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Kan en arving ænder en bestemmelse om særeje indsat i fade-
rens testamente © 

 
 

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

www.v.dk 
  

Spørgsmål 

Da jeg blev gift i 2001, aftalte jeg skilsmissesæreje med min kone. Mine forældre for-

ventede, at jeg skulle arve et større beløb efter min far, og det var meget vigtigt for dem, 

at der var særeje.  

 

Min far døde i 2005, og jeg fandt så ud af, at han i sit testamente havde skrevet, at min 

arv skulle være særeje. Det er skrevet, at arven er ”fuldstændigt særeje”.  

 

Min kone og jeg fik sidste år at vide, at hvis jeg dør først, står hun ikke særligt godt, når 

der er særeje.   

 

Mit spørgsmål er, om vi kan ændre særejet? Og hvis ja, så hvordan? 

 

L.V. 

 

Svar 

Et særeje mellem ægtefæller kan have væsentlig betydning, ikke blot ved skilsmisse, 

men også ved dødsfald. 

 

Et skilsmissesæreje har kun betydning ved skilsmisse. Her vil særeje have den betyd-

ning, at formue, som tilhører den ene ægtefælle som skilsmissesæreje, kan udtages for-

lods ved bodelingen i forbindelse med skilsmissen. Denne formue skal altså ikke deles 

med den anden ægtefælle. Begge ægtefæller kan have skilsmissesæreje, med den virk-
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ning, at formue omfattet af skilsmissesærejerne kan udtages forlods af ejerægtefællen. 

Ved dødsfald bortfalder bestemmelserne om skilsmissesæreje, og formuen fordeles på 

samme vis som ved almindeligt formuefællesskab. 

 

Et fuldstændigt særeje har derimod betydning, både ved en skilsmisse og ved den ene 

ægtefælles dødsfald.  

 

Ved skilsmisse kan den ægtefælle, der har fuldstændigt særeje, eventuelt begge ægtefæl-

ler - på samme måde som ovenfor beskrevet - forlods udtage formue omfattet særejet.  

 

Ved den ene ægtefælles dødsfald vil den ægtefælle, der har fuldstændigt særeje, på 

samme måde forlods kunne udtage formue omfattet af det fuldstændige særeje. Formue 

omfattet af særejet vil således heller ikke ved dødsfald skulle deles med den anden ægte-

fælle.  

 

Er det den førstafdøde ægtefælle, der har fuldstændigt særeje, medfører dette særeje, at 

den længstlevende ægtefælle modtager en mindre del af den formue, som den afdøde 

ægtefælle efterlod sig. Undtaget herfra er dog tilfælde, hvor den længstlevende ægtefæl-

le er eneste arving. Den længstlevende ægtefælle vil endvidere være afskåret fra at over-

tage denne del af formuen til uskiftet bo.  

 

Er det længstlevende, der har fuldstændigt særeje, kan længstlevende forlods udtage 

dette særeje, der altså ikke indgår i dødsboskiftet.   

 

Et særeje, der er aftalt mellem ægtefællerne ved en ægtepagt, kan som det meget klare 

udgangspunkt altid ændres ved en ny aftale mellem ægtefællerne. Dette gælder, både 

ved en ophævelse af særejet og ved en ændring af særejet til en anden særejeform.   

 

Ægtefællerne kan derimod som det meget klare udgangspunkt ikke ændre et særeje, som 

er bestemt af en fremmed, f.eks. af den ene ægtefælles forældre, for så vidt angår den 

formue, der er omfattet af dette særeje. Det er altså som udgangspunkt ikke muligt at 

ændre en særejebestemmelse i et gavebrev eller et testamente. Undtager herfra er de til-

fælde, hvor afdøde eller gavegiver har bestemt i testamentet eller gavebrevet, at arvingen 
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eller gavemodtageren selv kan ændre særejebestemmelsen, f.eks. når modtageren bliver 

50 år eller har været gift i 20 år etc.  

 

For nu at vende tilbage til Deres spørgsmål, kan De og Deres hustru således ændre eller 

helt ophæve Deres ægtepagt om skilsmissesæreje for så vidt angår den formue, der er 

omfattet af ægtepagten. Da der er tale om skilsmissesæreje - der kun har betydning for 

formuedelingen ved skilsmisse og altså ikke ved dødsfald - vil en sådan ændring eller 

ophævelse af ægtepagten ikke have nogen betydning for, hvordan Deres hustru er stillet 

ved Deres dødsfald som førstafdøde.  

 

Bestemmelsen om fuldstændigt særeje i Deres fars testamente, der vedrører Deres arv 

efter Deres far, vil De og Deres hustru som udgangspunkt ikke have nogen mulighed for 

at ændre, med mindre Deres far har åbnet mulighed herfor i testamentet.  

 

 
_______ o _______ 

 
 
 


