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BÖR REGLERNA OM LAGLOTT
(TVANGSARV, PLIKTDEL) OCH FORM-
KRAV VID DÖDSRÄTTSHANDLINGAR

BEVARAS?1

Av professor dr. juris Peter Lødrup, Norge

Laglotten

1. Innledning

Denne rapporten gjelder ikke spørsmålet om barns (og øvrige livsarvingers)
plass som arvelaterens nærmeste arvinger. Denne plass har vært - og er -
selvskreven. Men det som er mitt emne - om pliktdelen bør bevares - må i

1 Følgende forkortelser vil bli brukt: Danmark: Bentzon, Den Danske Arveret,
København 1910, Ernst Andersen, Arv og Legat, København 1961, Svenné Schmidt
m.fl.: Arveret, 2 utg. Århus 1991, Møller og Nielsen, Økonomers ogjuristers syn på
arv, Festskrift til Børge Dahl, København 1994,1941-bet.: Udkast til Arvelov med
tilhørende Bemærkninger. Udarbejdet af den ved kgl. resolution af 13. Maj 1936
nedsatte Kommission, København 1941, 1961-bet.: Betænkning nr. 261 om
arvelovgivningen. Afgivet af det af justitsministeriet den 24. juni 1954 nedsatte
udvalg, København 1961. Finland: Wörlund, Är möjligheterna att göra bröstar-
vinge arvlös för begränsade? Behöver vi ett laglottsinstitut? JFT 1994 s. 416 flg.,
Aarnio och Kängas, Äktenskap, arv och testamente, Helsingfors 1995. Norge:
Morgenstierne, Hvorvidt bør Testationsfriheten begrænses til Fordel for Slægts-
arvinger? TfR 1890 s. 446 flg., Platon, Norsk arverett, Christiania 1910, Arnholm
1929 Testamenters gyldighet, Oslo \929, Knoph, Norsk arverett, 3. utg. ved Erling
Sandene, Oslo 1959, Arnholm, Privatrett V, Oslo 1971, Lødrup, Arverett, 3. utg.
Oslo 1995, Unneberg, Arveretten, Tromsø 1990, Giertsen, Generasjonsskifte, Ber-
gen 1995, Søbstad og Andersen, Eierskifte i landbruket, Oslo 1995, Bachke, Om
pris ved familiesalg av landbrukseiendommer, Ås-NLH 1979, Utkast 1962: Ut-
kast til lov om arv, Innstilling fra komité nedsatt ved kgl. res. av 7. mai 1954,prp.
36: Ot. prp. (1968-69) nr. 36 om lov om arv m.m., Innst. O. (1970-71) nr. XIX,
prp. 14: Ot. prp. (1937) nr. 14. Sverige: Wallin, Kommentar til Ärvdabalken, 4.
uppl. Stockholm 1993, Lagberedningen: Lagberedningens förslag till revision av
ärvdabalken II, Förslag till Lag om Arv, SOU 1925:43, Äktenskapbalk, SOU
1981:85.
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en viss grad ses i sammenheng med styrkingen av den gjenlevende ektefelles
stilling. Ett av de mest sentrale trekk i nordisk arverett de siste decennier,
har vært en lovmessig utvidelse av ektefellens rettigheter. Dette har nød-
vendigvis skjedd på livsarvingenes bekostning.

Det er således ikke en førsteprioritet for livsarvingene på lovens arvetavle
som jeg vil sette et spørsmålstegn ved. Gjenstand for drøftelsen er de for-
holdsvis få tilfelle hvor de bånd som begrunner arveretten er svekket, og
arvelateren ønsker en annen fordeling av sine eiendeler enn den pliktdels-
reglene leder til.

Regiene om livsarvingenes pliktdel (laglott, tvangsarv) har et noe for-
skjellig innhold i de nordiske land. I Norge2 og Island3 er pliktdelen 2/3 av
arvelaterens netto formue, mens den i Danmark, Finland og Sverige er 1/2
av denne.4 I Norge er imidlertid pliktdelen begrenset til 1 mill, kroner for
hvert barn og dets linje, dog slik at grensen for fjernere livsarvinger enn
barn er minst 200 000 kroner.5 Denne beløpsgrensen kom - i en noe annen
form - inn i norsk rett i 1918.6 Meg bekjent har tilsvarende begrensninger
ikke vært foreslått i de øvrige nordiske land.7 Mellom Danmark, Island og
Norge på den ene side og Sverige og Finland på den andre er det videre den
forskjell at testasjonsretten i de førstnevnte land også er kvalitativt begrenset,
mens den i Sverige og Finland bare gir en rent verdimessig begrensning.

Reglene om pliktdel er regler som begrenser testasjonsfriheten. Histo-
risk må de ses mot denne bakgrunn, idet nordisk middelalderrett opprinnelig
ikke kjente noen slik frihet. Arven fulgte lovens arvetavle, og denne kunne
ikke den enkelte arvelater gjøre noe med. Utviklingen mot den større testa-
sjonsfrihet, ble en utvikling som grep inn i slektens tradisjonelle rettigheter,

2 Lov om arv m.m. av 3. mars 1972 nr. 5 § 29 første pkt.
3 Arvelov av 14. mars 1962 nr. 8 § 35.
4 Se for Sverige Ärvdabalken 7 kap. 1 §, Danmark Arvelov nr. 215 af 31. maj 1963
§ 25, Finland Ärvdabalken 7 kap. 1 §.
5 Arvelovens § 29 annet pkt. Men linjen skal fortsatt ha 1 mill - f. eks. deler tre
barnebarn da beløpet.
6 Bakgrunnen var et privat lovforslag som skulle gjøre det mulig for Christian Michel-
sen (bl.a. norsk statsminister under unionsoppløsningen i 1905) å testamentere det
vesentlige av sin formue til almennyttige formål uhindret av barnas pliktdelsarv,
som den gang var hele 3/4. Derfor kalles denne begrensningen for Lex Michelsen.
Avgrensningen til almennyttige formål bortfalt i 1937. Begrunnelsen var knapp:
Man fant "ingen grunn" til å beholde den, prp. 14 s. 5.
71 Bet. 61 heter det på s. 78 at tanken om en beløpsbegrensning ble drøftet under
det nordiske samarbeidet, men den vant ikke "tilslutning fra de andre lande".
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og som derfor krevet en særskilt begrunnelse. Den ble fortløpende funnet i
endringer i samfunnsstrukturen og familiemønsteret. Nå bør det etter mitt
syn være mulig å snu problemsstillingen og på fritt grunnlag reise spørsmålet
om hvilke begrensninger i testasjonsfriheten som det er naturlig å oppstille
idag.

Ved vurderingen av pliktdelsregler, ektefellearv og testamentsarv i nor-
disk perspektiv, bør erindres at skatte- og avgiftsreglene er forskjellige. Norge
har ingen alminnelig gaveskatt; gjenlevende ektefelle betaler ikke arveavgift
og avgiftssatsene er til dels betydelig lavere enn i de andre landene.

