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Opgave 1  

Lars og Lene har været gift i mange år og skal nu skilles. Hele formuen er fælleseje, og de skal til at 

dele boet, som i alt har aktiver for ca. 1.340.000 kr. 

Lene har en diamanthalskæde, som hun har arvet af sin mormor. Halskæden har en værdi af ca. 

250.000 kr. Kan Lene udtage halskæden uden om bodelingen? 

 

Nej, hele boet er fællesbo, og derfor indgår alle aktiver i bodelingen. Personlige rettigheder kan 

holdes ude af boet, jf. ÆSL § 59, men værdien af halskæden er stor i forhold til resten af boet, og 

derfor kan Lene ikke holde den udenfor. 

 

Opgave 2 

Lykke og Bo har boet sammen i 15 år og har børnene Lasse og Mathilde. Lykke og Bo er ikke gift, 

så de har googlet ”udvidet samlevertestamente” på internettet og fundet en skabelon, de kunne 

bruge. Skabelonen har de udfyldt med bestemmelser om, at den efterlevende samlever skal arve 

mest muligt i tilfælde af den andens død. Efterfølgende er dokumentet underskrevet af både Lykke 

og Bo og lagt i kommoden med alle deres vigtige papirer. 

To år senere omkommer Lykke i en trafikulykke. Hvem arver efter Lykke? 

 

Udvidet samlevertestamente skal oprettes på samme møde som andre testamenter. Der er ingen 

vidner på testamentet, og derfor er det ikke et vidnetestamente. Dokumentet opfylder heller ikke 

kravene til at være notartestamente eller nødtestamente jf. AL §§63-65. Derfor er testamentet ikke 

gyldigt. Arven skal herefter fordeles til Lykkes legale arvinger, som er hendes to børn. Børnene 

arver halvdelen af formuen hver, jf. AL § 1. 

 

Opgave 3 

Kristine og Karsten er gift og har tinglyst en ægtepagt, som betyder at hele formuen er 

skilsmissesæreje, men de har ikke oprettet testamente. Kristine har en datter fra et tidligere forhold, 

og Karsten har en søn fra et tidligere ægteskab. De har ingen børn sammen. 

Kristine dør i en trafikulykke, og på det tidspunkt er Kristines nettoformue negativ med -100.000 

kr., og Karsten har en formue på 3,8 mio. kr. 

Hvordan skal der deles i forbindelse med Kristines død? 

 

Når ægtefællerne har aftalt skilsmissesæreje betyder det, at formuen er fælleseje i tilfælde af den 

ene ægtefælles død. Kristine og Karstens bodele skal herefter deles, men da Kristines bodel er 

negativ, bliver denne ikke delt, jf. ÆSL § 58. Karstens bodel på 3,8 mio. kr. deles med halvdelen til 

Kristine, som herefter med sin gæld på 100.000 kr. har 1,8 mio. kr. (se bogens figur 24.2) 

Kristines arvinger er hendes ægtefælle og hendes datter, jf AL §§ 1 og 5. Kristines datter arver 

900.000 kr. og det gør Karsten også. 

 


