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UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS RETSBOG
____________

Den 7. januar 2022 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København.

Som dommere fungerede landsdommerne Bo Østergaard, Bodil Dalgaard Hammer og
Susanne Lehrer (kst.), førstnævnte som rettens formand.

Der foretoges

3. afd. kære nr. B-797-21:
Bobestyrer, advokat Rita Skovgaard Simonsen, kærer skifterettens
afgørelse om statskassens hæftelse for omkostninger i boet efter A

Ingen var mødt eller indkaldt.

Der fremlagdes kæreskrift af 30. november 2021 med bilag, hvorved bobestyrer, advokat
Rita Skovgaard Andersen, har kæret Retten i Svendborg, skifterettens kendelse af 23.
november 2021 (SKS 587/2019), hvorefter skifteretten dækker underskuddet ved boets
behandling med 13.206,14 kr.

Endvidere fremlagdes skifterettens fremsendelsesbrev af 14. december 2021 og udskrift af
retsbog indeholdende den kærede afgørelse.

Bobestyrer, advokat Rita Skovgaard Simonsen, har nedlagt påstand om, at hendes honorar
dækkes af statskassen med 25.886,29 kr. Til støtte herfor har hun anført navnlig, at hun
ikke anmoder om, at statskassen dækker udgifterne til afdødes begravelse, men derimod
om, at statskassen afholder udgifterne til bobestyrerens arbejde i overensstemmelse med
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prioritetsordenen i dødsboskiftelovens § 71. Prioritetsordenen har altid være således, at der
af boets midler først skal betales rimelige begravelsesudgifter, dernæst Udbetaling
Danmarks krav på for meget udbetalt pension for perioden efter dødsdagen og dernæst
bobestyrers honorar. Den eneste undtagelse til denne prioritetsstilling er indkomstbeløb
modtaget i forbindelse med boets salg af ejendom med underskud eller på tvangsauktion,
jf. dødsboskiftelovens § 71, 2. pkt. Formålet med 2. pkt. er at sikre, at beløb, der
indkommer i forlængelse af arbejde udført i forbindelse med underskudssalg af fast
ejendom, går til bobestyrerens honorar. Ud fra en sædvanlig og naturlig
modsætningsslutning må ovennævnte tillige indebære, at beløb, der er indgået i boet, men
ikke som følge af bobestyrerens arbejde med fast ejendom, skal anvendes til betaling af
rimelige begravelsesudgifter. Det er efter 2. pkt. alene bobestyrerens arbejde med
tvangsauktion, der får særlig fortrinsstilling. Bobestyrerens øvrige arbejde med
bobehandlingen skal placeres efter de rimelige begravelsesudgifter. Østre Landsrets
kendelse i UfR 2021.2393 Ø tager ikke højde for dødsboskiftelovens § 71 og den særlige
prioritetsorden, der er i dødsboer. Bobestyreren anmoder endvidere landsretten om at tage
stilling til sagsomkostninger, jf. retsplejelovens § 312, stk. 2, for så vidt angår det
ekstraordinære arbejde, som sagsforløbet ved skifteretten og kæremålet har medført.

Skifteretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes
kendelse:

Efter dødsboskiftelovens § 69, stk. 4, betales omkostninger i insolvente dødsboer, der ikke
kan dækkes af boets midler, af statskassen. Bestemmelsen omfatter salær til bobestyreren
og andre udgifter forbundet med bobehandlingen.

Boets aktiver er i boopgørelsen af 12. marts 2021 opgjort til 34.880,15 kr., mens boets
passiver er opgjort til 60.766,44 kr. Passiverne omfatter blandt andet udækkede
begravelsesudgifter på 2.459,47 kr. og skifteomkostninger på 48.086,29 kr., herunder salær
til bobestyreren på 37.500 kr. inkl. moms. For så vidt angår bobestyrerens salær, der i
henhold til dødsboskiftelovens § 71, 1. pkt., er efterstillet rimelige begravelsesudgifter, er
der således

-3-

ikke fuld dækning i boets midler. Landsretten bemærker herved, at afdødes ejendom ifølge
boopgørelsen er solgt i fri handel, hvorfor ingen del af bobestyrerens salær kan anses for
omfattet af dødsboskiftelovens § 71, 2. pkt.

Landsretten tager på denne baggrund kærendes påstand til følge.

Thi bestemmes:

Statskassen skal betale underskuddet ved boets behandling med 25.886,29 kr.

Statskassen skal betale 3.000 kr. i kæremålsomkostninger til advokat Rita Skovgaard
Simonsen.

Kæreafgiften tilbagebetales.

Sagen sluttet.

Retten hævet.