2. Pliktdelen er i dag undergitt en rekke begrensninger og
forutsetninger, som gjør den mer eller mindre illusorisk

1. Pliktdelen beregnes av arvelaterens formue slik den er ved hans død.
Arvelateren står ved livsdisposisjoner fullstendig fritt til å råde over sin
formue. For den eldre arvelater vil det som regel heller ikke være noen
byrde, men en lettelse. Eksempelvis kan nevnes at i Norge overdras flertallet
av alle jordbrukseiendommer ved livsdisposisj oner, og prisen antas i
gjennomsnitt å være 60 % av omsetningsverdien.8 Også ved nærings-
virksomhet ellers er det vanlig at overgangen til neste generasjon skjer ved
en livsdisposisjon.9 Som hovedregel foreligger det en livsdisposisjon hvis
den er oppfylt før døden (eller dødsleiet). Det sier seg seiv at disposisjoner
som "har døden for øiet" og er klart dødsmotivert, da lett går klar av
pliktdelsreglene (og formreglene).10

2. Videre må vi erindre at pliktdelen beregnes av avdødes dødsbo, og at
dødsboet i stor grad vil avhenge av formues ordningen mellom ektefellene.
Dødsboets størrelse kan i stor grad påvirkes ved avtale om særeie, eller
kombinasjoner av felleseie og særeie, bl.a. (i Norge og Danmark) å avtale

8 Se Søbstad og Andersen s. 64. Av dette er rundt 90 % salg innen familien, Backhe
s. 1. Overdrageren er i gjennomsnitt midt i 60-årene.
9 Se nærmere Giertsen s. 131 fig.
10 Særlig har norsk rett her trukket snevre rammer om dødsdisposisjonene, se
nærmere Lødrup s. 230 flg., Unneberg s. 201 fig. Her kan vises til dommene i Rt.
1955 s. 64 og Rt. 1978 s. 1083, hvor i det vesentlige vederlagsfrie overføringer av
faste eiendommer til ett eller flere barn for å hindre at de øvrige får noe, ble
opprettholdt som livsdisposisjoner. I den sistnevnte dommen var moren på
overdragelsestidpunktet 81 år. Men også i de øvrige land er rammen snever, se
Ernst Andersen s. 207 flg., Svenné Schmidt m.fl. s. 314 flg., Walin s. 182 flg.
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"særeie i live, felleseie ved død".11 I Norge kan den vidtgående skjevdelings-
regel for verdier som klart kan føres tilbake til det som en ektefelle hadde
ved ekteskapets inngåelse eller har ervervet ved arv eller gave,12 settes til
side ved avtale mellom ektefellene.13 Hertil kommer at skjevdelingsregelen
i Norge også gjelder ved dødsfall,14 og i Sverige kan gjenlevende ektefelle
kreve at hver beholder hele sitt giftorättsgods.15

3. Pliktdelen er for felles livsarvinger i flertallet av tilfelle en rett til arv
etter førstavdøde først når lengstlevende faller fra. Lengstlevendes
rettigheter (arv, uskifte) suspenderer arveretten, med unntak for avdødes
særkullsbarn. Reelt sett arver man ikke sin far eller mor, men sine foreldre
når den lengstlevende dør, og da kan formuen være sterkt redusert. Hertil
kommer at lengstlevendes rettigheter kan eliminere livsarvingens arverett i
det hele, inklusive pliktdelen. I Norge har lengstlevende rett til "minstearv"
på fire ganger folketrygdens grunnbeløp (som pr. 1. januar 1996 var NOK
39 230). Minstearven vil i mange tilfelle gjøre lengstlevende til enearving
uten sekundærarverett for førstavdødes arvinger. At dette rammer
førstavdødes særkullsbarn er klart, men det rammer ikke særkullsbarn som
gruppe, idet lengstlevendes eventuelle særkullsbarn får fordelen ved alene
å være dennes arvinger.16

4. Ved et dødsfall kommer ofte forsikringer til utbetaling. Disse går inn i
den masse som pliktdelen beregnes av, med mindre det er oppnevnt en
ugjenkallelig begunstiget - for Norges del gjaldt imidlertid dette bare frem
til 1989. Etter den nye norske fal. § 15-1 tilfaller forsikringsbeløpet
ektefellen, med mindre forsikringstakeren har oppnevnt en annen som
begunstiget, fal. § 15-2. Endringen fra eldre rett var prinsipiell: Man ønsket
å gå over fira en arverettslig model til en disposisjonsmodell: Forsik-
ringstakeren skulle i hvert enkelt tilfelle uavhengig av arverettslige regler
fritt kunne disponere over forsikringssummen.

11 Norges Høyesterett slo i Rt. 1985 s. 1281 fast at endringer i formuesordningen på
dødsleiet kunne gjøres uhindret av pliktdelsreglene.
12 Lov om ekteskap 4. juli 1991 nr. 47 § 59.
13 Ekteskapsl. § 44. Avtalen kan begrenses til å gjelde den ene ektefelles formue.
14 Ekteskapsl. § 77.
15ÄktB 12:2, l.stk.
16 Regelen i ÄB 3:1, 2 st. stiller lengstlevende betydelig svakere, idet det ved
beregningen av 4 basbelopp også skal tas hensyn til lengstlevendes egne midler.
Det samme er tilfelle i Danmark med regelen om suppleringsarv i SKL § 62 b, stk 2.
I Norge kan minstearven ikke frätas gjenlevende ved testament.
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5. Det tales gjerne om barnas pliktdel. Det er forsåvidt korrekt, idet vi alle
er barn av våre foreldre. Men det gir lett gale assosiasjonen Livsarvinger
flest er ikke "barn", men voksne mennesker som forlengst har etablert seg i
livet - gjennomsnittsalderen er over femti år, mange er ennå eldre. Arv er i
dag ikke noe som gjør ungdomstiden og etableringsfasen mindre byrdefull
- arv er for flertallet grunnlaget for en bedre pensjonisttilværelse.17

6. Også familiestrukturen må trekkes inn. Den særpreges av at det fødes
færre barn pr. foreldrepar enn tidligere. I 1910 regnet man i Norge med 6,8
barn, i dag er tallet 1,8. Pliktdelen gir således mer til hver enkelt enn for et
par generasjoner siden. Hertil kommer at når et barn blir født av en ugift
mor, lever i det overveiende antall tilfelle moren sammen med barnets far.
Det tradisjonelle "utenekteskapelige barn" er i et lite mindretall. Det store
antall skilsmisser har medført at mange har en ektefelle (eller samboer) nr.
2, og barn også i det nye forholdet. Konflikter mellom flere barnekull og
særkullsbarn og steforeldre er velkjente, og vil nok øke i tiden fremover. I
dag er pliktdelen ofte en hindring for den som vil sikre ektefellen eller
samboeren i det nye forhold, eller om man vil: Pliktdelen verner livsarving-
ene av første ekteskap mot at deres far eller mor prioriterer sin nye livs-
ledsager. De mange oppløste ekteskap og samboerforhold innebærer at
samhörigheten og fellesskapet mellom en av foreldrene og livsarvingene
svekkes.

7. Familien eller slekten som et sosialt sikkerhetsnett er redusert. Barn har
ikke lenger forsørgelsesplikt overfor sine foreldre, og foreldrenes för-
pliktelser overfor barna opphører normalt i 18-19-årsalderen. Det er i dag
samfunnets oppgave å sikre de svake, såvel eneforsørgere som de eldre.
Arv som en sosial sikkerhetsventil hører fortiden til.

8. Hva som arves, må også trekkes frem. De siste femti år er arv blitt aktuelt
for de brede samfunnslag - flertallet av eldre som i dag faller fra etterlater
seg arv, og denne utviklingen vil forsterkes. En selveiet bolig som det er lite

171 Utkast 1962 (s. 35) skinner det klart gjennom at man tenker seg barn som yngre
mennesker: "Folk flest oppfatter det som rimelig at iallfall barn og annet avkom
skal arve foreldrene og andre i ascendensen. Denne oppfatning bygger på den
naturlige ansvarsfølelse som alltid bør finnes hos den som setter barn til verden.
Hos foreldre og barna opprettholdes og styrkes oppfatningen gjennom det daglige
samliv og barns avhengighet av foreldrene....". - Ved at det først er ved lengst-
levendes død at avdødes arvinger får sin arv, innebærer det rent faktisk at livsar-
vingene er ennu eldre når arven faller.
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lån på og noen verdier ellers (innbo, bil) blir det vanlige. Men en vurdering
av pliktdelens berettigelse må selvsagt også trekke inn de større formuer
knyttet til jord- og skogbruk, fiske og næringsvirksomhet ellers.

