Side 1 af 2

Vejledning om klage over bobestyrer
Hvilke klager kan skifteretten behandle?
Skifteretten behandler efter dødsboskiftelovens §§ 68, stk. 2 og 96, stk. 1, klager over:
1. bobestyrers dispositioner foretaget som et led i hvervet som bobestyrer, herunder klager
over, at bobestyrer ikke fremmer behandlingen af boet uden unødigt ophold,
2. afgørelser, som bobestyrer har truffet, og
3. bobestyrers salær
Du skal sende klagen til den skifteret, der behandler boet, eller til bobestyrer, der herefter
videresender klagen til skifteretten.
Klagefrister
Fristen for at klage over en afgørelse truffet af bobestyrer er 4 uger fra det tidspunkt, hvor du fik
kendskab til afgørelsen. Hvis klagen er indgivet efter fristen på 4 uger, kan skifteretten
undtagelsesvist tage klagen under behandling indtil 6 måneder efter afgørelsen.
Skifterettens sagsbehandling
Når skifteretten har modtaget klagen, vil skifteretten forelægge den for bobestyrer. Bobestyrer skal
herefter inden 2 uger udtale sig om klagen over for skifteretten med kopi til dig. Hvis klagen
vedrører en afgørelse, som bobestyrer har truffet, skal bobestyrer oplyse, om afgørelsen ophæves,
omgøres eller fastholdes.
Skifteretten kan pålægge bobestyrer at give en supplerende redegørelse til skifteretten med kopi til
dig inden en nærmere fastsat frist. Skifteretten kan forlænge en fastsat svarfrist.
Skifteretten kan bede om yderligere skriftlige indlæg fra dig og fra bobestyrer, ligesom skifteretten
kan indkalde dig og bobestyrer til mæglingsmøde i skifteretten. Hvis du eller bobestyrer på
skifterettens anmodning ikke sender yderligere skriftlige indlæg eller møder, kan skifteretten afgøre
klagen på det foreliggende grundlag.
Skifterettens afgørelse i en klagesag træffes ved beslutning eller kendelse. Afgørelser vedrørende
bobestyrerens salær træffes altid ved kendelse. Skifterettens afgørelse kan gå ud på, at bobestyrers
afgørelse stadfæstes, ændres eller hjemvises til bobestyrer til fornyet behandling.
Skifterettens afgørelse i en klage over bobestyrers sagsbehandling kan for eksempel gå ud på, at
meddele bobestyrer et pålæg, afvise klagen, fastsætte en frist for boets afslutning, afsætte bobestyrer
eller vejlede om muligheden for at klage til Advokatnævnet.
Du kan klage til landsretten over skifterettens afgørelse. Du klager ved at sende et kæreskrift 1 til
skifteretten. Samtidig skal du betale en retsafgift på 400 kr. Skifteretten sender herefter kæresagen
til landsretten.
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I kæreskriftet skal du skrive det resultat, som du ønsker at opnå i landsretten, dvs. din påstand. Du bør også begrunde,
hvorfor du mener, at landsretten skal komme frem til den afgørelse, du ønsker.

Side 2 af 2
Afvisning af en klage
Skifteretten kan afvise at behandle en klage. Dette gælder for eksempel, hvis:
1. klagen over en afgørelse truffet af bobestyrer er indgivet efter klagefristens udløb,
2. klagen over bobestyrers behandling af boet er indgivet efter, at boet er afsluttet,
3. klagen efter sit indhold ikke kan behandles af skifteretten, fordi der for eksempel klages
over bobestyrers adfærd som advokat. En klage over bobestyrers adfærd som advokat er en
klage over bobestyrers opførsel, optræden eller udtalelser i forbindelse med varetagelse af
hvervet. Hvis du vil klage over bobestyrers adfærd, skal du indgive klagen til
Advokatnævnet, Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
4. klagen omhandler retten til at arve, herunder retten til at udtage aktiver. En sådan sag skal du
anlægge som en retssag, der skal afgøres ved dom,
5. klagen vedrører bobestyrers prøvelse af krav mod boet. En sådan sag skal du anlægge som
en retssag, der skal afgøres ved dom.
6. Du som klager ikke har fornøden retlig interesse, det vil sige, at du ikke har haft noget med
dødsboet at gøre som for eksempel arving, legatar eller kreditor.
Erstatningsansvar
Skifteretten kan ikke afgøre, om bobestyrer er erstatningsansvarlig. En sådan sag skal behandles
ved, at der anlægges sag mod bobestyrer.
Opsættende virkning
En klage over bobestyrer har ikke opsættende virkning, det vil sige, at bobestyreren kan arbejde
videre, imens retten behandler klagen. Bobestyrer og skifteretten kan dog tillægge en klage
opsættende virkning således, at den afgørelse, der klages over, først får virkning, når der er truffet
afgørelse i sagen.
Sagsomkostninger
Bobestyrers behandling af klagen kan få betydning for størrelsen af bobestyrers samlede salær for
behandlingen af boet. Når særlige grunde taler for det, kan skifteretten pålægge dig helt eller delvist
at betale omkostningerne ved klagesagen.
Spørgsmål
Du kan kontakte den skifteret, som har udmeldt bobestyreren, hvis du har spørgsmål til udfyldelsen
af skemaet eller til sagens behandling i øvrigt.

