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REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
8087-09

meddelad i Stockholm den 8 april 2010

KLAGANDE
Skatteverket
171 94 Solna
MOTPART
AA
Ombud: BB

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Stockholms dom den 1 december 2009 i mål nr 264-09, se bilaga
SAKEN
Dödförklaring
___________________

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 88610
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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YRKANDE M.M.

Skatteverket yrkar att Regeringsrätten undanröjer kammarrättens dom, fastställer
länsrättens dom och därmed Skatteverkets beslut innebärande att frågan om
dödförklaring inte ska tas upp med stöd av 3 § första stycket lagen (2005:130) om
dödförklaring. Skatteverket anför bl.a. följande. För att det i bestämmelsen högt
ställda beviskravet ska anses vara uppfyllt måste de faktiska omständigheterna
vara sådana att en persons försvinnande inte kan förklaras på annat sätt än att
personen har omkommit. Omständigheterna bör alltså med styrka tala för att den
försvunne är död. Av förarbetena framgår inte om den förflutna tiden efter
försvinnandet, utan att något livstecken från den försvunne visat sig, ska ges
någon betydelse vid bedömningen av om det föreligger hög grad av sannolikhet
för att den försvunne är död. Vad som framkommit i ärendet rörande CCs
försvinnande och omständigheterna i övrigt kan tala för att han är död. Det finns
dock en osäkerhet kring de faktiska omständigheterna vid försvinnandet. Enbart
det förhållandet att CC varit deprimerad vid tidpunkten för försvinnandet och gett
uttryck för att han inte ville leva längre, är inte tillräckligt skäl för att ta upp ansökan till prövning med stöd av 3 § första stycket lagen om dödförklaring. Det
finns inga spår eller gjorda iakttagelser till stöd för påståendet att han skulle ha
rest med färjan till Danmark. Resande från Knutpunkten i Helsingborgs hamn kan
där välja anslutning till färja, flyg, buss eller tåg. Av utredningen i ärendet framgår således inte under vilka närmare omständigheter han försvunnit.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och företar målet till
omedelbart avgörande.
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Regeringsrätten gör samma bedömning som kammarrätten.

Gustaf Sandström

Marianne Eliason

Nils Dexe

Anna-Karin Lundin

Kristina Ståhl

Henric Dunnington
Föredragande regeringsrättssekreterare

Avd. I
Föredraget 2010-03-10