9. Drøftelsen av pliktdelsreglene skjer ofte sammen med en drøftelse av
arverettens alminnelige begrunnelse, og forholdet mellom slektsarv og testa-
mentsarv i det hele. Jeg skal - i den utstrekning det er mulig - søke å holde
disse to problemstillingene åtskilt.

3. Begrunnelser for pliktdelsregler i sin alminnelighet

1. Begrunnelsen(e) for pliktdelsregler er i dag i det vesentlige å finne i
komiteinnstillinger og i lovforslag. De sentrale arverettslige fremstillinger
av regiene18 i de nordiske land, er enten tause om pliktdelsreglenes begrun-
nelse, eller de begrenser seg til et kortfattet referat av de "offisielle"
begrunnelser. Disse har ikke endret seg særlig siden midten av forrige
århundre.

Det er lite tvilsomt at forbudet i germansk rett i middelalderen mot testa-
mentet, i vesentlig grad skyldtes at folk levde i et bondesamfunn - den
enkelte generasjon forvaltet slektens verdier. At jordbrukseiendommer
"hører slekten til", er en utbredt oppfatning også i dag. Den særnorske
odelsretten, med røtter i middelalderlovgivningen, har fått en vesentlig del
av æren for at Norge gjennom historien har hatt en betydelig selveiende
bondestand.19

2. Slektens etterhvert svekkede stilling, medførte at det i dag bare er livsar-
vingene som vernes mot testasjonsretten, og dette vernet er for dem blitt
gradvis redusert.201 prp. 14 s. 5 (fra 1937, hvor det ble foreslått å redusere

18 Se Svenné Schmidt m.fl. s. 187 flg., Walin s. 167 flg., Arnio och Kängas s. 167
flg. - I I . utg. av Arverett, jfr. 3. utg. s. 97 flg., inntok jeg det standpunkt at
pliktdelsreglene i sin nåværende form var modne for revisjon. Dette syn har senere
Giertsen s. 254 fig. sluttet seg til, jfr. for Finlands del Wörlund JFT 1994 s. 416 fig.
19 Odelsretten er endog grunnlovfestet. Grunnlovens § 107 første punktum lyder
slik: "Odels- og Åsædesretten maa ikke ophæves". Odelsretten er en løsningsrett
for slektninger av eieren som kan gjøres gjeldende ved avhendelse og ved arv.
Åsetesretten er en rett for den åsetesberettigede livsarving til å kreve eiendommen
utlagt til seg ved eierens død, mot et "rimelig" vederlag, se nærmere Lov om odels-
og åsetesretten av 28. juni 1974 nr. 58 § 56.
20 Den kraftige beskjæring av de slektninger som har plass på lovens arvetavle, er
også karakteristisk for denne utviklingen.
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pliktdelen fra 3/4 til 2/3), begrunnes den med fellesskapet mellom foreldre
og barn, idet "foreldrenes eiendele, mens de ennu lever, faktisk mer eller
mindre [fungerer] som en fellesformue for foreldre og barn. At barna helt
unndras midlene ved foreldrenes død, vil derfor lett fremtre som et brudd
på et bestående forhold, et brudd som kan ramme barna meget sterkt både
økonomisk og på andre måter". Et utslag av slike tanker finner vi også i
SOU 1981:85 s. 207, hvor det økonomiske fellesskapet mellom foreldre og
barn skaper den sosiale tilhørighet som er grunnlaget for "laglotten" og
arveretten i det hele.21 Det mindretall som i Norge i 1937 gikk imot å redusere
pliktdelen, viste til at det ville virke uheldig bl.a. "for faste eiendommer
som har fulgt og skal følge slekten".22

Her berøres et grunnleggende spørsmål for vurderingen av testasjons-
frihetens rekkevidde: Hvem er arveretten til for - hvis interesser skal
arvegangsreglene i første rekke tilgodese? Naturrettsfilosofene Grotius, Kant
og Fichte, og senere også Stuart Mill, la vesentlig vekt på at det må være et
naturlig utslag av eiendomsretten at man fritt kan råde over sine eiendeler
ikke bare inter vios, men også mortis causa.23 I sterk opposisjon til dette
synet stod bl. a. Olivecrona og Platon - for dem var slektsarveretten den
sentrale - testamentet var "ett undantag" og et rettsinstitutt som var lånt fira
"fremmande rätt".24 Platon refererer oppfatninger som hevder at bruk av
testasjonsretten er slektssvik.25 Knoph sier at den "organiske og sociale
sammenheng innenfor familien betinger den solidaritet og kontinuitet
mellom generasjonene, som arveretten er det adekvate uttrykk for".261 Dan-

21 Det vises her også til SOU 1925:43 s. 299, hvor det heter at det er "naturligt och
följdriktigt" at det der hvor arveretten er sterkest, skal den beskyttes ved at noe av
midlene "ovillkårligen" sikres arvingene "i form av laglottsrätt".
22 Innst. O. IX (1937) s. 5. Det samme mindretall gikk også imot å fjerne
begrensningen "almennyttige formål" for testasjoner etter "lex Michelsen" med
den begrunnelse at det kunne skape betydelige vanskeligheter for "en sønn eller
sønnesønn" som skulle overta og føre videre arvelaterens næringsvirksomhet.
23 Morgenstierne s. 455 fig. sluttet seg til dette syn, og hos Getz, Juridiske
Afhandlinger (1903) s. 515 fremholdes det at det er lovens vilje at arvelateren skal
bestemme arvefølgen.
24 Olivecrona s. 4. Det heter videre (s. 6) at arveretten har sin ytterste "grund i
familjens eget sedliga väsende". Dette synet var i tråd med det grunnsyn som ble
forfektet blant den historiske skoles fremtredene personer.
25Platous. 212.
26 Knoph s. 22.1 Ot. pip. (1909) nr. 13 - som danner grunnlaget for barnelovgivningen
av 1915 - heter det at arveretten og pliktdelsretten etter vår gjeldende lovgivning
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mark er brudd på århundrers tradisjon vært anført til pliktdelens forsvar.27

At nært slektskap og ekteskap skaper følelsesmessige bånd som normalt
gjør at arvelateren også ønsker at slekt og ektefelle skal arve ham, er
ubestridelig. I forslaget til ny Äktenskapsbalk m.m.28 begrunnes laglotten i
det vesentlige med den "ekonomiske och sociala samhörighet som normalt
föreligger mellan arvlåtare och bröstarvingar". Arvetavlen er bygget opp
slik at arvegangen blir slik det store flertall av arvelatere ønsker. Den meget
lave testasjonsfrekvens (innen testasjonsfrihetens grenser) hvor arvelateren
har livsarvinger og ektefelle, underbygger dette.

3. Förlåter man disse mer filosofiske angrepsvinkler, begrunnes pliktdelen
gjerne med det riktige (og rettferdige) i at det skapes likhet mellom livsar-
vingerne. Denne likhet har en egenverdi.29 Pliktdelen medfører at arvelate-
ren ikke kan gjøre for stor forskjell på sine barn, noe som lett kan virke
støtende. I Utkast 1962 heter det at det er en "alminnelig rettsoppfatning at
hos dem som har barn og også barna mellom at hver enkelt skal ha like
meget av foreldrene" (s. 124). I forslaget til ny Äktenskapsbalk30 betones
også dette: Laglottens "andra syfte är at skapa en viss rättvisa mellan
bröstarvingarna inbördes". Dette kommer naturlig nok på spissen hvor det
er flere barnekull, og hvor det kanskje kan være en tendens til at det siste
kullet ønskes tilgodesett.31 I en viss kontrast til dette står argumentet om at

