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La situation juridique du conjoint survivant 

– une analyse comparative du droit des successions français et danois 

 

Le droit des successions est un domaine juridique qui joue un rôle primordial aussi bien en France 

qu’au Danemark. En effet, le droit des successions détermine la situation juridique dans laquelle le 

conjoint survivant se retrouvera après le décès de son conjoint. Ce mémoire propose d’examiner 

plus en détail ce domaine de droit. Plus particulièrement, il s’agira dans un premier temps de faire 

une analyse comparative des règles qui déterminent la situation juridique du conjoint survivant et de 

mettre en évidence les différences et les similitudes. Deuxièmement, sur la base de cette analyse, il 

sera question de traiter plus en détail dix termes spécifiques pour découvrir comment ceux-ci 

pourraient se traduire entre le français et le danois. L’hypothèse de départ est que la situation 

juridique du conjoint survivant sera plus avantageuse au Danemark. 

 

Le point de départ est une analyse du régime matrimonial légal dans les deux pays, à savoir la 

communauté de biens en ce qui concerne le Danemark et la communauté réduite aux acquêts en ce 

qui concerne la France. Sur cette base, le mémoire se concentre sur la dévolution de la succession 

en présence du conjoint survivant. Il peut être constaté que les règles applicables dans les deux pays 

placent le conjoint survivant dans des situations différentes. En bref, il s’agit au Danemark 

d’appliquer des taux fixes dans tous les cas pour déterminer le montant de la succession que 

recueille le survivant tandis qu’en France les taux applicables varient selon le nombre de 

descendants et ascendants et leur lien de parenté avec le défunt. Par la suite, il est démontré que les 

conjoints peuvent par voie conventionnelle choisir d’appliquer un autre régime matrimonial pour 

effectivement mieux avantager le conjoint survivant. 

 

Ensuite, l’étude portera sur la possibilité des conjoints de disposer par des libéralités, notamment le 

testament et la donation. Il est mis en avant que dans les deux pays les conjoints peuvent 

effectivement se servir d’un testament pour renforcer la position économique du conjoint survivant, 

mais les dispositions testamentaires doivent toujours respecter les règles de la réserve et la quotité 

disponible. De plus, il est constaté que les conjoints peuvent avoir recours aux donations. Sur cette 

question, les règles ne sont pas similaires dans les deux pays. En effet, au Danemark les héritiers 

sont obligés de respecter les donations entre époux, sauf si celles-ci ne remplissent pas les 
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conditions de validité, tandis qu’en France ce sont les donations qui doivent toujours respecter la 

réserve des héritiers. 

 

La deuxième partie de ce mémoire est consacrée aux dix termes spécifiques qui sont étudiés en 

détail pour permettre de mieux comprendre ces expressions et de proposer des traductions possibles. 

Il est constaté qu’il est impossible de trouver des équivalents exacts pour toutes les notions 

concernées, et qu’il faut souvent proposer une définition descriptive pour bien reproduire le contenu 

juridique de la langue source. 

 

Nous conclurons ce mémoire en rappelant les différences et les similitudes qu’a révélées l’analyse 

des deux systèmes de droit. En outre, il est constaté que l’ampleur de ces différences rend 

problématique et difficile la recherche de termes équivalents. Enfin, il est possible, dans une 

certaine mesure, de confirmer l’hypothèse de départ, même si elle n’est pas applicable dans tous les 

cas.  
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1. Indledning 

 

Arveretten er et retsområde, som er udførligt reguleret i både Frankrig og Danmark. De fleste 

mennesker har nok en meget pragmatisk holdning til spørgsmålet om arv og mener 

formentlig, at ”den slags ordner sig”. Problemerne kan dog hurtigt nok opstå, og har man ikke 

forholdt sig til, hvad der skal ske med ens formue, kan man risikere at havne i en situation, 

hvor loven fører til et resultat, som man egentlig ikke havde ønsket.  

 

Særlig relevant er denne betragtning i forholdet mellem ægtefæller. Ægtefæller, som har valgt 

at leve sammen og indgå ægteskab, har som oftest et ønske om at sikre, at den længstlevende 

ægtefælle bliver stillet så godt som muligt i økonomisk henseende. Dette gælder både i 

Frankrig og i Danmark – og det er netop den efterlevende ægtefælles arveretlige stilling i 

henholdsvis Danmark og Frankrig, der er genstand for dette speciale.  

