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TESTAMENTE
I – Testaments regler:

1. Ægtefællen:
a) Fælleseje:
½ af formuen tilhører den enkelte ægtefælle. Den enkelte ægtefælle kan ved testamente råde over ¾ af sin formue, hvilket vil
sige, at 3/8 af det samlede bo.
Børn og ægtefæller skal arve deres tvangsarvelod eller ¼ af hvad de ellers skulle arve.
Ægtefællen arver normalt ½ fra den anden ægtefælle, men dette kan reduceres til 1/8 eller forøges til 7/8 ved testamente.
Børn arver, når der er en ægtefælle, normalt ½, der kan reduceres til 1/8 eller forøges til 7/8.
Hvis der ikke er børn, arver ægtefællen hele den førstafdødes formue. Dette kan ved testamente reduceres til ¼.
b) Særeje i ægteskabet:
Hver ægtefælle ejer egne aktiver og kan ved testamente råde som punkt a over egne aktiver.

2. Enlige (ikke enker i uskiftet bo):
a) Børn:
Enlige, der har børn, kan testere over ¾ til hvem, de vil. Børns tvangsarv er ¼.
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b) Ingen børn:
Kan testere over hele formuen.
II – Fælles testamentariske bestemmelser vedrørende friarv:
a) Successionsrækkefølge Arvelovens § 60 kun friarv
b) Båndlæggelse
Arvelovens § 61 friarv kan båndlægges
Arvelovens § 53 tvangsarv kan båndlægges til 25 år
Arvelovens § 58 båndlagt arv er kombinationssæreje

III – Særeje:
Arvelader kan bestemme for alle sine arvinger, hvilket vil sige såvel legater som testamentsarvinger, at arven skal være særeje.
a) Fuldstændigt særeje:
Bruges hvis arvingens ægtefælle er forgældet.
b) Skilsmissesæreje:
Hvis det ønskes, at arven kun skal beskyttes mod eventuelt skilsmisse og separation
c) Kombinationssæreje:
Hvis man ønsker, at beskytte arvingen, så længe arvingen selv lever, eventuelt mod ægtefælles særbørn og gæld.
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IV– Særregler vedrørende umyndige:
Testationskompetence:
a) Testationsalderen er 18 år, Arvelovens § 62
dog 15 år for selverhverv.
Man skal være testamentshabil, hvilket vil sige, at man skal have evnen til fornuftsmæssigt at råde over sine ejendele.
b) Arveladers mulighed for at bestemme over tvangsarv, som tilfalder en person, der ikke er i stand til at handle
fornuftsmæssigt eller er under 18 år.
Arvelader kan ved testamente bestemme, hvem tvangsarven, der tilfalder livsarvinger under 18 år, skal tilfalde, hvis
barnet dør før barnet bliver 18 år og uden at efterlade sig børn eller ægtefælle.
Arvelader kan, hvor tvangsarvingen ikke er i stand til at handle fornuftmæssigt, bestemme, hvem der skal arve ved barnets død. Arvelovens § 52 doge efter tilladelse fra Justitsministeren.
Dette gælder for tvangsarven, og det gælder kun:
hvis barnet ikke efterlader sig tvangsarvinger,
og ikke kan eller ikke har oprettet testamente.
Dispositionen skal godkendes af barnets værge,
barnet tilstand må ikke være forbigående,
og tilstanden skal også være gældende ved arveladers død.
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