utelukkende er "betinget av det mellom arvetaker og arving bestaaende blodsbaand
- der bortsees her fra egtefellers arverett - uten i nogen henseende at berøres av
andre omstændigheter, saasom livsfællesskap eller lignende". Dette ble benyttet
som et sentralt argument for å gi barn født utenfor ekteskap arverett etter faren og
hans slekt; alle barna kunne med full rett hevde blodsbandets styrke.
271941-bet. s. 62 flg., 1961-bet. s. 77.
28 Prop. 1986/87:1 s. 79.
29 Se SOU 1981:85 s. 207.
30 Prop. 1986/87:1 s. 79.
31 Den norske advokatforening fremhevet i sin høringsuttalelse til Utkast 1962 at
dette taler for pliktdelsregler, idet det første kullet kan bli satt til side av grunner
som det ikke er ansvarlig for,prp. s. 102, jfr. Lødrup s. 99. Arnholm ønsker pliktdel
for å verne barn av første ekteskap mot at hustru nr. 2 eller barn av det nye ekteskap
blir tilgodesett på de øvriges bekostning, Privatrett V s. 249.1 prop. 1986/87:1 s. 79
er det en målsetting å hindre at arvelateren begunstiger en eller flere livsarvinger på
de andres bekostning: "Kvar står emmelertid laglottens betydelse som ett instru-
ment för att åstadkomma rättvisa mellan bröstarvingarna". I Utkast 1962 s. 35 nevnes
presset fra en ny ektefelle som begrunnelse for pliktdelsregler. Stortingets justis-
komité anførte som den eneste begrunnelse for å opprettholde en pliktdel på 2/3 at
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det ikke er grunn til å fj erne pliktdelsreglene, fordi testasjonsfriheten hvor
det er livsarvinger benyttes i så liten utstrekning.32

4. Pliktdelsreglene gir videre, hevdes det, beskyttelse mot press - det være
seg fra en (ny) ektefelle, eller fra barn som har en dominerende innflytelse
over arvelateren. Utkast 1962 fremhever at det uten pliktdelsregler "kan bli
en usmakelig konkurranse mellom barna, og vanskelige konfliktsituasjoner
for arvelateren".33 Det fremholdes videre at man "antagelig generelt" kan
"slå fast at barnet trenger beskyttelse" mot "en særegen oppfatning hos
arvelateren angående forholdet mellom foreldre og barn". - Innen retts-
økonomien er det negative ved "rent seeking" - som kan være arbeidet med
å få en vederlagsfri fordel, og som bl.a. omfatter tilrettelegging av forhold-
ene for å motta arv, herunder press på arvelateren - brukt som argument for
pliktdelsregler.34

5. Pliktdelsreglenes utjevningseffekt har vært anført som positivt. Ved at
arven spres mellom livsarvingene og ikke samles på en hånd, reduseres
oppbyggingen av en rikmannsklasse.35

6. Hensynet til de særkullsbarn som tidligere var det typiske "uekte " eller
"utenekteskapelige " barn, har stått som et sentralt moment. Dette var barn
som ikke vokste opp sammen med faren, og som ofte var resultatet av et
tilfeldig møte mellom mor og far, og som normalt ble følt som en sosial
belastning. I dag vil man neppe hevde at barn som blir født av en ugift mor
"representerer et meget alvorlig socialt problem", slik Arnholm gjorde det i
1935.36 Det store flertall av ugifte mødre bor i dag sammen med barnets far
i en tradisjonell kjernefamilie. I Norge etablerte barnelovgivningen fra 1915

man ikke vil gi "ein arvelatar eit vidare høve til å forfordele einskilde barn", Innst.
O. XIX (1971-72).
321961-bet. s. 77.
33 Utkast 1962 s. 35.11961-bet s. 77-78 vises til det avhengighetsforhold som kan
forekomme mellom arvelater og andre arvinger.
34 Se senest Sund, Rättsekonomiska aspekter på efterlevande makes arvsrätt, sär-
skilt arv av andel i företag, Festskrift til Anders Agell, Uppsala 1994 s. 633 flg.,
særlig s. 650 og s. 659. Av andre "rent seeking"-handlinger nevnes her å ta livet av
medarvingen
35 Se bl.a. SOU 1925:43 s. 292 flg., Arnholm 1929 s. 71.11961-bet. s. 78 heter det:
"Tvangsarveretten bidrager også til at hindre en for stor opsamling af formuer på
enkelte hender".
36 Lærebok i familierett, 1. utg. s. 54.
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et reelt og rettslig slektskap mellom faren og det "uekte" barnet; det fikk
arverett etter faren og farsslekten på linje med barn født i ekteskap. Tidligere
ble slike barn bare ansett å tilhøre morens slekt.37 Den praktiske konse-
kvens av at slike barn fikk arverett, var nok i tillegg til selve arveretten det
holdningsskapende. Et barn er et barn uansett foreldrenes ekteskapelige
status, og barn skal rettslig sett være likestillet.38

7. Det er videre vist til at pliktdelsreglene reduserer foreldrenes muligheter
til ved trusselen om å frata livsarvingen arveretten søker å påvirke deres
valg av livsvei, ektefelle m.v.39 Pliktdelsregler vil også, anføres det, hindre
konkurranse mellom barna om foreldrenes gunst, og verne barn mot å bli
satt utenfor bare fordi foreldrene ikke liker dem.40 Det er også vist til at
pliktdelen gir barnet grunnlag for planlegging av fremtiden; den gir dem en
økonomisk ryggrad.

8. Pliktdelsreglene er også sett som utslag av foreldres plikt til å forsørge
sine barn.41 At foreldre skal kunne testamentere bort det de eier til uten-
forstående, og la mindreårige stå på bar bakke, er noe rettsordenen må sikre
mot.

4. Kritisk analyse

1. Det er en kjensgjerning at pliktdelsreglene står sterkt i den nordiske
rettsbevissthet. Da man i Norge i 1937 reduserte pliktdelen fra 3/4 til 2/3 -
altså med 1/12 - stemte et betydelig mindretall for å beholde 3/4. I 1972
foreslo regjeringen å sette pliktdelen til en halvpart, noe som Stortinget
enstemmig forkastet.42 Forslaget i SOU 1981:85 om å avskaffe laglotten,

37 Ot. prp. (1909) nr. 13 s. 10.
381 prop. 1986/87:1 s. 80 fremheves det at når barn født utenfor ekteskap for bare
vel ti år siden ble gitt arverett etter faren, kan det nå ikke være aktuelt å frata dem
det vern som laglotten representerer. Arnholm bemerker i Privatrett V s. 249 at uten
pliktdel ville arveretten for barn født utenfor ekteskap "være lite verd".
39Árnholm Privatrett Vs. 248.
40 Arnholm Privatrett Vs. 249.
41 Arnholm Privatrett V s. 249.
421 Utkast 1962 gikk et mindretall - senere høyesterettsjustitiarius Sandene - inn
for at pliktdelen skulle reduseres til en halvpart, mens flertallet som bl.a. bestod av
Arnholm, begrunnet ønsket om å beholde 2/3 med den sterke stilling som arvelater-
ens barn etter alminnelig oppfatning hos oss bør ha når det gjelder arv etter foreldrene.
I Stortinget ble det vist til denne uttalelsen, og til hans utsagn i doktoravhandlingen
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ble av nesten samtlige remissinstanser negativt mottatt, og heller ikke bifalt
i proposisjonen.43 Det opp lyses her44 at man også i de øvrige nordiske land
har stilt seg avvisende til tanken om å avskaffe laglottsinstituttet.

Det kan etter dette synes lite meningsfylt å ta opp en diskusjon om plikt-
delens berettigelse, særlig når man som jeg mener at den langt på vei bør
avskaffes eller sterkt omformes. At jeg likevel gjør det, skyldes flere for-
hold. Pliktdelsreglene har meg bekjent ikke vært gjenstand for noen særlig
omfattende analyse, begrunnelsesmønstrene er knappe,45 og tiden har etter
mitt syn langt på vei løpt fra dem.46 Tiden er inne til å sette begrunnelsene
for pliktdelen opp mot de mange omkringliggende regelsett, og som bidrar
til at den blir sterkt gjennomhullet. Det er også mangel på harmoni og kon-
sekvens i dette regelsystemet. Jeg misliker videre retsinstitutter som man
med kunnskap lett kan komme forbi - den kyndige forserer lett det hinder
den ukyndige støter mot.

