens indtræden. Vurderingens centrale betydning i ægtefælleskiftesagerne fremgår her.83 Vurderingen er af
afgørende betydning både for den kvantitative og den kvalitative deling.
Nedenfor behandles således to centrale problemstillinger vedrørende vurdering i ægtefælleskiftesagerne: Hvornår vurdering kan iværksættes og hvordan vurderingen skal foretages.
Det anførtes ovenfor i kapitel 6.2, at det med udformningen af RAL tilsigtedes, at det skulle være muligt efter indgivelse af begæring om skifte at foretage en vis behandling af sagen – som led i behandlingen af begæringen.
Dette skulle ske med henblik på mægling af forlig, inden skifteretten tager
stilling til, om begæringen om skifte skal tages til følge – og afgiftspligten
indtræde. Det tilbageværende spørgsmål efter behandlingen i kapitel 6.2 var
dog, hvor meget ”en vis behandling” omfatter – særligt hvorvidt skifteretten
kan udmelde vurderingsmænd, før begæringen er taget til følge. Dette
spørgsmål skal behandles i det følgende.
Spørgsmålet forelå i UfR 1968.504 V.
UfR 1968.504 V: M’s begæring om offentligt skifte blev ikke taget til følge, idet separationsdommens ankefrist ikke var udløbet. Parterne enedes dog om at få den faste ejendom
vurderet. Skifteretten udmeldte en anden vurderingsmand end den af H ønskede. H, som i
mellemtiden havde anket separationsdommen, kærede udmeldelsen til landsretten, idet der
nedlagdes påstand om, at udmeldelse af vurderingsmand i et tilfælde som det foreliggende,
hvor der ikke fandtes noget under skifte værende bo, måtte forudsætte enighed mellem parterne om, hvem, der skal udmeldes. Skifteforvalteren bemærkede, at FSKL § 16 ikke ses at
udelukke, at der foretages vurdering af boets ejendele, inden begæringen om offentligt skifte
84
er taget til følge. Landsretten ophævede udmeldelsen af vurderingsmænd, allerede fordi
separationsdommen var anket med påstand om frifindelse, hvorved det henstod som usikkert, om der overhovedet ville komme til at foreligge et bo, der kunne gøres til genstand for
skiftebehandling. Herefter fandtes der ikke at være hjemmel for skifteretten til at udmelde
vurderingsmænd efter skiftelovens regler.
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Og antydes endvidere i min undersøgelse, jf. bilag 1. Andelen af sager, hvor der var problemer med hensyn til registrering og vurdering, fremgår af pkt. 5 og 6 i de to undersøgelser.
Selv om oplysningsniveauet generelt er meget lavt, tegner der sig et billede af, at sådanne
problemer er hyppigt forekommende.
84
Skifteforvalterens udtalelse citeres nærmere nedenfor.
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Dommens resultat må siges at være i overensstemmelse med det i UfR
1957.196 Ø anførte.85 Her udsattes et påbegyndt separationsskifte, indtil der
var taget stilling til, om Højesteret ville tillade M for Højesteret at fremsætte
påstand om frifindelse for H’s separationspåstand. Der må altså foreligge en
endelig dom til separation eller skilsmisse.86 I UfR 1968.504 V var spørgsmålet jo ikke blot, hvorvidt skifteretten kunne udmelde vurderingsmænd,
før begæringen om skifte er taget til følge – som led i behandlingen af begæringen – men hvorvidt skifteretten kunne udmelde vurderingsmænd på et
tidspunkt, hvor man havde afvist at behandle en begæring om offentligt
skifte.
Ikke desto mindre anføres det i Retsafgiftsloven med kommentarer,87 3. udgave,88 2003, side 179 under henvisning til UfR 1968.504 V, at der ikke er
hjemmel til at udmelde vurderingsmænd, før der foreligger et offentligt skifte. På side 212 anføres imidlertid, at skifteretterne ofte understøtter forligsbestræbelserne bl.a. ved at lade aktiverne vurdere, hvilket angives at kunne
ske afgiftsfrit, idet afgiftspligten først indtræder, når skifteretten har efterkommet begæringen om offentligt skifte. I Den kommenterede Skiftelov,89
1986, side 344 anføres det, at en vurdering, der er foretaget efter at skifteretten på ægtefællernes begæring har udmeldt en vurderingsmand i medfør af
FSKL § 48, sædvanligvis er bindende for parterne. Det anføres herefter, at:
”Det gælder også, hvor vurderingen sker, inden boet tages under offentlig behandling.
[…]
En evt. tvist om udmeldelsen afgør skifteretten ved kendelse.”

Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft forudsætter altså i den kommenterede
Skiftelov,90 at vurderingsmænd kan udmeldes, før der er indledt offentligt
skifte.91 I Lov om retsafgifter92 ved Niels Harbou og P. Stampe Jakobsen
gives udtryk for samme opfattelse i bemærkningerne til §§ 34 og 40. Jørgen
Nørgaard skriver i Juristen 1972.273 med henvisning til bestemmelsen i
RAL § 34, stk. 1, nr. 1:
85

Omtalt ovenfor, kapitel 7.2.a.
Derimod betyder det intet for adgangen til at begære skifte af fællesboet, hvis dommen er
anket med henblik på ændring af vilkårene, jf. hertil også Kommenteret Skiftelov, side 328,
samt ovenfor kapitel 7.2.a.
87
Af Jens Anker Andersen.
88
Ved Ulla Otken og Lisa Rising.
89
Med kommentarer af Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft.
90
1986.
91
Jf. endvidere Niels Harbou, Juristen 1968.504, omtalt ovenfor, kapitel 6.2.
92
1969.
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”[...] Denne regelbestemmelse om, at afgiftspligten først indtræder, når begæringen om skifte tages til følge, er ensbetydende med, at aktivernes vurdering kan betragtes som et led i behandlingen af skiftebegæringen. Følgelig kan man få tilvejebragt de vurderinger, der undertiden er en forudsætning for seriøse forligsforhandlinger, uden at afgiftspligten er indtrådt.”

Denne forståelse har endvidere støtte i forarbejderne til RAL § 40. I forslaget til RAL93 var der i § 40 en bestemmelse om, at der for udmeldelse af
vurderingsmænd skulle svares afgift efter reglerne i kapitel 2, medmindre
udmeldelsen skete i et bo, der blev behandlet af en dansk skifteret. Det fandtes ifølge bemærkningerne94 ikke nødvendigt at foreslå en udtrykkelig regel
om, at sådan udmeldelse er afgiftsfri, da dette allerede følger af princippet i
kapitel 1, hvorefter der ikke skal svares afgift for bevisførelse i en domssag.
Under udvalgsbehandlingen mellem den første og anden behandling i Folketinget blev denne bestemmelse foreslået ændret. Det hedder således i udvalgets betænkning:95
”[…] Da denne afgift næppe har nogen fiskal betydning, og da afgiftsfrihed for udmeldelse
af vurderingsmænd i ”andre boer”, jf. skiftelovens § 82, vil kunne lette skifterettens bestræbelser for at få et skifte mellem ægtefæller berigtiget i mindelighed, foreslås det, at disse
skifteforretninger bliver afgiftsfri.”

Der er således ikke tvivl om, at man med udformningen af reglerne i RAL
har haft til hensigt, at der skulle kunne udmeldes vurderingsmænd, inden
boet var taget under offentligt skifte, og altså uden at skifteafgiften var udløst. Der er heller ikke tvivl om, at dette i vidt omfang finder sted96 i skifteretternes praksis.97 Spørgsmålet er imidlertid, hvorvidt der i FSKL er hjemmel til at udmelde vurderingsmænd på dette tidlige stadie.
Der er i FSKL to forskellige bestemmelser, der hjemler vurdering: § 15 og §
48. Det følger af FSKL § 15, at skifteretten i forbindelse med begyndelsesforretningen eller snarest muligt derefter skal foretage registrering af boet
og iværksætte vurdering af dette.
§ 15: Enten i forbindelse med begyndelsesforretningen eller snarest muligt derefter skal skifteretten foretage registrering af boet og i forbindelse dermed lade iværksætte vurdering af
93

Folketingstidende 1968-69, tillæg A, sp. 353.
Folketingstidende 1968-69, tillæg A, sp. 423.
95
Folketingstidende 1968-69, tillæg B, sp. 1257.
96
Eller har fundet sted indtil afgørelsen refereret i Fm 2002.104 Ø, jf. nedenfor.
97
Jf. skifteforvalterens udtalelse i den ovenfor nævnte UfR 1968,504 V. Udtalelsen citeres
endvidere nedenfor.
94
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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 gennemsyn 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 til stede.

Af FSKL § 16 fremgår, hvordan sådanne forretninger foregår.
§ 16: Begyndelses- og registreringsforretninger 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 modtages i en skiftesamling. På steder, hvor omstændighederne gør det tilrådeligt, kan efter justitsministeriets nærmere bestemmelse et fast ansat
retsbud i stedet for de tvende vidner benyttes til at foretage vurdering af indbo af mindre betydenhed, ligesom med justitsministeriets billigelse faste edsvorne vurderingsmænd og vurderingskoner for retskredsen kan ansættes af skifteretten til at foretage alle vurderinger af
løsøre. På landet kan skifteretten lade begyndelses- 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
forretninger indføres i en særskilt af amtet autoriseret 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. Skifteretten har enten ved registreringsforretningens
slutning eller, navnlig forsåvidt forretningen er udført af sognefogeden, i en særskilt skiftesamling, 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 erklære, om de vil overtage ansvaret for den afdødes gæld eller ikke. Til at afgive denne erklæring kan der tilstås dem en kort betænkningstid. Er der umyndige eller fraværende arvinger, for hvilke værger er beskikkede ifølge § 14, afgives erklæringen på deres vegne af disse; dog kan skifteretten, uagtet værgerne erklærer 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.

Heraf fremgår altså bl.a., at skifteretten kan udmelde sagkyndige vurderingsmænd, hvis der foreligger aktiver, hvis vurdering kræver særlig sagkundskab. Det er på dette indledende stadie i første række registreringen og
ikke så meget værdiansættelsen, der fokuseres på. Ud fra ordlyden kan der
ikke være tvivl om, at der er hjemmel til i medfør af FSKL § 15 og 16 at lade vurdering foretage i forbindelse med begyndelsesforretningen som led i
registreringen – spørgsmålet er herefter blot, om skifterettens registrering
forudsætter, at boet er taget under offentlig behandling eller om en sådan
registrering kan foretages som led i behandlingen af begæringen. Dette
spørgsmål blev besvaret således af skifteretten i den ovenfor omtalte UfR
1968.504 V. Skifteretten udtalte bl.a.:
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”Skiftelovens § 16 ses ikke at udelukke, at der foretages en vurdering af boets ejendele, inden begæringen om offentligt skifte er taget til følge. Det er i hvert fald en praksis, som følges af mange skifteretter, og som i det enkelte tilfælde er hensigtsmæssig.”

Som ovenfor nævnt kan landsrettens dom i sagen imidlertid ikke anses at
have afgjort dette spørgsmål, idet den alene kan tages til indtægt for, at der
skal foreligge en endelig dom (eller bevilling) til separation eller skilsmisse,
før skifteretten kan behandle en begæring om offentligt skifte. Registrering
– og herunder eventuelt vurdering – må i det mindste forudsætte, at man har
en begæring om skifte under behandling!
Der findes således ikke i retspraksis et endegyldigt svar på, om der i FSKL
§ 15 er hjemmel til at udmelde vurdering som led i behandlingen af en begæring om offentligt skifte. Holder man sig imidlertid til lovteksten, findes
FSKL § 15 i kapitlet vedrørende offentlig skiftebehandling. Endvidere forudsætter FSKL § 15 afholdelsen af den i § 12 omhandlede begyndelsesforretning, som netop er begyndelsen på det offentlige skifte. På denne baggrund forekommer det vanskeligt at argumentere for, at der i FSKL § 15
skulle være hjemmel til at udmelde vurdering, inden offentligt skifte er indledt.
Spørgsmålet er herefter om der i FSKL § 48 er hjemmel til at udmelde vurdering som led i behandlingen af en begæring om offentligt skifte. Det
fremgår af FSKL § 48, at en part kan forlange en formelig vurdering, såfremt der opstår uenighed om de indledningsvist fastsatte vurderinger.98
§ 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 skifteretten efter forudgående meddelelse til alle vedkommende udmelder hertil.

Den i § 48 omhandlede vurdering forudsættes efter ordlyden at blive aktuel,
når der i boet skal ske udlæg efter vurdering, og en lodtager i boet ikke er
tilfreds med den under registreringen foretagne vurdering.99 100 En vurdering
98

Der kan også foranstaltes vurdering i henhold til FSKL § 48 allerede i forbindelse med
begyndelsesforretningen. Når en sådan vurdering en gang er foretaget, er der ikke umiddelbart adgang til omvurdering, jf. endvidere nedenfor vedrørende FSKL § 48’s indhold.
99
Det er ved UfR 1975.639 V slået fast, at adgangen til vurdering i medfør af FSKL § 48
også finder anvendelse ved skifter efter lovens kapitel 6 – ægtefælleskifterne.
100
Omvurdering anvendes i teorien enten i betydningen omvurdering i forhold til den ved
registreringen indledningsvist foretagne (formløse) vurdering – nu med iagttagelse af de
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efter FSKL § 48 foretages således som udgangspunkt på et noget senere stadie – efter en vis bobehandling. Ud fra ordlyden burde det således være udelukket at udmelde vurderingsmand efter FSKL § 48, inden der er taget stilling til begæringen om offentligt skifte.101 FSKL § 48’s ordlyd afspejler
imidlertid dens placering i FSKL’s afdeling om dødsboskifte. Der er den
meget væsentlige forskel til ægtefælleskifterne, at disse som oftest har været
igennem en længerevarende behandling ved advokater, inden begæringen
sendes til skifteretten. Der kan således meget vel forekomme mere eller
mindre ensidigt indhentede vurderinger af eksempelvis en fast ejendom,
som har gjort det klart, at parterne fortsat strides om dette punkt. Parterne
har krav på en vurdering, der opfylder kravene til en formelig vurdering i
FSKL § 48, men spørgsmålet er altså, om skifteretten kan imødekomme dette ønske på det tidlige tidspunkt, hvor der ikke en gang er foretaget en formel registrering af aktiverne. Spørgsmålet berøres i en sag refereret i Fuldmægtigen 2002.104 Ø:
Fm 2002.104 Ø: Skifteretten oplyste på forespørgsel, hvilken vurderingsmand skifteretten i
tilfælde af skifte ville bruge til at vurdere en bestemt landejendom, hvorfra der blev drevet
murermestervirksomhed. M lod herefter den pågældende vurdere ejendommen. Ved et efterfølgende forligsmøde i skifteretten havde H ingen indvendinger mod vurderingen som sådan
– ud over at hun fandt den for lav. Efter endnu et forligsmøde begærede H, at den oprindelige mægler skulle vurdere ejendommen igen – ud fra nogle andre salgsvilkår. Skifteretten
nægtede og afsagde efter H’s anmodning kendelse om, at ejendommen ikke skulle vurderes
efter andre principper end de ved den første vurdering anvendte, som svarede til de principper, der normalt anvendes ved ægtefælleskifte. H indbragte kendelsen for landsretten, som
ophævede kendelsen, fordi boet ikke var taget under offentlig skiftebehandling og vurderingsmanden ikke var udpeget efter FSKL § 48.

Henning Broman anfører i den medfølgende kommentar, at Østre Landsret
med afgørelsen har slået fast, at skifteretten ikke har hjemmel til at træffe
(del-) afgørelser, før begæringen om skifte er taget til følge og boet taget
under offentlig skiftebehandling. Dette synspunkt er sådan set logisk. Det
må siges at strække begreberne lidt vidt, om skifteretten under behandlingen
af begæringen – som led i forligsbestræbelserne – kan træffe judicielle afgørelser om boets forhold. Problemet er opstået, fordi man ud fra afgiftsmæssige overvejelser udskød afgiftspligtens indtræden fra ”[...] når den første
forretning påbegyndes [...]” til ”[...] når begæringen om skifte tages til følge
formalia, der følger af FSKL § 48, eller med henvisning til de få tilfælde, hvor retten pga.
f.eks. inhabilitet eller alvorlige mangler tilsidesætter en vurdering efter FSKL § 48, jf. den
kommenterede Skiftelov, side 207 f. Omvurdering anvendes her i den sidste betydning, hvor
der er tale om en ny formelig vurdering.
101
Cfr. den ovenfor citerede passus fra den kommenterede Skiftelov, side 344.
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[...]”. Herved opdelte man i afgiftsmæssig henseende skiftets indledende
behandling i nogle faser, som ikke findes i henhold til FSKL.102
Spørgsmålet er imidlertid om landsrettens afgørelse skal forstås som et ”både-og” eller et ”enten-eller”. Landsretten anfører således i kendelsen:103
”Efter det for landsretten oplyste, er boet ikke taget under offentlig skiftebehandling, ligesom vurderingerne ikke er foretaget af vurderingsmænd udpeget af skifteretten efter skiftelovens § 48.
Herefter finder landsretten, at skifteretten er afskåret fra at tage stilling til kærendes indsigelser mod vurderingerne […]”

Der kunne argumenteres for, at landsrettens afgørelse skulle forstås således,
at skifteretten har mulighed for at tage stilling til en vurdering, enten hvis
boet er taget under offentligt skifte,104 eller hvis der er tale om en vurdering
foretaget af en vurderingsmand udpeget af skifteretten efter FSKL § 48. Til
støtte for denne forståelse taler, at landsrettens henvisning til, at vurderingerne ikke var foretaget af vurderingsmænd, udpeget efter FSKL § 48, ikke
var nødvendig, hvis det under alle omstændigheder var en betingelse, at boet var taget under offentligt skifte. Denne argumentation ville altså betyde,
at udmelding af vurderingsmand ikke forudsætter, at boet er taget under offentligt skifte.
Vestre Landsret har taget stilling til en lignende sag i VLK 26/8 2005, 13.
afd. nr. B 1729/05 refereret i Fuldmægtigen 27/2 2006:105
VLK 26/8 2005, B 1729/05: Parterne havde i enighed ladet den faste ejendom vurdere. M
indgav herefter begæring om offentligt skifte og klagede samtidig over vurderingen. Landsretten stadfæstede skifterettens afvisning af klagen, da boet ikke var taget under offentligt
skifte, og da vurderingsmanden ikke var udmeldt efter skiftelovens § 48.

102

Den første fase i afgiftsmæssig henseende er således begæringens behandling – tiden fra
begæringens indgivelse og til der tages beslutning om offentligt skifte. Her beregnes ingen
afgift. Den næste fase er tiden fra boet er taget under offentlig skiftebehandling til afslutningen af 1. skiftesamling. I dette tidsrum beregnes ikke fuld skifteafgift, men den lave afgift i
medfør af RAL § 29, jf. ovenfor kapitel 6.2. Den sidste fase er tiden efter afslutningen af 1.
skiftesamling, og indtil boet sluttes, hvor der skal betales fuld skifteafgift.
103
Østre Landsrets utrykte afgørelse af 28. juni 2002 i 14. afd. kære nr. B-1598-02.
104
Der kan jo både være tale om en vurdering i henhold til FSKL § 15 og § 48.
105
Dokument id: 1-2005-3778.
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Henning Broman anfører i kommentaren, at Vestre Landsret dermed er på
linie med Østre Landsret i ”[…] opgøret med hidtidig skifteretspraksis, hvor
man traf delafgørelser på de forberedende møder.” Af samme grunde som
ovenfor anført finder jeg, at heller ikke denne afgørelse nødvendigvis fører
til den konklusion, at skifteretten ikke har mulighed for at foranstalte vurdering i henhold til FSKL § 48 som led i forligsbestræbelserne under behandlingen af begæringen.
Spørgsmålet må imidlertid nu anses besvaret med Vestre Landsrets afgørelse i TFA 2006.354/2 V:
TFA 2006.354/2 V: Skifteretten fandt, at en ejendomsmægler, der i forbindelse med et ægtefælleskifte havde vurderet en ejendom, var inhabil pga. sin tilknytning til M’s arbejdsgiver.
H begærede omvurdering. M protesterede herimod. Skifteretten afsagde kendelse om ny
vurdering og udmeldte en ny vurderingsmand. Landsretten lagde til grund, at boet ikke var
taget under offentlig skiftebehandling og udtalte:
”Skifteretten kan derfor ikke mod en af parternes protest træffe afgørelse om omvurdering.”

At dette under alle omstændigheder må blive resultatet, følger efter min opfattelse allerede af FSKL’s bestemmelser og opbygning. Som tilfældet var
med hensyn til FSKL § 15, kræver det en temmelig aktiv fortolkning af
FSKL § 48 i forhold til dens indhold og placering i FSKL, hvis man skulle
komme frem til, at der i denne bestemmelse er hjemmel til at udmelde vurdering, inden boet er taget under offentligt skifte.
Der kan dog næppe være tvivl om, at skifteretten kan og vil udsætte behandlingen af begæringen, såfremt parterne er enige om at lade eksempelvis den
faste ejendom vurdere af en bestemt ejendomsmægler (eller flere), men altså
således at den pågældende ikke udmeldes af skifteretten. Udgangspunktet er
jo altså, at parterne har krav på en vurdering i henhold til FSKL § 48, og
skifteretten skulle dermed som udgangspunkt ikke under et eventuelt senere
offentligt skifte kunne nægte en begæring om vurdering i henhold til FSKL
§ 48.106 Dette udgangspunkt er dog modificeret noget i retspraksis.
I TFA 1998.259 Ø begærede den ene part under det offentlige skifte omvurdering i henhold
til FSKL § 48. Under de forudgående forligsforhandlinger havde parterne aftalt vurdering af
den faste ejendom. Skifteretten sidestillede den således foretagne vurdering med en vurdering efter FSKL § 48, idet aftalen om vurdering var indgået med henblik på fastsættelse af
ejendommens værdi i handel og vandel til brug for skiftet. Da der ikke var påvist fejl eller
106

Således også Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft i Kommenteret Skiftelov, 1986, side
207 f. og side 344.
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mangler ved vurderingen eller ved grundlaget for vurderingen, kunne omvurdering efter
107
FSKL § 48 ikke komme på tale. Landsretten stadfæstede i henhold til grundene.
I TFA 2003.459 V var der, inden fællesboet blev taget under offentligt skifte, foretaget 3
vurderinger af en fast ejendom, heraf 1 i enighed mellem parterne. Skifteretten anførte, at da
ingen af vurderingerne var foretaget af en vurderingsmand udmeldt af skifteretten i medfør
af FSKL § 48, fandtes parterne at have krav på en sådan vurdering. Landsretten stadfæstede,
men med den begrundelse, at der forelå ændrede forhold efter den i enighed indhentede vurdering – forhold, som måske kunne have haft indflydelse på den pågældende vurdering. Begrundelsen må forstås således, at den i enighed indhentede vurdering opfyldte betingelserne
til sagkyndig vurdering i FSKL § 48, men en omvurdering blev tilladt på grund af ændrede
forhold efter vurderingens foretagelse.
I TFA 2005.225/2 Ø anføres i skifterettens kendelse, at ingen af de vurderinger, der var foretaget, inden fællesboet blev taget under offentlig skiftebehandling, var foretaget af vurderingsmænd udpeget af skifteretten i henhold til FSKL § 48. Skifteretten understreger, at vurderingsmændene var udpeget af parterne i fællesskab med henblik på at udarbejde vurderinger til brug ved opgørelsen af boet. Skifteretten fandt, at vurderingerne måtte lægges til
grund ved skiftet, medmindre der påvistes fejl eller mangler, der var egnede til at så tvivl om
vurderingernes rigtighed. Landsretten stadfæstede i henhold til grundene.

Det er således fastslået i retspraksis, at en vurdering, der opfylder kravene til
en formelig vurdering i FSKL § 48, og som er indhentet i (tidligere) enighed
mellem parterne skal lægges til grund for skiftet, med mindre betingelserne
for omvurdering i henhold til FSKL § 48 er opfyldt.108
Min konklusion må herefter være, at der – selv om reglerne ikke passer godt
sammen – er mulighed for både forligsmægling uden udløsning af afgift og
registrering/vurdering til den lave afgift. Der kan efter gennemgangen af
retspraksis ikke være tvivl om, at skifteretten – efter at begæringen om offentligt skifte er taget til følge – kan109 iværksætte registrering og om nødvendigt vurdering i henhold til FSKL §§ 15-16. Skifteafgift udgør 400 kr.110
i tiden indtil afslutningen af første skiftesamling, hvorefter den fulde af107

Henset til at der var forløbet et halvt år siden vurderingens foretagelse, tillod skifteretten
derimod en genoptagelse af vurderingen, således at den oprindelse vurderingsmand kunne
komme med en udtalelse om ejendommens værdi ved skiftets afslutning eller en eventuel
anden udlægsdato. Også dette stadfæstedes af landsretten.
108
Skifteret og landsret kom frem til samme resultat i TFA 2006.90 V, hvor parterne endog
havde aftalt, at den, inden boet blev taget under offentligt skifte, aftalte vurdering skulle anses som en vurdering i henhold til FSKL § 48.
109
Og skal, jf. FSKL § 15, jf. § 12, hvorefter registrering m.v. skal foretages i forbindelse
med begyndelsesforretningen eller snarest muligt derefter.
110
Jf. RAL § 29.

192

giftspligt i henhold til RAL § 28 indtræder. Det må endvidere efter gennemgangen konkluderes, at der ikke i FSKL er hjemmel til at udmelde vurdering, før begæringen om offentligt skifte er taget til følge.
De nuværende regler er således i høj grad uklare og ikke tilstrækkelige til at
sikre en effektiv sagsbehandling vedrørende gennemførelsen af de for skiftet meget vigtige vurderinger.111 I det følgende skal ses på, hvorvidt reglerne
er tilstrækkelige, for så vidt angår vurderingens indhold.
Som ovenfor anført findes reglerne om vurdering i FSKL §§ 15 og 48.
FSKL § 15 indeholder blot en angivelse af, at registrering og om nødvendigt
vurdering skal iværksættes i forbindelse med begyndelsesforretningen eller
snarest derefter. Hjemlen til at foretage en såkaldt ”formelig” vurdering findes i FSKL § 48. Bestemmelsen indeholder intet om, efter hvilke principper
vurderingen skal foretages.112 FSKL § 48 indeholder heller intet om, i hvilke tilfælde der kan foretages omvurdering.113 Spørgsmål om omvurdering
har stor relevans i ægtefælleskiftesagerne, hvor værdiansættelsen af aktiver
(og passiver) ofte er genstand for tvist, idet værdiansættelsen har afgørende
betydning for såvel den kvantitative som den kvalitative deling. Der blev for
dødsboskifternes vedkommende rettet op på uklarhederne i FSKL’s vurderingsbestemmelser med DSL’s kapitel 26 om sagkyndig vurdering.114 Således følger det af DSL § 93, at vurderingen skal være udtryk for aktivets
handelsværdi.115 I DSL § 94 er der givet specifikke regler for, under hvilke
111

Jf. endvidere nedenfor, kapitel 11.2.c.
Det er i praksis for så vidt angår ægtefælleskifterne slået fast, at en vurdering efter FSKL
§ 48 skal angive værdien i handel og vandel, jf. Skifteloven med kommentarer af Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft, 1986, side 209.
113
Det er antaget i teori og praksis, at omvurdering i henhold til FSKL § 48 kan ske, hvis
der påvises fejl eller mangler ved vurderingen eller grundlaget, jf. Skifteloven med kommentarer af Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft, 1986, side 207 f., TFA 1998.259 Ø, TFA
2005.225/2 Ø (begge refereret ovenfor) og TFA 2006.90 V.
114
Revision af reglerne var på dødsboskifternes område endvidere nødvendig af hensyn til
reglernes samspil (eller mangel på samme) med vurderingsreglerne vedrørende skat og afgift. Som nærmere behandlet ovenfor i kapitel 5.3.a er der ikke vedrørende ægtefælleskifterne lignende offentlige kontrolbehov.
115
Bestemmelserne om vurdering indeholder ikke en udtrykkelig definition af, hvad der
skal forstås ved ”sagkyndig vurdering.” Skiftelovsudvalget henviser i Bet. nr. 1270/1994 om
skifte af dødsboer, side 303 f. til den praksis, der gælder i forbindelse med syn og skøn i civile sager. Udvalget lægger således til grund, at der er tale om en sagkyndig vurdering, når
vurderingen er foretaget af en person, der i kraft af sin uddannelse, beskæftigelse eller på
anden lignende måde har erhvervet sig de kvalifikationer, der er nødvendige for at foretage
værdiansættelsen. Betingelserne for, at der foreligger en sagkyndig vurdering, vil derfor som
112
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betingelser omvurdering kan finde sted.116 Ifølge bestemmelsen kan omvurdering finde sted, hvis der er begået fejl ved vurderingens udførelse, som
kan have påvirket vurderingsresultatet, hvis vurderingen ikke i øvrigt er foregået på betryggende måde, eller hvis det pågældende aktivs eller passivs
værdi må antages at afvige væsentligt fra vurderingsresultatet.
Hensynet til skiftesagens effektive gennemførelse tilsiger, at der findes klare
og gennemskuelige117 regler om vurdering. Således som vurderingsreglerne
praktiseres, er de formentlig isoleret set egnede til at opfylde hensynet til
sagens oplysning og en korrekt og fyldestgørende opgørelse af aktiver og
passiver. Imidlertid fordrer hensynet til forudsigelighed, som også er af betydning for den effektive gennemførelse af skiftet, en større grad af klarhed
og præcision – også vedrørende konsekvenserne af at nægte at medvirke til
vurdering.118 119

7.4. Foreløbige retsmidler
Undertiden er den ene part så uvillig til at dele med sin tidligere ægtefælle,
at det bliver nødvendigt at forsøge at sikre den anden ægtefælles
boslodskrav. Dette sker i praksis først og fremmest ved at fratage den pågældende ægtefælle rådigheden over aktiverne – helt eller delvis, men også
udgangspunkt være opfyldt, hvor vurderingen er foretaget af en person, der er foreslået af
den relevante brancheorganisation el.lign. Hvorvidt en vurdering er sagkyndig, er i sidste instans et spørgsmål, der henhører under domstolene.
116
Altså omvurdering i forhold til en allerede foretaget sagkyndig vurdering. Hvorvidt en
vurdering foretaget uden skifterettens medvirken i henhold til DSL § 93 er sagkyndig, afgøres af skifteretten ud fra de i forudgående note beskrevne betragtninger.
117
Jf. endvidere det anførte vedrørende forudsigelighed ovenfor, kapitel 5.2.d.
118
Eller blot at undlade at medvirke. Reglen i FSKL § 66, 2. pkt. om rådighedsfratagelse
indeholder udelukkende hjemmel til at fratage en ægtefælle rådigheden, hvis der er grund til
at befrygte, at vedkommende vil forrykke sin bodels stilling. Der foretages tvangsmæssig
registrering af aktiver ud fra almindelige civilprocessuelle regler, men der bør altså tilvejebringes en utvivlsom hjemmel hertil også i ægtefælleskiftesager. Jf. mere herom nedenfor,
kapitel 11.2.c.
119
Det anføres i Familieret, Ingrid Lund-Andersen, Noe Munck og Irene Nørgaard, 5. udgave, 2003, side 521, note 41, at skifteretten, hvor en ægtefælle nægter at medvirke til selve
registreringen – f.eks. ved at nægte at give en vurderingsmand adgang til boligen med henblik på registrering og vurdering af indbo – selv må kunne rekvirere politiets bistand til gennemtvingelse af registrerings- og vurderingsforretningen.
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andre midler kan bringes i anvendelse. Nedenfor behandles rådighedsfratagelse (kapitel 7.4.a), arrest (kapitel 7.4.b) og acontoudbetaling af boslod
(kapitel 7.4.c).

