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Dok 2

Aust-Agder tingrett slutter seg til de mest sentrale og prinsipielle endringene som
skiftelovutvalget foreslår, med ett unntak. Unntaket gjelder forslaget om at det gis en egen
prosessuell lov om dødsboskifte, mens de prosessuelle reglene for felleseieskifte tas inn i
ekteskapsloven, hvor også de materielle reglene for skifte av felleseie er plassert. Fra et
"brukersynspunkt" oppleves det som uryddig at de prosessuelle og materielle reglene er
samlet i èn lov når det gjelder skifte av felleseie, mens man for skifte av dødsbo må forholde
seg til både skiftelov og arvelov. Tingretten mener således at man enten må beholde dagens
struktur med en skiftelov som omfatter de prosessuelle reglene for skifte av både felleseie og
dødsbo, eller samle de prosessuelle og materielle reglene for hhv felleseieskifte og
dødsboskifte i hver sin lov.

Tingretten er enig i utvalgets forslag om at arvingene for å kunne skifte privat bare skal være
ansvarlige for avdødes forpliktelser innenfor rammen av boets midler, jfr. utkastet §§ 3-5 flg.
I likhet med utvalget mener tingretten at de begrunnelser som er gitt for denne ordning, også
gjør seg gjeldende for uskiftesituasjonen, jfr. utkastet § 5-2(2). Tingretten er enig i at avdødes
kreditorer ikke skal oppnå fordeler ved dødsfallet, hvilket i seg selv er en bærende
begrunnelse for forslagene.

En mulig konsekvens av den foreslåtte endring i utkastet §§ 3-3 flg. vil imidlertid kunne bli at
kreditorene i langt større grad enn i dag vil begjære registrering og verdsetting av avdødes
eiendeler for således å kunne skaffe seg oversikt over avdødes formuesstilling, jfr. utkastet
§ 2-3(1). Særlig ved de private skiftene vil det kunne vise seg vanskelig for kreditorene å få
oversikt over arvens økonomiske verdi med mindre en slik fremgangsmåte benyttes. En slik
fremgangsmåte kan også være nødvendig for at kreditorene skal få grunnlag for å bestemme
om det skal begjæres offentlig skifte av boet iht. utkastet § 8-1 d).

Er det flere loddeiere i boet foreslås i utkastet § 3-5(1) innført et solidarisk ansvar for avdødes
gjeld, dog slik at det begrenses til det som er mottatt i ary — i tilfeller hvor loddeierne kjente
eller burde kjent til kreditors krav. Bestemmelsen er skjønnsmessig og åpner for
problemstillinger knyttet til arvingenes ansvar for å bringe klarhet i avdødes forpliktelser og
antas derfor å kunne åpne for konflikter.
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Når det gjelder de såkalt "flytende boer" mener tingretten at utkastets § 8-3 vil føre til en
bedre ordning enn dagens. Det er lite tilfredsstillende at en del dødsboer forblir uavklarte. I
praksis har vi erfart at det ofte er i boer med umyndige arvinger etter en forelder eller annen
slektning hvor det har vært lite kontakt at man ikke får ordnet opp i skiftet fordi man etter
dagens ordning ikke tar sjansen på å overta boet. Utkastets § 3-5 som begrenser loddeiernes
ansvar for avdødes forpliktelser vil antakelig et stykke på vei bøte på dette, men det vil
fortsatt være noen boer hvor ingen tar ansvar. I mange tilfeller fører det til at verdier går tapt
fordi ingen tar hånd om dem, og i noen tilfeller fører det til at umyndige ikke får den arven de
kunne ha fått. Ved å innføre en garantiordning vil man kunne avvikle slike boer på en ryddig
måte. En offentlig garantiordning for boomkostningene ved de "flytende boer" kan derfor
begrunnes i det offentliges interesse i og ansvar for å avklare situasjonen, på lik linje med
gjeldende statlige ordninger for oppbud, tvangsoppløsning og tvangsavvikling av selskaper
etter aksj eloven. Tingretten er derfor enig med utvalget i at disse interesser har en slik vekt at
de begrunner en statlig garantiordning som foreslått.

Forslaget om å lovfeste saksforberedende møter før det åpnes offentlig skifte, jfr. utkastet § 8-
5 og § 100, dekker et åpenbart praktisk behov. Likeså er det behov for en klargjøring av hva
som skal være rettens oppgave i disse møtene, slik utvalget har foreslått.
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