2. Flere av de begrunnelser som er gitt for pliktdelsregler og arverett i det
hele, ligger på det følelsesmessige plan. Man synes at noe er rettferdig eller
urettferdig, og det vises til den "alminnelige rettsbevissthet". Å bygge retts-
regler på slike faktorer, er jeg ikke fremmed for, tvert om. Men da må det
aksepteres at rettferdsbegrepet ikke er entydig. Den alminnelige retts-
bevissthet er heller ikke noen gitt størrelse. Når man i Norge avviste
reduksjonen av pliktdelen fira 2/3 til 1/2, skjedde det som nevnt under hen-
visning til rettsbevisstheten. Men at den norske rettsbevissthet skal atskille
seg så meget fra den danske, finske og svenske, har jeg vanskelig for å
forstå. Den særnorske begrensning på 1 mill. kroner til hvert barn, skyldes
neppe at den norske rettsbevissthet her er annerledes enn i de øvrige nor-
diske land. Her kan nok forklaringen ligge i tradisjonen. I det hele er det en

"Testamenters gyldighet efter norsk rett" (1929) om at pliktdelen har sterk rot i
norsk rettsbevissthet, smln. Giertsen s. 258. Ernst Andersen s. 69 går så langt som
å hevde at pliktdelsregelen "er så fast forankret i den almindelige retsbevidsthed og
hensynet til ro i familieforholdene, at det er testationskompetencens utvidelse, der
tiltrænger begrundelse".
43 Prop. 1986/87:1 s. 79 flg.
44 S. 80.
45 Mest utførlige her er SOU 1925:43 og 1941-bet.
46 En liten oppmunt r ing finnes i Prop . 1986/87:1 s. 80, hvor det heter at av de "skäl
j eg nu har redovisat har j a g kommi t till den uppfatningen att m a n / varje fall f.n.
(uthevet her) inte bør genomföra de sakkunnigas förslag om att slopa det sedan lång
tid gällande laglottsinstitutet".
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anakronisme å tror at den norske rettsbevissthet tilsier en større pliktdel
enn i de øvrige nordiske land for små formuer, men full testasjonsrett for de
store, mens rettsbevisstheten i de øvrige land leder til en mindre pliktdel,
men uavhengig av formuens størrelse. Det bør sterkt understrekes at dis-
kusjonen om pliktdelen ikke er en diskusjon om at det mellom arvelater og
livsarvinger er bånd som er sterke, og som er verdifulle. Det er heller ikke
en diskusjon om styrken av slektskapsbånd, og det positive i samhørighet.
Det er bred enighet om at selv uten pliktdelsregler, vil livsarvingene som
regel være de arveberettigede; den begrensede testasjonsfriheten brukes
lite hvor det er livsarvinger.47 Diskusjonen gjelder i første rekke spørsmålet
om arvelateren hvor denne samhørighet ikke er tilstede, skal hindres i å
testamentere til andre enn livsarvingene. Men den er også relevant for de
tilfelle hvor forholdet mellom arvelater og livsarving er godt, men hvor
arvelateren av særlige årsaker ønsker en annen fordeling av arven.

Utgangspunktet for diskusjonen om pliktdelens berettigelse er således at
arvelateren ikke ønsker at livsarvingen skal arve ham, eller mindre enn det
pliktdelen i dag fører til. Med hvilken grunn er det rettsordenen forbyr ham
det? Er det rettsordenens oppgave å styre arv - som i første rekke er basert
på sosial og økonomisk tilhørighet - til personer som mangler denne
tilknytningen til arvelateren? Mitt utgangspunkt er at arveretten er til for
arvelateren, og ikke for arvingen. Det er arvelaterens ønske som primært
skal styre fordelingen av hans etterlatte formue. At den da som regel tilfaller
livsarvingene, viser at det normalt ikke er noen motsetning mellom slekts-
arveretten og testasjonsretten. Pliktdelsreglene hindrer således ikke en
arvegang som stemmer med det det store flertall av arvelatere ønsker.

3. La oss så se noe nærmere på enkelthetene i de begrunnelser som er gitt
for pliktdelsreglene. De er dels generelle, dels retter de seg mot forhold
som konkret gjelder den enkelte arvelater. Jeg begynner med de som det
etter mitt skjønn er enklest å imøtegå.

At forsørgelsestanken kan begrunne pliktdelsregler i sin nåværende form,
kan jeg ikke se.48 Her er det tilstrekkelig å vise til den alderssituasjon som

47 SOU 1981:85 s. 208, jfr. Utkast 1962 s. 27. Giertsen s. 267 uttaler at hans
undersøkelser viser at en del arvelatere unnlater å bruke lex Michelsen fordi det vil
føre til ulikhet mellom barna og skade familiefreden.
48 Forsørgelsestanken kom tidligere inn med motsatt fortegn: Den gang da barn
hadde plikt til å forsørge sine foreldre, kunne pliktdelen begrunnes med at det var
naturlig at barnet hadde et ubetinget arvekrav når de gamle hadde ligget livsarvingen
til byrde. Men en slik plikt eksisterer ikke lenger.
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er den normale når arven faller. Forsørgelseplikten går ikke lenger enn til å
begrunne pliktdel for barn som ikke har nådd den alder da forsørgelsesplikten
normalt opphører. En pliktdel kan her utformes som et forlodds krav mot
dødsboet på midler som trenges til barnets oppfostring.49 En slik sikkerhets-
ventil tror jeg nok det er behov for, selv om det nok vanskelig kan tenkes at
foreldre i slike tilfelle setter de mindreårige på bar bakke.50

Alderssammensetningen gjør at det er lite innhold i eventuelle trusler
om tap av arverett hvis ikke barnas livsførsel, valg av yrke eller ektefelle er
slik foreldrene ønsker det. Heller ikke kan en mulig arv i moden alder bidra
til i ungdomstiden å planlegge fremtiden. Her kan det for øvrig innskytes at
i de nordiske samfunn som ønsker å fremme egalitet og sosial rettferdighet,
vil en pliktdel som spesielt verner enkelte ungdomsgrupper, neppe veie tungt.
At man som regel først arver i moden alder, medfører også at folk flest ikke
kan ha forventninger om arv som det er grunn til å verne. Heller ikke
pliktdelsreglenes utjevningseffekt har jeg noen tro på - det er ikke noe
erfaringsmateriale som viser at den har bidradd til en spredning av verdier
i et omfang som er verdt å vektlegge.

4. Vender vi blikket mot det syn at plikdelsreglene skal hindre (for stor)
forskjellsbehandling av livsarvinger, blir igjen utgangspunktet at foreldre
flest oppfatter dette som negativt; de ønsker normalt å likestille dem. En
slik likhetstrang hos foreldre har en åpenbar egenverdi. Vi ser utslag av den
både når det gis gaver mens arvelateren lever, og hvor et generasjonskifte
av næringsvirksomhet blir planlagt.51 Men da får vi ikke noe problem. Igjen
er det de tilfelle hvor arvelaterens ønsker går i en annen retning, at be-
grunnelsen må prøves. Årsaken(e) til at arvelateren ønsker en forfordeling
av ett eller flere barn, har derfor sentral interesse.

