
Kort fortalt

Skifteretternes behandling af 
dødsboer med bobestyrer

Konklusion

Skifteretterne har ikke i tilfredsstillende grad ført et stikprøvebaseret tilsyn med bobestyrerne. Undersøgel-
sen viser, at 10 ud af de i alt 24 skifteretter ikke har udtaget en stikprøve minimum hvert 2. år, og 4 af disse 
skifteretter har ikke udtaget en stikprøve inden for en 4-årig periode. Mere end hvert 3. stikprøvebaserede 
tilsyn giver imidlertid anledning til kritiske bemærkninger til bobestyrere, som ikke overholder de gælden-
de regler. Undersøgelsen viser også, at der bliver klaget over bobestyrerne i 2,7 % af alle bobestyrersager, 
og at klagerne får fuldt eller delvist medhold i 25 % af de klager, som skifteretterne realitetsbehandler.

Konsekvensen af, at det stikprøvebaserede tilsyn i nogle 
skifteretter er begrænset, er, at der er risiko for, at skifte-
retterne ikke opdager, at bobestyrerne ikke overholder de 
gældende regler.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Skifteretterne giver lidt oftere medhold, når klagen 
vedrører bobestyrerens salær, end når klagen vedrø- 
rer bobestyrerens afgørelser og sagsbehandling.

• Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte 
skifteretter varierer meget og ligger på mellem 29 og 
126 dage.

• Der er stor variation mellem, hvor hyppigt de enkelte 
skifteretter har gennemført stikprøvebaserede tilsyn. 
Én skifteret har gennemført tilsynet i alle 5 år i perio- 
den 2016-2020, og yderligere 3 skifteretter har gen- 
nemført tilsynet i 4 af årene. 4 skifteretter har ikke ud- 
taget en stikprøve inden for en 4-årig periode.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Hvert dødsfald efterlader et bo, der skal gøres op. Boet bli- 
ver behandlet af skifteretterne som dødsboer, og de fleste 
afsluttes af skifteretterne med hjælp fra arvingerne som pri- 
vatskifte. Nogle dødsboer bliver imidlertid behandlet af en 
bobestyrer, der udpeges af skifteretten. En arving eller en 
anden part i dødsbosagen kan klage til skifte retten over bo- 
bestyrerens dispositioner og sagsbehandling, afgørelser, sa- 
lær og habilitet. Skifteretterne træffer afgørelse i klagesager 
vedrørende bobestyrerne. Derudover har skif teretterne og- 
så til opgave at føre et stikprøvebaseret tilsyn med bobesty-
rerne.

Formålet med undersøgelsen er at undersøge skifteretter-
nes behandling af klager over og tilsyn med bobestyreres 
behandling af dødsboer.

Udfaldet af skifteretternes behandling af klager over
bobestyrere i perioden 2016-2019
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Statsrevisorerne udtaler 
”Når arvinger og andre parter klager til skifteretten over en 
bobestyrers – typisk en advokats – behandling af et dødsbo, 
får klagerne medhold i hver 4. klage. 

Statsrevisorerne finder, at skifteretternes tilsyn med, at bo- 
bestyrere overholder gældende regler, har været utilfreds-
stillende. Skifteretterne har generelt gennemført få tilsyn, 
på trods af at mere end hvert 3. gennemførte tilsyn har gi- 
vet anledning til kritik af bobestyreren”.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.