7.4.a. Rådighedsfratagelse
Som anført ovenfor i kapitel 3.3.a er der i FSKL § 66, 2. pkt. hjemmel til at
fratage en ægtefælle rådigheden over bodelen, hvis der er særlig grund til at
befrygte, at vedkommende vil forrykke sin bodels stilling. Rådighedsfratagelse kan ske helt eller delvist.
§ 66: Under skiftet beholder hver af ægtefællerne rådigheden over sin bodel. Er der særlig
grund til at befrygte, at en ægtefælle vil forrykke 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 regler.

Reglerne om parternes rådighed over bodelene er som tidligere anført egentlig af materiel karakter. Reglerne om rådighedsfratagelse har imidlertid betydning for skiftets effektive gennemførelse, og det er således disse funktioner, der skal behandles her. For det første anvendes rådighedsfratagelse til at
opnå sikkerhed for opfyldelse af boslodskrav. For det andet er rådighedsfratagelse i nyere retspraksis anvendt i forbindelse med realisation eller udtagelse af aktiver.
Det følger direkte af bestemmelsens ordlyd, at den finder anvendelse, hvis
der må antages at være risiko for, at en ægtefælle forrykker sin bodels stilling. Bestemmelsen anvendes i overensstemmelse med intentionerne med en
vis forsigtighed i praksis.120 Retspraksis er ikke omfattende, og anvendelsen
og fortolkningen af bestemmelsen ses ikke ændret nævneværdigt over tid.121
120

Således Skifteloven med kommentarer af Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft, 1986,
side 365. I TFA 2001.281 Ø fratoges parterne rådigheden over provenuet ved salg af deres
faste ejendom. I TFA 2000.319 Ø undlod M at komme med oplysninger om sine aktiver og
udtalte i skifteretten, at man jo altid kunne gøre sig insolvent. Skifteretten fandt særlig grund
til at befrygte, at han ville forrykke sin bodels stilling, hvis ikke der skete rådighedsfratagelse af en mængde aktiver, der kunne sikre hustruens eventuelle boslodskrav.
121
Jf. således UfR 1966.639 Ø, UfR 1971.862/2 Ø, TFA 2000.205 Ø, TFA 2000.319 Ø,
TFA 2001.281 Ø og utrykt ØLK af 4. februar 2000, 10. afd. nr. B 0312/000 refereret i
Fuldmægtigen med dokument id: 1-2004-1084, der alle bringer rådighedsfratagelse i anvendelse, og UfR 1967.597 Ø, TFA 2003.218 V og utrykt ØLK af 4. januar 2000, nr. B-3620-
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Rådighedsfratagelsens funktion som sikkerhed for en ægtefælles
boslodskrav er blevet udhulet ved en nyere dom, UfR 2005.1646 V.
UfR 2005.1646 V: Et fællesbo var taget under offentligt skifte efter H’s begæring. H havde
fri proces og var derfor fritaget for at stille sikkerhed for skifteomkostningerne. M havde
ophold uden for Danmark og havde ikke medvirket til sagens oplysning, for så vidt angik
forbruget af betydelige midler, hvorfor skifteretten havde frataget ham rådigheden over et
provenu ved salg af en fast ejendom, som udgjorde 104.438,28 kr. Ved boets afslutning
havde H et boslodskrav mod M på 457.291,65 kr. M påstod, at det rådighedsfratagne beløb
skulle anvendes til dækning af hans andel af skifteomkostninger, de ham pålagte sagsomkostninger samt hans advokatomkostninger, hvorefter de resterende 7.495,78 kr. skulle anvendes til delvis dækning af H’s andel af skifteomkostningerne. H påstod, at hele det rådighedsfratagne beløb i medfør af FSKL § 66, 2. pkt. skulle anvendes til dækning af hendes
boslodskrav, som hun ellers havde meget ringe udsigt til at få dækning for. Skifteretten anfører, at det hverken fremgår af skifteloven eller den skifteretlige litteratur, hvordan beløbet
skal fordeles mellem ægtefællens boslodskrav og skifterettens krav på betaling af skifteomkostninger og pålagte sagsomkostninger. Det anføres herefter, at skifteomkostningerne ved
skifte af dødsbo og konkursbo afholdes af boets midler, inden den resterende bobeholdning
fordeles mellem arvinger og kreditorer. Den (i denne forbindelse) afgørende forskel mellem
behandlingen af disse typer boer og behandlingen af et fællesboskifte er, at parterne i ægtefælleskiftesituationen beholder rådigheden over deres bodele, hvorved der altså ikke er tale
om skifte af et samlet bo i skifterettens varetægt, men skifte af 2 bodele. Denne forskel er
endvidere baggrunden for, at det i RAL § 36, stk. 1 bestemmes, at skifteafgiften i boer, der
behandles til ende af skifteretten, udredes af boets midler, for så vidt skifteretten har disse i
sin varetægt. Ifølge stk. 2 hæfter hver ægtefælle i et ægtefælleskifte kun for afgiften af den
del af boet, hvorover han har rådighed under skiftet. Skifteretten fastslår herefter, efter en
analogi af RAL § 36, stk. 1 og i overensstemmelse med fremgangsmåden ved dødsboskifte
og konkurs, at det rådighedsfratagne beløb i første række anvendes til dækning af skifteomkostninger. Skifteretten finder støtte for dette resultat i Kommenteret Retsafgiftslov med
kommentarer af Jens Anker Andersen, 3. udgave ved Ulla Otken og Lisa Rising, 2003, side
183 f., hvor det vedrørende § 36, stk. 2 er anført: ”Selv om hustruen f.eks. ikke over for det
offentlige hæfter for skifteafgiften af mandens bodel, bliver hun dog i det indbyrdes forhold
berørt af den manden påhvilende skifteafgift, idet den som en boudgift reducerer hans bodel.” Derimod finder skifteretten ikke, at M’s advokatudgifter og de ham pålagte sagsomkostninger til statskassen har karakter af boudgifter, men som krav, M skal betale på lige fod
med boslodskravet. Da rådighedsfratagelsen netop er sket til sikkerhed for boslodskravet,
bør det rådighedsfratagne beløb anvendes til dækning heraf forud for de øvrige krav, idet salærkravet og statskassens krav på sagsomkostninger i modsat fald ville have en fortrinsstilling, som de ikke ellers ville have, på bekostning af ægtefællen. Skifteretten anvender således det rådighedsfratagne beløb til dækning af de M og H påhvilende skifteomkostninger,
hvorefter det resterende beløb udbetales H til delvis dækning af hendes boslodskrav. H’s advokat indbragte spørgsmålet for landsretten, idet han gjorde gældende, at rådighedsfratagel99, refereret i Fuldmægtigen med dokument id: 1-2004-979, som nægter at foretage rådighedsfratagelse.
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se i henhold til FSKL § 66, 2. pkt. sker med henblik på at sikre en ægtefælles boslodskrav,
hvorfor det er i modstrid med formålet med FSKL § 66, 2. pkt. at anvende det rådighedsfratagne beløb til dækning af skifteomkostninger. Det gjordes endvidere gældende, at H ved
den anvendte fremgangsmåde faktisk bliver stillet, som om hun havde stillet sikkerhed for
skifteomkostningerne, på trods af at hun i medfør af fri proces-bevillingen er fritaget for at
stille sikkerhed. Landsretten stadfæstede afgørelsen i henhold til grundene, idet det for
landsretten anførte ikke kunne føre til andet resultat.

Det er således ved denne dom fastslået, at skifteomkostningerne, der har status som boudgift, skal betales før alt andet – om nødvendigt af et beløb, der
er undergivet skifterettens rådighed i medfør af FSKL § 66, 2. pkt. Dommen
har primært betydning i fri proces-sager, hvor fri proces parten, som i den
refererede sag, er fritaget for at stille sikkerhed for skifteomkostningerne,
men kan principielt også tænkes at få betydning i sager, hvor den af skifteretten betingede sikkerhedsstillelse ikke er tilstrækkelig til at dække omkostningerne. Det er korrekt, som anført af skifteretten, at problemstillingen
er uomtalt i teori og praksis. Ud fra ordlyden af FSKL § 66, 2. pkt. må formålet med bestemmelsen imidlertid være at skabe en sikkerhed for den anden ægtefælles boslodskrav – ikke for statskassens dækning for skifteomkostningerne. Den af skifteretten anlagte fortolkning kan heller ikke siges at
finde støtte i det anførte citat fra den kommenterede Retsafgiftslov til § 36,
stk. 2. Det er korrekt, at (i dette tilfælde) hustruen berøres af de manden påhvilende skifteomkostninger, idet de fradrages som boudgift, inden beregningen af boslod. Men dette er jo allerede sket i den foreliggende sag – hustruens boslodskrav er netop reduceret som følge af de manden påhvilende
skifteomkostninger – det forekommer derfor ikke rimeligt, at hun derefter
også ”betaler” mandens andel af skifteomkostningerne af det beløb, der er
afsat til (delvis) dækning af hendes boslodskrav. Analogien må højst kunne
strækkes til, at hustruens andel af skifteomkostningerne122 betales forlods af
det beløb, der er rådighedsfrataget til sikkerhed for hendes boslodskrav, og
efter boets afslutning konstaterbart skal tilfalde hende som (delvis) dækning
for boslodskrav. Viser det sig, at hustruen ikke har noget boslodskrav – eller
et mindre boslodskrav end det rådighedsfratagne beløb – således at det rådighedsfratagne beløb helt eller delvis tilfalder manden, må de ham påhvilende skifteomkostninger forlods kunne betales heraf. Boudgiftens fortrinsstilling administreres dermed også i overensstemmelse med det udgangspunkt, at ægtefælleskiftet har karakter af skifte af 2 bodele og ikke et samlet
bo. Konsekvensen af den i UfR 2005.1646 V anlagte fortolkning bliver der-

122

Og i virkeligheden kun skifteafgiften, jf. RAL § 36, stk. 1.
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imod, at hustruen i strid med RAL § 36, stk. 2 reelt også kommer til at hæfte
for mandens andel af skifteomkostningerne.123
Det må vedrørende rådighedsfratagelsens anvendelse som sikkerhed for en
ægtefælles boslodskrav konkluderes, at bestemmelsens forståelse og anvendelse har været temmelig konsekvent, om end ikke hyppig, hvilket er en
konsekvens af bestemmelsens indgribende karakter. Selve bestemmelsen forekommer således under skyldig hensyntagen til det modstående hensyn til
den pågældende part at varetage hensynet til sagens effektive gennemførelse. Bestemmelsen er imidlertid temmelig kortfattet, hvorfor hensynet til forudsigelighed også her fordrer en mere udførlig anvisning til retten og parterne.124
Som ovenfor nævnt er rådighedsfratagelse endvidere i nyere retspraksis anvendt i forbindelse med realisation eller udtagelse af aktiver. Spørgsmålet
om realisation eller udtagelse af aktiver opstår – lidt forenklet – efter vurderingen, når den kvantitative opgørelse er foretaget, og aktiverne kan fordeles
mellem parterne. Hvis begge parter ønsker at udtage et bestemt aktiv afgøres det efter de kvalitative udtagelsesregler i FSKL § 70 a, stk. 2, hvem der
skal have det pågældende aktiv udlagt.125 Har den ene således fået aktivet
udlagt, kan besiddelseskravet om nødvendigt gennemtvinges ved fogedrettens hjælp.126 Ønsker kun den ene ægtefælle et aktiv udlagt, følger det af
FSKL § 70 a, stk. 1, at aktivet kan kræves udlagt efter vurdering. Kan eller
vil ingen af ægtefællerne udtage et aktiv, skal det sælges, jf. FSKL § 70 a,
stk. 3, jf. §§ 27 og 28.127 Fremgangsmåden – og rådighedsfratagelsens funk123

En anden mulighed for løsning af problemet kunne være, om skifteretten havde mulighed for at rådighedsberøve ikke alene til sikkerhed for hustruens boslodskrav, men også for
mandens andel af skifteomkostningerne. Dette ville have betydning ikke alene i fri processagerne, men i alle sager, idet skifteretten jo – med tvivlsom hjemmel – forlanger hele sikkerhedsstillelsen af den begærende ægtefælle, jf. diskussionen i kapitel 6.3. Der kan dog ikke antages at være hjemmel hertil i de nuværende bestemmelser. Problemstillingens relevans
er nært forbundet med skifteomkostningernes og dermed sikkerhedsstillelsens størrelse, jf.
kapitel 10.4.d, samt 11.2.c.
124
Jf. endvidere nedenfor, kapitel 7.4.b, samt kapitel 11.2.c.
125
Reglerne er kort beskrevet i kapitel 3.2.c.
126
Jf. f.eks. om fast ejendom TFA 1999.127/2 Ø. I TFA 1998.400 V var ejendommen ejet
af begge ægtefæller. Ingen af de kvalitative udtagelsesregler kunne finde anvendelse, og
ejendommen blev derfor – i overensstemmelse med begge parters subsidiære påstand – solgt
ved skifterettens foranstaltning, jf. FSKL § 27. Samme resultat nåedes i TFA 2006.436/2 Ø.
127
Er aktivet usælgeligt, anvises ingen løsning. En mulighed er at pålægge den, til hvis bodel aktivet hører, en udtagelsespligt. Spørgsmålet har materiel karakter og skal derfor ikke
berøres nærmere.
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tion i forbindelse hermed – illustreres af en række afgørelser i samme skiftesag.
TFA 2001.8 V: Fællesboets faste ejendom, som M fortsat beboede, var ved en af skifteretten
udmeldt vurderingsmand vurderet til 1.425.000 kr. H ønskede ikke at udtage ejendommen til
vurderingen. M havde tidligere udtrykt ønske om at udtage ejendommen til 1.200.000 kr.,
men ville ikke oplyse, hvorvidt han ønskede at udtage ejendommen til vurderingsprisen. Da
ejendommen således ikke kunne udlægges til vurderingsprisen, og da der var givet M tilstrækkelig betænkningstid, bestemte skifteretten, at ejendommen skulle overgives i kommission til en ejendomsmægler med henblik på salg i fri handel. Afgørelsen stadfæstedes i henhold til grundene.

Afgørelsen fulgtes op i TFA 2001.182 V.
TFA 2001.182 V: Skifteretten konstaterede, at M ikke havde fremsendt nøgler mv. til skifteretten. M oplyste nu i skifteretten, at han ikke ønskede at udtage ejendommen til vurderin128
gen,
samt at han på ingen måde ville medvirke til salg af ejendommen, herunder give
mægler eller andre adgang til ejendommen. Da M på denne måde blokerede salgsbestræbelserne, samt da han ikke ønskede at udtage ejendommen, tog skifteretten H’s begæring om
rådighedsfratagelse til følge. Også denne afgørelse stadfæstedes i henhold til grundene.

Sagen var dog ikke slut dermed:
TFA 2001.237/3 V: Skifterettens medhjælper indgav begæring til fogedretten om M’s udsættelse af ejendommen. Da M jo var frataget rådigheden over ejendommen – og det af ham i
øvrigt anførte ikke kunne føre til andet resultat – fandt fogedretten, at betingelserne for en
effektiv udsættelse var opfyldt. Også denne afgørelse stadfæstedes i henhold til grundene.

Her anvendes rådighedsfratagelsen altså som led i et forløb med henblik på
skiftets effektive gennemførelse. Den anvendte fremgangsmåde er både
hensigtsmæssig og (rimelig) effektiv,129 men hvorvidt fremgangsmåden har
hjemmel i FSKL § 66, 2. pkt., ses ikke besvaret ved skifterettens begrundelse for afgørelsen. Skifteretten forklarer ikke, hvorledes det forhold, at M ikke ønsker at udtage ejendommen og også modarbejder salget, udgør en særlig grund til at befrygte, at han vil forrykke sin bodels stilling. En bedre begrundelse findes i UfR 2002.2552/1 Ø:

128

M’s begrundelse herfor fremgår ikke af referatet. Af den senere sag TFA 2001.237/3
fremgår dog, at M mente, at vurderingen pga. fejl og mangler ved ejendommen var for høj.
129
Idet også retssikkerhedshensyn må veje tungt i forbindelse med anvendelse af denne type
tvangsmidler.
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UfR 2002.2552/1 Ø: Ingen af ægtefællerne ønskede at udtage ejendommen, som derfor skulle sælges. M nægtede at underskrive købsaftalen, hvorefter skifteretten fratog M rådigheden
under henvisning til, at der var særlig grund til at befrygte, at boet ville lide tab, hvis ejendommen ikke solgtes nu. Landsretten stadfæstede i henhold til grundene.

Afgørelsens begrundelse må ses som udtryk for, at det at forringe sin bodel
er at forrykke sin bodels stilling.130
Rådighedsfratagelsen har således i nyere retspraksis været anvendt som led i
tvangsgennemførelse af salg af aktiver – typisk en fast ejendom.131 Denne
anvendelse tilgodeser på nødvendig og tilstrækkelig vis hensynet til skiftets
gennemførelse.132

7.4.b. Arrest
Der findes ganske få eksempler i domspraksis på, at retsplejelovens bestemmelser om arrest er blevet påberåbt i forbindelse med ægtefælleskifte.
I TFA 2002.377 Ø havde H anmodet om arrest i M’s faste ejendom til sikring af sit
boslodskrav. M boede sammen med en thailandsk kvinde og havde sat huset til salg, hvorfor
H mente, at der var risiko for, at M var på vej ud af landet. Endvidere havde M på et halvt år
forbrugt 160.000 kr. Fogedretten fandt efter M’s forklaring ikke, at der var holdepunkter for,
at M ville forlade landet, ligesom forbruget af beløbet på 160.000 kr. ikke var tilstrækkeligt
til at fastslå, at H’s udsigter til at få dækning for sit boslodskrav var væsentligt forringet. Betingelserne for foretagelse af arrest i retsplejelovens § 627 var derfor ikke opfyldt. Landsretten stadfæstede i henhold til grundene.
I TFA 2005.306/2 var det under en tidligere sag om skævdeling af fællesboet lagt til grund,
at M’s bodel var ca. 760.000 kr. og H’s ca. 80.000 kr. Der skulle ikke ske skævdeling. Efter
at M havde forøget gælden i sin faste ejendom med ca. 720.000 kr., hvoraf han ikke kunne
redegøre for anvendelse af ca. 325.000 kr., og efter at M flere gange over for H og hendes
130

I tilfælde som det foreliggende, hvor ejendommen ejes med halvdelen af hver af ægtefællerne, er der det yderligere perspektiv, at også H’s bodel er i fare for at forringes, idet hun
ikke kan afhænde sin andel uden M’s medvirken.
131
Fremgangsmåden benyttes også i TFA 1999.327 Ø og i Odense skifterets kendelse af 27.
august 2002 i sag nr. 40400-7/02, refereret i Fuldmægtigen med dokument id: 1-2004-554.
132
Som ovenfor nævnt fremgår det ikke ganske utvetydigt af FSKL § 66, 2. pkt., at der er
hjemmel til at bringe bestemmelsen om rådighedsfratagelse i anvendelse på denne måde. Et
nyt processuelt system må derfor indeholde en udtrykkelig hjemmel til rådighedsfratagelse i
forbindelse med realisation af aktiver, jf. nærmere herom nedenfor, kapitel 11.2.c.
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advokat havde tilkendegivet, at H ikke ville få en krone, begærede H arrest foretaget. Det
fandtes under henvisning til den tidligere dom om bosloddernes størrelse pr. skæringsdagen
sandsynliggjort, at H havde et boslodskrav mod M. Efter M’s udtalelser samt det forhold, at
han havde fordoblet gælden i den faste ejendom og ikke kunne redegøre for forbruget af
325.000 kr. af provenuet, ansås betingelserne for foretagelse af arrest til stede, idet H’s mulighed for fyldestgørelse ellers måtte anses for væsentligt forringede. Der blev ikke stillet
krav om sikkerhedsstillelse, jf. RPL § 629. Landsretten stadfæstede i henhold til grundene.

Det forekommer, at man i begge tilfælde ville have opnået samme resultat,
hvis der i stedet for en anmodning til fogedretten om foretagelse af arrest,
var blevet indgivet begæring til skifteretten om rådighedsfratagelse. Dette er
formentlig også forklaringen på den meget begrænsede praksis – anvendelsesområdet er stort set identisk med anvendelsesområdet for den sikkerhedsskabende rådighedsfratagelse.133 Der er tidligere134 på forskellige delområder argumenteret for, at alle delingsproblemer i forbindelse med separation eller skilsmisse skal behandles ved skifteretten,135 idet skifteretten har
– eller bør have – den nødvendige ekspertise og erfaring til at behandle og
løse skiftesagerne. Således bør spørgsmål om ”sikkerhedsskabende” foranstaltninger i ægtefælleskiftesagerne også være skifterettens enekompetence,
således at reglerne om arrest ikke finder anvendelse i forholdet mellem ægtefællerne i et ægtefælleskifte.136

7.4.c. Acontoudbetaling af boslodskrav
Acontoudbetaling af boslodskrav er et alternativ til rådighedsfratagelsen
med henblik på at opnå sikkerhed for en ægtefælles boslodskrav. Acontoudbetaling anvendes imidlertid kun under ganske særlige omstændigheder og
forudsætter for det første, at der må forventes ved boets afslutning at være et
133

Der er naturligvis forskelle, navnlig de forskellige varianter af sikkerhedsstillelse, der
kan blive tale om i forbindelse med arrest. Spørgsmålet om sikkerhed indgår dog også i den
skiftemæssige sammenhæng, jf. således UfR 1999.127/2 Ø, refereret nedenfor, ligesom det
må antages, at rådighedsfratagelse ikke vil ske, hvis den pågældende ægtefælle tilbyder betryggende sikkerhed, hvilket jo blot er en udmøntning af princippet om, at rådighedsfratagelse ikke bringes i anvendelse, såfremt mindre indgribende midler må antages at være tilstrækkelige.
134
Jf. ovenfor kapitel 6.6.c og 7.2.c.
135
Som allerede anbefalet af Ægteskabsudvalget af 1969 i betænkning 3, nr. 716/74.
136
Det vil formentlig være en fordel i forbindelse med en reform at ændre formuleringen af
betingelserne for rådighedsfratagelse i retning af arrestbestemmelsens formulering, som er
mere præcis, og som er belyst ved en mere righoldig domspraksis.
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boslodskrav for den, som ønsker acontoudbetaling. For det andet er det en
forudsætning, at der er likvide midler i boet at foretage udbetalingen af.137
Spørgsmålet om acontoudbetaling burde måske oftere bringes op, hvor den
ene ægtefælle inden skiftets afslutning får udlagt et aktiv, eksempelvis en
fast ejendom, særligt hvor dette sker som følge af den krydsende udtagelsesret. Det må forekomme stødende for en ægtefælle at blive tvunget til at
overdrage en del af sin bodel uden at have sikkerhed for et eventuelt
boslodskrav.
Denne problemstilling var til stede i UfR 1999.127/2 Ø.
UfR 1999.127/2 Ø: H var tillagt udtagelsesret til den tidligere fælles ejendom. Spørgsmålet
opstod i fogedretten i forbindelse med H’s begæring om udsættelse af M. Fogedretten lagde
vægt på, at H havde tilbudt at stille sikkerhed for M’s tilgodehavende i fællesboet senest
samtidig med udsættelsen og at afholde alle omkostninger ved ejendommens drift, hvorved
138
M’s krav på boslod ansås for sikret. Landsretten stadfæstede i henhold til grundene.

De strenge betingelser for acontoudbetaling må anses at opfylde hensynet til
den materielle retssikkerhed. Behovet for acontoudbetaling opstår navnlig,
når behandlingen af fællesboet (af den ene eller anden grund) trækker ud, og
den ene ægtefælle har et boslodskrav, som det dermed tager tid at få gennemført. De meget lange sagsbehandlingstider i nogle boer er således en
medvirkende faktor ved behovets opståen. Opfyldelsen af hensynet til sagsbehandling inden for en rimelig tid og til skiftesagens effektive gennemførelse vil således også – alt andet lige – reducere behovet for sikkerhed for
opfyldelse af boslodskrav.139

137

Jf. TFA 2004.138 Ø. Det forekommer i domspraksis, at et af tvistepunkterne under det
offentlige skifte er, hvorvidt et (eller flere) tidligere udbetalt(e) beløb er at betragte som en
acontoudbetaling af boslod, jf. f.eks. TFA 1998.87 V og TFA 2001.305 Ø.
138
Jf. endvidere UfR 1967.597 Ø, hvor rådighedsfratagelse blev nægtet, på trods af at ægtefællen havde foretaget dispositioner, der kunne give anledning til at befrygte, at han ville
forrykke sin bodels stilling, idet der (i hvert tilfælde i skifteretten) lagdes vægt på, at der
måtte antages at være fuld sikkerhed for H’s boslodskrav i den ubehæftede del af den faste
ejendom.
139
Jf. endvidere nedenfor, kapitel 11.2.c.
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7.5. Tvangsfuldbyrdelse
Det blev indledningsvis i kapitel 2140 slået fast, at det er domstolenes opgave
at behandle og afgøre tvister af retlig karakter samt at forestå en eventuel efterfølgende tvangsfuldbyrdelse.141 Staten er endvidere ved EMRK folkeretligt forpligtet til sørge for tvangsfuldbyrdelsesmulighed for retskraftige afgørelser, idet Menneskerettighedsdomstolen har fastslået,142 at art. 6 også
omfatter en ret til at få fuldbyrdet en endelig dom.143 I det følgende skal således spørgsmålet om eksigibilitet i vid forstand behandles, idet spørgsmålet
behandles i forhold til de forskellige måder, et ægtefælleskifte kan afsluttes
på, samt det for tvangsfuldbyrdelsens effektivitet vigtige spørgsmål om krav
på forrentning.

7.5.a. Eksigibilitet
Der er naturligvis ikke tvivl om, at en retsafgørelse, der endeligt afgør et
bodelingsspørgsmål, er eksigibel. Det er jo imidlertid de færreste sager, der i
dag ender med en sådan autoritativ afgørelse. De fleste sager afsluttes med
en bodelingsoverenskomst med eller uden skifterettens mellemkomst.
Hvorvidt sådanne aftaler er eksigible, afgøres efter retsplejelovens almindelige regler om aftalers eksigibilitet, altså RPL § 478. Er der ikke tale om
retsforlig, kan tvangsfuldbyrdelse vise sig vanskelig, jf. f.eks. TFA
2004.121 Ø.
TFA 2004.121 Ø: M anmodede fogedretten om bistand til inddrivelse af en fordring mod sin
tidligere hustru i henhold til en frivillig bodelingsoverenskomst. H gjorde gældende, at forliget var underskrevet under tvang og trusler, bl.a. i forbindelse med samvær med fællesbarnet. H havde betalt ét afdrag i henhold til forliget og havde ikke før sagens fremsendelse til
144
fogedretten gjort indsigelse mod forliget. Forliget var på M’s foranledning udfærdiget af
advokat og var underskrevet af H i forbindelse med hendes afhentning af fællesbarnet til
samvær. Fogedretten fandt efter parternes forklaring om deres indbyrdes forhold og de omstændigheder, hvorunder forliget var tilvejebragt, at det var betænkeligt at fremme fogedfor-

140

Jf. kapitel 2.2.
Således også Retsplejerådet i Betænkning nr. 1401/2001, Reform af den civile retspleje
I, Instansordningen, byrettens sammensætning og almindelige regler om sagsbehandlingen i
første instans, side 83.
142
Jf. sag nr. 18357/91, Hornsby vs. Grækenland, præmis 40.
143
Jf. ovenfor kapitel 2.3.f.
144
H’s advokat gjorde i sin første skrivelse til M’s advokat heller ikke sådan indsigelse.
141
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retningen efter den bevisførelse, der kunne finde sted for fogedretten, jf. RPL § 501. Østre
Landsret stadfæstede af de af fogedretten anførte grunde.