49 Den norske arvelovens § 36 har en slik regel, som verner barnet utover plikt-
delen: "Barn av arvelataren som ikkje har fått oppfostringa si fullenda på den tid
arvelataren døyr, har krav på ein sum av buet som forlott til å sikre livsopphald og
utdanning dersom dette er rimeleg etter tilhøva". Hvis man ønsker en fastere regel,
kan den knyttes til antall år og folketrygdens grunnbeløp.
50 Regelen om at en oppnevnlese av begunstiget etter den norske fal. § 15-6 skal
kunne settes helt eller delvis til side av hensyn til en livsarving som forsikringstage-
ren forsørget, forsvarer også sin plass.
51 Dahl trekker frem at de fleste foreldres ønske om å likestille barna, ofte kommer
i konflikt med ønsket om et hensiktsmessig generasjonsskifte av næringsvirksomhet,
se Foretaksrett (red. Bråthen) 2. utg. Oslo 1990 s. 373.
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La oss først skyte ut de tilfelle hvor arvelateren ønsker at ingen av livsar-
vingene skal ha noe etter ham. De sitter jevnt godt i det, og har nådd en
moden alder. Arvelateren ønsker f. eks. å tilgodese almennyttige formål
han er opptatt av, og gjerne vil støtte. Det kan være andre slektninger, f. eks.
nevøer og nieser, som arvelelateren føler seg mest knyttet til, eller som
anses best egnet til å overta og føre videre en næringsvirksomhet. Uansett
om kontakten med livsarvingene er god eller dårlig, blir mitt syn at arve-
lateren bør ha rett å styre arvegangen. At en samhørighet innen familien,
slektssolidaritet m.v. skulle være en hindring for en slik frihet, står for meg
som ganske fremmed. I tilfelle som dette, blir det heller ingen forskjells-
behandling av livsarvingene.

En videreføring av denne situasjonen har vi hvor arvelateren ønsker å
hoppe over en generasjon. Han finner at barnebarna i en utdannelses- og
etableringsfase vil ha større behov for arven enn deres foreldre. Slike testa-
sjoner bør ha rettsordenens velvilje. Arvelateren bør også ha frihet til å
fravike fordelingen etter linjer, og ha rett til å gi barnebarna like meget,
uavhengig av størrelsen på den enkelte søskenflokk.

Dernest har vi de arvelatere som bevisst ønsker at enkelte livsarvinger
skal ha mer enn andre. Her tror jeg virkeligheten er meget sammensatt, og
den taler ikke til pliktdelsreglenes fordel. Pliktdelsreglene åpner allerede i
dag for til dels betydelig forskjellsbehandling, men de setter en nedre grense.
Med en fri halvpart betyr testasjonsretten at av barna A og B kan B sikres
3/4, mot A's 1/4,52 for Norges del blir tallene henholdsvis 2/3 og 1/3. Men
her kommer Lex Michelsen inn i bildet, og gjør det mulig for arvelatere
med de noe større formuer å fordele arven meget fritt. Likhetstanken har
følgelig allerede betydelige sår. Det kan ikke sies å være likhet reglene i
dag bidrar til, men å sikre enhver et minimum i forhold til de øvrige. Men
dermed er vurderingstemaet blitt et annet.

Som nevnt ovenfor er ikke livsarvingene beskyttet mot livdisposisjoner
fra arvelaterens side. Den forfordeling som arvelateren ønsker, kan således
bli gjennomført mens han lever. Gjennom årene kan betydelige verdier bli
gitt til ett eller flere av barna, mens andre ikke får noe. Kanskje bekostes
den enes høyere utdannelse (utover det som må anses som pliktmessig),
mens den andre er blitt henvist til egenfinansiering eller straks gått ut i
arbeidslivet. Her har lovgiveren bevisst valgt den løsning at det ikke skal

52 Når det i Prop. 1986/87:1 s. 79 sies at pliktdelsreglene hindrer at "alltfør mycket"
tilfaller ett barn, så er det etter mitt syn ikke treffende.
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skje noen utjevning (avkortning), med mindre arvelateren har bestemt det.53

Våre middelalderlover hadde her den motsatte løsning - likheten mellom
livsarvingene var den gang lovfestet.

Forskjellsbehandling av livsarvingene er for øvrig akseptert og er det
normale ved generasjonsskifte av landbrukseiendommer, og dette er endog
lovfestet i Norge 54 og Danmark.551 Norge er åsetestaksten gjerne ca. 25%
under omsetningsverdien. I praksis skjer imidlertid flertallet av genera-
sjonsskifter innen jord- og skogbruk ved livsdisposisjoner, og her settes
overdragelsessummen normalt betydelig lavere.56 Vi ser følgelig at det er
alment godtatt at det i landbrukssektoren skjer en betydelig forfordeling av
livsarvingene.57 Det er også grunn til å nevne at Norges Høyesterett ikke
har hatt prinsipielle motforestillinger mot forskjellsbehandling.58 Det står
for meg som samfunnsøkonomisk riktig at næringsvirksomhet overføres til
den livsarving som er best skikket til å føre virksomheten videre, og at
arvelateren normalt er den som best kan vurdere hvem dette er.

Begrunnelsen i Norge for i 1972 å avvise utvidelsen av pliktdelen til 1/2,
var bl.a. at dette ville vanskeliggjøre overgang av landbrukseiendommer og
næringsvirksomhet i det hele fra en generasjon til den neste. Også hensynet
til arbeidsplasser ble nevnt. Dette må imidlertid bero på et feilsyn; plikt-
delen slår heller den andre veien. Generasjonsskiftet muliggjøres best og
økonomisk mest hensiktsmessig hvis eieren står fritt i å bestemme den byrde
erververen skal bære. Den som övertar virksomheten må utløse sine med-
arvinger, og pliktdelsreglene hindrer arvelateren i å bestemme en overtakel-
sessum som virksomheten kan tåle. Lex Michelsen har følgelig i Norge
sentral betydning for de større virksomheters vedkommende. Men i praksis

53 Her hadde den norske arvelovkomiteen foreslått en annen regel, se Utkast 1962
s. 124 flg. Man ønsket ut fra likhetstanken å snu regelen dithen at avkortning skulle
bli resultatet med mindre arvelateren hadde bestemt noe annet. Men dette ønsket
ikke departementet å følge opp, se prp. s. 108, jfr. Lødrup s. 123 flg.
54 Etter lov om Odels- og åsetesretten av 28. juni 1974 nr. 58 § 56 har åsetes-
arvingen krav på at det blir fastsatt en pris for eiendommen som er "rimelig" etter
forholdene. Verdsettelsen skal skje "med særleg tanke på at overtakaren kan makte
å bli sitjande med eiendommen".
55 Se nærmere om selveiebønders testasjonsrett Svenné Schmidt m.fl. s. 206 flg.
56 Se Søbstad og Andersen s. 64 og s. 68, Bachke s. 38.
57 Giertsen s. 160 går mot uttalelsene i Utkast 1962 s. 124 og uttaler at det ikke er
hans inntrykk at det er en "alminnelige oppfatning" at likhetstanken skal legges til
grunn ved generasjonsskifte av næringsvirksomhet.
58 Se Rt. 1955 s. 64, Rt. 1978 s. 1083 og dels Rt. 1982 s. 1165.
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utsettes ikke generasjonsskiftet til innehaverens død. Det planlegges
tidligere, og også utenfor landbrukssektoren er overgang ved livsdisposi-
sjoner det normale. Da kan innehaveren både velge erverver og overtagel-
sessum. Pliktdelsreglene gir således bare en marginal beskyttelse for likhet-
stanken mellom livsarvingene, og de gir oss ikke svaret på hvorfor innehave-
ren må overdra virksomheten som livsdisposisjon hvis han ønsker å stå
fritt, men bindes opp av pliktdelsreglene hvis han ønsker å sitte med den til
sin død. Og for yngre virksomhetsinnehavere kan ikke et testament hjelpe
som en sikkerhetsventil om eieren uventet skulle falle fra. Små og mellom-
store virksomheter dominerer nordisk - og også europeisk - næringsliv.59

Når det erkjennes hva næringsvirksomhet betyr for arbeidsplasser og
lokalmiljøet, kan lett pliktdelsreglene virke negativt ved et generasjons-
skifte, og svekke bedriften.60