 

1.1. Emnevalg og målgruppe 

 

Min interesse for fransk juridisk sprog var i første omgang årsagen til mit valg af emne. I løbet 

af undervisningen på cand.ling.merc.-studiet opdagede jeg, at der inden for en del retsområder 

er stor forskel på dansk og fransk ret. Jeg fandt hurtigt ud af, at denne forskel har meget stor 

betydning i en oversættelsessituation, idet translatøren ikke blot skal formidle et juridisk 

budskab, men tillige sørge for, at de valgte termer på målsproget klart udtrykker det retlige 

indhold af kildesprogets termer. Disse udfordringer kommer til udtryk i al sin tydelighed 

inden for det arveretlige område. Der findes ganske vist både i Danmark og Frankrig regler på 

det arveretlige område, men forskellen mellem disse regler, stiller translatøren over for svære 

valg, som kræver stor indsigt i begge landes bestemmelser på området. 

 

Jeg har nærmere bestemt valgt at behandle den del af arveretten, som vedrører den 

længstlevende ægtefælles arveretlige stilling, idet forskellene og lighederne mellem dansk og 

fransk ret på dette område indeholder nogle interessante udfordringer.  
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Jeg vil tilføje, at der ved Copenhagen Business School tidligere er skrevet cand.ling.merc.-

specialer i fransk inden for dette emne 1. Jeg mener dog, at endnu et speciale om emnet har sin 

berettigelse, idet der både i Frakrig og Danmark er foretaget lovændringer, som har betydning 

for den efterlevende ægtefælles arveretlige stilling. I Frankrig trådte seneste arvelovsreform i 

kraft den 1. januar 2007, og for Danmarks vedkommende er en arvelovsreform trådt i kraft 

med virkninger for dødsfald, som indtræder den 1. januar 2008 og senere.  

 

Dertil kommer, at dette speciale adskiller sig fra tidligere specialer ved at fokusere strengt på 

opgavens komparative element og dermed lægge vægt på en analyserende tilgang.  

 

Specialet henvender sig til andre studerende, som måtte finde emnevalget interessant, og som 

eventuelt kan drage nytte heraf i forbindelse med deres egne studier af dette spændende 

område. Det er desuden mit ønske, at specialet skal gøre det muligt for andre interesserede at 

få et nærmere kendskab til reglerne på området og dermed gøre det nemmere at forstå 

forskelle og ligheder mellem de to lande.  

 

1.2. Problemformulering 

 

Dette speciale har to formål, som er indbyrdes afhængige.  

 

Jeg ønsker for det første at lave en komparativ analyse af den længstlevende ægtefælles retlige 

stilling i Frankrig og i Danmark for at afdække forskelle og ligheder herimellem. 

 

Jeg vil på baggrund af den komparative analyse koncentrere mig om specialets andet formål, 

som er at afdække, hvordan udvalgte retlige termer, der er forbundet med emnet, oversættes i 

praksis. 

 

 

                                                 
1 Jf. således Klamer, C. (1998). Begunstigelse af den efterlevende ægtefælle frem for livsarvingerne – speciale om 

danske og franske ægtefællers muligheder for at opnå optimal begunstigelse af den efterlevende ægtefælle frem for 

ægtefællernes livsarvinger. København, CBS, og Nielsen, J. (1997). Den efterlevende ægtefælles arveretlige stilling i 
Frankrig og Danmark samt den franske ægtefælles arveretlige stilling ifølge lovforslaget af 8. februar 1995 om en 

reform af den franske arvelov. København, CBS. 
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1.3. Hypotese 

 

Fransk ret har traditionelt i arveretlig henseende tillagt ”blodets bånd” stor betydning, mens 

dansk ret i højere grad synes at tillægge ”ægteskabets bånd” betydning. Jeg vil derfor arbejde 

ud fra en hypotese om, at den efterlevende ægtefælles retlige stilling kan sikres bedst muligt i 

henhold til de danske regler 

 