Det er uden videre klart, at en domsafgørelse (eller et retsforlig) giver de
bedste muligheder for en effektiv tvangsfuldbyrdelse af bodelingens resultat. Det vil således også på dette punkt indebære en fordel i forhold til skiftets effektive gennemførelse, at flere ægtefælleskiftesager afvikles med skifterettens mellemkomst.

7.5.b. Forrentning
Rentelovens bestemmelser om morarente gælder i henhold til § 1, stk. 1 for
rente af pengekrav på formuerettens område, og altså som udgangspunkt ikke uden særlig hjemmel for familieretlige krav – ej heller for arveretlige
krav, hvilket var baggrunden for, at man i DSL § 88 indsatte en bestemmelse om forrentning. Bestemmelsen indeholder i stk. 1 hjemmel til forrentning
af sumlegatarers krav samt i stk. 2 en hjemmel for skifteretten til – under
særlige omstændigheder – at tilkende morarente til en arving eller ægtefælle, der ikke rettidigt har modtaget arv eller boslod. Skiftelovsudvalget foreslog,145 at reglen ved en henvisning i FSKL § 70 c blev gjort tilsvarende anvendelig ved separations- og skilsmisseskifter. En sådan henvisning blev
ikke taget med, da lovforslaget blev fremsat i Folketinget.146 Det følger
imidlertid af Rentelovens § 8, at såfremt et pengekrav uden for formuerettens område ikke betales i rette tid, skal der betales rente efter Renteloven
fra den dag, da fordringshaveren begyndte retsforfølgning til betaling af
gælden. Retten kan, hvor særlige forhold begrunder det, i medfør af Rentelovens § 3, stk. 5 bestemme, at der skal svares rente fra et tidligere eller senere tidspunkt.147 Rentelovens § 8 burde således betyde, at boslodskrav
kunne kræves forrentet fra påbegyndelse af retsforfølgning, altså fra begæringens indgivelse til skifteretten.148 Retspraksis er imidlertid ikke i over145

Jf. Bet. 1270/1994 om skifte af dødsboer, side 292, bemærkningerne til lovudkastets §
83, svarende til lovens § 88.
146
Formentlig for at holde sig til ændringer med direkte relation til DSL – der gives ingen
forklaring herpå i forarbejderne.
147
Eller med en højere eller lavere rentesats end lovens sædvanlige rentesats, jf. § 5, stk. 1
og 3.
148
I Advokatrådets Ideoplæg – Forslag til en lov om opløsning af formuefællesskab, indsendt til Justitsministeriet den 15. oktober 1998, pkt. 9.1, side 11, anføres, at påbegyndelse af
retsforfølgning bør fortolkes som skifterettens imødekommelse af skiftebegæringen. I TFA
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ensstemmelse hermed, f.eks. anfører skifteretten i UfR 1995.109 Ø, at
”[i]følge praksis forrentes boslodskrav ikke.”
UfR 1995.109 Ø: Skæringsdagen var den 7. september 1988. Boet var taget under offentlig
skiftebehandling den 30. november 1990. Parterne blev på en skiftesamling den 8. februar
1991 enige om aktivernes fordeling. Skifteretten stadfæstede boopgørelsen den 14. oktober
1992. Skifteretten frifandt M for H’s påstand om forrentning af boslodskravet med ovennævnte begrundelse. Landsretten lagde vægt på, at der var tale om et ikke ubetydeligt
boslodskrav, som i det væsentlige havde kunnet gøres op den 8. februar 1991, samt at M
havde haft enerådighed over stort set samtlige boets betydelige aktiver siden skæringsdagen,
hvorfor der forelå sådanne omstændigheder, at M burde pålægges at forrente boslodskravet
med procesrente fra den 8. februar 1991 til den 14. oktober 1992 (hvor betaling var sket).

Lignende betragtninger gjorde sig gældende i UfR 1996.28 Ø.
UfR 1996.28 Ø: Sagen vedrørte kun spørgsmålet om begyndelsestidspunkt for forrentning.
Parterne blev separeret den 8. december 1989. De blev på et møde i skifteretten den 6. marts
1990 enige om at anvende 31. december 1989 som skæringsdato i boet. Boet blev den 19.
juli 1990 efter H’s begæring taget under offentligt skifte. Der blev den 16. oktober 1992 afsagt deldom, hvorved M blev tilpligtet at anerkende, at en ham tilhørende invaliditetserstatning skulle indgå i boet. Dommen blev den 1. juli 1993 stadfæstet af Østre Landsret. Boet
blev sluttet med boopgørelse dateret 16. juni 1994. Skifteretten bestemte, at H’s boslodskrav
skulle forrentes fra skæringsdagen, den 31. december 1989. Landsretten lagde til grund, at
det i hvert fald med landsrettens dom om invaliditetserstatningen, den 1. juli 1993 havde ligget klart, hvorledes boets aktiver skulle fordeles. Henset hertil, samt til at M havde haft enerådigheden over stort set samtlige boets betydelige aktiver, samt til boslodskravets ikke ubetydelige størrelse, fandt landsretten, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at M
burde forrente boslodskravet fra den 1. juli 1993.

I TFA 1999.249 Ø gjorde de samme betragtninger sig gældende.
TFA 1999.249 Ø: Parterne blev skilt den 5. maj 1994. Den 17. november 1994 blev boet efter H’s anmodning taget under offentligt skifte. Boet blev opgjort ved skifterettens dom af
22. januar 1998, hvor der bl.a. blev taget stilling til spørgsmålet om forrentning af H’s
boslodskrav. Under hensyn til, at bobehandlingen havde været langvarig, og at boslodskra-

2000.115 fastsættes forrentning fra den dato, hvor boet blev taget under offentligt skifte –
valget af dato begrundes ikke nærmere i afgørelsen. Afgørelsen omtales nærmere nedenfor. I
betragtning af at formuleringen i Rentelovens § 8 svarer til formuleringen i Rentelovens § 3,
stk. 4, der vedrører krav på formuerettens område, samt at begyndelsestidspunktet for forrentning ifølge § 3, stk. 4 er indgivelse af stævning til retten eller indgivelse af begæring til
fogedretten, må begyndelsestidspunktet også i henhold til § 8 principielt være begæringens
indgivelse. At kravet på dette tidspunkt sjældent vil være tilstrækkeligt konkretiseret, er et
andet spørgsmål, som behandles nedenfor.

205

vet havde en betydelig størrelse, bestemte skifteretten, at boslodskravet burde forrentes fra
det tidspunkt, hvor kravet kunne fastslås. Skifteretten fastsatte dette tidspunkt til den 1. januar 1997, idet der burde indrømmes M en frist efter ejendommens vurdering pr. 9. oktober
1996 til beregning af H’s endelige boslodskrav. Landsretten fandt, henset til at M havde haft
enerådigheden over stort set samtlige aktiver samt til boslodskravets betydelige størrelse, at
der forelå sådanne særlige omstændigheder, at boslodskravet burde forrentes med sædvanlig
procesrente fra et tidligere tidspunkt end boopgørelsestidspunktet. Det af skifteretten fastsatte tidspunkt ansås passende.

Disse tre domme må forstås således, at der skal foreligge særlige omstændigheder, for at et boslodskrav kan kræves forrentet før boopgørelsesdagen.
Der må være tale om et ikke ubetydeligt krav,149 og den ene part skal have
haft enerådighed over den største del af aktiverne. De to første domme150
lægger desuden vægt på, at boet i det væsentlige kunne gøres op på det tidspunkt, der fastsættes for forrentningens begyndelse.151 Denne betragtning
hænger sammen med Rentelovens udgangspunkt, hvorefter der ikke skal betales rente før forfaldsdato, jf. Rentelovens § 2. Denne bestemmelse gælder
for fordringer på formuerettens område, men er ikke overført til § 8 om fordringer uden for formuerettens område. Det må imidlertid antages, at rimelighedsbetragtninger fører til et lignende resultat vedrørende fordringer uden
for formuerettens område,152 hvilket de anførte domme også kan anses som
eksempler på. Man skal ikke tilpligtes at betale renter af et beløb fra et tidligere tidspunkt, end det har stået én klart, at den anden part har et krav mod
én.153 Dette er også baggrunden for, at det formentlig yderst sjældent vil være relevant at kunne kræve forrentning fra begæringens indgivelse til skifteretten. På dette tidspunkt vil det ofte være tvivlsomt, hvem af ægtefællerne
149

Boslodskravene var henholdsvis 553.987,52 kr., 925.979,07 kr. og 560.586,69 kr. i de tre
anførte sager.
150
UfR 1995.109 Ø og UfR 1996.28 Ø.
151
I den sidstnævnte dom, TFA 1999.249 Ø, indgår dette punkt også i skifterettens begrundelse, men gentages ikke af landsretten. Der blev i sagen ikke alene taget stilling til forrentning, men også til nogle spørgsmål om værdiansættelse og skattepassivering. Hvor H’s
boslodskrav i skifteretten blev fastsat til 708.275,92 kr., blev det i landsretten fastsat til
560.586,69 kr., hvorfor det nok kunne forekomme besynderligt at lægge til grund, at kravet
kunne fastslås på et tidligere tidspunkt end landsrettens dom. Det må dog ud fra skifterettens
begrundelse kunne lægges til grund, at det på det angivne tidspunkt må have stået M klart, at
H havde et boslodskrav af en vis størrelse. Problemstillingen behandles nærmere nedenfor.
152
Således også Renteloven med kommentarer, Mogens Munch, 2. udgave ved Lars Lindencrone Petersen, 2002, side 180.
153
Denne tankegang ligger også bag bestemmelsen i Rentelovens § 3, stk. 3, hvorefter der
tidligst skal betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, hvor skyldneren var i stand
til at indhente de oplysninger, som må anses for nødvendige for at bedømme kravets berettigelse og størrelse.
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der har et boslodskrav, og i hvert fald yderst tvivlsomt, hvor stort kravet ender med at være, når aktiver og passiver er gjort (endeligt) op.
I TFA 2000.115 Ø blev H tilkendt renter af sit boslodskrav fra den dato, hvor boet blev taget
under offentligt skifte. Skifteretten anfører som begrundelse for forrentningen, at skiftet har
været langvarigt, samt at dette hovedsagelig har skyldtes M’s forhold. Landsretten stadfæstede afgørelsen om forrentning i henhold til grundene.

Den af skifteretten anførte begrundelse synes at bunde i den grundtanke, at
det ikke skal kunne betale sig for en part at trække skiftet i langdrag. Samme tankegang må antages at ligge bag præmisserne i UfR 1995.109 Ø og
UfR 1996.28 Ø om, at forrentning skal ske fra det tidspunkt, hvor kravet i
det væsentlige kunne gøres op. Et sådant princip for forrentning må antages
at have en vis præventiv effekt og dermed bidrage til at sikre skiftets effektive gennemførelse. Den præventive effekts fulde virkning opnås dog kun
derved, at forrentning er hovedreglen og ikke blot i praksis tilkendes under
særlige omstændigheder. Der ses ikke at være noget til hinder for at gå ud
fra Rentelovens udgangspunkt om, at der altid kan forlanges rente fra påbegyndelse af retsforfølgning, dog ikke før forfaldsdato. Da et boslodskrav
sjældent forfalder før boopgørelsestidspunktet, er der mulighed for, at retten
fastsætter et tidligere (eller et senere) begyndelsestidspunkt. Der synes således i gældende ret at være tilstrækkelig mulighed for som hovedregel at
praktisere forrentning i tilfælde som i de ovenfor nævnte domme.154
Forrentning er i praksis ikke alene anvendt i den ovenfor behandlede sammenhæng, men også i forbindelse med udlæg af betydelige aktiver. På denne måde sikres, at den udlægshavende part ikke opnår en berigelse på boets
og dermed den anden parts bekostning.
I TFA 2004.303/4 Ø blev parterne skilt den 6. april 1999. Boet blev taget under offentligt
skifte den 15. oktober 2002. Parternes faste ejendom ansås for udlagt til H den 29. april 1999
og landsretten bestemte, at udlægsværdien skulle forrentes frem til boets afslutning.
I TFA 2003.418 V skulle der tages stilling til en lang række spørgsmål vedrørende værdiansættelse, samt til spørgsmålet om forrentning. Skæringsdag i boet var den 21. november
154

Der bør tilvejebringes en utvetydig hjemmel hertil, og betingelserne herfor bør formentlig fremgå af hjemmelsbestemmelsen. Det kunne måske endda – af hensyn til den præventive effekt – fastsættes, at udgangspunktet var forrentning fra påbegyndelse af retsforfølgning,
men med mulighed for at fastsætte et senere tidspunkt. Da det må formodes, at der i et stort
antal sager ville være anledning til at fastsætte et sådant senere tidspunkt, ville den præventive effekt af en sådan regel formentlig ikke være meget større end de ovenfor skitserede
regler, jf. endvidere nedenfor, kapitel 11.2.d.
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1996, og H krævede sit boslodskrav forrentet fra denne dato. Skifteretten anførte i sin dom
af 17. december 1999, at et boslodskrav som hovedregel forrentes fra opgørelsesdagen. Da
boet efter skifterettens dom ville kunne gøres endeligt op, fastsatte skifteretten forrentning
fra den 17. december 1999. For landsretten anerkendte M, at der skulle ske forrentning af
boslodskravet, men der var fortsat tvist om forrentningens begyndelsestidspunkt. Der var
dog enighed mellem parterne om, at såfremt M blev tilpligtet at svare husleje til boet for benyttelse af den faste ejendom, skulle der ikke i samme periode ske forrentning af
boslodskravet. Ejendommen ansås for udlagt til M den 5. oktober 2001, og M tilpligtedes at
svare husleje til boet for perioden fra skæringsdagen til den 5. oktober 2001. I overensstemmelse med parternes samstemmende påstande fandt landsretten herefter ikke anledning til at
pålægge M at forrente boslodskravet fra noget tidligere tidspunkt end den 5. oktober 2001.

Landsrettens lidt kryptiske formulering i TFA 2003.418 V må antages at
være begrundet i, at parterne har blandet de to ovennævnte forrentningsspørgsmål sammen.155 Som i den ovenfor anførte TFA 2004.303/4 måtte M
kunne pålægges at betale husleje til boet for sin anvendelse af ejendommen,
indtil den udlagdes til ham, og herefter at forrente udlægsværdien frem til
boets afslutning. Størrelsen af H’s boslodskrav er uafhængigt af, hvilke aktiver M udtager.156 H’s boslodskrav skal forrentes fra boopgørelsestidspunktet – eller eventuelt før, hvis de ovenfor skitserede særlige omstændigheder
er til stede.157 M’s betaling af husleje og rente må imidlertid siges at have
karakter af betaling for hans rådighed over ejendommen i tiden frem til boopgørelsen. Ejendommens værdi indgår i opgørelsen af H’s boslodskrav, og
der kunne derfor argumenteres for, at en forrentning af boslodskravet ville
betyde, at M i et vist omfang kom til at betale dobbelt rente. Der kunne endvidere, hvor ejendommen udgør den væsentligste del af fællesboet, argumenteres for, at de ganske særlige omstændigheder, der skal foreligge for at
tilkende rente før boopgørelsestidspunktet, ikke var til stede, idet M måske
nok havde haft enerådigheden over den væsentligste del af aktiverne, men
også havde kompenseret boet herfor i form af husleje og forrentning af udlægsværdien. Der er tale om to forskellige forrentningssituationer, idet den
ene knytter sig til den kvantitative deling og den anden til den kvalitative.158
155

Samt i, at parterne var enige om dette forrentningstidspunkt.
Der kan naturligvis være tale om, at M udtager aktiver, der beløbsmæssigt overstiger
hans boslod og derfor skal svare H et ekstra beløb, men dette har intet med boslodskravets
størrelse at gøre.
157
At der er tale om et ikke ubetydeligt krav, at M har haft enerådigheden over stort set
samtlige betydelige aktiver, samt at boslodskravet i det væsentlige kunne gøres op på et tidligere tidspunkt – eller måske at der er noget at bebrejde M.
158
En grundig gennemgang af renteproblematikken findes endvidere i Familieret, Ingrid
Lund-Andersen, Noe Munck og Irene Nørgaard, 5. udgave, 2003, side 586-588, samt 597,
note 35.
156
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Problemstillingen afspejler den vaklen mellem to grundlæggende synspunkter, som Renteloven er udtryk for, og som beskrives i Betænkning om morarenter;159 renten som en reaktion mod en skyldners forsømmelighed med opfyldelsen af sin betalingsforpligtelse, og renten som en afgivelse af den berigelse, som skyldneren har opnået. M’s forrentning af udlægsværdien overfor boet fratager ham ikke nødvendigvis incitamentet til at trække fyldestgørelsen af H i langdrag. Problemet kunne – de sententia ferenda – løses ved,
at H’s eventuelle krav på rente af boslodskravet før boopgørelsestidspunktet
blev reduceret med det rentebeløb, som M allerede havde betalt.160 Dette
ville formentlig nødvendiggøre nogle temmelig komplicerede udregninger.
Alternativt ville en ”dobbelt” rentepligt antagelig have en væsentlig præventiv effekt, og dermed en større effekt som tvangsmiddel betragtet. Domstolene ville antagelig vige noget tilbage fra at anvende en så vidtgående forrentningsmulighed, men dette ville vel også være i overensstemmelse med
dens meget pønale sigte. Det er tidligere anført,161 at hensynet til sagens effektive gennemførelse under skyldig hensyntagen til retssikkerhedshensyn
tilsiger, at skifteretten i disse sager har en så bred vifte af muligheder for at
styre sagen som muligt. I det foreliggende spørgsmål om forrentning er det
således vigtigt, at skifteretten ikke afskæres helt fra at anvende forrentning i
dens pønale udgave. De eksisterende regler om forrentning indeholder forudsætningerne for at varetage disse hensyn. Hensynet til forudsigelighed
fordrer dog også her en tydeliggørelse af betingelser og anvendelsesmuligheder.162

159

Betænkning nr. 652/1972 om morarenter, afgivet af Justitsministeriets sagkyndige vedrørende købelovgivningen, side 16.
160
I det omfang H’s rentekrav oversteg det af M erlagte beløb, var det jo udtryk for, at H
ikke var blevet tilstrækkeligt kompenseret ved forrentningen af udlægsværdien, og i det omfang rentekravet var mindre end det af M erlagte beløb altså udtryk for, at M skulle erlægge
det mere for sin rådighed over aktivet.
161
Jf. ovenfor kapitel 7.3.a og b.
162
En lettere gennemførlig løsning kunne være, at domstolene måtte vælge imellem at fastsætte forrentning af et aktiv og forrentning af boslodskravet i den periode, hvor begge muligheder foreligger, jf. endvidere nedenfor kapitel 11.2.d.
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7.6. Sammenfatning
I dette kapitel er en lang række processuelle regler og forhold behandlet,
som har betydning for skiftets effektive gennemførelse. På en del områder
fandtes hensynet til skiftesagens effektive gennemførelse ikke tilstrækkeligt
varetaget med reglerne i gældende ret.163 På andre områder fandtes hensynet
nødvendigt og tilstrækkeligt varetaget i gældende ret.164 Fælles for mange af
disse var imidlertid, at hensynet til forudsigelighed, som også er af betydning for reglernes effektivitet165 – og også retssikkerhedshensyn – tilsagde
en tydeliggørelse af hjemmel og indhold.166

163

Vedrørende værneting, saglig kompetence og edition.
Begæringens indgivelse, passivitet, reglerne om parts- og vidneforklaringer, vurdering,
rådighedsfratagelse, acontoudbetaling og forrentning.
165
Jf. ovenfor, kapitel 5.2.d.
166
Jf. nedenfor, kapitel 11.
164
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Kapitel 8

Det særlige hensyn til parterne

8.1. Indledning
I dette kapitel omtales det særlige hensyn, der gør sig gældende til parterne i
ægtefælleskiftesagerne. Det konkluderedes ovenfor i kapitel 3.1, at de særlige forhold ved ægtefælleskifterne tilsiger en indretning af det processuelle
system, som tilgodeser det særlige behov for forsoning, forligelse og samarbejde, der eksisterer i disse sager, så vidt muligt uden at det går ud over
gennemskuelighed og forudsigelighed, som er så vigtige for at domstolene
nyder tillid og dermed anses som anvendelige i en tvistløsningssituation.
Det særlige hensynet til parterne – og ikke mindst til eventuelle børn, tilsiger altså, at der i videst muligt omfang fokuseres på at understøtte og stimulere de forhold eller tiltag, som parterne kan komme til enighed om – parternes ”fælles vilje” – i det omfang en sådan ”fælles vilje” findes. I den
egentlige civilproces kommer parternes fælles vilje ofte til udtryk i deres tilrettelæggelse af sagen i overensstemmelse med dispositionsmaximen og
forhandlingsmaximen. Som det er fremgået ovenfor, finder disse principper
som udgangspunkt også anvendelse i ægtefælleskiftesager, men dog med
væsentlige modifikationer. Dispositionsmaximen indebærer i den egentlige
civilproces, at parterne har ret til ved aftale at disponere over sagsgenstanden, samt i et vist omfang kan indgå aftale om procesførelsen, f.eks. værnetingsaftaler. Ligeledes har parterne i en ægtefælleskiftesag begrænset mulighed for at aftale værneting ifølge reglerne i FSKL § 64 a.1 Det fremgik
imidlertid af kapitel 5,2 at det ikke muligt for parterne i en ægtefælleskiftesag at begrænse processen – tages boet under offentligt skifte, inddrages
samtlige aktiver, selv om parterne måske er delvist enige om delingen.3
1

Jf. kapitel 2.3.d og kapitel 7.2.b.
Jf. kapitel 5.3.c.
3
Jf. endvidere ovenfor, kapitel 6.6.c, hvor også muligheden for forelæggelse af enkeltspørgsmål i medfør af FSKL § 76, jf. § 81 omtales.
2
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Endvidere er i kapitel 64 omtalt, at parterne ikke – heller ikke selv om de
skulle være enige derom – kan få skifterettens assistance til afklaring af
tvivlsspørgsmål vedrørende boet, såfremt begge bodele er negative. Disse
eksempler er alle udtryk for, at parternes enighed ikke tillægges nogen særlig vægt. Dette er ikke alene utidssvarende, men også – som tidligere påpeget5 – samfundsøkonomisk og partsøkonomisk uhensigtsmæssigt, ligesom
det er et forkert signal at sende til parterne, at deres eventuelle aftale ikke
respekteres. Det er måske6 ønsketænkning at forestille sig et regelsæt, som
bringer parterne til den forståelse, at det er en fælles opgave – et fælles ansvar at få gennemført delingen af det tidligere fælleseje, men parternes
enighed må dog være et godt udgangspunkt herfor.7

8.2. Vejledning
Der gives ikke i den nuværende lovgivning regler om vejledning af parterne
i en ægtefælleskiftesag. RPL § 14, stk. 3 indeholdt tidligere en bestemmelse
om vejledning i skiftesager, som dog var møntet på dødsboskiftesagerne.
Reglerne om vejledning i dødsboskiftesagerne blev overført til DSL § 7, stk.
3 og § 91. Reglen i RPL § 14, stk. 3 blev samtidig ændret, således at den
kun angik gældssaneringssager, og er pr. 1. januar 2007 overført til Konkursloven. Skifteretterne yder dog i praksis – som altovervejende hovedregel – en ikke ringe bistand med vejledning og særligt forligsmægling mellem parterne.8 9 Offentlige myndigheders vejledningspligt over for de borgere, der retter henvendelse, er i vore dage en selvfølgelig service – også
ved henvendelse til skifteretten. Vejledning om skiftets processuelle og materielle regler medvirker endvidere til, at parterne bliver mere trygge ved sagens behandling i skifteretten, og har også betydning i forbindelse med va4

Jf. kapitel 6.6.b.
Jf. kapitel 6.6.c og d.
6
Som også tidligere nævnt, jf. kapitel 3.1.
7
Det er således min opfattelse, at nye processuelle regler på ægtefælleskifterettens område
bør udformes således, at der lægges mest mulig vægt på parternes enighed, jf. endvidere kapitel 9.
8
Jf. om forligsmægling nærmere nedenfor, kapitel 8.3.
9
Denne bistand bør naturligvis formaliseres med en egentlig bestemmelse om skifterettens
vejledningspligt i disse sager, jf. nedenfor, kapitel 9.5 og 10.2.
5
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retagelsen af hensynet forudsigelighed og til skiftesagens effektive gennemførelse, idet parterne måske er mere indstillede på at medvirke til sagens
fremme, hvis de kender til skifterettens sanktionsmuligheder mv. Den i skifteretterne praktiserede vejledning er som ovenfor nævnt som altovervejende
hovedregel betydelig og er dermed egnet til at varetage disse hensyn.10

8.3. Mægling
Vejledning og mægling er begreber, som tillægges øget betydning i og
udenfor vort retssystem. På ægtefælleskifterettens område findes ingen generelle bestemmelser om forligsmægling.11 Som tidligere nævnt er der imidlertid en udbredt praksis for forligsmægling i skifteretterne, idet skifteretterne udfolder – undertiden ganske betydelige – bestræbelser for at få sagerne
forligt senest i første skiftesamling.12 13 Spørgsmålet er imidlertid om denne
forligsmægling i skifteretten er tilstrækkelig til at varetage det særlige hensyn til parterne. Det tidligere omtalte behov for en proces, der kan lede til
forsoning og forligelse – eller i det mindste til en eller anden form for samarbejde mellem parterne om eventuelle børns forhold – retter opmærksomheden mod alternative tvistbilæggelsesmekanismer, som i mere eller mindre
forsøgsmæssig sammenhæng har vundet indpas i og udenfor retssystemet i
de senere år. Således har rådgivning og mæglingsforsøg på det familieretlige område i længere tid haft en fremtrædende rolle. Ud over de lovfæstede
regler om forligsmægling ved præsten, jf. Æ I § 40,14 og børnesagkyndig
rådgivning, jf. Lov om forældremyndighed og samvær § 29,15 tilbød statsamterne fra 2001 frem til lovændringen den 1. januar 2007 konfliktmægling
10

Vejledningspligtens nærmere indhold er nært forbundet med sagsbehandlingens organisation og indhold, og vil derfor blive behandlet nærmere nedenfor, kapitel 9.5 og 10.2.
11
I FSKL § 76 findes en særregel, hvorefter retten mægler forlig i forbindelse med parternes
indbringelse af en tvist under en privat bodeling. Reglerne om forligsmægling i RPL kapitel
26 finder ikke uden videre anvendelse i skiftesagerne. Skifterettens vejledningspligt fremgår
for dødsboskifternes vedkommende af DSL §§ 7, stk. 3 og 91.
12
Navnlig pga. de afgiftsmæssige konsekvenser, jf. ovenfor, kapitel 6.2.
13
Også på dette punkt er der således behov for en formalisering af forligsmæglingens indhold og omfang.
14
Før ændringen pr. 1. januar 2007 § 43. Mæglingen har siden 1989 været frivillig.
15
Før 1. januar 2007 § 28.
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i samværs- og forældremyndighedssager. Denne ordning er pr. 1. januar
2007 gjort permanent, idet statsforvaltningerne i medfør af Æ I § 41 og Lov
om forældremyndighed og samvær, § 29 kan tilbyde parterne konfliktmægling i sager om henholdsvis separation/skilsmisse og forældremyndighed/samvær.16 Konfliktmæglingen indebærer, at parterne hjælpes til gennem
forhandling at finde en løsning på deres konflikt, som begge kan acceptere,
frem for at udenforstående træffer afgørelse i konflikten. En vellykket konfliktmægling har således ikke kun betydning for den aktuelle konflikt, men
(forhåbentlig) for den fremtidige relation mellem parterne og bibringer dermed en øget sandsynlighed for at parterne selv kan løse eventuelle fremtidige konflikter.17 I modsætning til rettens forligsmægling, som ligger indenfor
sagens juridiske rammer, tager konfliktmæglingen ikke sit udgangspunkt i
parternes juridiske stilling, men i de interesser og behov, den enkelte part
har i forbindelse med sagens løsning. Det er således hensigten, at parterne
selv skal finde frem til den løsning, der er den rigtige for dem – hvilket også
kan være en løsning, der ikke kunne være blevet resultatet af en juridisk behandling af sagen. Da bodelingsspørgsmål ikke er omfattet af statsforvaltningernes kompetence, omfattes disse ikke af konfliktmæglingstilbuddet i
statsforvaltningerne.18 Som alternativ anføres i Familieretlig Strukturreform,
at statsforvaltningerne kan henvise parterne til advokatmægling.19 20
I 2003 iværksatte Justitsministeriet en forsøgsordning med retsmægling i civile sager ved 5 retter.21 Forsøget blev evalueret i 2005,22 og blev på baggrund af den positive evaluering forlænget, idet justitsministeren bad
Retsplejerådet om at udarbejde et forslag til udformning af et permanent,
16

Der var også indtil lovændringen pr. 1. januar 2007 hjemmel i Ægteskabslovens § 43, stk.
2 til at fastsætte regler om frivillig rådgivning. Hjemlen var ikke udnyttet.
17
Jf. hertil Familieretlig strukturreform II, En forenklet skilsmisseproces og konfliktløsning
i statsforvaltningerne, Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, november 2005, side 64 ff.
18
Jf. Familieretlig strukturreform II, En forenklet skilsmisseproces og konfliktløsning i
statsforvaltningerne, Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe under Ministeriet for Familieog Forbrugeranliggender, november 2005, side 83.
19
Eller mediation, som advokaterne selv benævner deres tilbud. Tilbuddet gives af en gruppe advokater, som har gennemgået en særlig uddannelse med henblik på konfliktmægling,
først på det familieretlige område, men senere også i andre civile sager.
20
Hvorvidt bodelingsspørgsmål med fordel ville kunne behandles inden for rammerne af
den familieretlige sagsbehandling i statsforvaltningen behandles nedenfor, kapitel 9.2.
21
Byretterne i København, Århus, Ålborg, Roskilde og Vestre Landsret.
22
Evalueringen blev foretaget ved hjælp af spørgeskemaer til og interview med parter,
partsadvokater og retsmæglere, jf. Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob
Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed, marts 2005.
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landsdækkende tilbud om retsmægling. Et sådant forslag foreligger endnu
ikke.23 Retsmægling er et tilbud om konfliktmægling i forbindelse med rettens behandling af en civil sag, og er i forsøgsordningen blevet tilbudt i alle
civile sager, som retterne skønnede, var egnede dertil. Retsmægling er således konfliktmægling, der foregår i rettens regi. Der blev ved hver af de involverede retter udpeget et antal dommere og advokater, der – efter en særlig efteruddannelse – har fungeret som retsmæglere. Retsmæglingen bygger
på frivillighed – det er essentielt for mæglingens udsigt til succes, at parterne aktivt medvirker til at finde en løsning. Ligeledes er retsmæglerens deltagelse frivillig – retsmægleren kan til hver en tid trække sig ud og altså afbryde retsmæglingen, hvis parterne går i en retning, der strider mod hans
etiske eller juridiske overbevisning.24 Afsluttes retsmæglingen uden resultat,
må retsmægleren ikke efterfølgende beskæftige sig med sagen.25
Retsmæglerens opgave er at styre processen og sørge for, at begge parter
kommer til orde. Kort sagt har retsmægleren ansvaret for processen, medens
parterne har ansvaret for løsningen af konflikten.26
Da retsmægling tilbydes, når sagen er anlagt, er begge parter som oftest repræsenteret ved advokat. Partsadvokaterne kan som udgangspunkt deltage i
mæglingsmøderne, medmindre andet aftales. Retsmæglingens grundide er
som tidligere nævnt, at det er parterne, der skal finde frem til den løsning på
sagen, der er bedst for netop dem. Partsadvokaterne får dermed en mere tilbagetrukket – primært rådgivende – rolle. Retsmæglingsforsøget viste, at
partsadvokater ofte har en positiv betydning for mæglingsprocessen.27 For
23

Pr. 1. november 2006. Justitsministeren offentliggjorde den 23. november 2006 Retsplejerådets betænkning 1481/2006, Reform af den civile retspleje V, Retsmægling. Retsplejerådets forslag indebærer, at grundelementerne i forsøgsordningen i vidt omfang videreføres i
en permanent, landsdækkende ordning, jf. endvidere betænkningens kapitel 1, afsnit 4, der
indeholder en oversigt over Retsplejerådets overvejelser og forslag.
24
Retsmægleren er ikke garant for en aftale efter gældende ret, ej heller for at der indgås en
retfærdig aftale. Én af retsmæglingens forcer er jo netop, at parterne kan komme frem til den
aftale, der passer dem bedst, selv om dette resultat ikke nødvendigvis kunne være blevet udfaldet af en dom.
25
En anden hovedhjørnesten i retsmæglingsordningen er fortrolighed. De oplysninger, der
er udvekslet under retsmæglingen, må ikke bruges under en eventuel senere behandling af
sagen i retten.
26
En nærmere gennemgang af selve retsmæglingens forløb og indhold findes hos Vibeke
Vindeløv, Konfliktmægling, 2004, side 299 ff. og Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed, marts
2005, side 10 f.
27
Jf. Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed, marts 2005, side 51 ff.