Disse betraktningene innebærer også at påstanden om at pliktdelsreglene
sikrer eiendommer for slekten, hviler på sandgrunn. Når vedkommende
arving skal overta ved eierens død, vil pliktdelens eventuelle likhetsfrem-
mende funksjon kunne gjøre overtakelsen for byrdefull - utløsnings-sum-
men gjør ikke virksomheten regningssvarende. Ønsker man regler som sikrer
bestemte former for eiendommer for slekten, er det derfor ikke pliktdels-
regler som er veien å gå, men løsningsregler som trer i funksjon ved
eierovergang uavhengig av om den skjer ved en livs- eller dødsdisposisjon.
Det er åpenbart at det er odelsretten som har sikret slekten norske land-
brukseiendommer, ikke pliktdelsreglene. I de tilfelle som nå er behandlet,
er ofte forskjellsbehandlingen nødvendig av hensyn til virksomheten, og er
kanskje en følge som arvelateren forsåvidt beklager. Hensynet til likhets-
betraktningen og familiefreden er ofte på kollisjonskurs med hensynet til
næringsvirksomhetens kontinuitet. Dette blir annerledes hvor arvelateren
bevisst ønsker å prioritere mellom livsarvingene - det er forskjellsbehand-
lingen som er motivet. Ved livsdisposisjoner ligger veien åpen. Hensynet
til likheten mellom livsarvingene er heller ikke av domstolene vektlagt særlig
høyt. Som nevnt har Norges Høyesterett konsekvent opprettholdt som livs-
disposisjoner overdragelser av faste eiendommer til én eller flere av livs-

59 Se bl.a. EF-Tidende 94/C 204 s. 2.
60 Flertallet av virksomhetsinnehavere planlegger ikke generasjonsskiftet, se EF-
Tidende 94/C 204 s. 4. Haglundh og Hydén, Generationsskifte i familjeföretag,
Stockholm 1993 s. 16 fig. opplyser at dette i Sverige er tilfelle i hele 71%, jfr. også
Giertsen s. 17-23. Svekkelse av bedriftenes kapital ved generasjonsskifte fremheves
som et problem i NOU 1975:16 s. 39 og i NOU 1978 s. 21.
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arvingene, og hvor et vesentlig motiv for overdragelsen var å fremme ulikhet.
Når arv begrunnes med sosial og økonomisk samhørighet, oppstår spørsmålet
om hvordan pliktdelsretten kan forsvares når denne samhørigheten ikke er
til stede. Her er det lett å finne noen ekstreme eksempler: Bør tyveåringen
som bryter med familien og ikke senere har noen kontakt med den, ha et
ubetinget krav på noe av arven når foreldrene dør førti år senere? Selv om
man ikke tar et så drastisk eksempel, har vi de tilfelle hvor de følelsesmessige
bånd blir brutt, selv om en viss kontakt opprettholdes. Vi har videre livsar-
vingene som er blitt foreldrenes problem og bekymring - og hvor arven vil
bli brukt til alkohol og narkotika.61

I en særstilling står de barn som blir født utenfor ekteskap, og hvor
barnet er uønsket, ihvertfall av faren, og hvor faren ikke ønsker kontakt
med hverken barnet eller moren. Det var disse "tradisjonelle" utenekte-
skapelige barn man særlig hadde i tankene da barn født av en ugift mor fikk
arverett etter faren og farsslekten. Her mangler også samhørigheten, og plikt-
delsregelen må finne en annen begrunnelse. Etter mitt syn er det aner-
kjennelsen av at alle barn rettslig sett er barn av sin mor og sin far uten
hensyn til foreldrenes ekteskapelige status som er det vesentligste. At arve-
lateren naturlig nok vil ha lettest for å eliminere arveretten ved testament
for barn han aldri har kjent, er en kjensgjerning. Men det kan ikke være
avgjørende for å begrunne pliktdel i sin alminnelighet nå når slike barn og
deres mødre sosialt og moralsk ikke lenger fordømmes. Og også her må vi
erindre den alder disse er i når arven normalt blir aktuell.

Forskjellig fra de tilfelle hvor utelukkelse av en livsarving er positivt
ønsket, er de hvor arvelateren må prioritere - hadde det vært nok til alle,
skulle de alle fått like meget. Prioriteringen skjer med beklagelse. Livsar-
vingenes behov er forskjellige - en datter er en etablert advokat med gode
inntekter, mens sønnen ikke har noen utdannelse og inntektsmessig ligger
under gjennomsnittet. Her vil naturligvis et testament kunne sikre sønnen
3/4 (i Norge 2/3), og er ikke det nok? Bør ikke datteren ha krav på noe?

Hvor arvelateren har vært gift flere ganger (eller hatt flere sambo-
erforhold), får vi flere barnekull, og ofte en ektefelle (samboer) som arve-
lateren prioriterer foran særkullsbarna (med fellesbarna vil uskifte- og
arverettslige regler gi ektefellen forrangen). Det er særlig sikring av bol-
ligen og en rimelig god økonomi som arvelateren ønsker skal gå foran
særkullsbarnas rett til straks å kreve sin pliktdel. I Norge vil ikke Lex Michel-
sen hjelpe noe særlig - vi har her som regel med gjennomsnittsfamilien å

61 Regler om båndleggelse av midlene i slike tilfelle, synes i praksis svært lite brukt.
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gjøre, og hvor bolig, bil og innbo er de vesentligste aktiva. Det rettspolitiske
spørsmålet blir om arvelaterens ønske om å prioritere ektefellen skal settes
til side for særkullsbarnas pliktdelsrett. Her er ikke veien om livsdisposi-
sjoner så enkel, idet det kan være vanskelig for arvelateren å oppfylle kra-
vet om en reell overdragelse, når alt utad fortsetter som før.62 Gjenlevendes
ektefelles interesser bør etter mitt syn prioriteres høyere i forhold til sær-
kullsbarna når det gjelder bolig, innbo o.l,63 hvor dette er arvelaterens ønske.

At livsarvinger i det siste barnekull i en del tilfelle kan bli prioritert på
bekostning av barn av tidligere ekteskap eller samboerforhold, er nok en
kjensgjerning. Årsakene kan være mange. Normalt vil det nok skyldes at
fellesskap og samhørighet slår sterkere ut; barn av et tidligere ekteskap kan
endog ha reagert negativt på det nye forhold eller endog brutt kontakten
med arvelateren. At disse skal ha et ubetinget krav på arv, betyr at vi for-
later samhørighet og fellesskap som grunnlag for arveretten. Hvilken
begrunnelse skal man gi den regel at vi godtar forfordeling langt på vei,
men at vi vil sikre alle livsarvinger noe uavhengig av arvelaterens ønsker?
Behovstankegangen holder ikke - arvinger i moden alder har ikke noe

