Statsrevisoranmodning

Undersøgelse af Skifterettens behandling af dødsboer med
bobestyrer
Et dødsfald skal snarest muligt anmeldes til Skifteretten i den retskreds, som
afdøde bor i. Skifteretten behandler boet i overensstemmelse med dødsboskifteloven 1, bl.a. vejleder Skifteretten de pårørende og bistår med udfærdigelse af dokumenter til bobehandlingen. Skifteretten indkalder hurtigt herefter
nærmeste pårørende til et møde, hvor der tages stilling til, hvordan boet skal
behandles, herunder om det skal behandles fx som privat skifte eller ved bobestyrer.
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Skifteretten udleverer boet til behandling ved en bobestyrer (typisk advokat
med autorisation), hvis bestemte betingelser gør sig gældende, fx hvis en arving har anmodet om det, hvis det fremgår af testamentet, eller hvis boet må
antages at være insolvent, eller hvis der ikke inden for rimelig tid er truffet bestemmelse om, at boet skal behandles på en anden måde. Bobestyreren har
tegningsret og træffer afgørelser om boets anliggender, og bobestyreren skal
fremme behandling og afslutning af bobehandlingen mest muligt.
Klager over bobestyrer behandles af Skifteretten efter lovens §§ 68, stk. 2, og
96, stk. 1. Der kan klages over bobestyrers afgørelser og dispositioner, herunder kan der klages over, at bobestyrers behandling af boet har taget unødig lang tid, og der kan klages over bobestyrers salær. Skifteretten afsætter
en bobestyrer, der ikke har behandlet boet forsvarligt eller ikke rettidigt har
stillet den fornødne sikkerhed (tegning af kautionsforsikring el.lign.), jf. § 54
a., stk. 2.
Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om at undersøge og vurdere:
• Udviklingen i antallet af klager over bobestyrere, som Skifteretten har
behandlet i perioden 2009-2020, herunder en opgørelse af hvilke klagemuligheder, klagerne vedrører
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Lov nr. 1335 af 26. november 2015 om skifte af dødsboer.
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•
•

•

•

Skifterettens sagsbehandlingstider ved behandling af klagesager i
perioden
Om der i klagerne er gennemgående problemstillinger ved bobestyrernes bobehandling, og hvad dette eventuelt har givet Skifteretten til
anledning til at foretage sig?
Opgørelse af, i hvor mange tilfælde Skifteretten har afsat bobestyrer,
fordi denne ikke har behandlet boet forsvarligt, rettidigt eller med den
fornødne sikkerhed, herunder hvilke kriterier Skifteretten har lagt til
grund for sin afgørelse
Udviklingen i antallet af klager til Landsretten over Skifterettens afgørelser i klagesager (kæresager) i perioden 2009-2020 og Landsrettens afgørelser.
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