215

det første er parterne typisk bedre forberedt på, hvad der skal ske ved mæglingen. Dernæst fremhæves det som en fordel af flere retsmæglere, at partsadvokaterne kan varetage de mere juridisk betonede spørgsmål, som er vanskelige for mægleren at tage stilling til uden at kompromittere sin neutrale
position, samt stå som garant for at begge parters interesser og behov tilgodeses i tilstrækkelig grad. Denne fordel, der vedrører styrkeforholdet mellem parterne, forudsætter, at begge parter er repræsenteret ved advokat. Det
fremgår af evalueringsrapporten,28 at det i ca. 12 % af de sager, evalueringen vedrører, forekom, at kun den ene part var repræsenteret ved advokat.
Dette fremhæves som meget uheldigt for mæglingssituationen.29 Der nævnes i evalueringsrapporten også enkelte negative eksempler, hvor partsadvokaterne har haft vanskeligt ved at løsrive sig fra deres én gang foretagne
juridiske bedømmelse af sagen.30
I Justitsministeriets notat om en forsøgsordning med retsmægling fra februar 2003, der danner grundlaget for forsøgsordningens gennemførelse, fremhæves familieretlige sager som særligt egnede til at indgå i retsmægling på
grund af parternes underliggende interesser og behovet for at kunne tale
sammen fremover. Der er i evalueringsrapporten på adskillige punkter lavet
en særlig opgørelse af forholdene i familiesager.31 Således fremgår det af
rapporten,32 at forligsprocenten i disse sager, som ofte hører til de vanskeligere, ligger på 63 % – forligsprocenten for samtlige omhandlede sager er 64
%. Det fremgår endvidere, at der i gennemsnit er brugt længere tid på familiesagerne end på de øvrige sager. Der er i gennemsnit brugt 3,9 timer på en
familiesag mod 2,9 timer i de øvrige sager. Tilsvarende fremgår det også, at
28

Jf. Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed, marts 2005, side 23, 98 f., samt 119.
29
Den uheldige virkning viser sig også i forbindelse med afholdelse af separate møder, hvor
partsadvokaternes deltagelse medvirker til en dynamik i mæglingsforløbet, som går tabt,
hvis ikke begge parter er repræsenteret ved advokat. Partsadvokaterne har haft en særlig rolle i forbindelse med de separate møder, fordi de har kunnet diskutere sagen og rådgive parten i ”ventetiden”, medens den anden part talte med mægler, jf. Forsøg med retsmægling –
en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed, marts 2005, side 52.
30
Jf. Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed, marts 2005, side 53.
31
Det fremgår, at 16 % af de af rapporten omhandlede sager, er familiesager. Typisk vil der
være tale om sager om forældremyndighed, samvær eller bodeling, jf. Forsøg med
retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed, marts 2005, side 21 og 91.
32
Jf. Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed, marts 2005, side 21.
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mæglerne skønner, at deres personlige tidsforbrug sjældnere er reduceret i
familiesagerne end i de øvrige sager (27 % af familiesagerne mod 54 % af
de øvrige sager). Desuden er det oplyst, at retsmæglere og partsadvokater er
enige om, at sagsbehandlingstiden i familiesagerne (i modsætning til i andre
sager) hyppigere er øget end reduceret som følge af retsmæglingen. Dog
skønnes familiesagerne af mæglerne langt sjældnere end de øvrige sager at
kunne løses ved traditionel forligsmægling.33 Det ser således ikke ud til, at
der i familiesagerne – i modsætning til mange af de øvrige sagstyper – er direkte økonomisk gevinst af et tilbud om retsmægling. Imidlertid må det
erindres, at forsøget har dækket alle familiesager – ikke kun bodelingssager.34 Endvidere skal det erindres, at hensigten med retsmæglingsforsøget
ikke var at opnå økonomisk besparelse, men at tilbyde parterne en alternativ
metode til løsning af deres konflikt med fokus på de underliggende interesser i konflikten og på parternes behov og fremtid. Resultatet af retsmæglingen kan således ikke bedømmes isoleret for den enkelte sag, idet resultatet
potentielt rækker ud i fremtiden. Dette afspejles også i evalueringsrapportens undersøgelse af, hvorfor parterne har valgt at sige ja til tilbuddet om
retsmægling. Det fremgår heraf, at en stor del af parterne angav, at udsigten
til at få sagen hurtigere afklaret, muligheden for at kunne bidrage aktivt til
løsning af konflikten, samt muligheden for at kunne påvirke indholdet af en
løsning, havde været væsentlige, motiverende faktorer.35 Derudover angav
en langt større del af parterne i familiesagerne end i de øvrige sager muligheden for at undgå en skærpelse af konflikten i retssalen som motiverende
faktor (58 % angav i familiesagerne, at dette i høj grad havde betydning for,
at de var indstillet på at prøve retsmægling, mod 33 % i de øvrige sager).36

33

Jf. Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed, marts 2005, side 93-94.
34
I forældremyndighedssagerne har parterne typisk i forvejen fået tilbudt konfliktmægling i
statsamtet, hvorfor mulighederne for at finde en løsning måske kan synes udtømt. Dette er
da også en del af begrundelsen for, at Vestre Landsret ikke har tilbudt retsmægling i denne
type sager, jf. Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta
Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed, marts 2005, side 92.
35
Jf. Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed, marts 2005, side 28 ff.
36
Jf. Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed, marts 2005, side 93. Det fremgår endvidere, at
der ikke umiddelbart er forskel mellem familiesager og øvrige sager, hvad angår den generelle vurdering af mæglingsforløbet, men af dem, der har opnået en aftale som følge af mæglingen, er der en tendens til, at parterne i familiesagerne er mere tilfredse med aftalen end
parterne i de øvrige sager.
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Evalueringsrapporten konkluderer, at retsmægling af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen samlet set vurderes vældig positivt og som en konfliktløsningsform, der indebærer en række fordele. Således konkluderes, at næsten 9 ud af 10 synes, at den konkrete retsmægling, de har deltaget i, var
vellykket eller delvis vellykket. Endvidere viser undersøgelsen en meget
stor opbakning til retsmæglingsordningen ikke kun blandt retmæglerne, men
også blandt parter og partsadvokater, hvor mere end 8 ud af 10 vil anbefale
ordningen. Det understreges særligt, at der blandt de parter, der ikke opnåede en aftale, kun er en fjerdedel, der ikke vil anbefale ordningen.37 Som tidligere nævnt har justitsministeren som følge af denne meget positive evaluering bedt Retsplejerådet om at udarbejde et forslag til udformning af et permanent, landsdækkende tilbud om retsmægling.
Evalueringsrapporten nævner endvidere, at flere retsmæglere og partsadvokater har sat spørgsmålstegn ved, om tilbuddet bør være knyttet til domstolsbehandling. For det første fordi tilbuddet dermed fremkommer på et ret
sent tidspunkt under konflikten. For det andet ud fra et principielt ønske om
klart at adskille retsmægling og domstolsbehandling.38 Denne holdning udspringer af den tidligere nævnte39 principielle problemstilling, om alternativ
konfliktløsning kan/skal rummes i domstolssystemet, på grund af faren for
at tilliden til domstolene undergraves af anvendelse af ikke-juridiske tvistbilæggelsesmekanismer, når to ens sager ikke nødvendigvis får samme løsning. Heroverfor står spørgsmålet, om domstolens position som samfundets
autoritative tvistløsningsmekanisme kompromitteres ved opbyggelsen af
udenfor stående alternative mekanismer. I det omfang den alternative tvistbilæggelse er baseret på parternes frivillige medvirken, holdes klart adskilt
fra behandlingen i retten og med den fornødne vejledning af parterne, således som tilfældet har været i forsøget med retsmægling, er det min opfattelse, at det henset til varetagelsen af det særlige hensyn til parterne vil være
en fordel, at en sådan retsmægling kan være en del af den samlede tvistløsning, der tilbydes af skifteretterne.40 41 Som nævnt i kapitel 2.2 vil den fokus
37

Jf. Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed, marts 2005, side 116.
38
Jf. Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed, marts 2005, side 37 og 111.
39
Jf. ovenfor, kapitel 2.2.
40
I forbindelse med evalueringen udtalte et enkelt dommer og flere advokater principiel betænkelighed ved, at retsmæglingen foretoges af dommere i forbindelse med en retssags behandling. Flere retsmæglere foreslog derfor, at der oprettes en særlig instans til at tage sig af
de administrative og fysiske rammer for retsmægling. Den usikkerhed, retsmæglerne gav
udtryk for med hensyn til, at parterne kan have falske forventninger til at deres retssikkerhed
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på processens specielle funktion, som retsmæglingen er udtryk for, indgå i
vurderingen af domstolens effektivitet og funktionalitet som tvistløser,
sammen med dens autoritative juridiske funktion, og dermed ikke kompromittere processens generelle funktion.

8.4. Sammenfatning
Sammenfattende kan anføres, at det særlige hensyn til parterne tilsiger en
massiv indsats i form af vejledning og forligsmægling, som allerede varetages af skifteretterne indenfor rammerne af den gældende skifteordning.
Endvidere må de alternative tvistbilæggelsesformer, navnlig i form af
retsmægling, siges i særlig grad at være egnede til at varetage det særlige
hensyn til parterne.42

er sikret, når retsmægler er dommer, eller når retsmæglingen fysisk foregår i en retsbygning,
var dog af teoretisk karakter, idet de ikke havde været ude for konkrete sager, hvor dette
havde været et problem. Det konkluderes derfor, at det under alle omstændigheder er væsentligt at sikre, at retsmæglingen foregår på en sådan måde og i sådanne omgivelser, at der
ikke skabes en forventning om en retssag hos parterne, jf. Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed,
marts 2005, side 111 og 118.
41
Spørgsmålet om behandlingen af fællesboskiftesagerne efter den familieretlige strukturreform, som følge af Kommunalreformen, pr. 1. januar 2007, og i et nyt, sammenhængende
processuelt system, fortsat bør ligge hos skifteretten behandles nedenfor i kapitel 9.2.
42
Skifterettens tilbud om vejledning, forligsmægling og konfliktmægling må naturligvis tilpasses de rammer, der skal gælde for et nyt skiftesystem, jf. nedenfor, kapitel 9.
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Afsnit IV

Opbygningen af et nyt system

I afsnit III behandledes en mængde principper, redskaber og regler, som er
nødvendige for eller egnede til at varetage de i afsnit II opstillede bærende
hensyn på ægtefælleskifterettens område. I det omfang det i afsnit III konkluderedes, at konkrete regler eller praksis i tilstrækkelig grad varetager de
bærende hensyn på det pågældende område, vil disse som nævnt i kapitel
1.3 ikke blive gjort til genstand for yderligere behandling, medmindre det er
nødvendigt for behandlingen af et nyt processuelt system. Det nævntes i
indledningen til afsnit II, at de enkelte regler ikke kan betragtes isoleret,
men må betragtes som en del af en helhed. I nærværende afsnit samles således de i afsnit III behandlede regler og praksis i en ny helhed – et nyt processuelt system, som varetager de bærende hensyn i sin overordnede ramme
og i udformningen af de konkrete regler.
I kapitel 9 opstilles således først den overordnede ramme, indenfor hvilken
den nærmere sagsbehandling skal finde sted. I dette kapitel samles de forhold, der knytter sig til retssystemet som sådan – altså hensynet til samfundet. Endvidere viste behandlingen i afsnit III, at det særlige hensyn til parterne stiller nogle særlige krav til retssystemets indretning, som altså også
må inddrages i kapitel 9.
I kapitel 10 og 11 behandles den konkrete udformning af principper, redskaber og regler af økonomisk og sagsbehandlingsmæssig art med henblik
på fremstilling af et sammenhængende, funktionelt processuelt system.
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Kapitel 9

Den processuelle ramme

9.1. Indledning
Det konkluderedes i kapitel 5.3.a, at der ikke foreligger sådanne offentlige
kontrolbehov i forbindelse med ægtefælleskiftet, at alle ægtefælleskifter bør
starte med en offentlig behandling. Dette på trods af det sociale beskyttelseshensyn, der i vidt omfang danner baggrund for indretningen af de materielle ægtefælleskifteregler. Der lagdes herved vægt på, at der ikke i det offentlige kontrolbehov er tilstrækkelig indikation for en sådan obligatorisk
offentlig behandling, idet hensynet til den svage part burde kunne varetages
på mindre indgribende måder. Konklusionen var således, at de parter, som
er i stand til at skifte privat, fortsat skal have mulighed for det. Herudover
kan af konklusionerne i afsnit III uddrages, at de parter, der har viljen til at
opnå en mindelig løsning, men ikke evnen, skal tilbydes den nødvendige bistand i form af vejledning og (rets)mægling. Over for de parter, som ikke
har viljen, skal skifteretten udstyres med de nødvendige redskaber til at gennemtvinge delingen af fællesboet. Disse konklusioner stiller nye krav til det
processuelle system. Som nævnt i kapitel 8.3 har der i en årrække været tilbudt konfliktmægling forbindelse med behandlingen af familiesager i statsforvaltningen.1 Der er således i dette regi opbygget en erfaring, som ikke
findes i (skifte)retterne. I dette kapitel behandles således for det første, i
hvilket regi sagsbehandlingen i ægtefælleskiftesagerne bør ligge. Dernæst
hvordan man bedst varetager retssikkerhedshensynet – beskyttelsen af den
svage part. Sluttelig opstilles en ramme for sagsbehandlingen, som kan tilgodese de ønskede funktioner og hensyn.

1

Før 1. januar 2007 statsamterne og Københavns Overpræsidium.
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9.2. Sagsbehandlende myndighed
Pr. 1. januar 2007 indførtes som led i Kommunalreformen nye regler om
sagsbehandlingen i familieretlige sager. Reglerne er indrettet ud fra et ønske
om et én-strenget system, hvilket betyder, at alle sager om ægteskab og forældremyndighed herefter starter i statsforvaltningerne.2 I statsforvaltningerne sættes via vejledning og forskellige rådgivnings- og mæglingstilbud ind
på, at parterne selv løser deres konflikt – ikke mindst til gavn for det fremtidige samarbejde vedrørende eventuelle børn. Først når forligsmulighederne
er udtømt, sendes sagen (af statsforvaltningen, dvs. uden udfærdigelse af
stævning) til afgørelse i retten. Disse regler gælder ikke for bodelingsspørgsmål, som fortsat behandles i skifteretten. Det er nærliggende at overveje, om bodelingsspørgsmål fortsat bør behandles løsrevet fra de øvrige
problemstillinger i forbindelse med samlivsophævelsen, eller om også disse
sager burde starte i statsforvaltningerne. Der er for det første den indvending
mod at lægge bodelingsspørgsmålene over til statsforvaltningerne, at statsforvaltningerne ikke p.t. er gearet til at varetage skifteretlige spørgsmål.
Hvor spørgsmålene i ægteskabssagerne og forældremyndighedssagerne er af
meget følelsesmæssig menneskelig karakter, er bodeling udtryk for et rent
økonomisk opgør – i hvert fald i teorien. I praksis skyldes en væsentlig del
af problemerne i ægtefælleskiftesagerne det anspændte, ulige og/eller dårlige forhold mellem parterne. I det omfang ambitionerne med de nye regler
for sagsbehandling i statsforvaltningerne lykkes, vil dette aspekt måske
fremtidigt være nedtonet. Endvidere vil der ikke i et tidsmæssigt perspektiv
være nogen fordel ved at henlægge ægtefælleskiftesagerne til statsforvaltningerne, idet boerne alligevel ikke vil kunne behandles før ægteskabssagens afslutning pga. reglerne om skæringsdag og tidspunkt for begæringens
indgivelse.3 Der vil endvidere i disse sager ofte være behov for juridisk stillingtagen til tvister af økonomisk karakter, som ikke er egnet til behandling
i statsforvaltningen. Endvidere vil enhver form for tvangsmæssig gennemførelse af skiftet skulle ligge i (skifte)retten. Såfremt også bodelingen henlagdes til statsforvaltningerne i første instans, ville en part således kunne komme ud for, at hans ægteskabssag startede i statsforvaltningen, blev videresendt til retten, skulle behandles ved statsforvaltningen igen – nu vedrørende bodelingen for til sidst at blive sendt tilbage til retten til autoritativ afgørelse. Skifteretterne yder endvidere som tidligere nævnt allerede en stor indsats med vejledning af parterne i disse sager. Den største erfaring og viden i
disse sager må således – på trods af det relativt beskedne sagsantal – siges at
2

Statsforvaltningerne overtog pr. 1. januar 2007 de fleste af de opgaver, der før dette tidspunkt blev behandlet i statsamterne og Københavns Overpræsidium.
3
Jf. ovenfor, kapitel 7.2.a.
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ligge hos skifteretterne. Samlet set bør ægtefælleskifterne således fortsat behandles i skifteretterne, men med mulighed for såvel vejledning og mægling
med henblik på parternes egen løsning af konflikten,4 som traditionel juridisk tvistløsning. Vejledning om muligheden for skifterettens bistand til bodelingsspørgsmål (og indholdet heraf) bør gives allerede i forbindelse med
ægteskabssagens behandling i statsforvaltningen eller retten.
Konklusionen er herefter, at varetagelsen af ægtefælleskiftesagerne fortsat
bør ligge hos skifteretten, men altså med en væsentlig ændring i de muligheder skifteretten har og kan stille til rådighed for parterne med henblik på
delingens gennemførelse.5 Henset til at bodelingsspørgsmålet således stadig
behandles løsrevet fra samlivsophævelsens øvrige problemstillinger, er det
nødvendigt at forsøge at skabe en sammenhæng mellem sagsbehandlingen i
statsforvaltningen (eller retten) og skifteretten. Det er som nævnt i afsnit III
af stor vigtighed for processen, at uoverensstemmelser vedrørende bodelingen, som parterne ikke er i stand til at løse selv, hurtigt indbringes for den
relevante myndighed – altså skifteretten – for om muligt at forhindre en
eskalering eller fastlåsning af konflikten.6 7 Statsforvaltningerne (eller retten, hvor sagen pga. uoverensstemmelser er videresendt hertil) skal således
vejlede parterne aktivt om indholdet af skifterettens tvistløsningstilbud vedrørende bodelingen, samt naturligvis om fremgangsmåden og omkostningerne ved sagsbehandlingen.8 Ofte vil parterne sideløbende med ægteskabssagen have forsøgt at komme til enighed om en bodeling. Står det allerede i
4

Det konkluderedes ovenfor i kapitel 8.3, at retsmægling kan rummes inden for det retlige
system, hvis den alternative tvistbilæggelse baseres på parternes frivillige medvirken; holdes
klart adskilt fra behandlingen i retten; og med den fornødne vejledning af parterne.
5
Som led heri kan også nævnes konklusionen i kapitel 5.2.a, hvoraf det fremgik, at en væsentlig større del af domstolenes – også skifteretternes - judicielle funktioner burde varetages
af udnævnte dommere.
6
Det er én af grundtankerne bag sagsbehandlingsreglerne i statsforvaltningen, at parterne
hurtigt skal indkaldes til et møde, idet sagsbehandlerens muligheder for at vejlede og tilbyde
de bedste konfliktløsningstiltag er størst ved personligt fremmøde på et tidspunkt, hvor parternes positioner ikke er fastlåst gennem eksempelvis længere tids korrespondance, jf. Familieretlig strukturreform II, En forenklet skilsmisseproces og konfliktløsning i statsforvaltningerne, redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, november 2005, side 80-81.
7
Derudover skal erindres om de bevismæssige fordele, og den lettelse af opgørelsen, som en
hurtig indbringelse medfører.
8
Forudsat at de konkrete regler indrettes hensigtsmæssigt, jf. nedenfor kapitel 10 og 11, opfyldes dermed også hensynet til forudsigelighed. Det siger sig selv, at reglerne må være klare og indrettes således, at der ikke herefter er noget, der skræmmer parterne fra at anvende
skifterettens tilbud.
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forbindelse med afslutningen af ægteskabssagen klart, at dette ikke er muligt, bør statsforvaltningen eller retten på begæring af (en af) parterne kunne
sende sagen til skifteretten.
I kapitel 6.6.b-d samt 7.2.c konkluderedes det endvidere, at flere sagstyper
burde kunne behandles i skifteretten, samt at skifterettens kompetence på
spørgsmål, der vedrører ægtefælleskifte burde være eksklusiv. Begge forhold begrundes i, at skifteretten har – eller bør have – den nødvendige ekspertise og erfaring til at behandle og løse skiftesagerne, samt at denne ekspertise og erfaring naturligvis udvikles og styrkes, jo flere sager der behandles. 9 10

9.3. Retssikkerhedshensyn
Et af de ganske alvorlige kritikpunkter mod den nuværende indretning af
ægtefælleskifteretten har været, at der ikke er tilstrækkelig beskyttelse af
den svage part.11 Som tidligere nævnt har navnlig afgifts- og omkostningsstrukturen været kritiseret, fordi den afholder parterne fra at skifte offentligt.
Sagsbehandling i retten står som garant for, at retssikkerhedshensyn og sociale beskyttelseshensyn – og dermed altså hensynet til den svage part – varetages.12 Som tidligere anført er det af afgørende betydning, at den part, der
9

Jf. endvidere nedenfor, kapitel 9.3.
Et nyt processuelt system bør endvidere indeholde detaljerede sagsbehandlingsregler på
mange områder, således f.eks. regler om, hvilke sagstyper der skal afgøres ved dom og hvilke ved kendelse eller beslutning. Også her vil man kunne anvende RPL’s almindelige udgangspunkt om, at materielle spørgsmål afgøres ved dom, medens spørgsmål af processuel
karakter afgøres ved kendelse eller beslutning.
11
Jf. således f.eks. Jørgen Nørgaard i Juristen 1972.273 ff., Ingrid Lund-Andersen, Noe
Munck og Irene Nørgaard, Familieret, 5. udgave, 2003, side 513 ff., samt ovenfor, kapitel
5.3.a og b.
12
I kapitel 5.3.a nævntes problemstillingen vedrørende til de nye regler om pensioners deling i Æ II §§ 16 a-h, som trådte i kraft pr. 1. januar 2007. Som nævnt må den ægtefælle, der
vil anfægte en ordnings rimelighed eller påstå kompensation efter reglerne herom, gøre dette
ved et offentligt skifte. Som reglerne om offentligt skifte nu er udformet, må den pågældende ægtefælle altså foretage en vurdering af, om det beløb, der eventuelt vil kunne opnås,
overstiger omkostningerne ved gennemførelse af et offentligt skifte. Det fremgår ikke af lovteksten eller forarbejderne, hvorvidt spørgsmålet i givet fald kan indbringes for skifteretten
10
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har behov derfor, ikke alene indbringer sagen for skifteretten, men også at
det sker hurtigt, således at konflikten ikke fastlåses eller eskalerer. Som
ovenfor anført er første skridt vejledning ved statsforvaltningen eller retten
(i forbindelse med ægteskabssagen) om mulighederne for bistand til bodelingen ved skifteretten.13 Parterne skal først og fremmest oplyses om, at
hver af dem14 kan anmode om at blive indkaldt til et vejledningsmøde i skifteretten.15 I kapitel 7.2.a opregnedes fordele og ulemper ved at opstille
formkrav til begæringen om det indledende møde i skifteretten. Fordelene
ved formkrav er, at skifteretten i forbindelse med det første møde er i besiddelse af de nødvendige oplysninger, hvorved der spares tid og ressourcer for
retten og for parterne. Ulempen er, at det vil forekomme besværligt og omstændeligt at indlede behandling i skifteretten, hvilket måske vil nødvendiggøre henvendelse til advokat eller få nogle parter til at opgive at rette henvendelse (i første omgang). Som tidligere anført er det af stor vigtighed for
løsningen af parternes konflikt og skiftesagens effektive gennemførelse, at
sagen hurtigt indbringes for skifteretten. Dette hensyn tilgodeses bedst, hvis
der ikke stilles formkrav (af betydning) til begæringen. Så længe separationsdato eller skilsmissedato er skæringsdag i boet, må det forlanges, at dokumentation for separation eller skilsmisse vedlægges, men derudover bør
der ikke være formkrav til begæringen. Dette muliggør også, at statsforvaltningen eller retten som ovenfor nævnt16 kan sende sagen til skifteretten,
hvor begæring herom fremkommer i forbindelse med ægteskabssagens behandling. Begærer parterne ikke med det samme skifterettens assistance til
bodelingen, må det fremgå af vejledningen i statsforvaltningen eller retten –
både den mundtlige og den skriftlige, hvilke oplysninger og dokumenter,
der skal vedlægges en begæring til skifteretten. Der må endvidere i begge
situationer vejledes om, hvilke oplysninger det vil være nødvendigt at medbringe i skifteretten. En sådan vejledning vil endvidere kunne gives skriftligt af skifteretten i forbindelse med indkaldelse til det indledende vejledningsmøde. I det omfang parterne ikke medbringer det nødvendige materiale vil dette formentlig betyde en udsættelse af sagen, men det kan ikke udelukkes, at skifteretten på det foreliggende grundlag vil være i stand til at bestemme, om der f.eks. skal tilbydes retsmægling i sagen eller foretages ansom enkeltspørgsmål i medfør af SKL § 76, jf. § 81, men dette må antages at være tilfældet,
jf. ovenfor, kapitel 6.6.c.
13
Denne vejledning kunne meget vel bestå i både personlig vejledning ved sagsbehandleren
og skriftlig vejledning, f.eks. en brochure, som parterne kan tage med hjem til evt. senere
brug.
14
Mod betaling af en passende, mindre afgift, jf. nærmere nedenfor, kapitel 10.2.
15
Om vejledningsmødets indhold og funktion, jf. nedenfor, kapitel 9.5.
16
Jf. ovenfor, kapitel 9.2.
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dre retsskridt.17 Et minimum af formkrav passer endvidere godt sammen
med den mere uformelle behandlingsform i skifteretten, som danner et godt
udgangspunkt for, at parterne kan føle sig trygge – også uden at være repræsenteret ved advokat.
Et meget centralt punkt i beskyttelsen af den svage part er spørgsmålet om
beskikkelse af advokat eller skifteværge. Disse punkter diskuteredes i kapitel 5.3.b. Det konkluderedes vedrørende advokatbeskikkelse, at der ikke er
behov for en ordning, der omfatter mere end retsplejelovens almindelige
regler om fri proces18 og advokatbeskikkelse. En henvisning som den, der
findes i DSL § 98, vil således gøre disse regler – og reglen om advokatpålæg – anvendelig i ægtefælleskiftesager, hvorved man altså vil have et ensartet system i alle skiftesager. Reglerne om fri proces dækker således behovet for bistand til de mindrebemidlede. Uanset om de økonomiske betingelser er opfyldt eller ej, finder reglerne om advokatbeskikkelse i RPL §§ 259,
stk. 3 og 260, stk. 6 anvendelse – § 259, stk. 3 om beskikkelse af advokat,
hvor parten ikke har efterkommet et advokatpålæg og hvor særlige hensyn
taler for advokatbeskikkelse, og § 260, stk. 6 hvor det ikke har været muligt
for parten at antage en advokat.19 En gennemgang af reglerne om skifteværger i DSL viste endvidere, at et lignende system i ægtefælleskiftesagerne vil
kunne bidrage væsentligt til varetagelsen af den svage parts interesser. De
opregnede tilfælde, hvor skifteværgebeskikkelse kunne være relevant –
nemlig hvor en ægtefælle er rejst bort, hvor en ægtefælle pga. legemlig sygdom eller psykisk svækkelse er ude afstand til at varetage sine interesser
under fællesbodelingen, hvor en ægtefælle, der er omfattet af Værgemålslovens § 7, ønsker det, hvor en ægtefælles værge er inhabil; hvor værgen er
midlertidigt forhindret i at varetage den pågældende ægtefælles interesser,
og hvor ægtefællen midlertidigt er uden fast værge – er formentlig ikke meget hyppigt forekommende,20 men det er vanskeligt at se, at behovet for bistand i disse tilfældegrupper kan dækkes lige så godt på anden vis.
Endnu et led i beskyttelsen af den svage part (eller parter) vil være muligheden for at få behandlet negative boer i skifteretten. Det konkluderedes ovenfor i kapitel 6.6.b, at der også på de insolvente boers område kan være behov for skifterettens medvirken til løsning af konflikter om aktivfordeling
mv. Der vil i sådanne sager ofte være tale om dårligt stillede ægtefæller, og
17

Jf. mere herom nedenfor, kapitel 9.5.
Fri proces-reglernes nærmere indhold i ægtefælleskiftesagerne diskuteres nedenfor, kapitel 10.6.
19
Der gives i begge tilfælde regler om tilbagebetaling, jf. ovenfor, kapitel 5.3.b.
20
Og ordningen kan derfor ikke antages at blive meget ressourcekrævende.
18
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det forekommer således rimeligt, at også disse tilbydes den fornødne assistance ved skifteretten.

