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Spørgsmål 1826 

Den 8. august 2015 spørges, om man kan ændre et særeje. Baggrunden er, at læserens 

forældre i testamentet har indsat en generel bestemmelse om, at arven efter dem ”skal 

være særeje for de pågældende”.  

 

Svaret synes jeg problematiserer spørgsmålet unødigt. Mit spørgsmål er derfor: Hvem 

kan ændre/ophæve et særeje? Mig bekendt kan den, der har oprettet særejet til enhver tid 

ændre/ophæve særejet. Mig bekendt har forældrenes ønske i testamentet ikke noget 

egentlig retskraft for den enkelte arving. Det er med andre ord op til arvingen at afgøre, 

om forældrenes ønske skal efterkommes. Er det rigtig forstået? 

 

Med venlig hilsen 

JHT 

 

 

Svar  

Særeje kan oprettes på 2 forskellige måder:  

1) Ved en aftale mellem ægtefæller om, at der skal være særeje i ægteskabet. 

En sådan aftale betegnes i fagsproget som en ægtepagt.  

2) Ved en gavegivers bestemmelse i et gavebrev eller ved en arveladers be-

stemmelse i et testamente om, at gaven eller arven skal være særeje for 

modtageren.  
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En ægtepagt er som udgangspunkt bindende for ægtefællerne, indtil ægtepagten op-

hæves eller ændres ved en ny aftale (ægtepagt) mellem ægtefællerne.  

 

En bestemmelse om særeje i et gavebrev er som udgangspunkt bindende for gavemod-

tageren, indtil særejebestemmelsen måtte blive ændret af gavegiveren.  

 

For testamenter er sagen den, at en særejebestemmelse er knyttet til arv efter arvelader. 

En særejebestemmelse i et testamente bliver derfor i sagens natur først aktuel for ar-

vingerne ved arveladerens bortgang. Frem til dødsfaldet kan arvelader som udgangs-

punkt frit ændre eller helt ophæve en særejebestemmelse i sit testamente. Efter arve-

laders dødsfald kan en særejebestemmelse i testamentet i sagens natur ikke længere 

ændres og er altså som udgangspunkt bindende for de pågældende arvinger.   

 

At en særejebestemmelse er bindende, betyder, at den ægtefælle, eller eventuelt begge 

ægtefæller, der har særeje, ikke skal dele dette særeje med den anden ægtefælle ved 

skilsmisse og/eller ved dødsfald. Også særejeindehaverens arvinger kan støtte ret på 

en ægtepagt eller en særejebestemmelse i et gavebrev eller testamente ved skifte i for-

bindelse med dødsfald.  

 

Men det forudsætter naturligvis, at særejet er intakt. Har man eksempelvis fået en ak-

tie som gave med en særejebestemmelse i gavebrevet, og sælger man senere denne 

aktie og anvender salgssummen til en rejse, er der ikke længere noget særeje.  

 

For nu at vende tilbage til Deres spørgsmål er svaret følgelig, at det ikke er op til ar-

vingen at afgøre, om en bestemmelse i forældrenes testamente om særeje skal efter-

kommes. En særejebestemmelse i et testamente er en – efter dødsfaldet – definitiv 

beslutning om, at arven skal være særeje for arvingen. Arvingen kan ganske vist ”øve 

vold” på særejet, eksempelvis ved at forbruge særejet. Men tager arvingen vare på 

særejet, står særejet uantastet hen – i princippet til arvingens dødsfald, og det er her-

under som udgangspunkt ikke muligt for arvingen at ændre på særejet ved en ægtepagt 

mellem arvingen og dennes ægtefælle.  

 
_______ o _______ 


