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Spørgsmål 1689 

Angående uskiftet bo. 

 

Jeg synes, at Spørg om Penge den 10. maj 2014 er lidt misvisende. 

 

Der findes jo også ægtepar, som hver har 2 børn med ind i et nyt ægteskab, hvor børne-

nes mor og far fra tidligere ægteskab ligeledes er gift med andre, som ikke yder ret me-

get i forbindelse med uddannelser o. l. Det kan være evnen eller lysten, der ikke er til 

stede.  

 

De, der har lysten og evnen, ønsker jo bare alle børn og tidligere ægtefæller et godt liv. 

Det er som om, at du kun hører den ene forældres udlægning af sagen. Dette ægtepar 

hjælper altså 4 børn økonomisk igennem. Det ene af disse børn kan muligvis ikke - som 

voksen - se, at det har været tilfældet og har ondt af sin mor/far og sig selv. 

 

Ægteparret beder derfor børnene skrive under på uskiftet bo, eller deres arv vil blive 

begrænset til tvangsarven. Ægteparret har i årevis taget børnene med på ferier, givet 

store pengebeløb som hjælp til at bosætte sig osv. 

 

Ægteparret ønsker nu at sikre, at den længstlevende kan blive i boligen og eventuelt få 

en ny ægtefælle ind i sit liv. Der er jo ingen, der ved, hvem der dør først, så det er vel 

meget naturligt, at ægtefællens ve og vel er vigtigst for afdøde efter at have hjulpet bør-

nene i årevis. Ja, så kan det da være, børnene arver mindre og hvad så?  

http://www.v.dk/
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Retfærdighed er svært, når man ikke har fælles børn, men de fleste prøver vel at tilgode-

se alle ens fælles børn så retfærdigt som muligt. 

 

Det virker, som om du kun kan se problemerne fra børnenes side? 

 

Håber du skriver en artikel, hvor du også beskriver sagen set fra den anden side. 

 

Vh 

 

 

 

Svar  

Indledningsvis skal jeg bemærke, at livets mangfoldighed indebærer, at der naturligvis 

forekommer tilfælde, der afviger fra en gennemsnitsbetragtning, som jeg redegjorde for 

i omtalte artikel.  

 

I Spørg om Penge den 10. maj 2014 omtalte jeg nogle forhold omkring etablering af 

uskiftet bo, når den ene ægtefælle afgår ved døden, og herunder, hvad der i arveretten 

betegnes som ”misbrug af det uskiftede bo”.  

 

Efterlod afdøde sig særbørn, kan den længstlevende ægtefælle kun overtage boet efter 

førstafdøde til uskiftet bo, hvis særbarnet giver samtykke. Det skyldes, at den længstle-

vende ægtefælle ved uskiftet bo får en ”ejers rådighed” over afdødes formue og dermed 

disponerer over arv, der ved et skifte straks ved dødsfaldet ville være tilfaldet afdødes 

særbørn, men som nu - som følge af det uskiftede bo - først skal udredes på et senere 

tidspunkt. I mange tilfælde udredes arven således først ved længstlevendes dødsfald – 

hvis der på dette tidspunkt er arv at udrede.  

 

Som anført er arvelovens regler om uskiftet bo udtryk for en balancegang mellem på 

den ene side hensynet til den længstlevende ægtefælle og på den anden side hensynet til 

førstafdødes børn. Reglerne har således til formål at give den længstlevendes mulighed 

for at leve et så vidt muligt økonomisk uforandret liv efter ægtefællens dødsfald, herun-
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der uden at skulle stå til ansvar overfor afdødes børn for enhver tænkelig disposition 

over eller forbrug af boets midler. Samtidig skal afdødes børns rimelige interesser be-

skyttes mod illoyale dispositioner foretaget af den længstlevende ægtefælle.  

 

Arvelovens regler om uskiftet bo er et udtryk for, hvad Folketinget har ment ”gennem-

snitligt” passede de involverede parter bedst. Men som i alle livets forhold er det sjæl-

dent, at en gennemsnitsregel passer lige godt i alle tilfælde.  

 

Der kan samtidig være meget stor forskel på, hvordan længstlevende henholdsvis afdø-

des særbørn oplever situationen, og hvad parterne opfatter som rimeligt og retfærdigt.  

 

Sådan som De beskriver den konkrete situation, som De refererer til, kan der være gode 

grunde til at overveje uskiftet bo. Om det så rent faktisk er en god og forstandig løsning 

for alle parter beror på en konkret vurdering af den enkelte sag.  

 

Men der kan også peges på sager, hvor etablering af et uskiftet bo har vist sig ikke at 

være en god løsning for parterne eller nogle af parterne. Og det er efter min erfaring 

desværre de mest hyppigt forekommende tilfælde. Ofte vil forholdet mellem særbørnene 

og længstlevende ægtefælle i starten være godt, men blegner med tiden. 

 

Spørg om Penge den 10. maj 2014 drejede sig om den situation, hvor den længstlevende 

ægtefælle ikke er loyal i sine dispositioner.  

 

Problemstilingen er altså ikke, om der skal tages rimelige hensyn til den længstlevende 

selv, der – som i Deres eksempel – eksempelvis skal have mulighed for at bibeholde den 

fælles bolig. Netop hensynet til den længstlevende ægtefælle blev tillagt stor prioritet 

ved udformningen af arveloven fra 2007, og etablering af uskiftet bo er én blandt flere 

fremgangsmåder at tage skelligt hensyn til længstlevende.  

 

Problemstillingen i Spørg om Penge den 10. maj 2014 er derimod, hvorledes der forhol-

des i de tilfælde, hvor længstlevende eksempelvis indleder en helt eksorbitant livsførelse 

eller begunstiger eksempelvis egne børn eller en ny samlever på bekostning af særbør-

nene.  
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I denne sammenhæng kan der på ny være grund til at nævne, at hele baggrunden for 

kravet om samtykke fra særbørn til uskiftet bo var - som det anføres i lovforslaget til 

arveloven fra 2007 - at: ”…det må antages, at der ved uskiftet bo med særbørn er en 

større risiko for misbrug af boet fra længstlevendes side, fordi denne ønsker at begun-

stige sine egne børn eller en eventuel ny samlever på bekostning af førstafdødes sær-

børn. Hvis kravet om, at særbørn, at særbørn skal meddele samtykke til uskiftet bo, op-

gives, vil der endvidere komme flere tilfælde, hvor en længstlevende ægtefælle er i uskif-

tet bo med særbørn, som længstlevende har et dårligt forhold til. Dette må antages at 

føre til flere retssager, hvor særbørnene berettiget eller uberettiget beskylder længstle-

vende for misbrug af det uskiftede bo…” 

 

Erfaringerne viser altså, at længstlevende ikke altid er loyal eller - som De formulerer 

det - ”prøver at tilgodese alle ens fælles børn så retfærdigt som muligt”. 

 

Budskabet i artiklen den 10. maj 2014 er, at hvad der forud for eller på dødsfaldstids-

punktet kan fremtræde som en enkel og rimelig løsning, med tiden kan udvikle sig til en 

ubehagelig situation for de selvsamme parter, og at der derfor kan være god grund til at 

gøre sig nogle overvejelser omkring de mange forskellige hensyn, der spiller ind ved 

valg af uskiftet bo.  

  
_______ o _______ 
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