9.4. Inspiration til et nyt system
Ved gennemgangen i de forudgående afsnit har jeg adskillige gange beskrevet udvalgte regler på dødsboskifterettens område, idet dødsboskifte og ægtefælleskifte indtil DSL’s ikrafttræden den 1. januar 1997 behandledes efter
samme regler – reglerne i Skifteloven. Med DSL har dødsboskifteretten altså for forholdsvis nylig været igennem en omfattende revision og modernisering. Henset til de lighedspunkter, der er mellem de to sagstyper, er det
nærliggende at søge inspiration i de tanker, der lå bag udformningen af et
nyt processuelt system på dødsboskifternes område. Det hed i kommissoriet
for Skiftelovsudvalget bl.a. således:
”Hovedsigtet med udvalgets arbejde skal være at skabe grundlag for en gennemgribende
forenkling og modernisering af behandlingen af sådanne boer, navnlig ved at flytte bobehandlingen fra skifteretterne og over til advokater med særlig beskikkelse til at behandle boer, således at domstolenes opgaver på dette område begrænses til at træffe afgørelse i tvister.”

Privatiseringen af bobehandlingen blev delvis opgivet, idet Skiftelovsudvalget enstemmigt anbefalede, at berigtigelsen af dødsboerne fortsat skulle ske
ved skifteretterne, som dermed også skulle udføre den indledende offentlige
kontrol.21 Grundtanken forblev – i lighed med den ordning, der gælder i
konkurssager – imidlertid den, at det praktiske, administrative arbejde skulle
lægges ud til selvstændige bobestyrere, medens skifterettens opgaver under
bobehandlingen begrænsedes til judiciel tvistløsning.22 Overført til ægtefælleskifterettens område ville dette altså betyde, at selve bobehandlingen (registrering, vurdering osv.) skulle lægges i hænderne på selvstændige bobestyrere – eller måske snarere ”bodelere” – som skulle være særligt autoriserede advokater. I lighed med dødsboskiftereformen ville der være tale om en
formel opdeling af de arbejdsopgaver, der efter de nugældende regler vare21

Jf. ovenfor, kapitel 5.3.a.
Jf. Betænkning nr. 1270/1994 om skifte af dødsboer, afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg, side 30.
22
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tages af skifteretten og den af skifteretten i mange sager antagne medhjælper.23 Denne konstruktion ville endvidere indebære den fordel, at boet ville
kunne behandles af én advokat, som ikke varetager den ene eller den anden
parts interesser, men begges – primært i at skiftebehandlingen gennemføres
effektivt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det må antages, at nogle parter fortsat vil vælge at være repræsenteret ved egen advokat. At forbyde dette er utænkeligt24 – hensigten må da også være at kunne tilbyde parterne et
alternativ, der fungerer, således at der eksisterer en reel mulighed for at
gennemføre skiftet med færrest mulige omkostninger.25 26
En sådan ”privatiseret” ordning findes i Sverige,27 hvor udgangspunktet også er, at ægtefællerne skifter privat.28 Kan parterne ikke enes om deling af
boet, udmelder domstolen efter anmodning fra en part en såkaldt ”bodelningsförrättare”.29 Bodelningsförrättaren er typisk advokat. Bodelningsförrättaren skal om nødvendigt sørge for, at der udarbejdes en optegnelse over
boet.30 Kan bodelningsförrättaren ikke bringe parterne til enighed, træffer
han afgørelse i tvister, samt om delingen af boet.31 Bodelningsförrättaren
23

Spørgsmål vedrørende udstrækningen af bodelers kompetence behandles nedenfor kapitel
9.5.
24
Jf. således også Retsplejerådet og Justitsministeriets overvejelser i forbindelse med indførelse af en småsagsproces i tvistige sager pr. 1. januar 2007 i RPL kapitel 39, jf. L 168, Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform), fremsat den 1. marts 2006, pkt. 8.2.1, side 154 f. og pkt. 8.2.2, side 156 f., samt
Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om Reform af den civile retspleje III, Adgang til
domstolene, side 444 ff. Småsagsprocessen omtales nærmere nedenfor kapitel 10.4.b.
25
I dødsboskiftesager ses også, at arvinger antager advokat til at repræsentere deres synspunkter.
26
Vælger kun den ene part at være repræsenteret ved advokat opstår en skævhed i styrkeforholdet mellem parterne i lighed med den i kapitel 8.3 omhandlede i retsmæglingssituationen, hvor kun den ene part er repræsenteret ved advokat. Dette fremhævedes som en uheldig
situation, som krævede meget af mægler. Således må den tilsvarende situation antages at
kræve meget af bodeler, som naturligt kommer til i højere grad end ellers at varetage den
ene parts interesser (den part, der ikke har advokat), men som stadig skal formå at fremstå
upartisk.
27
Det erindres, at det svenske retssystems opbygning er anderledes end det danskes, f.eks.
findes ikke skifteretter, jf. ovenfor kapitel 1.4.b.
28
Der sondres ikke i svensk teori mellem offentligt og privat skifte, jf. ovenfor kapitel 1.4.
Om den svenske ordning jf. Lars Tottie, Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m.,
1990, side 534 ff., Örjan Teleman, Bodelning, under äktenskap og vid skilsmässa, upplaga
4:2, 2006, side 272 ff., Anders Agell, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, 2004, side 148 ff.
29
Jf. Äktenskapsbalken 17 kap. 1 §.
30
Jf. Äktenskapsbalken 17 kap. 5 §.
31
Jf. Äktenskapsbalken 17 kap. 6 §.
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har således en meget selvstændig stilling, der nærmest minder om en domstol i første instans. Han kan dog ikke iværksætte processuelle tvangsmidler
over for en modvillig part. Bodelningsförrättarens afgørelser, herunder afslutningen af boet, kan indbringes for tingsrätten. Det er også i svensk ret
mest almindeligt, at boet skiftes uden myndighedernes mellemkomst.32
Dermed vil parterne også ofte have involveret hver sin advokat i forsøget på
at opnå en mindelig løsning og vil således være repræsenteret ved advokat,
når anmodning om udmeldelse af bodelningsförrättare bliver aktuel. 33
Det svenske eksempel viser, at et system med én ”opmand” ikke i sig selv
betyder en reduktion i antallet af jurister, der behandler sagen. En forudsætning for, at parterne vil benytte sig af tilbuddet om et vejledningsmøde i
skifteretten uden nødvendigvis at være repræsenteret ved advokat, er, at de
er bekendt med denne mulighed, med dens indhold, og har tillid til denne
sagsbehandlingsform. Dette stiller store krav til den oplysning og vejledning, der skal finde sted i statsforvaltningen og i retten i forbindelse med
ægteskabssagens afslutning. Problemet vil formentlig være mest udtalt i begyndelsesfasen, idet det almene kendskab til ordningens virkemåde og funktion vil vokse med tiden.

9.5. Et bodeler-system
I kapitlerne ovenfor manifesterer sig konturerne af en fremtidig ordning på
ægtefælleskifterettens område. En ordning, som i lighed med dødsboskifteog konkursområderne, tager udgangspunkt i, at det administrative arbejde
foretages af private, typisk advokater, medens skifteretten fungerer som
tvistløser. Dette skal kombineres med en udstrakt vejledning i flere instanser. Vejledningen skal først og fremmest sikre, at parterne er bekendt med

32

Jf. Örjan Teleman, Bodelning, under äktenskap og vid skilsmässa, upplaga 4:2, 2006, side
252, Anders Agell, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, 2004, side 150.
33
Dette er endvidere en naturlig følge af, at begæringen om bodeling kan indgives allerede
under ægteskabssagen, jf. Äktenskapsbalk 17 kap. 2 §, samt ovenfor, kapitel 1.4 og kapitel
7.2.a.
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de muligheder for tvistløsning, som det offentlige system tilbyder.34 Dernæst skal det ved et indledende vejledningsmøde i skifteretten vurderes,
hvilken konkret bistand der skal tilbydes i den enkelte sag, ligesom der
mægles forlig. Nogle sager vil således formentlig kunne afsluttes allerede
med skifterettens vejledning. Andre sager vil være egnede til henvisning til
retsmægling, og atter andre til henvisning til bodeler.35 Det er naturligvis
ikke udelukket, at en sag, der forgæves er forsøgt løst ved retsmægling, efterfølgende henvises til behandling ved bodeler.36 Bodeler skal forestå opgørelsen af fællesboet, altså registrering og værdiansættelse, eventuelt ved
sagkyndig vurdering. Spørgsmålet er imidlertid herefter, hvor selvstændig
en rolle bodeler skal tildeles i denne sammenhæng. Ved kompetencefordelingen mellem skifteretten og bobestyrer i DSL lagdes vægt på at skabe en
slagkraftig skifteform. Bobestyreren blev således tillagt den nødvendige
handlekraft til at gennemføre skifterne effektivt, uden at uenighed mellem
arvingerne kan blokere for bobehandlingen, indtil afklaring er sket gennem
retssager, således som tilfældet var efter de tidligere regler.37 Muligheder og
redskaber til at gennemføre ægtefælleskifterne effektivt er netop behandlet i
kapitel 7. Imidlertid vil det typisk højere konfliktniveau i ægtefælleskiftesager i forhold til dødsboskiftesager betyde, at der formentlig i højere grad vil
blive fremsat indsigelser over for bodeler om manglende upartiskhed og
dermed inhabilitet. En begrænsning i bodelers kompetence til at træffe afgørelser i sagerne ville på den ene side begrænse forekomsten af sådanne indsigelser, men på den anden side betyde et mere tungt, langsommere arbejdende og mindre enkelt system. Der kan ikke antages at være noget retssikkerhedsmæssigt problem forbundet med at tillægge bodeler sådanne, også
judicielle, kompetencer, idet afgørelser naturligvis bør kunne indbringes for
skifteretten.38 Ud fra et grundlæggende ønske om et enkelt, gennemskueligt
og effektivt system er det at foretrække, at bodeler får en så gennemslagskraftig og selvstændig rolle som muligt. Dette kræver for det første meget af
bodelers måde at styre sagerne på, samt klare habilitetsregler og kontrolforanstaltninger fra skifterettens side, primært i form af regler om klage over

34

Her tænkes først og fremmest på den mundtlige og skriftlige vejledning, der skulle finde
sted i forbindelse med ægteskabssagen ved statsforvaltningen eller i retten jf. ovenfor, kapitel 9.2 og 9.3.
35
Der er naturligvis også den mulighed, at parterne efter den indledende vejledning i skifteretten er i stand til at løse resten privat, jf. nærmere nedenfor, kapitel 12.5.
36
Tværtimod vil dette formentlig snarere være hovedreglen!
37
Jf. Skiftelovsudvalgets betænkning nr. 1270/1994 om skifte af dødsboer, side 29.
38
Dispositionsmaximen, forhandlingsmaximen samt RPL’s almindelige regler om nova og
præklusion bør finde anvendelse, jf. ovenfor, kapitel 5.3.c.
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bodeler.39 40 Der bør endvidere fastsættes en tidsfrist for, hvornår et ægtefælleskifte skal være afsluttet.41 42 Er kun den ene part repræsenteret af advokat, vil dette – i lighed med den tilsvarende situation under retsmægling43
– kræve en særlig indsats fra bodeler. Han må i særlig grad være opmærksom på den parts interesser, som ikke har professionel bistand uden at kompromittere sin stilling som upartisk opmand. Denne situation er naturligvis
ikke ukendt for dommere i retssystemet i dag og er en uundgåelig følge af,
at det er utænkeligt at indføre et advokatforbud og lige så utænkeligt at
meddele et advokatpålæg, blot fordi modparten er repræsenteret ved advokat. Det er åbenbart, at det også i denne sammenhæng er uheldigt og stiller
bodeler i en vanskelig situation, men alternativerne er endnu mindre forjættende.44
Ligesom tilfældet har været med DSL vil det være en fordel at opbygge et
korps af bodelere, der autoriseres ved de enkelte skifteretter. Disse autoriserede bodelere vil modtage et antal sager fra skifteretten, hvorved bodelerne
(og kontorets øvrige personale) vil opbygge en betydelig erfaring med behandlingen af sagerne, ligesom det vil skabe grundlag for en mere organiseret og dermed hurtigere og billigere sagsbehandling. Det konkluderedes
ovenfor i kapitel 8.1, at det særlige hensyn til parterne tilsiger, at der lægges
mest muligt vægt på parternes enighed eller ”fælles vilje”. Er parterne således enige om, at de ønsker en bestemt person, som ikke er en autoriseret bodeler, til at assistere ved delingen af boet, bør dette også være muligt. Henset til at der, som tidligere anført, ikke er et offentligt kontrolbehov i forbindelse med disse sager, ses der ikke at være grund til at stille krav om, at den

39

En deling af ansvaret for sagernes behandling mellem bodeler og skifteret kræver naturligvis også en klar kompetencefordeling, således at der ikke opstår tvivl om, hvem der har
ansvaret for en given opgave i forbindelse med bodelingen.
40
Sys Rovsing Koch og Ellen Marie Sørensen påpeger i UfR 2001B33, at dødsboskiftereglerne vedrørende løsning af tvister ikke på alle punkter er hensigtsmæssigt udformet, idet
tvistløsningssystemet på nogle punkter, f.eks. vedrørende arvekrav, er blevet tungere og
vanskeligere at anvende end tidligere.
41
En sådan tidsfrist ville eventuelt kunne differentieres efter boets størrelse, jf. nærmere
herom nedenfor, kapitel 10.4.
42
En afsluttende frist er imidlertid ikke tilstrækkeligt, idet der af hensyn til skiftesagens effektive gennemførelse også må være frister for indbringelse af bodelers afgørelser for skifteretten, jf. mere herom nedenfor, kapitel 11.2.a.
43
Jf. ovenfor, kapitel 8.3.
44
Det er dog muligt i visse tilfælde at gøre advokatrepræsentation mindre attraktiv, jf. nedenfor, kapitel 10.4.b.
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pågældende har juridisk uddannelse.45 Et sådant krav gælder heller ikke i
dødsboskiftesagerne,46 men skifteretten kan nægte at udlevere boet til en testamentsindsat bobestyrer, hvis det må anses for uforsvarligt, at boet behandles af denne, jf. DSL § 38, stk. 1, nr. 2.47 Selv om det offentlige kontrolbehov er væsentlig mindre i ægtefælleskiftesagerne, tilsiger retssikkerhedsmæssige hensyn en lignende adgang for skifteretten til at nægte udlevering også i disse sager, hvis den foreslåede bodeler ikke er i stand til at løfte
opgaven.

45

De ved skifteretterne autoriserede bodelere må dog forudsættes at have juridisk uddannelse, idet man kun herved kan sikre, at den bistand, der udmeldes af skifteretten, er tilstrækkelig kvalificeret til at løse alle de spørgsmål, bodelingen kan rejse.
46
Om baggrunden herfor, jf. betænkning nr. 1270/1994 om skifte af dødsboer, afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg, side 30.
47
Bestemmelsen hænger sammen med kravet om tegning af kautionsforsikring og ansvarsforsikring i DSL § 39. En lignende sikring i form af forsikring er ikke relevant i ægtefælleskiftesagerne, hvor parterne jo som udgangspunkt bevarer rådigheden over bodelen under
skiftet.
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Kapitel 10

Den økonomiske struktur

10.1. Indledning
Ovenfor er den strukturelle ramme om et nyt processuelt system introduceret. Systemets økonomiske struktur er meget vigtig for, om intentionerne
med systemets processuelle muligheder virkeliggøres. Ikke alene omkostningernes faktiske størrelse, men også omkostningsbelastningens forudsigelighed er af stor betydning for reglernes funktion og domstolenes tilgængelighed. I de følgende afsnit skal derfor den økonomiske side af det processuelle systems enkelte dele gennemgås. Som det vil fremgå, omfatter den
økonomiske side såvel retsafgifter som sagsomkostninger i øvrigt samt
eventuel sikkerhedsstillelse herfor.

10.2. Det indledende vejledningsmøde
Hensigten med det indledende vejledningsmøde ved skifteretten er, som tidligere beskrevet, at give parterne mulighed for hurtigt og enkelt at kunne
indbringe sagen for rette myndighed, således at konflikten ikke fastlåses eller eskalerer. Der vil dels være tale om en formalisering af den udstrakte
vejledning og forligsmægling, som skifteretterne allerede i dag yder, dels
om en ”visitering” af sagerne til eventuelle andre konfliktløsningstilbud.
Som også tidligere nævnt må det påregnes, at et større antal sager, end tilfældet er i dag, vil blive indbragt for skifteretten1 – hvilket også er hensigten
af hensyn til varetagelsen af retssikkerhedshensyn og sociale beskyttelses1

Både pga. den nye struktur og fordi skifteretten vil kunne behandle flere sagstyper, som i
dag er undtaget fra behandling, f.eks. insolvente boer.
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hensyn.2 Retsafgiften for dette indledende møde skal således fastsættes så
lavt, at ingen parter af økonomiske årsager afholdes fra at indbringe sagen
for skifteretten, men på den anden side så højt, at omkostningerne ved ordningen er samfundsøkonomisk acceptable.3 Det er herefter spørgsmålet, om
der stadig er behov for reglen om, at mindre boer fritages for at betale afgift.4 For det første forudsættes retsafgifterne i det nye system at blive væsentligt reduceret. For det andet varetages hensynet til mindre bemidlede i
første række gennem fri proces reglerne. I det omfang reglerne om fri proces til ægtefælleskifte ændres, således at de i højere grad følger reglerne for
de øvrige civile sager,5 vil en fri proces part herefter være fritaget for at betale retsafgift, jf. RPL § 331, stk. 1, nr. 1.6 En bundgrænse for mindre boer
kunne derfor forekomme overflødig. Imidlertid er det et andet led i omkostningsreduktionen i det nye system at begrænse behovet for advokatrepræsentation. En ansøgning om fri proces kræver ofte bistand fra advokat, men
denne bistand vil – i det omfang den pågældende part opfylder de økonomiske betingelser for fri proces – kunne dækkes ved den offentlige retshjælp,
jf. RPL § 323, stk. 3 og stk. 6. Oplysning herom må naturligvis indgå i statsforvaltningens eller rettens vejledning i forbindelse med ægteskabssagens
afslutning. På denne baggrund ses der ikke at være behov for en bundgrænse.
Omfanget af arbejdet med et fællesbo er ikke altid ligefrem proportionalt
med boets størrelse. Man kunne derfor på baggrund af proportionalitetsbetragtninger rejse spørgsmål om indførelse af en bagatelgrænse, således at
fællesboer under en vis størrelse ikke skulle kunne skiftes ved skifterettens
hjælp. En sådan bagatelgrænse ville begrænse samfundets udgifter til skiftebehandlingen, idet et antal sager7 ikke ville kunne indbringes for skifteretten. Ove Dam skrev i Juristen 1979, side 501:

2

Jf. ovenfor, kapitel 9.3.
En konkret beløbsfastsættelse kræver således yderligere undersøgelser – et beløb på ca.
500-1.000 kr. forekommer umiddelbart rimeligt. Samtidig med DSL indførtes også et nyt
afgiftssystem på dødsboskifterettens område, som er baseret på en forudsætning om, at der
betales en afgift, der gennemsnitligt modsvarer det skifteretsarbejde, der er forbundet med
den pågældende behandlingsmåde, jf. Dødsboskifteloven med kommentarer af Mogens
Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen, side 487.
4
Jf. om den nuværende bundgrænse i Retsafgiftslovens § 30 ovenfor, kapitel 6.6.a.
5
Jf. kapitel 6.4, samt nedenfor, kapitel 10.6.
6
Dog med mulighed for at blive pålagt at erstatte statskassens udgifter ved den fri proces, jf.
RPL § 332, stk. 2.
7
Antallet vil være afhængig af beløbsgrænsen.
3
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”Er der derfor tale om et lille og ukompliceret bo, kan parterne jævnligt undvære advokatbistand, men det er på den anden side urimeligt at sådanne boer tages under offentligt skifte
med deraf følgende omkostninger. Disse boer bør forliges, inden begæringen om skifte tages
til følge, evt. efter behørig vejledning fra skifterettens side og gerne en håndfast retsledelse.
Fri proces er således normalt overflødig.”

Disse overvejelser skal naturligvis ses på baggrund af de nuværende meget
høje skifteomkostninger. Ove Dam overvejer ikke, at disse små boer udelukkes fra offentlig skiftebehandling, men at de bør kunne forliges efter behørig vejledning. Der er efter min opfattelse heller ikke meget vundet ved at
afskære de mindste boer fra behandling ved skifteretten. For det første vil en
del gå til fogedretten, som ikke har samme muligheder for en helhedsløsning som skifteretten – disse problemstillinger hører til i skifteretten og løses bedst af skifteretten. For det andet forekommer grænsen arbitrær, idet
den reelle tvist også i ganske store boer kan vedrøre mindre værdier. Retssikkerhedshensyn og de sociale beskyttelseshensyn taler endvidere i lige så
høj grad for, at skifteretsbehandling ikke afskæres alene pga. boets ringe
størrelse.8 Disse små boer vil således have særlig gavn af tilbuddet om et
indledende vejledningsmøde til en begrænset afgift.

10.3. Retsmægling
Under retsmæglingsforsøget9 har dommermæglerne udført mæglingsarbejdet som led i deres ansættelse ved domstolene, medens advokatmæglerne
har medvirket i forsøget uden at få særskilt honorering herfor. Dette betyder, at retsmægling i forsøgsperioden har været et gratis tilbud til parterne,
som jo havde betalt retsafgift i sagen. Det må dog forudsættes, at advokaterne, i det omfang advokatmæglere skal indgå i en permanent retsmæglings8

I hvilket omfang man skal kunne opnå fri proces hertil, er naturligvis et andet spørgsmål.
Det følger af RPL § 325, stk. 2, at personer, hvis indtægtsgrundlag ikke overstiger de i stk.
3-5 nævnte beløb, opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces, medmindre omkostningerne ved sagen må antages at blive uvæsentlige i forhold til ansøgerens indtægtsgrundlag. Det følger endvidere af RPL § 328, stk. 2, nr. 3 og 4, at bl.a. sagsgenstandens størrelse (nr. 3) og størrelsen af de forventede omkostninger (nr. 4) indgår i vurderingen af, om
ansøgeren har rimelig grund til at føre proces.
9
Jf. ovenfor, kapitel 8.3.
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ordning, skal honoreres for deres arbejde med sagerne.10 I et processuelt system på ægtefælleskifteområdet, hvor den indledende retsafgift er beskeden
og kun beregnet efter at kunne dække det indledende møde, vil det således
være naturligt og nødvendigt at have regler om dækning af omkostninger til
retsmægling. Disse omkostninger kunne tænkes dækket ved en fast retsafgift – eventuelt med differentieret størrelse afhængig af fællesboets størrelse
– eller ved afregning efter tidsforbrug. Afregning efter tidsforbrug ville betyde, at ordningen bliver udgiftsneutral for samfundet, men ville også betyde en uforudsigelig udgift for parterne, hvilket ville kunne afskrække nogle
fra at benytte sig af tilbuddet. Retsmægling indebærer flere samfundsmæssigt positive effekter, for det første måske i nogle tilfælde en her-og-nu besparelse,11 og for det andet forhåbentlig en konfliktforebyggende effekt til
gavn for parter, eventuelle børn og samfundet. Henset hertil bør parternes
betalingspligt også på dette punkt indrettes således, at parterne anspores til
(eller i hvert tilfælde ikke afskrækkes fra) at benytte dette tilbud. En fast
retsafgift – eventuelt differentieret efter fællesboets størrelse12 – ville således gøre retsmæglingstilbuddet overskueligt for parterne, også i omkostningsmæssig henseende. En sådan retsafgift må deles mellem parterne.
Ud over udgifterne til retsmægleren kan parterne endvidere have udgifter til
egne advokater. Under retsmæglingsforsøget har parterne indledningsvis
skullet indgå en skriftlig aftale om retsmægling, hvoraf bl.a. følger, at hver
part bærer egne omkostninger i forbindelse med retsmæglingen.13 Dette
gælder dog ifølge aftalen ikke, hvis en part har retshjælpsdækning eller fri
proces og ikke endeligt kan få dækket egne omkostninger under forsikringen eller den fri proces. I disse tilfælde gælder reglerne om omkostningsfordeling i RPL kapitel 30.14 Hvis en part har fri proces eller retshjælpsdækning, betyder dette altså, at modparten kan risikere at blive tilpligtet at refundere statskassens eller forsikringsselskabets udgifter.15 Dette har under
10

Jf. Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed, marts 2005, side 106.
11
Jf. ovenfor, kapitel 8.3.
12
Jf. herom nedenfor, kapitel 10.4.
13
Aftalen indebærer altså en fravigelse af de almindelige regler om omkostningsfordeling i
RPL’s kapitel 30. Vestre Landsret har i UfR 2006.2459 V slået fast, at fravigelsen gælder
snævert for retsmægling, idet der tillagdes den part, som havde fået overvejende medhold
ved det efter retsmægling indgåede forlig, sagsomkostninger, svarende til retsafgiften af det
modtagne beløb med tillæg af skønsmæssigt fastsatte udgifter til advokat til udtagelse af
stævning og sagens forberedelse indtil retsmæglingen.
14
Hver part skal dog endeligt bære en eventuel selvrisiko på sin retshjælpsforsikring.
15
Jf. også Justitsministeriets standardaftale om retsmægling, optrykt som bilag 2 i Konfliktmægling, Vibeke Vindeløv, 2004.
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forsøgsordningen givet anledning til kritik, idet parterne har svært ved at
forstå en sådan efterfølgende omkostningsafgørelse.16 I det omfang man ønsker mulighed for dækning af en parts omkostninger til retsmægling gennem fri proces eller retshjælpsforsikring, er det imidlertid vanskeligt at undgå denne situation, idet hverken statskassen eller forsikringsselskaberne
formentlig vil frasige sig retten til omkostningsfordeling efter RPL’s almindelige regler. Lykkes hensigten med at begrænse behovet for advokatrepræsentation i ægtefælleskiftesagerne, vil problemet dermed reduceres for denne sagstype.17

10.4. Bodeler-systemet

10.4.a. Afgift for behandling ved bodeler
Skifteretten skal altså i forbindelse med det indledende møde eller efter en
mislykket retsmægling kunne henvise parterne til bodeler.18 For behandling
ved bodeler betales en retsafgift, som skal dække skifterettens gennemsnitlige arbejde med kontrol mv. med bodelers behandling. Som tilfældet er
med bobestyrerbehandling i dødsboskifterne bør man differentiere afgiftsmæssigt mellem mindre og større fællesboer.19 Af hensyn til systemets enkelhed og gennemskuelighed må det foretrækkes også på ægtefælleskifteret-