1.4. Metode 

 

Det bærende element i denne opgave er den komparative analyse. Der findes en række 

forskellige teorier om komparative studier, som lægger vægt på forskellige aspekter ved det 

sammenlignende arbejde, jf. f.eks. Rabels funktionelle metode (Gerber, 2001, s. 199). Jeg vil 

dog basere denne analyse på de teoretiske overvejelser om komparative studier, som bl.a. 

fremføres af Ole Lando i Kort indføring i komparativ ret. Lando præsenterer to 

grundlæggende metoder til studiet af retlige problemer inden for forskellige landes 

retssystemer, nemlig Länderberichtmetoden og den analytiske metode. Jeg vil herunder 

redegøre for grunden til, at jeg mener, at netop én af de nævnte metoder er den mest 

anvendelige inden for rammerne af dette speciale.  

 

Sammenligningen kan ske ifølge Länderberichtmetoden, som indebærer, at der først redegøres 

samlet for reglerne inden for hvert enkelt retssystem, hvorefter der gennemføres en 

sammenligning af de gennemgående regler. Dette gør det nemt at fremhæve ligheder og 

forskelle mellem systemerne, og metoden synes derfor særlig egnet til at sammenligne 

retssystemer og regler, der er vidt forskellige i deres terminologi (Lando, 2004, s. 188). 

 

Man kan også vælge at gennemføre sammenligningen i henhold til den analytiske metode, 

hvorved der redegøres for retssystemernes holdning til hvert spørgsmål inden for emnet, og 

der tages løbende stilling til forskelle og ligheder. Dette er en særlig velegnet fremgangsmåde, 

når der er tale om en sammenligning af systemer, som minder om hinanden (Lando, 2004, s. 

189).  
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Jeg ønsker at foretage en generel sammenligning af fransk og dansk arveret på et specifikt 

område. Dertil kommer, at der på det arveretlige område er stor forskel på indholdet af dansk 

og fransk ret, hvilket betyder, at der anvendes forskellig terminologi, hvilket altså taler for at 

anvende Länderberichtmetoden. 

 

Det er imidlertid ikke kun forskellene, som er genstand for dette speciale, og da 

retssystemerne på visse punkter minder om hinanden, ville det derfor i nogle sammenhænge 

kunne være fordelagtigt at anvende den analytiske metode. 

 

Jeg mener dog, at det er mest hensigtsmæssigt at anvende Länderberichtmetoden, idet netop 

forskellene mellem systemerne er afgørende for, om den efterlevende ægtefælle stilles i en 

anderledes og måske mere gunstig i situation i det ene land frem for det andet.  

 

Jeg vil derfor redegøre for specifikke problemstillinger først inden for det danske retssystem 

og derefter inden for det franske, og umiddelbart derefter kommer jeg med komparative 

betragtninger baseret på den gennemførte vurdering af dansk og fransk ret vedrørende de 

konkrete problemstillinger. 

 

Lando siger endvidere, at den komparative analyse kan være enten dynamisk eller statisk 

(Lando, 2004, s. 188). Fremstillingen er som udgangspunkt statisk i den forstand, at jeg 

koncentrerer mig om gældende retstilstand, da dette har den størst praktiske interesse. Dog er 

fremstillingen dynamisk til en vis grad forstået således, at jeg henviser til den tidligere 

retstilstand på området, hvor dette kan vise, at den efterlevende ægtefælles arveretlige stilling 

er blevet ændret i den ene eller anden retning. 

 

Til brug for udarbejdelsen af specialets terminologiske del har jeg valgt at følge den 

fremgangsmåde for et terminologiske arbejdsforløb, som er beskrevet nærmere af Bodil 

Nistrup Madsen (Madsen, 1999, s. 124 ff.). Resultatet af terminologiundersøgelsen 

præsenteres i form af en databaselignende opstilling, hvortil jeg har hentet inspiration i 

DANTERM-modellen (Madsen, 1999, s. 131). Jeg vil i indledningen til terminologidelen 

redegøre nærmere for udvælgelseskriterier. 
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I forbindelse med terminologiundersøgelsen vil jeg endvidere behandle spørgsmålet om 

ækvivalens, herunder spørgsmålet om delvis ækvivalens og nulækvivalens. Jeg finder det med 

andre ord relevant at redegøre for, hvordan jeg kommer frem til et oversættelsesforslag, 

hvilket navnlig er vigtigt i de situationer, hvor der ikke på målsproget findes ækvivalente 

termer. 

