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Skilsmissesæreje – hvad sker der ved dødsfald? © 
 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
  

Både min kone og jeg havde et ægteskab bag os, før vi blev gift i 1996. Vi ønskede der-

for begge to særeje og bestemte os dengang for skilsmissesæreje. Det fremgår af en ”æg-

tepagt”, som en advokat ordnede for os. 

 

Efter flere dødsfald i vennekredsen er vi kommet til at tænke på, hvad der sker, hvis 

(når!) den ene af os falder væk. Forhåbentlig først om lang tid, men alligevel. 

 

Som mange andre har vi hver især børn fra første ægteskab. Vi vil gerne tilgodese hin-

anden, men vil også gerne tage hensyn til børnene, som vi har et godt forhold til.  

 

Hvad vil du anbefale? 

 

Mange hilsener 

S & J 

 

Svar 

Der kan næppe peges på en model eller bestemt fremgangsmåde, som er det bedste valg 

for alle ægtepar i Deres situation. En ægtepagt – eventuelt suppleret med et testamente – 

bør således efter min opfattelse skræddersys til det enkelte par, således at dokumenterne 

tilpasses netop dette pars personlige og økonomiske situation, og herunder – hvad der 

kan være aktuelt for familier med sammenbragte børn - mulighederne for at opnå en 

løsning, som alle parter kan trives med.  

http://www.v.dk/
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Mit råd til Dem er derfor at drøfte sagen med en sagkyndig rådgiver på grundlag af en 

gennemgang af Deres personlige og økonomiske forhold.  

 

Foretager De Dem ikke yderligere, vil situationen ved et dødsfald være følgende:  

 

Da der er tale om et skilsmissesæreje, vil særejet ophøre ved dødsfald. Det betyder, at 

både Deres og Deres hustrus formue vil være omfattet af formuefællesskabet, dvs. fæl-

leseje.  

 

Med fælleseje er det som udgangspunkt muligt for den længstlevende at overtage boet 

efter førstafdøde til uskiftet bo med førstafdødes børn. Men da der for Deres vedkom-

mende er tale om særbørn, kræver overtagelse til uskiftet bo et samtykke fra særbørnene.  

 

Er uskiftet bo ikke en farbar mulighed eller ønskværdig løsning, skal boet skiftes. Var 

begge ægtefæller solvente, vil den længstlevende ægtefælle som udgangspunkt overtage 

¾ af den samlede formue i fællesboet som henholdsvis boslod og arv, medens den reste-

rende ¼ tilfalder førstafdødes børn som arv til lige deling.  

 

Denne fordeling kan ændres ved oprettelse af en ny ægtepagt og/eller testamente. Om en 

ændring af delingsnøglen er nødvendig eller ønskværdig beror på Deres og Deres hu-

strus ønsker.  

 

 
_______ o _______ 

 