16

Jf. Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport, Jakob Roepstorff og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed, marts 2005, side 100.
17
Problemet vil på ægtefælleskifterettens område kun opstå i forbindelse med fri proces,
idet ægtefælleskifte standardmæssigt er undtaget fra retshjælpsdækning.
18
Jf. ovenfor, kapitel 9.5.
19
I henhold til RAL § 36 b, stk. 5 og 6 betales 2.500 kr. i afgift af boer, der udleveres til
henholdsvis privat skifte og bobestyrerbehandling (og altså ikke behandles efter de summariske skifteformer). Hvis arvebeholdningen i boet i henhold til boopgørelsen overstiger en
million kr., betales en ekstra afgift på 6.500 kr., jf. RAL § 36 c. Fastlæggelse af afgiften i
ægtefælleskiftesagerne kræver nærmere undersøgelse af fællesboernes størrelse, men resultatet af min undersøgelse, jf. bilag 1, side 6 og 11, antyder, at afgiften bør være lavere end på
dødsboskifteområdet.
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tens område at operere med én opdeling.20 Ovenfor konkluderedes vedrørende retsmægling, at retsafgiften også burde dække honorering af
retsmæglerens arbejde. Henset til den meget store variation i størrelse, konfliktniveau og dermed tidsforbrug der må antages at foreligge i de sager, der
vil skulle henvises til bodeler, er det ikke muligt at fastsætte et fast afgiftsbeløb. En sådan afgift måtte indeholde så mange differentieringer, undtagelser og udvidelser for blot at give en nogenlunde gennemsnitlig udgiftsdækning, at systemet antagelig ville blive tungt og kompliceret. Omkostningerne til bodeler bør således dækkes efter tidsforbrug.21 22

10.4.b. ”Småsagsproces”
En beløbsmæssig differentiering af fællesboerne ville endvidere gøre det
muligt at indføre en form for ”småsagsproces” for gruppen af mindre fællesboer.23 En del af begrundelsen for indførelse af en bodeler ordning er at
reducere antallet af jurister, der behandler sagen, ved at overflødiggøre advokatrepræsentation hos parterne.24 Dette er ligeledes en del af tankegangen
bag ”småsagsprocessen”, som gennemførtes ved Lov nr. 538 af 8. juni
2006.25 Udgangspunktet i denne forenklede procesform for civile sager er,
at retten varetager sagens forberedelse. Retsplejerådet diskuterede i forbindelse med forslaget til en småsagsproces26 spørgsmålene om adgang til advokatbistand og dermed udgifterne til advokatsalær. Retsplejerådet tager
udgangspunkt i, at en part også med omkostningsmæssig virkning kan vælge at lade sig repræsentere ved advokat, men supplerer denne hovedregel
med et princip om, at der sættes en grænse for det beløb, der vil kunne til20

Fastlæggelsen af den præcise grænse afhænger også her af nærmere undersøgelser af fællesboers størrelse. Ud fra min undersøgelse at dømme, jf. bilag 1, side 6 og 11 vedrørende
pkt. 12, bør grænsen formentlig være lavere end en million kr.
21
Jf. endvidere nedenfor, kapitel 10.4.d.
22
Skifteretten tager i henhold til DSL § 68 stilling til arvingers klage over bobestyrers salær.
En sådan klageadgang bør naturligvis også findes vedrørende bodelers salær.
23
Ligesom en sådan differentiering ville være anvendelig i forbindelse med fastsættelsen af
en tidsfrist for færdigbehandlingen af fællesboet, således at forstå, at der kunne fastsættes en
kortere frist i de mindre boer og en længere for de større boer. I begge tilfælde skulle skifteretten, som tilfældet er i DSL § 66, under nærmere fastsatte omstændigheder kunne give tilladelse til overskridelse, jf. nærmere nedenfor, kapitel 11.2.a.
24
Jf. ovenfor, kapitel 9.4.
25
RPL kapitel 39 om behandling af mindre krav træder i kraft 1. januar 2008.
26
Jf. Betænkning 1436/2004, Reform af den civile retspleje III, Adgang til domstolene, afgivet af Retsplejerådet, side 444 ff.
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kendes den vindende part, afhængig af sagens betydning. Retsplejerådet anerkender herved, at advokatrepræsentation principielt kan være nødvendig i
alle sager, men at der på den anden side må være et rimeligt forhold mellem
sagens betydning og størrelsen af omkostningerne.27 Da retten som nævnt
forestår sagens forberedelse, fastsættes faste takster, differentieret efter
sagsgenstandens størrelse, som dækker advokatens forberedelse af og deltagelse i domsforhandlingen.28 En sådan begrænsning af muligheden for advokatdækning i mindre ægtefælleskiftesager kunne således medvirke til at
holde omkostningerne nede. Henset til at et ægtefælleskiftes kompleksitet
ikke kun kan afgøres ud fra fællesboets størrelse, bør skifteretten kunne bestemme, at disse regler ikke skal finde anvendelse i den konkrete sag.29

10.4.c. Fordeling af omkostningerne
Hvad enten der er tale om et mindre eller et større bo, skal bodeleren altså
forestå arbejdet med registrering og vurdering af boet med henblik på udarbejdelse af en boopgørelse. Retsafgiften for behandling ved bodeler dækker
som ovenfor anført skifterettens gennemsnitlige arbejde med den pågældende behandlingsform. Bodeler, der jo som udgangspunkt er advokat, skal
herudover erlægges for sit arbejde med boet. Udgangspunktet må være, at
parterne hver skal betale halvdelen af bodelers salær, idet begge parter har
haft nytte af hans arbejde. Ligeledes må udgangspunktet vedrørende retsafgift og udgifter til vurdering være en ligedeling. I kapitel 6.5 efterlystes
imidlertid en større udnyttelse af det spillerum, reglerne om omkostningsfordeling giver. Her påpegedes endvidere, at den nuværende afgiftsmæssige
struktur er uhensigtsmæssig, idet den meget høje skifteafgift måske nok ansporer parterne til at indgå forlig, og dermed undgå et offentligt skifte, men
når først offentligt skifte er indledt, er det afgiftsmæssigt uden betydning,
om sagen forliges eller fortsættes til den bitre ende.30 I det nye system får
retsafgiften ikke samme størrelse og dermed heller ikke samme styrende ef27

Jf. Betænkning 1436/2004, Reform af den civile retspleje III, Adgang til domstolene, afgivet af Retsplejerådet, side 445.
28
Småsagsprocessen indeholder også regler om forenklede bevisformer. Disse regler om
forenklet syn og skøn findes ikke relevante på ægtefælleskifterettens område, hvor vurdering
og værdiansættelse ofte har en meget central betydning.
29
En sådan regel findes også i RPL kapitel 39, § 402, hvorefter retten kan bestemme, at sagen skal behandles efter RPL’s almindelige regler, hvis sagen angår særlig komplicerede
faktiske eller retlige spørgsmål eller har særlig betydning for en part ud over påstanden.
30
Jf. ovenfor, kapitel 6.2.
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fekt på sagsbehandlingen. Det er imidlertid nødvendigt at overveje, om man
på anden måde – eventuelt ved også som virkemidler at inddrage de øvrige
faktorer af økonomisk betydning, udgifter til advokatbistand og til bevisførelse – kan indbygge nogle mekanismer, der motiverer parterne til forlig eller til at medvirke til sagens afslutning på anden vis. En sådan motivationsfaktor kunne være at lade parterne betale ”pr. retsskridt”, således at den part,
der har foranlediget31 eksempelvis skifterettens stillingtagen til bodelers
tvistløsningsforslag eller en kære til landsretten, må bære omkostningerne
derved. Retsplejerådet overvejede i betænkning 1436/200432 spørgsmålet
om særskilte afgørelser om sagsomkostninger under sagens gang.33 Retsplejerådet konkluderede, at ulemperne ved et sådant system vil overstige fordelene, idet der vil blive tale om et stift og kompliceret system, som vil tvinge
til at betragte enkelte procesafsnit isoleret, hvilket formentlig ofte vil være
akavet og kunstigt. Der vil opstå problemer, hvor spørgsmålet bliver afgjort
anderledes under anke,34 og væsentligst vil en part – hvis sådanne delomkostninger skal betales straks, og eventuelt tvangsfuldbyrdes – kunne risikere at have betalt delsagsomkostninger til sin modpart, som ender med at tabe
sagen og da ikke kan betale de endelige sagsomkostninger. Betænkelighederne er ikke de samme i ægtefælleskiftesagerne, hvor de spørgsmål, der afgøres undervejs, ofte kan isoleres fra den øvrige skiftebehandling – og i
spørgsmål, der indbringes for landsretten (og eventuelt Højesteret), bliver
der også nu taget stilling til omkostninger i forbindelse med ankesagens behandling.35 Afgørelser herom vedrører imidlertid udelukkende omkostninger for landsretten (og eventuelt Højesteret), men ikke for skifteretten.36
Omkostninger for landsret (og Højesteret) pålægges altså i ægtefælleskiftesagerne undervejs i sagen, og kan tvangsfuldbyrdes efter RPL’s almindelige
regler. Som anført i kapitel 6.5 giver disse situationer i langt højere grad anledning til pålæggelse af omkostninger, end når afgørelsen træffes i forbindelse med skiftets afslutning. Retsplejerådets væsentligste indvending mod
31

I vid forstand – omkostningerne skal naturligvis pålægges den, der er årsag til det unødvendige retsskridt; ikke den, der (tilfældigvis) indbringer spørgsmålet.
32
Betænkning 1436/2004, Reform af den civile retspleje III, Adgang til domstolene, side
297 ff.
33
Retsplejerådets betænkning tager sigte på de civile retssager, og bemærkningerne om særskilte afgørelser om sagsomkostninger vedrører behandlingen af anmodninger og indsigelser
af processuel karakter.
34
Denne situation adskiller sig ikke væsentligt fra de velkendte tilfælde, hvor appelinstansen ændrer en afgørelse.
35
Jf. eksempelvis UfR 1998.606 H samt ovenfor, kapitel 6.5.
36
Jf. f.eks. TFA 2004.303/4.

242

sagsomkostningsafgørelser undervejs i sagen er, at det forekommer urimeligt, hvis en part tvinges til at betale sagsomkostninger undervejs, og modparten i forbindelse med sagens afslutning pålægges omkostninger, men ikke er i stand til at betale. Denne situation kan imidlertid i ægtefælleskiftesagerne allerede forekomme, hvis et særskilt spørgsmål indbringes for højere
ret.37 Finder man således, at den generelle adfærdsregulerende effekt af et
sådant princip om ”betaling pr. retsskridt” har en ikke ubetydelig værdi, bør
det ikke være denne indvending, der forhindrer anvendelsen af et sådant
princip.
Fremgangsmådens værdi er naturligvis afhængig af, at der også faktisk træffes afgørelser om fordeling af omkostningerne. Fremgangsmådens effekt
begrænses noget af, at der med det nye processuelle system lægges op til, at
parterne ikke er repræsenteret ved advokat, samt til at udgifterne til eventuel
advokatbistand i mindre boer er maximerede. Får systemet således den tiltænkte effekt, bliver det alene den eventuelle afgift for indbringelse af
spørgsmålet for skifteretten,38 der kan ”fordeles”. En afgift pr. retsskridt må
dog under alle omstændigheder antages at have en psykologisk effekt, idet
nødvendigheden og hensigtsmæssigheden af retsskridtet måske i højere grad
overvejes. Imidlertid forudsætter disse betragtninger, at der skal være en afgift for indbringelse af bodelers afgørelser for skifteretten. I forbindelse med
indførelse af bobestyrer-ordningen i dødsboskiftesagerne overvejede Skiftelovsudvalget, hvordan man kunne varetage retssikkerhedsmæssige hensyn i
et system, der tillagde bobestyrer den fornødne handlekraft.39 Resultatet
blev et klagesystem, som for det første pålægger bobestyrer en bred, løbende informationspligt overfor arvinger. Derved får arvinger det fornødne
grundlag for at tage initiativ, hvis de er utilfredse med bobestyrers behandling af boet. Skifteretten blev endvidere udstyret med redskaber til at rette
op på en sådan utilfredsstillende behandling.40 Henset til den retssikkerhedsmæssige begrundelse for dette system forekommer det rigtigst ikke at
opkræve retsafgift for indbringelse af klager for skifteretten. Det følger således også af RAL § 36 j, stk. 1 e.c., at der ikke skal betales afgift for skifte-

37

Det forekommer måske mere stødende, hvis der er tale om omkostninger inden for samme sag, men principielt er der ikke den store forskel på de to situationer.
38
Samt eventuelle udgifter til bevisførelse i forbindelse med den pågældende tvist.
39
Jf. Bet. 1270/1994 om skifte af dødsboer, afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg,
side 294 ff.
40
Jf. således DSL § 54, stk. 2 om pålæg og løbende indberetningspligt, § 66, stk. 4 om fristfastsættelse og § 41 om afsættelse af bobestyrer.
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rettens behandling af tvister, der afgøres ved kendelse eller beslutning.41 42
De samme retssikkerhedsmæssige hensyn vil naturligvis gøre sig gældende
ved spørgsmålet om retsafgift for indbringelse af bodelers afgørelser, hvilket altså betyder, at retsafgift udelukkende i domssager vil indgå i eventuelle overvejelser om omkostningsfordeling.
Konklusionen må således blive, at det er vanskeligt at anvende den økonomiske struktur som adfærdsstyrende element, hvis man samtidig ønsker at
opnå en væsentlig reduktion af omkostningerne ved behandling af ægtefælleskiftesagerne og at varetage retssikkerhedsmæssige hensyn. En ordning,
der anvender RAL’s almindelige regler for domssager på sager, der skal afgøres af skifteretten ved dom, vil dog antagelig have en vis effekt, idet disse
sager også ofte vil kræve, at den pågældende part er repræsenteret ved advokat, og dermed vil være forbundet med større omkostninger. Dette er
selvsagt ikke tilstrækkeligt, men et fornuftigt sagsforløb bør ikke afhænge af
økonomiens styrende effekt, men i langt højere grad af de regler, der er beregnet dertil, nemlig sagsbehandlingsreglerne. Det er således i første række
sagsbehandlingsreglerne, der skal sikre en effektiv og retssikkerhedsmæssigt forsvarlig gennemførelse af skiftesagen.43

10.4.d. Sikkerhedsstillelse
Et system med antagelse af en bodeler, som typisk vil være advokat, og som
skal honoreres af fællesboet, rejser spørgsmålet om sikkerhedsstillelse for
omkostningerne ved behandlingen.44 Som det er fremgået af kapitel 6.3, opkræves i dag som betingelse for at indlede offentligt skifte med tvivlsom
hjemmel sikkerhedsstillelse for retsafgift og skifteomkostninger i øvrigt.
Der må derfor – i det omfang krav om sikkerhedsstillelse fortsat er relevant

41

For skifterettens behandling af tvister, der skal afgøres ved dom, betales i henhold til RAL
§ 36 j, stk. 1 afgift efter reglerne i RAL’s kapitel 1 om borgerlige domssager.
42
Det er således ikke mindst af afgiftsmæssige årsager vigtigt, at der er en klar definition af,
hvilke spørgsmål der skal afgøres ved dom og hvilke ved kendelse eller beslutning, jf. endvidere kapitel 9.2 med note 8.
43
Som tidligere anført finder RPL’s almindelige regler om omkostningsfordeling også anvendelse i skiftesagerne, og det er forudsat, at de i de tilfælde, hvor det er relevant, anvendes
i langt højere grad end tilfældet er i dag.
44
Altså primært bodelers salær samt eventuelle udgifter til vurdering eller anden bevisførelse.
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– tilvejebringes en klar hjemmel.45 I den skitserede nye økonomiske struktur
kan der ikke antages at være behov for sikkerhedsstillelse vedrørende retsafgifter. Retsafgifterne vil være langt mindre end hidtil og vil have en opbygning, der betyder, at de kan følge RAL’s almindelige regler.46 Det følger
således af RAL § 61, stk. 1, at afgiftspligten indtræder, når der fremsættes
begæring om retshandlingens foretagelse. Afgiftspligten påhviler i henhold
til RAL § 61, stk. 2, den, der fremsætter begæringen. Det følger videre af
RAL § 62, stk. 1, at retsafgiften, hvis den kan beregnes samtidig med begæringens fremsættelse, kan kræves betalt samtidig med begæringens indgivelse. Den part, der indgiver begæring om et givet retsskridt, må således betale
retsafgiften og forlade sig på, at denne udgift indgår i den endelige fordeling
af omkostningerne (ved afslutningen af skiftet, eller i appelsager ved disses
afslutning).
Behovet for sikkerhedsstillelse vil således i det nye system være begrænset
til bodelers salær. I betragtning af at det oftest er den dårligst stillede ægtefælle, der har interesse i at indlede skiftet, forekommer det ikke rimeligt, at
det hidtil har været denne, der skulle stille hele sikkerheden. Imidlertid kan
det medføre nogle praktiske problemer at opkræve sikkerhedsstillelse hos en
uvillig modpart. Det skal naturligvis ikke være muligt at blokere for skiftets
fortsatte gang, og der må derfor være mulighed for at gennemtvinge en sådan sikkerhedsstillelse, hvilket kan ske ved hjælp af reglerne om rådighedsfratagelse.47

10.5. Privat skifte
Det er tidligere konkluderet,48 at et nyt processuelt system på ægtefælleskifterettens område ikke skal indrettes således, at parterne forhindres i at skifte
privat, hvis de har vilje og evne dertil. I den nuværende skifteordning har
ægtefæller, der i øvrigt skifter privat, mulighed for, hvis de kan blive enige
derom, at forelægge enkeltspørgsmål, hvorom der er tvist, til afgørelse for
45

Det erindres, at sikkerhedsstillelse – også i henhold til EMRK’s praksis – varetager et legitimt retsplejemæssigt formål, jf. ovenfor, kapitel 2.3.f.
46
Også i forbindelse med fri proces, jf. nedenfor, kapitel 10.6.
47
Jf. nærmere nedenfor, kapitel 11.2.c.
48
Jf. ovenfor, kapitel 5.3.a samt 9.1.
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skifteretten, jf. FSKL § 76, jf. § 81.49 Denne mulighed har især af afgiftsmæssige årsager været interessant for ægtefællerne at anvende. Henset til at
afgiftsstrukturen forudsættes væsentligt ændret, må også behovet for forelæggelse af enkeltspørgsmål antages at blive reduceret. Parterne kan dog af
andre grunde foretrække et privat skifte, og det kan dermed ikke afvises, at
der fortsat kan opstå behov for skifterettens autoritative afgørelse af sådanne
enkeltspørgsmål. Den tidligere omtalte vidtstrakte hensyntagen til parternes
”fælles vilje”50 taler for, at en sådan adgang bevares. Imidlertid ville en sådan adgang også indebære mulighed for et semi-privat skifte ved siden af
reglerne om behandling ved bodeler, hvilket kan frygtes at underminere bodeler-ordningens mulighed for at slå igennem. Henset til det retssikkerhedsmæssige hensyn, der også ligger bag ønsket om et bedre offentligt skiftetilbud, forekommer det rigtigst at forudsætte enighed om et privat skifte.
Opstår der tvist kan denne muligvis løses på et indledende vejledningsmøde,
hvor der jo også, i det omfang det er muligt, mægles forlig, men ellers må
sagen fortsætte ved retsmægling eller bodeler. Henset til at der for vejledningsmødet betales en afgift, der svarer til den gennemsnitlige omkostning
ved afholdelse af et sådant møde, ses der ikke at være noget til hinder for, at
parterne flere gange under et privat skifte indgiver begæring om et sådant
møde til skifteretten.
Det konkluderedes ovenfor i kapitel 7.2.c, at sager om anfægtelse af en bodelingsoverenskomst efter Æ I § 58 eller efter Aftalelovens regler bør behandles ved skifteretten. En sådan anfægtelsessag minder meget om en almindelig civil sag, og retsafgiften vil således kunne beregnes efter RAL’s
almindelige regler for civile sager. Dette vil dog videreføre den uheldige
retsafgiftsmæssige (og omkostningsmæssige) virkning af reglen i RPL §
448, nr. 5 om, at sager, der anfægtes i medfør af Æ I § 58 er ægteskabssager, idet disse herefter er afgiftsfrie i medfør af RAL § 12, stk. 1, nr. 3. Aftaler, som ikke er omfattet af Æ I § 58 – typisk fordi de ikke er indgået med
henblik på separation, skilsmisse eller omstødelse, men efter – er almindelige civile sager og altså afgiftspligtige efter RAL kapitel 1 om borgerlige
domssager. Der burde ikke være denne store sagsbehandlingsmæssige forskel på, hvordan disse ligeartede aftaler behandles. Alle spørgsmål vedrørende deling efter separation eller skilsmisse51 bør samles i skifteretten og
undergives samme behandling – også afgiftsmæssigt.

49

Jf. ovenfor, kapitel 6.6.c.
Jf. ovenfor, kapitel 8.1.
51
Eller omstødelse.
50
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10.6. Fri proces
Som det er fremgået af kapitel 2.3.f og 6.4 spiller fri proces-instituttet en
vigtig rolle i forbindelse med afvejningen af statens ressourcemæssige hensyn over for parternes adgang til domstolsprøvelse. Fri proces ordningen
sikrer, hvis den er hensigtsmæssigt indrettet, at en part, som ellers ikke ville
have økonomisk mulighed herfor, sættes i stand til at iværksætte og gennemføre en offentlig skiftebehandling. Fri proces reglerne skal således indrettes efter den afgifts- og omkostningsstruktur, der finder anvendelse i de
pågældende sager.
Det fremgik ovenfor i kapitel 10.2, at en part, der opfylder de økonomiske
betingelser for fri proces, vil kunne få advokatbistand til ansøgning om fri
proces til ægtefælleskiftet via den offentlige retshjælp, jf. RPL § 323, stk. 3
og stk. 6. Udgangspunktet må være, at en part, der opfylder de økonomiske
betingelser for fri proces og ønsker skifterettens bistand til skiftet, skal have
fri proces med den virkning, at vedkommende fritages for retsafgifter, jf.
RPL § 331, stk. 1, nr. 1. 52 Der må endvidere, som tilfældet er i dag, tages
stilling til, om parten har behov for advokatbeskikkelse under skiftet som
helhed.53 Således som det processuelle system tænkes opbygget, vil dette
kun undtagelsesvis være tilfældet. Imidlertid kan der forekomme situationer, hvor en part under bodelers behandling ønsker at indbringe et – måske
juridisk kompliceret – spørgsmål for skifteretten og derfor har brug for advokatbistand. Dette vil formentlig navnlig være tilfældet, hvor der er tale
om spørgsmål, som skifteretten skal afgøre ved dom. I disse tilfælde, som
også omkostningsmæssigt forudsættes behandlet særskilt,54 bør en part kunne opnå fri proces med advokatbeskikkelse. I domssager foreslås endvidere
ovenfor, at retsafgiften skal beregnes i henhold til RAL’s kapitel om borgerlige domssager. Sagerne har således meget store ligheder med en almindelig

52

Da det er skifteretten, der, hvis betingelserne er opfyldt, henviser parterne til behandling
ved retsmægler eller bodeler, er der ingen betænkelighed ved at lade fritagelsen omfatte også disse afgifter. Derimod er anke- og kæreafgift vedrørende spørgsmål, som skifteretten tager stilling til undervejs i skiftet, ligesom fri proces til anke af den af skifteretten stadfæstede
boopgørelse, undtaget, jf. RPL § 331, stk. 3 og stk. 4 e.c. Om kompetencen til at meddele fri
proces jf. nedenfor.
53
Beskikkes advokat i en skiftesag, der behandles efter ”småsagsprocessen”, jf. ovenfor kapitel 10.4.b, må statskassens forpligtelse være tilsvarende begrænset. Om kompetencen til at
meddele fri proces, jf. nedenfor.
54
Jf. ovenfor, kapitel 10.4.c.
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civil sag og vil med de her skitserede regler også i fri proces henseende følge RPL’s almindelige regler for sådanne sager.
Som anført ovenfor må udgangspunktet vedrørende udgifter til eventuel
vurdering og bodeler være, at begge parter har samme gavn af disse udgifter, hvorfor de hver må bære halvdelen. Udgifterne må endvidere fortsat anses som boudgifter, som skal betales af boet i det omfang, det er muligt, således at de ikke dækkes af fri proces. Er der ikke midler i boet til dækning
heraf, må den halvdel, der påhviler en part med fri proces, dækkes under
den fri proces. For så vidt angår sikkerhedsstillelse for bodelers salær, må
denne fortsat være dækket under den fri proces, således at en fri proces part
er fritaget for at stille sikkerhed (for sin halvdel af salæret).
Ovenfor er skitseret, hvorledes behovet for fri proces vil manifestere sig i
det nye system. Spørgsmålet er herefter, hvorvidt kompetencen til at meddele fri proces i ægtefælleskiftesagerne bør ligge hos Civilstyrelsen eller hos
skifteretten. Diskussionen om, hvorvidt kompetencen til at meddele fri proces bør ligge hos domstolene eller hos forvaltningen, er ikke ny, og kompetencen var allerede før lovændringen pr. 1. januar 2007 på en del områder
lagt over til domstolene.55 Fordele og ulemper ved at lægge kompetencen
hos forvaltningen henholdsvis hos domstolene er omtalt i Betænkning
404/1966 om ændring af reglerne om fri proces og organisationen af den
vederlagsfri retshjælp:56
”[...] Fordelen ved at henlægge afgørelsen til domstolene er navnlig, at retstvisten derved
straks kan indbringes for den myndighed, som endeligt skal afgøre den. Herved spares ikke
blot tid og omkostninger i forbindelse med en udenretlig undersøgelse, men den part, der
søger fri proces, og som opfylder betingelserne for at få denne begunstigelse, kan på denne
måde opnå en bedre retsbeskyttelse, end han ville have haft under en retsorden, hvor fri proces er betinget af en tilladelse fra en anden myndighed end den dømmende ret. Imidlertid er
det uforeneligt med hensynet til domstolenes upartiskhed, at de indlader sig på en forhåndsvurdering af sagerne, og den af statsfinancielle hensyn nødvendige begrænsning af adgangen
til fri proces må derfor under dette system tilvejebringes ved fastsættelse af relativt strenge
økonomiske betingelser for meddelelse af fri proces.
I modsætning hertil søges der i de lovgivninger, som gør adgangen til fri proces betinget af
en forhåndsvurdering af sagen ved en anden myndighed end den dømmende ret, opnået en

55

Således adskillige inden for familierettens område: RPL § 449 om advokatbeskikkelse i
ægteskabssager, RPL §§ 456 g om faderskabssager, RPL § 460 om værgemålssager, RPL §
475 c om prøvelse af beslutning om adoption uden samtykke.
56
Jf. Bet. 404/1966, side 27.
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række praktiske fordele, bl.a. med det formål at muliggøre, at de økonomiske betingelser for
fri proces kan udformes mindre restriktivt end under det ovennævnte system.
Ved at prøve sagens realitet inden meddelelse af fri proces opnås således for det første, at
retterne fritages for at tage stilling til et betydeligt antal sager, nemlig dels sådanne, om hvilke det skønnes, at der ikke er grundlag for, at parten kan gennemføre sit krav, dels sådanne,
hvori der på grundlag af foreløbige undersøgelser tilvejebringes en løsning af sagen ved forlig eller på anden måde. Herved opnås en begrænsning i procesudgifterne og samtidig det
størst mulige udbytte af de til meddelelse af fri proces bevilgede midler.
I de tilfælde, hvor der meddeles fri proces, vil den forudgående undersøgelse af sagen […]
komme vedkommende parts advokat til nytte, idet advokaten kan anvende de oplysninger,
der er blevet tilvejebragt. En ikke ubetydelig del af bevisførelsen vil derfor jævnligt på forhånd være fastlagt.
I de tilfælde, hvor fri proces nægtes efter en forhåndsprøvelse af sagen, undgås i almindelighed ikke alene en formålsløs proces, men prøvelsen vil, såfremt den er samvittighedsfuldt
gennemført, ofte være lige så egnet til at skabe klarhed i en opstået retstvist som en dom.
Imod en forhåndsprøvelse af sagens realitet kan formentlig i første række anføres, at denne
prøvelse nødvendigvis må tage en vis tid og medføre omkostninger, som ikke med sikkerhed kan indvindes ved de fordele, der opnås under sagens behandling ved retten. En vis
dobbeltbehandling af sagen vil således i det hele kunne blive en følge af forhåndsprøvelsen.
Til denne rent praktisk betonede indvending kommer så de mere principielle hensyn, der taler imod at gøre adgangen til domstolene betinget af en ikke-judiciel prøvelse af et judicielt
spørgsmål. […]”

Det skal bemærkes, at den i tredje afsnit omtalte fordel ved forhåndsprøvelsen, at der på grundlag af den foreløbige undersøgelse skulle kunne tilvejebringes et forlig, formentlig hører til sjældenhederne – ligesom det forekommer tvivlsomt, at forvaltningens sagsbehandling tilvejebringer den i
fjerde afsnit nævnte ikke ubetydelige del af bevisførelsen. Begge dele henset til at behandlingen af en ansøgning om fri proces typisk finder sted på et
meget tidligt stadie i sagen.57 Endvidere er disse bemærkninger møntet på
civile sager og ikke på ægtefælleskiftesager.
Retsplejerådet behandler i betænkning 1436/200458 ligeledes afvejningen af
fordele og ulemper ved at lægge kompetencen til at meddele fri proces hos

57

Samt til at forvaltningen ikke skal være procesledende, således at forstå, at man i tilfælde
hvor et for sagens udfald afgørende anbringende ikke er gjort gældende af ansøger, meddeler fri proces, men ikke henleder ansøgers opmærksomhed på det pågældende anbringende.
58
Reform af den civile retspleje III, Adgang til domstolene, side 382 ff.