62 Det er i Norge avsagt fem høyesterettsdommer om dette spørsmålet. Særkullsbarna
fikk medhold i Rt. 1961 s.935,Rt. 1963 s. 518 og Rt. 1979 s. 1200, mens hustru nr.
2 fikk medhold i Nord. Domss. 1963 s. 288 og Rt. 1971 s. 300, jfr. om dommene
Lødrup s. 244 fig. I alle disse sakene hadde mannen overført boligen til hustruens
særeie. Rt. 1971 s. 300 er typisk og prinsipiell: Fire dager etter ekteskapets inngåelse
överdrar mannen alle sine eiendeler til hustruens særeie. Han hadde en sønn fra et
tidligere ekteskap, som han ikke hadde noen kontakt med. Overdragelsen ble
opprettholdt som en livsdisposisjon. Førstvoterende, som tre dommere sluttet seg
til, bemerket bl.a.: "Jeg ser ektepakten som et fornuftig ledd i etableringen av et
felles hjem for to jevnaldrende mennesker. Mannen var 61 år, hustruen 57 år." I
denne saken hadde hustruen samtidig opprettet et testament til fordel for mannen:
Han var således sikret hvis hun skulle dø før ham. Disse fem dommene er etter mitt
skjønn innbyrdes lite forenlige, og det er, som det vil fremgå, dommen fra 1971
som står mitt hjerte nærmest.
63 Slik også Taksøe-Jensen, UfR 1993 B s. 340, som gir sin tilslutning til tanken om
å innføre "dødsfallssæreie", dvs. "felleseie i live - særeie ved død", jfr. Linda Niel-
sen, Familieformueretten, København 1993 s. 233 flg. Et slikt alternativ ble kjent
ugyldig av Norges Høyesterett i Rt. 1976 s. 501. Det ble ikke foreslått endringer her
i forbindelse med den nye norske ekteskapsloven, se NOU 1987:30 s. 97. Jeg er
enig i de utsagn som fra norsk side er kommet om større frihet til å avtale delings-
reglene ved ekteskapets oppløsning, se Strøm Bull, LoR 1994 s. 258, Giertsen s.
73. En slik utvidet avtalefrihet vil imidlertid svekke arvingenes stilling.
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verneverdig krav på en arv som arvelateren ikke ønsker at de skal ha. Lov-
giveren kan ha slått inn på kompromissets vei - så langt men ikke lenger.
Men da blir grunnlaget for pliktdelen utvannet og lite prinsipiell. At pliktdels-
reglene kan hindre en "usmakelig konkurranse"64 mellom livsarvingene er
muligens riktig i de ekstreme tilfelle, men er ikke noe vektig argument.
Igjen står veien apen ved livsdisposisjoner (her kan nok konkurransen om
gaver m.v. kunne ta usmakelige former), og konkurransen åpner vi for for
den testasjonsfrie delen allerede, og den kan som ovenfor nevnt være
betydelig. Dette er imidlertid ikke brukt som argument mot Lex Michelsen,
som ved de større formuer virkelig skulle legge forholdene til rette for en
slik konkurranse.

5. Diskusjonen om pliktdelen er som regel konsentrert om barnas situasjon
- barnebarnas (og fjernere livsarvingers) stilling trekkes sjelden inn når
pliktdelen vurderes. Men også barnas livsarvinger har pliktdelsrett hvor
barnet er død før arvelateren. Og arven fordeles her etter linjer i alle de
nordiske land. Har således arvelateren to barn A og B som begge er døde og
A etterlater seg ett barn og B fire barn, vil A's barn arve en halvpart og B's
barn dele den andre halvparten. Hvis arvelateren her ønsker at barnebarna
skal arve like meget, vil pliktdelsreglene til en viss grad stå i veien. Hvorvidt
dette stemmer med den alminnelige rettsoppfatning skal være usagt - jeg
tror nok mange vil si at barnebarn i slike tilfelle bør arve like meget,
uavhengig av søskenflokkens størrelse.65 At pliktdelsreglene skal hindre
arvelateren i å bestemme dette, kan jeg ikke se berettigelsen av.

Formkravene

1. Regiene om testamentsformene er svært like i alle de nordiske land. At et
testament normalt bør opprettes skriftlig og i overvær av vitner som har
kunnskap om at de bevitner et testament, står for meg som naturlig. At
tilsidesettelse av formkravene medfører at disposisjonen er ugyldig, har jeg
heller ingen innvendinger mot.

Formkravene reiser imidlertid en del spørsmål som det kan være grunn
til å vurdere. Ett gjelder i hvilken grad testamentet kan vise til handlinger

64 Dette fremheves i Utkast 1962 s. 35, jfr. ovenfor note 33.
65 Et forslag i denne retning forkastet Stortinget i 1937. At Knoph 1. utg. s. 66 og
Hambro TfR 1925 s. 369 fig. sterkt hadde gått inn for en slik reform, gjorde ikke
inntrykk på flertallet, Forh. O. (1937) s. 284 fig.
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som ligger utenfor testamentet, eller bygge på en kjensgjerning utenfor tes-
tamentet, og som arvelateren formløst kan endre, se nedenfor 2.1 sammen-
heng med dette har vi delegasjonsproblemet. I hvilken utstrekning kan tes-
tamentet bestemme at andre skal avgjøre hvem som skal ha arven? Vi har
videre forholdet til ny teknikk: Bør andre former enn skriftformen aksepte-
res?, se nedenfor 3. Det kan også reises spørsmål om reglene om nødstesta-
menter er tilfredsstillende, se nedenfor 4. Av plasshensyn kan jeg her bare
skissere endel problemstillinger.

2. Bør arvelateren i større grad enn det som synes å være den alminnelige
tendens gis større rett til å la andre bestemme testasjonens innhold - altså
en videre adgang til delegasjon enn det som er den alminnelige oppfatning?66

Hvor langt bør henvisning til lister eller opptegnelser utenfor testamen-
tet respekteres? Hvor det blir godtatt at testamentet kan henvise til formløse
opptegnelser eller til navn festet/skrevet på bestemte ting, blir adgangen til
å opprette/endre testamentet delvis formløs. Hvor langt man her i nordisk
rett godtar slike henvisninger, er neppe klarlagt, men avvisende til det er
man ikke.67 En videreføring av denne problemstillingen har vi hvor testa-
sjonen gjelder innholdet av en bestemt ting/eiendom, og hvor dette inholdet
endres etter at testamentet er opprettet. Det kan være en bestemmelse om at
X skal ha innholdet i bankboks A, eller sommerstedet med innbo. Når dette
godtas, er det enkelt for testator å berike X ved å fylle bankboksen, eller
øke sommerstedets verdi (eller motsatt).68

3. Ny teknikk reiser spørsmålet om skriftformen fortsatt bør være eneråd-
ende. Etter mitt syn er det ikke grunn til å utvide de ordinære testaments-
former til å omfatte innspilte lydbånd, video e.l. Faren for manipulasjoner
med slike bånd er betydelig. Det kan ikke ses å være noe praktisk behov for
en endring her.

4. Også reglene for nødstestamenter er i det alt vesentlige de samme i de
nordiske land. Heller ikke her kan jeg se at det er behov for prinsipiell
nytenkning. I praksis har Norge gått egne veier når det gjelder gyldigheten
av det holografe testament i selvmordstilfellene; her foreligger normalt et-
ter dommen i Rt. 1984 s. 1424 ikke vilkårene for nødstestament. Dommen

66 Se om spørsmålet bl.a. Ernst Andersen s. 116 flg., Svenné Schmidt m.fl. s. 160
flg., Lødrup s. 146 flg., Walin s. 209.
67 Se Svenné Schmidt m.fl. s. 134.
68 Se Lødrup s. 200-201.
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er avsagt under dissens, og mindretallet viste til at etter "dansk, finsk og
svensk rettspraksis" ville en "testasjon som den foreliggende der .... blitt
godtatt som nødstestament" (s. 1432). Etter mitt syn er mindretallets
begrunnelse overbevisende, og hensynet til nordisk rettsenhet burde hatt en
større gjennomslagskraft.

Hvorvidt lydbånd, video-opptak o.l. bør finne sin plass blant nødstes-
tamentene, bør overveies. Dette er kanskje ikke noe stort spørsmål. Men
setter vi det på spissen og spør om den skiløperen som er i ferd med å fryse
ihjel bør ha mulighet for å tale/filme sin testasjon inn på videokameraet,
bør svaret være bekreftende. Rettspolitisk sett er det liten forskjell mellom
dette og en svak blyantskrift på en krøllet notisblokk.

Avslutning

At jeg i denne rapporten har lagt hovedvekten på pliktdelsreglene har denne
forklaring: Det er omkring pliktdelsreglene de viktigste og prinsipielle
spørsmålene reiser seg. Emnets art gjør at det ikke er mulig å være for
knapp - da vil argumentasjonsverdien gått tapt. Her er det også mulig å vise
et rettspolitisk engasjement, uansett hvilke konklusjoner man kommer til.
Formreglene på sin side er viktige nok. Problemstillingene er imidlertid
enklere, og en debatt kan lettere skje uten noe bredt diskusjonsopplegg.


