
Dansk og international erhvervsret  Trojka 

Tip en 13’er 

 

Kapitel 22 – Familie- og arveret 

Nr. Spørgsmål  Svarmuligheder Svar Korrekt 

1 Kan ægtefæller låne penge 

af hinanden 

1 

 

X 

2 

Ja, men det betyder ikke noget for ægtefæller skal dele 

gælden 

Nej 

Ja 

  

2 Vil hustruen hæfte for 

gælden, hvis manden køber 

tøj til børnene på kredit i 

H&M ? 

1 

X 

2 

Nej, manden kan ikke ensidigt forpligte hustruen 

Ja, hustruen hæfter for hele gælden 

Ja, men hustruen hæfter kun for halvdelen af gælden 

  

3 Ægtefællerne kan aftale 

særeje 

1 

X 

2 

Ved at indgå en skriftlig aftale 

Ved at oprette et testamente 

Ved at oprette en ægtepagt og tinglyse den 

  

4 Hvis begge ægtefællers 

formue er fælleseje, betyder 

det 

1 

X 

2 

At formuen skal deles i tilfælde af skilsmisse 

At ægtefællerne ejer formuen sammen 

At ægtefællerne ikke alene må råde over sin formue 

  

5 Indtægter af 

skilsmissesæreje skal i 

tilfælde af en ægtefælles 

død  

1 

X 

 

2 

Betragtes som fuldstændigt særeje 

Kun indgå i bodelingen, hvis det tilhører den afdøde 

ægtefælle 

Betragtes som fælleseje 

  

6 Fuldstændigt særeje 

indebærer at 

1 

 

X 

2 

Ægtefællerne ikke skal dele formuen i tilfælde af 

skilsmisse 

Ægtefællen ikke kan arve noget 

Ægtefællens særbørn arver mere end fællesbørn 

  

7 Skal ægtefællernes 

pensionsordninger indgå i 

bodelingen 

1 

X 

 

2 

Ja, altid 

Ja, hvis ægtefællerne skal skilles, og pensionen ikke er 

rimelig 

Nej, pensioner skal aldrig deles 

  

8 Hvem er ikke legal arving? 1 

X 

2 

Søster 

Moster 

Kusine 

  

9 Tvangsarv er den arv,  1 

X 

 

2 

Som arvelader har bestemt i testamente 

Som livsarvinger og ægtefæller er sikre på at få, selvom 

der er skrevet testamente 

Som maksimalt kan udgøre 1 mio. kr. 

  

10 Reglen om suppleringsarv 

betyder,  

1 

 

X 

 

2 

At ægtefællen får hele arven, hvis den samlede formue 

er mindre end 660.000 kr. 

At ægtefællen kan supplere arven op med respekt af 

børnenes tvangsarv 

At særbørn skal samtykke til at længstlevende 

ægtefælle kan udtage suppleringsarv 

  

11 Hvilken type testamente er 

mest sikkert at benytte sig 

af? 

1 

X 

 2 

Nødtestamente 

Vidnetestamente 

Notartestamente 

  

12 Hvis en ægtefælle har 

udtaget hele formuen efter 

reglen om suppleringsarv, 

skal formuen når 

længstlevende dør 

1 

X 

2 

Deles lige mellem begge ægtefællers livsarvinger 

Kun udbetales til længstlevendes livsarvinger 

Deles mellem begge ægtefællers livsarvinger med ¼ til 

førstafdødes livsarvinger og ¾ til længstlevendes 

livsarvinger 

  

13 Et samlevertestamente 1 

 

X 

2 

Kan stille samleverne som ægtefæller i tilfælde af den 

enes død 

Kan give samleverne forbedrede arvemuligheder  

Er unødvendigt at lave, hvis samleverne ikke har børn, 

da de alligevel arver hinanden 

  

 