249

henholdsvis forvaltningen og domstolene. Retsplejerådet udtaler i denne
forbindelse:59
”[...] Retsplejerådet finder, at de fordele, der er forbundet med at tillægge den ret, der behandler sagen, kompetencen til at meddele fri proces, taler for at vælge denne løsning i alle
situationer, hvor der ikke er afgørende betænkeligheder herved. Til disse fordele hører også
muligheden for at indkalde parterne til et retsmøde i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om fri proces. I dag indkaldes parterne ofte til et sådant retsmøde i skiftesager i
forbindelse med statsamtets høring af retten over ansøgningen om fri proces, og det er jævnligt forekommende, at parterne herefter forliger sagen.
Retsplejerådet foreslår derfor, at retten skal have kompetencen til at bevilge fri proces i de
situationer, hvor der efter rådets forslag ikke skal foretages en nærmere vurdering af ansøgerens udsigt til at få medhold i sagen. [...]”

Det er interessant, at høringsmødet i skifteretten fremhæves som argument
for at lade retterne overtage kompetencen. Der er ikke tvivl om, at muligheden for at få sagen forligt på et tidligere tidspunkt er til stede, hvis parterne
indkaldes til et retsmøde, men høringsmødet i skifteretten er et dårligt eksempel, idet der i forbindelse med ægtefælleskiftesagerne er en (yderligere)
meget væsentlig forligsmotiverende faktor – nemlig afgiftstruslen.
Retsplejerådets forslag blev gennemført ved Lov nr. 554 af 24. juni 2005 og
trådte i kraft 1. januar 2007.60 Herefter er bl.a. sager om ægteskab og forældremyndighed (bortset fra ansøgninger fra sagsøgeren i sager efter § 13 i lov
om forældremyndighed og samvær) lagt over til domstolene, men altså ikke
ægtefælleskiftesagerne. En afgørelse om fri proces i spørgsmål, hvor der
skal foretages en vurdering af ansøgerens udsigt til medhold, kan ikke lægges over til skifteretten. Det forekommer herefter ikke praktisk, om skifteretten indledende skulle kunne meddele fri proces med virkning for retsafgift og sikkerhedsstillelse, men ikke vedrørende eventuelle tvister. Henset
hertil bør kompetencen til meddelelse af fri proces i ægtefælleskiftesagerne
fortsat ligge hos Civilstyrelsen.

59
60

Reform af den civile retspleje III, Adgang til domstolene, side 384.
Jf. ovenfor, kapitel 6.4.
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Kapitel 11

Skiftets effektive gennemførelse

11.1. Indledning
Regler, der sikrer en effektiv gennemførelse af skiftet, er afgørende for, at
domstolene kan levere en afgørelse inden for en rimelig tid. Skiftesystemets
mulighed for at gennemføre en effektiv skiftebehandling – eventuelt ved
tvang – har endvidere stor betydning for de materielle reglers gennemslagskraft. I det forudgående afsnit understregedes endvidere en effektiv sagsbehandlings rolle i forbindelse med at opretholde og styrke den almene tillid
til domstolene for det første ved sin betydningen for et materielt korrekt resultat, og for det andet ved at modvirke den skepsis, som et ineffektivt system giver anledning til. Det er endvidere af betydning, at det processuelle
system er gennemsigtigt, således at forstå at konsekvenserne af at modarbejde skiftets gennemførelse er klare. Skifterettens (og bodelers) tvangsmekanismer skal være hurtige og enkle. De forskellige redskaber til skiftets
gennemførelse følger i vidt omfang allerede af behandlingen i afsnit III,
men opsummeres her med henblik på at sætte de enkelte dele ind i en velfungerende helhed.

11.2. De processuelle redskaber

11.2.a. Stedlig kompetence
På baggrund af behandlingen i kapitel 7.2.b kan det anføres, at der for det
første bør indføres mulighed for at aftale værneting også i ægtefælleskifte251

sagerne. Hvis parterne ikke kan blive enige, må det stadig være muligt ud
fra værnetingsreglerne at udpege den kompetente skifteret. De nugældende
værnetingsregler, der udpeger parternes fælles bopæl eller seneste fælles
bopæl,1 må stadig siges at være egnede som udgangspunkt også for nye regler, idet der faktisk her tages udgangspunkt i det fælles. Hjemtinget i henhold til RPL §§ 235 og 236 må dog være den relevante tilknytningsfaktor.2
Værnetingsreglerne er på denne måde med til at understrege, at fællesboskiftet er en fælles opgave. Udpeger heller ikke disse regler den kompetente ret, må en regel om ”sagsøgtes” (den, begæringen om skifte rettes
imod) hjemting,3 være sidste udvej. Disse regler bør suppleres med en henvisningsregel, hvorefter den kompetente skifteret kan henvise sagen til behandling ved en anden skifteret, såfremt det findes væsentlig mere hensigtsmæssigt.4
Også det internationale værneting bør knyttes til det almindelige civilprocessuelle hjemtingsbegreb, hvorefter den internationale kompetence vedrører de sager, hvor parterne er processuelle udlændinge. Det internationale
værneting skal dække de tilfælde, hvor parterne eller én af parterne har tilknytning til Danmark ved tidligere at have været processuel indlænding –
forudsat at skifte ikke finder sted i udlandet – og de tilfælde, hvor parterne
eller én af parterne ejer aktiver her i landet, som ikke er omfattet af et skifte
i udlandet.5 Spørgsmålet er imidlertid herefter, hvordan man forholder sig i
det tilfælde, at kun den ene part er processuel indlænding. Reglen om seneste fælles hjemting vil betyde, at der er værneting, hvor parterne har haft en
fælles bopæl.6 Er dette imidlertid ikke tilfældet, bør der formentlig være
hjemmel til, at en processuel indlænding under alle omstændigheder kan få
sat et skifte i gang her i landet. Også i dette tilfælde må det dog være en betingelse, at skifte (af samme aktiver) ikke allerede er påbegyndt i udlandet.
1

Indføres der en henvisningsregel som nedenfor beskrevet, er det heller ikke af praktiske
hensyn nødvendigt at fastholde kravet om, at én af parterne fortsat bor i den pågældende
retskreds.
2
Dette vil betyde, at der vil være værneting her, hvis parterne i overensstemmelse med den
civilprocessuelle teori er processuelle indlændinge, jf. hertil Civilprocessen, Bernhard Gomard, 5. udgave ved Michael Kistrup, 2000, side 93 ff.
3
Også her må hjemtinget være den relevante tilknytningsfaktor.
4
Særligt aktivernes karakter vil kunne begrunde henvisning – har parterne aftalt værneting,
må der nok kræves vægtige grunde, for at henvisning bør ske.
5
Er der værneting ved en dansk skifteret, omfatter skiftet principielt alle aktiver og passiver,
uanset hvor de befinder sig, hvilket ofte kan medføre problemer med hensyn til sagens oplysning m.v.
6
Dette følger allerede af de gældende regler, jf. TFA 2000.105/1 V. Det følger dog af reglen
i FSKL § 64 a, at den processuelle indlænding fortsat skal bo i den pågældende retskreds.
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11.2.b. Tidsfrister
Tidsfrister er en oplagt og virkningsfuld måde at styre processen på. For at
have den ønskede virkning må tidsfrister naturligvis kombineres med regler
om præklusion. I kapitel 7.2.a behandledes spørgsmålet om en frist for
sagsanlæg. Henset til den billigere adgang til et indledende møde i skifteretten samt forudsætningen om en grundig mundtlig og skriftlig vejledning ved
statsforvaltningen eller i retten i forbindelse med ægteskabssagens afslutning forekommer det ikke længere så problematisk med en tidsfrist for
sagsanlæg. Tidsfristen må ikke være for kort og kunne passende fastsættes
til 5 år fra formuefællesskabets ophør, således at der er et fornuftigt tidsrum,
også hvor en separation følges af skilsmisse. Der bør endvidere være adgang
for skifteretten til undtagelsesvis at bortse fra overskridelse af tidsfristen.
Med det skitserede forslag til en bodeler-ordning er der lagt op til, at bodeler
har en temmelig selvstændig rolle. Hvis ordningen skal fungere hurtigt og
enkelt, må bodeler således kunne træffe i hvert fald visse afgørelser af processuel og materiel karakter på egen hånd. Afgørelserne må naturligvis
kunne indbringes for skifteretten inden for en vis frist, som ikke må være for
lang af hensyn til sagens fremme, f.eks. 2 uger, svarende til den sædvanlige
kærefrist, jf. RPL § 394, stk. 1, fra den pågældende part fik kendskab til afgørelsen, men med mulighed for skifteretten for at bortse fra en fristoverskridelse.7 Hvis ikke spørgsmålet indbringes inden for fristen, står bodelers
afgørelse ved magt. Ligeledes må gælde en frist for indbringelse af bodelers
boopgørelse.8 I begge tilfælde gælder naturligvis, at bodeler må give klagevejledning til eventuelt utilfredse parter. For skifterettens afgørelse i de således indbragte sager må RPL’s almindelige regler om anke eller kære finde
anvendelse.
Som nævnt ovenfor i kapitel 9.5 bør der af hensyn til skifterettens kontrol
med bobehandlingen fastsættes en frist for, hvornår bobehandlingen skal
være afsluttet. Indføres en ”småsagsproces” som skitseret i kapitel 10.4.b
har man samtidig defineret en grænse mellem de mindre boer og de større
typisk mere komplicerede og arbejdskrævende boer, hvilket kunne udmøntes i en kortere frist for de mindre boer og en længere frist for de større –
med mulighed for, at skifteretten kan forlænge fristen, hvor særlige forhold

7

I DSL § 96, stk. 2 er fastsat en frist på 2 uger for klage over bobestyrers afgørelser. Skifteretten kan indtil 6 måneder efter afgørelsen undtagelsesvis tillade, at klagen tages under behandling.
8
I DSL § 68, stk. 2 er denne frist fastsat til 4 uger efter det afsluttende bomøde.
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nødvendiggør det.9 Sådanne regler om frister for boernes afslutning må naturligvis følges af sanktionsregler, hvorved skifteretten får mulighed for at
meddele pålæg, fastsætte løbende indberetningspligt eller frister og om
nødvendigt afsætte bodeleren.10

11.2.b. Sagens oplysning
Sagens oplysning er central for behandlingen og afslutningen af en ægtefælleskiftesag. Tilvejebringelse af korrekte og fyldestgørende oplysninger om
fællesboets indhold og værdi er altafgørende for de materielle delingsreglers
funktion og gennemslagskraft, og dermed for fællesbodelingens resultat.
Det konkluderedes i kapitel 7.3.a, at den eksisterende regel om parts- og
vidneforklaringer i RPL § 660, stk. 2 i nødvendig og tilstrækkelig grad varetager de bærende hensyn, og den bør således videreføres i det nye processuelle regelsæt. Endvidere bør lignende regler bør finde anvendelse vedrørende parts- og tredjemandsedition.11 Disse regler bør således også kunne bringes i anvendelse af skifteretten uden begæring fra en part og under anvendelse af vidnetvangsreglerne. Det skal understreges, at de materielle regler,
som i vidt omfang er sociale beskyttelsesregler, i mange tilfælde kun kan få
den tilsigtede effekt, hvis sagen oplyses korrekt. Sagens udfald udgør livsgrundlaget for den part, der med skifterettens hjælp skal have gennemført et
boslodskrav. Det er således nødvendigt, at skifteretten gives de bedste muligheder for at få sagen korrekt belyst. Kun retten kan pålægge en part eller
et vidne pligt til at afgive forklaring med de muligheder for gennemtvingelse af forklaringen, der er nævnt ovenfor, ligesom kun retten kan sandhedsformane en part eller et vidne, således at vedkommende ifalder strafansvar
for eventuel falsk forklaring for retten.12 Disse funktioner kan således ikke
lægges ud til bodeler, men bodeler må kunne anmode retten om at anordne
sådan bevisførelse til brug for sagsbehandlingen.13
9

Ifølge DSL § 31 er den senest anvendelige skæringsdag i privatskiftede boer 1-års-dagen
for dødsfaldet, medens den i bobestyrerboer i medfør af DSL § 66, stk. 2 er 2-års-dagen for
dødsfaldet.
10
Således som det er tilfældet i DSL § 54, stk. 2 om pålæg og løbende indberetningspligt, §
66, stk. 4 om fristfastsættelse og § 41 om afsættelse af bobestyrer, jf. ovenfor, kapitel 10.4.c.
11
Jf. kapitel 7.3.b.
12
Jf. Straffelovens § 158.
13
Bodeler må fortsat kunne anmode de relevante instanser om de ønskede oplysninger, som
fastslået i TFA 2002.321 V, gennemgået ovenfor i kapitel 7.3.b, men skal der meddeles pålæg, må det ske ved skifteretten.
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Værdiansættelsen af aktiver er meget ofte en af de vigtigste oplysningsopgaver i forbindelse med et ægtefælleskifte. Værdiansættelsen har stor betydning for såvel de kvantitative som de kvalitative delingsregler. Der bør således gives detaljerede regler for bodelers gennemførelse af registrering og
værdiansættelse, eventuelt ved sagkyndig vurdering. Registrering eller vurdering må, i det omfang ejerægtefællen ikke medvirker eller modsætter sig,
kunne gennemtvinges fysisk, hvad enten dette kræver adgang til privat
ejendom, virksomhed el.lign. Særligt vigtige er naturligvis reglerne om sagkyndig vurdering og omvurdering, som bør præciseres, således som beskrevet i kapitel 7.3.c. I kapitel 7.3.c diskuteredes endvidere, hvorvidt de nuværende regler om vurdering indeholder hjemmel til, at vurdering foretages på
et tidligt tidspunkt i sagsforløbet. Denne diskussion havde imidlertid sit udspring i afgiftsreglerne og den afgiftstænkning, der knytter sig hertil. Med
den nye økonomiske struktur burde sådan afgiftstænkning ikke længere være relevant. Inden for rammerne af det skitserede indledende vejledningsmøde i skifteretten vil der ikke være mulighed for foranstaltning af vurdering, idet det forudsættes, at parterne enten forliges, eller sagen visiteres til
et af de øvrige sagsbehandlingstilbud.14 Kun derved kan forudsætningen
om, at det indledende møde kan afholdes for et forholdsvis beskedent beløb,
opretholdes.

11.2.c. Rådighedsfratagelse og acontobetaling
De nuværende regler om rådighedsfratagelse er behandlet i kapitel 7.4.a.
hvor det konkluderes, at rådighedsfratagelsen i praksis har udviklet sig til at
have en anvendelse ud over hjemlens ordlyd. Således anvendes rådighedsfratagelsen i sin oprindelige sikkerhedsskabende funktion samt i en ny funktion i forbindelse med realisation eller udlæg af aktiver. Denne funktion er
yderst relevant i forbindelse med skiftets gennemførelse, hvorfor der bør tilvejebringes en utvetydig hjemmel til denne anvendelse.
Rådighedsfratagelsens funktioner i et nyt system vil således for det første
blive den traditionelle sikkerhedsskabende, men i en udvidet udgave, idet
der som nævnt i kapitel 10.4.d bør kræves sikkerhedsstillelse for bodelers

14

Dette skal ikke forstås så kategorisk, at der er tale om ét møde, og dermed ikke mulighed
for at lade parterne overveje sagen eller eventuelt i enighed indhente udenretlig vurdering.
Men det må være udelukket, at skifteretten foranstalter bevisførelse.
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salær af begge parter – ikke kun den, der begærer skiftet.15 Et sådant krav
om sikkerhedsstillelse må, for at det ikke kan anvendes til at trænere sagen,
kunne håndhæves, f.eks. ved brug af rådighedsfratagelse.16 Dernæst må rådighedsfratagelsen naturligvis stadig kunne anvendes til at skabe sikkerhed
for en ægtefælles boslodskrav. Der ses ikke retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved en lidt mindre restriktiv anvendelse af bestemmelsen, i det
omfang betingelserne overholdes, og modparten om muligt får anledning til
at stille sikkerhed, inden bestemmelsen tages i anvendelse, idet bestemmelsen dermed stadig forudsættes anvendt med skyldig hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Overvejelser om rådighedsfratagelse vil altid være affødt af, at den ene part ikke medvirker til – eller måske endda modarbejder
– skiftets gennemførelse, typisk fordi den pågældende ikke ønsker at afgive
boslod – der er altså typisk ingen beskyttelsesværdige interesser på denne
parts side.
For det andet vil rådighedsfratagelse altså kunne bruges i forbindelse med
gennemtvingelse af udlæg eller realisation af aktiver.
Som et alternativ til den sikkerhedsskabende rådighedsfratagelse for så vidt
angår boslodskrav kan anvendes acontoudbetaling. Som det fremgik af kapitel 7.4.c, anvendes muligheden for acontoudbetaling formentlig ikke i det
omfang, der faktisk er mulighed for. Som nævnt er spørgsmålet særligt relevant, når den ene ægtefælle får udlagt et aktiv, inden skiftets afslutning, og
den anden har et boslodskrav. Udlæg i tilknytning til f.eks. en vurdering kan
typisk være en fornuftig disposition, idet man da slipper for tvister affødt af
stigning eller fald i værdi, hvis skiftet trækker ud. En øget fokus på anvendelse af acontoudbetaling i disse tilfælde ville måske bidrage til, at parterne
fik en opfattelse af skifteprocessen som en mere ligeværdig udveksling.
Acontoudbetaling er naturligvis ikke blot relevant i den ovenfor skitserede
sammenhæng, men i alle tilfælde, hvor en ægtefælle uomtvisteligt har et
boslodskrav, men skiftets afslutning af den ene eller anden grund trækker
ud. Sagsbehandlingstiden er en meget vigtig faktor for behovet for rådighedsfratagelse, acontoudbetaling og for den sags skyld udlæg af aktiver før
skiftets afslutning. Er sagsbehandlingstiden kort, når behovet måske ikke at
opstå, men trækker skiftet ud, er der behov for en afklaring af forholdende
omkring familiens bolig og for muligheder for etablering af nyt grundlag for
15

Hvilket også vil være bedre i overensstemmelse med RAL’s regler, jf. ovenfor, kapitel
6.2.
16
På denne måde undgår man også den uheldige situation, der opstod i UfR 2005.1646 V,
jf. ovenfor kapitel 7.4.a.
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tilværelsen. De skitserede sagsbehandlingsregler vil betyde, at ægtefælleskifterne kan gennemføres hurtigere og mere effektivt (og måske i fordragelighed), end tilfældet er i dag, men i de uundgåelige tilfælde, hvor skiftet
trækker ud, bør bodeler og skifteret i meget højere grad rette fokus mod udlæg og acontoudbetalinger som middel til at fremme skiftet og til at løsne op
for den vanskelige situation et langvarigt skifte kan indebære for én eller
begge parter.

11.2.d. Eksigibilitet og renter
Blandt en af fordelene ved et system, som betyder, at flere sager behandles i
skifteretten, er også nævnt en bedre mulighed for tvangsfuldbyrdelse.17 I det
processuelle system, som er skitseret ovenfor, er der lagt op til, at mange
beslutninger kan træffes af bodeler, samt at bodelers afgørelser, hvis ikke de
indbringes for skifteretten indenfor en vis frist, er endelige. Heri må naturligvis også ligge, at bodelers afgørelser efter fristens udløb er eksigible.
Forrentning af et krav er på formuerettens område en naturlig del af gennemførelsen af kravet. Som det fremgik af gennemgangen i kapitel 7.5.b er
forrentning ikke nu en lige så naturlig del af gennemførelsen af en ægtefælleskiftesag. Et nyt processuelt system på ægtefælleskifterettens område bør
således også indeholde regler om forrentning, der er tilpasset de særlige forhold, der gør sig gældende på dette område. Gennemgangen i kapitel 7.5.b
viste, at der er behov for hjemmel til renteberegning i to forskellige situationer, hvoraf den ene er knyttet til den kvantitative og den anden til den kvalitative deling. De to situationer er endvidere knyttet til de to forskellige bevæggrunde for renteberegning, som Renteloven bygger på: Renten som en
reaktion mod en skyldners forsømmelighed med opfyldelsen af sin betalingsforpligtelse, og renten som en afgivelse af den berigelse, som skyldneren har opnået.18
Renteproblematikken, knyttet til den kvantitative deling, udspringer af det
forhold, at parterne under skiftet bevarer rådigheden over hver deres bodel.
Den ene part kan således under hele skiftet være i besiddelse af størstedelen
af boets aktiver. Da boslodskravet typisk først kan anses forfaldent i forbindelse med boopgørelsen, hvor kravets størrelse endeligt fastslås, kan for17

Jf. ovenfor, kapitel 7.5.a.
Jf. Bet. nr. 652/1972 om morarenter, afgivet af Justitsministeriets sagkyndige vedrørende
købelovgivningen, side 16.
18
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rentning typisk først kræves fra denne dato.19 Henset til at afkast af aktiverne indgår i boopgørelsen, bliver ægtefællen på sin vis kompenseret for den
anden ægtefælles udøvelse af rådigheden.20 Dette er åbenbart ikke tilstrækkeligt til at fratage den besiddende ægtefælle incitamentet til at trække skiftet i langdrag. Der kan således med afsæt i domspraksis opstilles nogle kriterier for, hvornår et boslodskrav undtagelsesvis kan kræves forrentet fra et
tidligere tidspunkt end boopgørelsen. Forrentning er tilkendt af ikke ubetydelige boslodskrav, når den ene part har haft enerådigheden over den største
del af aktiverne, fra det tidspunkt hvor boet – og dermed boslodskravet –
kunne gøres op. En sådan renteregel, som må være en undtagelse til udgangspunktet, jf. ovenfor, har et pønalt islæt og må antages at have en vis
præventiv effekt.
Det andet rentespørgsmål knytter sig til den kvalitative deling og til den situation, at et aktiv – typisk en fast ejendom – udlægges til den ene part inden skiftets afslutning. Den ægtefælle, der har fået ejendommen udlagt, bliver pålagt at forrente værdien af ejendommen indtil skiftets afslutning for
derved at fralægge sig den berigelse, han har opnået. Som tidligere omtalt
kunne problemet også løses derved, at den anden ægtefælle fik udlagt aktiver for samme beløb eller eventuelt en acontoudbetaling.
Disse to forrentningsspørgsmål burde kunne behandles hver for sig. Der er i
det ene tilfælde tale om en forrentning af en parts boslodskrav og i det andet
tilfælde om fællesboets krav på kompensation, og de burde således kunne
anvendes uafhængigt af hinanden. Sammenblandingen mellem de to situationer opstår imidlertid derved, at det i betingelserne for tilkendelse af (tidligere) forrentning af boslodskravet, indgår, hvem der har haft rådigheden
over størstedelen af aktiverne. Udgør den faste ejendom den største del af
fællesboet, har den part, der har fået ejendommen udlagt, jo kompenseret
boet for udøvelsen af rådigheden.21 Det forhold, at afkast af boets aktiver i
forvejen indgik i boopgørelsen, betød imidlertid ikke, at den pønale forrentningspligt af boslodskravet ikke kunne komme på tale. Heller ikke den besiddende ægtefælles forrentning af udlægsværdien over for boet fratager
ham nødvendigvis incitamentet til at trække fyldestgørelsen af den anden
ægtefælles boslodskrav i langdrag.

19

På trods af Rentelovens udgangspunkt om forrentning fra påbegyndelse af retsforfølgning, jf. diskussionen ovenfor, kapitel 7.5.b.
20
Men naturligvis kun i det omfang de pågældende aktiver giver et afkast.
21
Måske også i form af betaling af husleje frem til udlægstidspunktet, jf. ovenfor, kapitel
7.5.b.
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De to forrentningsformer bør således kunne finde anvendelse sideløbende.
Forrentning af værdien af et udlagt aktiv over for boet må være en hovedregel, hvor der ikke samtidig udlægges tilsvarende værdier til den anden ægtefælle. Forretning af et boslodskrav bør følge Rentelovens almindelige regler, hvorefter den praktiske hovedregel vil være forrentning fra boopgørelsen, men med mulighed for at pålægge forrentning fra et tidligere tidspunkt.
Begge spørgsmål bør kunne indgå ved bodelers udfærdigelse af boopgørelsen.
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Afsnit V

Afslutning
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Kapitel 12

Sammenfatning og konklusion

Hensigten med afhandlingen var at opstille et sæt bærende hensyn, som det
processuelle system på ægtefælleskifterettens område bør hvile på, og dernæst at analysere hvorvidt de gældende regler, således som de praktisk anvendes og fortolkes, lever op til de krav, der opstilledes til et sådant delingssystem. Hvis dette ikke er tilfældet, var det hensigten at fremkomme med
forslag til, hvorledes skifteordningen fremtidigt bør indrettes.
I afsnit II dannede en behandling af civilprocessens overordnede formål
samt civilprocessens og ægtefælleskifterettens grundprincipper baggrund for
en konkretisering af de bærende hensyn på ægtefælleskifterettens område.
De civilprocessuelle grundprincipper var især knyttet til det civilprocessuelle retssystem som sådant og opretholdelsen af tilliden til domstolen – altså
hensynet til samfundet.1 Behandlingen af de civilprocessuelle grundprincipper førte også frem til nogle hensyn, som ikke alene kunne karakteriseres
som hensyn til samfundet, men som også rummede hensyn på det specielle
plan – hensyn til parterne.2 Her manifesterede sig først og fremmest
spørgsmålet om sagens økonomi, særligt afvejningen af statens ressourcemæssige hensyn over for parternes adgang til domstolsprøvelse. Endvidere
ansås hensynet til sagens effektive gennemførelse for at være et sådant
blandet hensyn til samfund og parter, idet hensynet til at retssystemet fungerer effektivt er nødvendigt for opretholdelse af den almene tillid til domstolene, og idet sagens effektive gennemførelse tjener hensynet til den enkelte
parts retssikkerhed. Gennemgangen af ægtefælleskifterettens grundprincipper og særlige karakter tilføjede det særlige hensyn til parterne, som udsprang af det særlige behov for forsoning, forligelse og samarbejde, der eksisterer i disse sager.3

1

Jf. kapitel 2.4 og 4.2.
Jf. kapitel 2.4 og 4.3.a. og b.
3
Jf. kapitel 3.4 og 4.4.
2
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Gennemgangen i afsnit III af det nuværende processuelle system på ægtefælleskifterettens område afslørede for det første et system, der ikke lever
op til de krav, som en moderne tilgang til samfundets konfliktløsningstilbud
til borgerne, stiller. For det andet afslørede den, at de to væsentligste funktionsproblemer var knyttet til en forældet omkostningstankegang og til et helt
utilstrækkeligt processuelt regelsæt.4 Reglerne overlader delingen til det
private initiativ og vanskeliggør en offentlig behandling med de retsgarantier, der er knyttet hertil. Derved opstår en situation, hvor den ulighed i
magtforholdet, der typisk vil forekomme efter separation eller skilsmisse,
kan udnyttes af den stærke part. På andre områder, hvor en part typisk fremstår som den svage, er opbygget beskyttelsesmekanismer,5 som betyder, at
disse parters interesser varetages.
Opstillingen af et nyt processuelt system i afsnit IV har således taget sit udgangspunkt i de ønsker til et processuelt system på ægtefælleskifterettens
område – de bærende hensyn – der opstilledes i afsnit II. Hensynet til acceptable omkostninger for parter og samfund, samt det retssikkerhedsmæssigt
vigtige hensyn til domstolenes tilgængelighed som tvistløser dikterer en radikal ændring af afgifts- og omkostningsstrukturen, således som beskrevet i
kapitel 10. Dette indebærer også forslag om en bodeler-ordning, hvis primære formål er at privatisere det administrative arbejde, medens skifterettens primære funktion bliver som tvistløser, samt at reducere behovet for
advokatrepræsentation og dermed gøre skifteprocessen billigere for parterne. De retssikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med bodeler-ordningen
varetages ved et detaljeret regelsæt, der sikrer skifterettens kontrol med
sagsbehandlingen. Det foreslåede processuelle system indebærer endvidere
en styrkelse af den alternative tvistløsning i form af retsmægling, som fokuserer på parternes egen løsning af konflikten, og også en styrkelse af rettens
traditionelle tvistløsning i form af forbedrede sagsbehandlingsregler. Resultatet bliver herved, at såvel de almene som de individuelle interesser, der er
knyttet til processen, varetages.

4
5

Jf. særligt kapitel 6 og 7.
Eks. forbrugere, lejere, arbejdstagere.
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Kapitel 13

Summary

The regulation on division of the joint estate of spouses was carried in 1874.
The rules were slightly amended in 1925 and 1963. However, the development of society has implied, firstly that divorce is more common, and secondly that there is a different social approach to divorce nowadays. The
fundamental idea befind the 1874 regulation was, that estate division was a
private matter, in which the public authorities had no interest. If assistance
by public authorities was required the spouses should have to pay the price
in the form of a severe probate fee.
This poses the question if a revision is needed. The growth of the welfare
society has implied increasing regulation in areas which in earlier times were left to private initiative, with the purpose of protecting the individual and
ensuring socially balanced growth. A separation or divorce and the following estate division is to many people one of the most upsetting situations
in their lives – and one of the most decisive for their future living conditions. Particularly where the spouses also have minor children the course of
the case and the handling of the case by the spouses will have great significance on the future living conditions of all parties. A divorce and the following estate division demands considerable human and financial resources
not only from the parties directly involved, but indirectly (potentially) from
society. From the human perspective the estate division ought to be the least
demanding, but nevertheless important since it constitutes the framework of
the future life of the spouses and their children. Furthermore, the rules on
community of property and on the dissolution of the community following a
separation or divorce are to a great extent based on social considerations.
In the past 3 years approximately 15.000 marriages were dissolved by divorce every year. Only 900 people each year files a petition to the probate
court and in the period 1999-2002 80 % of the cases were closed without
estate division by the court. This disinclination to go to the probate court
could according to Danish legal theorists be due to the costs of carrying
through a case before the probate court. Secondly, the fact that the probate
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court can not effectively impose the estate division by force if one or both
parties are not co-operating, could be of consequence.
Therefore an analysis of the rules is called for – especially with regard to
their functional capacity and to the extent in which they meet the demands
of modern society.
Part II of the thesis contains a description of the regulation of civil proceedings in general and of the position of the regulation of estate division
within the general setup. On the basis of this description 4 fundamental considerations are defined: 1) a consideration for society. Two considerations
which contain considerations for both society and individual: 2) the economy of the case and 3) efficient administrative procedures. Finally 4) a particular consideration for the individual.
The analysis of the present procedural law on estate division in part III of
the thesis reveals firstly a procedural setup which does not satisfy the demands made by modern society concerning the settlement of disputes. Secondly, it reveals that the two most essential functional problems are tied to
an antiquated view on the costs of the case, and to an inadequate procedural
code of practice. The regulation leaves estate division to private initiative
and restrains the parties from going to the probate court, whereby they are
deprived of the legal protection provided by the court. This also allows the
stronger party to make use of the unequal power structure between the parties, which often arouse from the separation or divorce. It is necessary to
provide legal protection for the weaker party in the field of estate division,
like it has been done in many other fields typically involving an unequal
power structure between the parties.
The posing of a new procedural regulation in part IV of the thesis is based
on the fundamental considerations laid down i part II. The consideration for
acceptable costs – acceptable to society and to the parties – and the essential
principle ”access to justice” dictates a radical change of the structure of probate fee and other costs. Therefore a new procedural system is proposed,
where the administrative work is put into the hands of lawyers, while the
probate court primarily is commissioned to settle disputes. Secondly, the
new procedural system implies a reduction of the need for legal representation, in order to reduce the costs of the case to the parties. Naturally, the
new procedural system also includes detailed regulation on public supervision by the probate court. Also the new procedural system implies
strengthening of alternative settlement of disputes in the form of mediation
by the court. This proposal is based on the results of an experiment regarding mediation carried out in 5 Danish courts as described by the Ministry
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of Justice in the rapport: ”Forsøg med retsmægling – en evalueringsrapport”, March 2005. Furthermore the proposed new procedural system
implies strengthening of the traditional settlement of disputes by the court
mainly in the form of improved procedural regulation.
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Bilag 1
Undersøgelse ved retterne i Hørsholm og på Frederiksberg
Hørsholm:
Jeg har gennemgået alle afsluttede skiftesager for årene 1998-2002, i alt 55 sager, og
registreret følgende oplysninger:
1) a. Alder.
b. Ægteskabets varighed.
2) Skifte efter separation/skilsmisse/skilsmisse med forudgående separation.
3) Omfanget af anvendelse af advokater.
4) Hvor mange møder afholdes – hvor mange sager sluttes ved forlig – og hvor
hurtigt.
5) Giver sagens oplysning, herunder registrering af aktiver, anledning til problemer.
6) Giver aktivernes vurdering anledning til problemer.
7) Omfanget af fri proces, herunder hvorvidt behandling af en fri proces ansøgning forsinker skiftebehandlingen.
8) Omfanget af anvendelse af rådighedsfratagelse (§ 66).
9) I hvilket omfang har evt. tildeling af § 56-beløb indflydelse på bodelingen.
10) Særeje (ægtepagt, 3.mandsbestemt)
11) Sagens omkostninger – i hvilket omfang tilkendes renter og sagsomkostninger.
12) Formuens størrelse.
Oplysningsniveauet er generelt meget lavt i de undersøgte sager. Begæringerne til
skifteretten bærer ofte præg af (og angiver i nogle tilfælde) at have til formål at lægge
pres på modparten. Den part, der indgiver begæringen, har således som oftest ikke
tænkt sig, at fællesboet skal tages under offentlig skiftebehandling – måske endda ikke engang, at der skal afholdes et møde, hvilket er årsagen til det meget lave oplysningsniveau.

Ad 1) a.
Parternes alder er oplyst i 89,1 % af sagerne.

Ad 1) b.
Ægteskabets varighed er oplyst i 78,2 % af sagerne og fordeler sig således (faktiske
tal):
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0-3 år
3-10 år
10-20 år
20- år

1998

1999

2000

2001

2002

0
4
3
2

2
2
6
3

0
1
4
2

0
4
2
1

0
2
3
2

19982002
i alt
2
13
18
10

Ad 2)
I 98,1 % af sagerne er det oplyst, om fællesbodeling sker på baggrund af separation,
skilsmisse eller skilsmisse efter forudgående separation.
I 67,3 % af sagerne fremgår tillige vilkårene for separation/skilsmisse.

Ad 3)
Parternes anvendelse af advokatbistand har som hovedregel stor betydning for skiftets
afvikling. (Der er dog enkelte eksempler, hvor advokatbistand direkte har forsinket
behandlingen af sagerne). Forsinkelser med behandlingen sker ofte i forbindelse med
en parts (eller begge parters) advokatskifte. Den væsentligste årsag til forsinkelser
skal dog findes i det faktum, at advokater (og parter) udstrækker forligsforhandlinger
til det yderste med henblik på at undgå skifteafgiften ved offentligt skifte.
Skemaet nedenfor illustrerer i procent parternes repræsentation ved advokat (helt eller
delvis) samt omfanget af advokatskifte. Den samme sag kan således optræde i flere
kategorier.

Begge
Ene part
En part delvis
Ingen
Advokatskifte
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1998

1999

2000

2001

2002

46,2
30,8
15,4
0
15,4

62,5
12,5
6,25
0
25

57,1
14,3
0
14,3
14,3

22,2
33,3
11,1
11,1
22,2

50
50
0
0
10

19982002
i alt
49,1
27,3
7,3
3,6
18,2

Ad 4)
Nedenstående skema illustrerer sagens gang. Da talmaterialet er forholdsvis sparsomt,
kan f.eks. antallet af møder, uden at der indledes offentligt skifte, blot være udtryk for
en enkelt skifteforvalters praksis.

Sluttet uden
møde
1 møde
2 eller flere
Off.skifte

1998

1999

2000

2001

2002

15,4

31,3

28,6

44,4

30

1998-2002
i alt
29,1

61,5
7,7
15,4

31,3
31,3
6,3

57,1
14,3
0

22,2
22,2
11,1

60
10
0

45,5
18,2
7,3

1

Ad 5)
Nedenstående skema illustrerer, hvilke problemer der var i sagerne med hensyn til registrering. Adskillige sager indeholdt flere af de nævnte problemer og optræder derfor
i flere kategorier.

Uoplyst
Pensioner
Registrering
af aktiver
Registrering
af passiver
Afgrænsning
af særeje
Modparten
har ikke oplyst
Ingen problemer

1998

1999

2000

2001

2002

23,1
15,4
23,1

43,8
18,8
25

57,1
0
0

22,2
22,2
11,1

30
10
20

1998-2002
i alt
34,5
14,5
18,2

7,7

18,8

28,6

11,1

0

12,7

7,7

0

0

0

10

3,6

15,4

0

14,3

11,1

10

9,1

7,7

12,5

0

33,3

20

14,5

1

I flere tilfælde indkaldtes skifterettens medhjælper til det sidste forligsmøde med henblik
på straks at tage sagen under offentligt skifte, hvis ikke der blev indgået forlig.
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Ad 6)
Skemaet viser, i hvor stor en del af sagerne der er foretaget vurdering af diverse aktivposter. Samme sag kan således også her optræde i flere kategorier.

Uoplyst
Fast ejd.
Indbo
Virksomhed
Goodwill
Bil/mc
Pensioner
Andet
Ingen problemer

1998

1999

2000

2001

2002

23,1
46,2
30,8
0
7,7
23,1
15,4
15,4
0

37,5
18,8
31,3
6,3
6,3
6,3
0
0
18,8

42,9
28,6
0
14,3
0
0
0
14,3
0

44,4
33,3
11,1
11,1
11,1
0
0
0
11,1

40
10
0
0
0
0
0
10
40

1998-2002
i alt
36,4
27,3
18,2
5,5
5,5
7,3
3,6
7,3
14,5

Ad 7)
Skemaet viser omfanget af fri proces under skiftet. I et enkelt tilfælde har jeg kunnet
konstatere, at begæringen om skifte er blevet udsat på behandlingen af en ansøgning
om fri proces, svarende til 1,8 % af sagerne. Det er ikke muligt ud fra de registrerede
sager at konstatere, hvorvidt skiftet indirekte er blevet forsinket, f.eks. fordi en part
venter med at indgive begæring til skifteretten, til ansøgningen er behandlet. Det kan
dog konstateres, at 14,6 % af de gennemgåede sager startede som høringssager – dvs.
hvor statsamtet i anledning af en ansøgning om fri proces hører skifteretten om behovet for fri proces og advokatbeskikkelse. I 16,4 % af sagerne blev begæring til skifteretten indgivet først og siden hen ansøgning om fri proces, uden at dette gav anledning til målbare forsinkelser. I 10,9 % af sagerne blev begæring til skifteretten og ansøgning om fri proces indgivet samtidigt.

Uoplyst
Ingen
Ene part
Begge
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1998

1999

2000

2001

2002

0
69,2
30,8
0

18,8
50
18,8
6,3

14,3
57,1
28,6
0

22,2
55,6
22,2
0

30
20
50
0

1998-2002
i alt
16,4
50,9
29,1
1,8

Ad 8)
Rådighedsfratagelse i medfør af FSKL § 66 er anvendt i én af de undersøgte sager,
svarende til 1,8 %.
Der har i enkelte andre tilfælde været fremsat begæring herom, hvorefter der i skifteretten er indgået aftale om frivillig deponering. Samtlige sager har vedrørt provenu
ved salg af fast ejendom.

Ad 9)
Oplysning om, hvorvidt der som vilkår for separation/skilsmisse er tilkendt et beløb
efter Æ I § 56, findes i 67,3 % af sagerne. Den eneste anvendelse af § 56 ses i en sag,
hvor advokaten oplyser, at spørgsmålet er udskilt til senere pådømmelse og således
ifølge de foreliggende oplysninger ikke får betydning for bodelingen.

Ad 10)
Det er i 45,5 % af de undersøgte sager ikke oplyst, hvorvidt der foreligger særeje.
Der foreligger særeje i 13 sager svarende til 23,6 % af sagerne.
Stiftelsesmåden fordeler sig således (faktiske tal). I nogle sager findes flere slags særeje, hvorfor disse vil indgå i flere kategorier.

Ægtepagt
3.mandsbestemt
Stiftelsesmåde
ikke oplyst

1998

1999

2000

2001

2002

2
0
0

2
0
1

1
0
1

3
0
0

2
3
0

19982002
i alt
10
3
2

Ad 11)
Der blev i 63,6 % af sagerne ikke taget stilling til omkostninger af nogen art.
Det er bemærkelsesværdigt, at der – selv om kun 7,3 % af sagerne gik til offentligt
skifte – kun i én sag, svarende til 1,8 % af sagerne, blev opkrævet 400 kr. i skifteafgift, jf. RAL § 29 (ingen af de sager, som indeholder formueoplysninger, falder ind

273

under undtagelsen i § 30). I én sag blev afgiften endog tilbagebetalt efter indgåelse af
forlig med den begrundelse, at der ikke var praksis for at opkræve betaling ved afholdelse af det første møde. En sådan praksis er ikke i overensstemmelse med RAL.
Yderligere undersøgelser må foretages, hvis det skal konstateres, om der er tale om en
udbredt praksis.
I 10,9 % af sagerne forelå vurderingsomkostninger – typisk vedrørende fast ejendom
eller løsøre. Af disse vurderinger foregik 66,7 % under offentligt skifte.
Udgifterne til skifteafgift og medhjælpersalær i de 4 sager (svarende til 7,3 %), som i
perioden 1998-2002 er afsluttet som offentlige skifter, fordeler sig som følger:
Skifteafgift
Medhjælpersalær

27.700
56.000

39.730
41.500

32.160
30.000

19.270
29.500

Hertil kommer vurderingsomkostninger samt evt. salær til beskikket advokat for én
eller begge parter med fri proces.
Der var i 27,3 % af de undersøgte sager bevilget én eller begge parter fri proces. I disse sager blev fastsat salær til den beskikkede advokat. Udgifterne hertil fordeler sig
som følger (faktiske tal):

0-20.000
kr.
(ex moms)
20.00140.000 kr.
(ex moms)
40.001 –
(ex moms)

1998

1999

2000

2001

2002

2

3

1

0

4

1998-2002
i alt
9

1

2

1

1

0

5

1

0

0

1

0

2

I 2 af disse sager blev fri proces-parten tilpligtet at betale omkostningerne i henhold
til RPL (daværende) § 332, stk. 1, nr. 5, jf. § 335.

Ad 12)
Fællesboets nettoformue er oplyst i 40 % af sagerne. I de offentlige skifter, som udgør 18,2 % heraf, foreligger der en egentlig boopgørelse. I de resterende sager er tallene behæftet med en vis usikkerhed, idet oplysningerne ofte udelukkende stammer
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fra den ene part, og særligt fordi der typisk ikke oplyses om aktiver, som allerede er
delt i mindelighed – eksempelvis provenu ved salg af en fast ejendom. Sådan usikkerhed foreligger i 61,1 % af de resterende sager.
Med dette forbehold kan nettoformuernes størrelse illustreres således (faktisk sagsantal):
Kr.

1998

1999

2000

2001

2002

1
2

2
2

2
1

1
1

1
0

1998-2002
i alt
7
6

1

2

0

0

0

3

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

2

0-500.000
500.0011.000.000
1.000.0011.500.000
1.500.0012.000.000
2.000.0012.500.000
2.500.0013.000.000
3.000.0013.500.000
Over
3.500.000

På baggrund af dette forholdsvis spinkle materiale ser det som forventeligt ud til at
langt de fleste sager findes i de laveste formueklasser, således vedrører 69,1 % af sagerne nettoformuer under 1.000.000 kr., selv om det da også må forventes, at Hørsholm retskreds har flere større boer end den gennemsnitlige retskreds. Disse forhold
kan i givet fald afdækkes ved yderligere undersøgelser.

Frederiksberg:
Jeg har undersøgt samtlige afsluttede skiftesager i samme periode som ved retten i
Hørsholm, nemlig 1998-2002, i alt 68 sager og registreret samme oplysninger.
Som konstateret ved retten i Hørsholm er oplysningsniveauet i sagerne generelt meget
lavt. Særligt vedrørende de ældste sager gør sig gældende, at sagerne er grundigt
”renset” inden arkivering. Al korrespondance er således kasseret. Tilsyneladende har
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man endvidere indtil ca. 2000 ikke udfærdiget retsbøger, når der er afholdt de såkaldte ”høringsmøder” med henblik på afklaring af, hvorvidt der kan bevilges fri proces.

Ad 1) a.
Parternes alder er oplyst i 86,8 % af sagerne.
Ad 1) b.
Ægteskabets varighed er oplyst i 76,5 % af sagerne.

Ad 2)
I 95,2 % af sagerne er det oplyst om fællesbodeling sker på baggrund af separation,
skilsmisse eller skilsmisse efter forudgående separation.
I 79,4 % af sagerne fremgår tillige vilkårene for separation/skilsmisse.

Ad 3)
Skemaet nedenfor illustrerer i procent parternes repræsentation ved advokat (helt eller
delvis) samt omfanget af advokatskifte. Den samme sag kan således optræde i flere
kategorier.

Begge
Ene part
En part delvis
Ingen
Advokatskifte

1998

1999

2000

2001

2002

76,9
7,7
0
15,4
15,4

71,4
21,4
0
7,1
7,2

81,5
6,3
12,5
6,3
12,5

83,3
16,7
11,1
0
5,6

85,7
0
0
14,3
0

19982002
i alt
79,4
11,8
5,9
7,4
8,8

Tendensen i begge undersøgelser er klart, at begge parter har advokater. I under 10 %
af sagerne ved begge retter er ingen af parterne repræsenteret af advokat.

Ad 4)
Nedenstående skema illustrerer sagens gang. Det er bemærkelsesværdigt, at så stor en
del af sagerne sluttes efter første møde. Dette må formentlig i høj grad tilskrives, at
ægtefælleskifterne primært behandles af en meget erfaren retsassessor.
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Sluttet uden
møde
1 møde
2 eller flere
Off.skifte

1998

1999

2000

2001

2002

7,7

7,1

0

22,2

14,3

1998-2002
i alt
11,8

69,2
7,7
7,7

57,1
28,6
0

81,3
18,8
0

50
22,2
5,6

71,4
14,3
0

63,2
19,1
2,9

2

Ad 5)
Nedenstående skema illustrerer, hvilke problemer der var i sagerne med hensyn til registrering. Adskillige sager indeholdt flere af de nævnte problemer og optræder derfor
i flere kategorier.

Uoplyst
Pensioner
Registrering
af aktiver
Registrering
af passiver
Afgrænsning
af særeje
Modparten
har ikke oplyst
Ingen problemer

1998

1999

2000

2001

2002

30,8
7,7
7,7

14,3
14,3
28,6

12,5
18,8
37,5

16,7
16,7
38,9

14,3
28,6
42,9

1998-2002
i alt
17,6
16,1
30,9

23,1

21,4

12,5

16,7

57,1

22,1

0

0

0

5,6

0

1,5

15,4

7,1

18,8

11,1

0

11,8

23,1

35,7

31,3

22,2

14,3

26,5

Ad 6)
Skemaet viser, i hvor stor en del af sagerne der er foretaget vurdering af diverse aktivposter. Samme sag kan således også her optræde i flere kategorier.

2

I 1998 og 1999 var det i henholdsvis 7,7 % og 7,1 % af sagerne uoplyst, hvor mange møder der afholdtes. I perioden 1998-2002 svarer dette til 2,9 % af sagerne.
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Uoplyst
Fast ejd.
Indbo
Virksomhed
Goodwill
Bil/mc
Pensioner
Andet
Ingen problemer

1998

1999

2000

2001

2002

38,5
23,1
0
0
7,7
0
7,7
7,7
30,8

21,4
42,9
7,1
21,4
0
14,3
0
7,1
14,3

37,5
25
6,3
6,3
0
6,3
0
6,3
25

33,3
38,9
11,1
0
0
5,6
0
5,6
22,2

14,3
28,6
28,6
28,6
0
0
0
0
14,3

1998-2002
i alt
30,9
32,4
8,8
8,8
1,5
5,9
1,5
5,9
22,1

Ad 7)
Skemaet viser omfanget af fri proces under skiftet. Jeg har ikke kunnet registrere forsinkelse i skiftebehandlingen på grund af en ansøgning om fri proces. Det er ikke muligt ud fra de registrerede sager at konstatere, hvorvidt skiftet indirekte er blevet forsinket, f.eks. fordi en part venter med at indgive begæring til skifteretten til ansøgningen er behandlet. Det kan dog konstateres, at 20,6 % af de gennemgåede sager startede som høringssager – dvs. hvor statsamtet i anledning af en ansøgning om fri proces
hører skifteretten om behovet for fri proces og advokatbeskikkelse. I 4,4 % af sagerne
blev begæring til skifteretten indgivet først og siden hen ansøgning om fri proces,
uden at dette gav anledning til målbare forsinkelser. I 14,7 % af sagerne blev begæring til skifteretten og ansøgning om fri proces indgivet samtidigt.

Uoplyst
Ingen
Ene part
Begge

1998

1999

2000

2001

2002

7,7
76,9
7,7
7,7

0
71,4
14,3
14,3

18,8
81,3
0
0

0
88,9
11,1
0

14,3
71,4
14,3
0

1998-2002
i alt
7,4
79,4
8,8
4,4

Ad 8)
Rådighedsfratagelse i medfør af FSKL § 66 er anvendt i én af de undersøgte sager,
svarende til 1,5 %.
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Ad 9)
Oplysning om, hvorvidt der som vilkår for separation/skilsmisse er tilkendt et beløb
efter Æ I § 56, findes i 83,8 % af sagerne. Der er ikke tilkendt sådant beløb i nogen
sager. Der foreligger dog spørgsmål vedrørende § 56 i to af de undersøgte sager. I den
ene sag, hvor ægtefællerne havde fuldstændigt særeje, og hvor det i bevillingen er noteret, at ingen af parterne har krav i henhold til Æ I § 56, gør manden for skifteretten
et § 56-krav gældende (skifteretten afviser sagen, da der ikke er noget bo at dele, og
henviser til, at § 56-krav skal gøres gældende under ægteskabssagen). I den anden sag
påstår manden i forbindelse med bodelingen, at en lejlighed er erhvervet for særejemidler, hvorefter hustruen tager forbehold for at gøre et § 56-krav gældende. (Sagen
forligt således, at hustruen anerkender særejet mod et mindre beløb).

Ad 10)
Det er i 64,7 % af de undersøgte sager ikke oplyst, hvorvidt der foreligger særeje.
Der foreligger særeje i 10 sager, svarende til 14,7 %.

Ad 11)
Der blev i 77,9 % af sagerne ikke taget stilling til omkostninger af nogen art.
I 10,3 % af sagerne opkrævedes 400 kr. i skifteafgift, jf. RAL § 29.
I 1 sag, svarende til 1,5 %, forelå vurderingsomkostninger – vedrørende virksomhed.
I perioden 1998-2002 er 2 sager afsluttet som offentlige skifter, svarende til 2,9 %.
Udgiften til skifteafgift var henholdsvis 167.140 kr. og 18.180 kr. Der blev ikke anvendt medhjælper i de 2 sager.3
Hertil kommer vurderingsomkostninger samt evt. salær til beskikket advokat for én
eller begge parter med fri proces.
Der var i 13,2 % af de undersøgte sager bevilget én eller begge parter fri proces. I disse sager blev fastsat salær til den beskikkede advokat. Udgifterne hertil fordeler sig
som følger (faktiske tal):
3

Man har i skifteretten på Frederiksberg den praksis, at der ikke som udgangspunkt antages
medhjælper, hvis begge parter er repræsenteret ved advokat. I stedet anmodes advokaterne
om at fremsende opgørelse af bodelene, hvorefter skifteforvalteren udarbejder udkast til bodelingsoverenskomst.
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0-20.000
kr.
(ex moms)

1998

1999

2000

2001

2002

3

6

0

2

1

1998-2002
i alt
12

Der blev ikke udmålt salærer over 20.000 kr. + moms.
I 1 af disse sager blev fri proces parten tilpligtet at betale omkostningerne i henhold
til RPL (daværende) § 332, stk. 1, nr. 5, jf. § 335.

Ad 12)
Fællesboets nettoformue er oplyst i 30,9 % af sagerne. I de offentlige skifter, som udgør 4,8 % heraf, foreligger der en egentlig boopgørelse. I de resterende sager er tallene behæftet med en vis usikkerhed, idet oplysningerne ofte udelukkende stammer fra
den ene part, og særligt fordi der typisk ikke oplyses om aktiver, som allerede er delt i
mindelighed – eksempelvis provenu ved salg af en fast ejendom. Sådan usikkerhed
foreligger i 95 % af de resterende sager.
Med dette forbehold kan nettoformuernes størrelse illustreres således (faktisk sagsantal):
Kr.
0-500.000
500.0011.000.000
1.000.0011.500.000
1.500.0012.000.000
2.000.0012.500.000
2.500.0013.000.000
3.000.0013.500.000
Over
3.500.000
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1998

1999

2000

2001

2002

2
1

1
0

0
3

5
1

0
0

1998-2002
i alt
8
5

0

0

2

0

1

3

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

På baggrund af dette forholdsvis spinkle materiale ser det som forventeligt ud til, at
langt de fleste sager findes i de laveste formueklasser, således vedrører 61,9 % af sagerne nettoformuer under 1.000.000 kr. Det skal dog endnu en gang understreges, at
tallene kan være ganske misvisende, idet ca. 95 % som ovenfor anført er behæftet
med usikkerhed.
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Bilag 2
Retspraksis vedrørende RPL (tidligere) § 335
Beløbsangivelserne er for fri proces parten. Hvis begge parter havde fri proces, er tallene anført for henholdsvis M og H.
Kontantbeløb i Værdier i øv- Omkostninger i Betaling
kr.
rigt
kr.
RPL § 335
41.500
? (nok 0)
1.830
0

UfR
1984.621V
ØLK, 13. afd., 40.000
31/1983
ØLK, 13. afd.,
98/1983
ØLK, 18. afd.,
268/1984
Fm 1992.44Ø

Fm 1993.11V

Fm
1993.130/1V
Fm
1993.130/2V
Fm 1994.41Ø

Salær:
9.000+moms
Udlæg: 390
?

5.000

250.000

? (nok 0)

H: 130.000
M: ?
380.000 (heraf
45.100
forbrugt)
?

H: Ca. 11.000 ?
M: Ca.140.000
0
7.000+moms

0

Ca. 430.000

15.000+moms

200.000
335.000

? (nok
700.000)
? (nok 0)

H: 227.000
M: 0
390.000

H: Ca.133.000 H: 31.030
M: Ca.360.000 M: 31.030
? (nok 0)
16.000+moms

0

Ca. 166.000

0

TFA
1997.203Ø
UfR
Ca. 24.000
1997.358/2H
TFA 1998.87V H: ?
M: ?

TFA
1998.403/2V

Ca. 330.000

iht.

Ca. 600.000

½
½

Salær:
35.000+moms
Udlæg: 8.815
ca. 62.500

1/1

19.000+moms

1/1

50.000

0

H: Ca.500.000 H:
Salær: 0
M: Ca.443.000 120.000+moms
Udlæg: 950
M:
120.000+moms
0
100.000+moms ½
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TFA
1999.218/2V
TFA
1999.249Ø
TFA
1999.401Ø
TFA
1999.403Ø

?

Ca. 200.000

20.000+moms

0

560.586,69

? (ca. 2.350?)

75.000+moms

½

Ca. 2.000

Ca. 1.130.000

50.000+moms

1/1

Ca. H:
65.000+moms
Ca. M:
60.000+moms
60.000+moms

1/1

H: 426.633,58 H: ?
H:
M: Ca.195.000 M: Ca.162.000 45.000+moms
M:
40.000+moms
Fm 2001.124V ?
Ca. 600.000
60.000
TFA
?
Ca. 1.000.000 42.000+moms
2002.85/1V

1/1

TFA
2000.187Ø
TFA
2000.318/2V

H: Ca.550.000 H:
M: ? (nok 0)
130.000
M:
680.000
Ca. 1.000.000 ?

TFA
260.000
2002.111/2Ø
TFA
?
2002.333/1V
TFA 2003.75Ø H: 850.000
M: 700.000

TFA
2003.282V

H: ?
M: 258.000

TFA
350.000
2003.283V
TFA
?
2003.491/1Ø
TFA 2004.54Ø Ca. 370.000
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?
Ca. 500.000
H: 135.000
M: 280.000

H: 369.000
M: 111.000

Ca. 20.000
Ca. 1.700.000
Ca. 60.000

1/1

1/1
2.000+moms
(M pålagt at betale
40.000+moms
til statskassen)
8.800 + 15.125 15.125
inkl. Moms
17.500+moms
0

H:
Salær:
40.000+moms
Udlæg: 3.628,10
M: 35.000 +
20.000 + moms
H:
340.000+moms
M:
293.000+moms
246.950
inkl.
moms
66.000+moms
80.000
moms

1/1

H: 150.000
M: 150.000

½
25.000

inkl. 1/1

TFA
2005.150Ø

500.000

?

UfR
2005.1058V

(Hovedparten
af) 397.604

0

TFA
2005.288/2Ø

Ca. 370.000

Ca. 260.000

TFA
2005.346/1Ø

Ca. 355.000

?

TFA
2005.448Ø
TFA
2005.517/1V
TFA
2006.312/1V
TFA
2006.312/2V

Ca. 400.000

Ca. 450.000

?

Ca. 1,3 mio.

TFA
2006.374Ø

Ca. 83.000

390.683
?

Salær:
40.000+moms
Udlæg:
5.000+moms
H:
33.600+moms
M:
42.000+moms
Salær
i
alt:
44.000+moms
Udlæg: 816
H:
22.800+moms
M:
24.000+moms
32.400+moms

100.000+moms
Udlæg: 734,04
Ca. 2 mio.
55.000+moms
Udlæg:24.750
M: 481.846,54 M: 129.185 inkl.
H:
Ca. moms og udlæg
480.000
H: 20.879,45 +
87.750
inkl.
moms og udlæg
Ca. 350.000
11.200+moms +
12.150+moms

30.000+moms

15.000
moms

inkl.

1/1

1/1

Ca. ½
1/1
1/1
½

12.150+moms
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omvurdering 192, 193
vurderingsprincipper 193
Værgebeskikkelse 82

Værgemål 82
Værneting
aftale 175, 251
internationalt 176, 252
nationalt 172, 251
Ægtefælleskifte
enkeltspørgsmål 159, 245
frist for sagsanlæg 170, 253
kvalitativ deling 61

ligedelingsnormen 60, 130,
157
opgørelse 60, 62, 168, 181,
232
partielt skifte 159
passivitet 170
skiftebegæringen 164, 227
skæringsdag 165
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