 

Litteraturlisten er udarbejdet efter APA-modellen (American Psychological Association) og 

kildehenvisninger i specialet følger APA-principperne. 

 

Begreberne ”efterlevende ægtefælle” og ”længstlevende ægtefælle” anvendes synonymt i 

dette speciale. At jeg anvender to begreber for at udtrykke samme meningsindhold skyldes 

udelukkende et ønske om afvekslende sprogbrug, idet netop denne term er central i specialet 

og anvendes meget ofte. Hvor det er nødvendigt nærmere at definere et givent begreb, har jeg 

fundet det mest hensigtsmæssigt at lade definitionerne indgå i forbindelse med det afsnit, 

hvori begrebet indgår.  

 

1.5. Afgrænsning 

 

Jeg koncentrerer mig i specialet om gældende ret i begge lande. Jeg vil ikke lave en 

sammenligning med tidligere retstilstande på området, da det hurtigt vil blive for omfattende, 

men hvor dette falder naturligt, vil jeg nævne, hvis loven er blevet ændret på et punkt, som 

betyder, at de nuværende regler stiller den efterlevende ægtefælle bedre eller dårligere.  

 

Specialet omhandler den materielle del af arveretten, som vedrører spørgsmålet om arven og 

dens beregning. Jeg vil derfor ikke komme ind på spørgsmålet om, hvordan man får sin arv. 

Det vil med andre ord sige, at specialet ikke omhandler de proceduremæssige spørgsmål, som 

vedrører boet og dets behandling. 

 

Endelig er det ikke hensigten med dette speciale at give en udtømmende redegørelse for 

gældende ret i de to lande. Jeg vil alene inddrage de forhold, som er afgørende i forhold til at 

kunne besvare problemformuleringen. Dette betyder, at jeg som udgangspunkt koncentrerer 
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mig om de hovedelementer i de to landes lovgivninger, der er bestemmende for den 

efterlevende ægtefælles stilling.  

 

1.6. Kildemateriale og kildekritik 

 

Jeg har valgt en lang række forskelligartede kilder til brug for udarbejdelsen af dette speciale. 

Jeg har dog lagt betydelig vægt på juridiske lærebøger, idet jeg havde brug for en klar og 

præcis redegørelse for gældende ret i de to lande. Disse bøger lægger stor vægt på at formidle 

det juridiske indhold, hvilket jeg fandt, var en forudsætning for at kunne lave en ordentlig 

komparativ analyse. Jeg har også inddraget internetkilder for f.eks. at finde eksempler på 

relevante termer samt andet relevant materiale. Hvad angår internetkilder har jeg bestræbt mig 

på at bruge officielle hjemmesider fra relevante myndigheder eller oplysninger, som formidles 

af fagfolk på området, f.eks. advokater. Dette er gjort ud fra et ønske om at anvende objektive 

og korrekte oplysninger. 

 

Det har i nogen udstrækning været svært at få fat i de seneste franske kilder på området. CBS’ 

bibliotek har selvfølgelig en del franske bøger om emnet, men ikke mange, som er udgivet 

efter tidspunktet for arvelovsreformen i Frankrig i 2006. Jeg har dog skaffet en del bøger 

direkte fra Frankrig, hvilket har givet mig tilstrækkeligt med materiale til at kunne udarbejde 

specialet. Dette punkt var særlig vigtigt for mig, da jeg ville have kilder, som indeholdt en 

beskrivelse af gældende retstilstand, og som derfor også tog hensyn til den nævnte 

arvelovsreform i Frankrig.  

 

1.7. Specialets opbygning  

 

Dette speciale består af to hoveddele: en analysedel og en terminologidel. Formålet med 

analysedelen er overordnet set at besvare specialets problemformulering. Analysedelen skal 

dernæst danne baggrunden for valget af de termer, der skal behandles i terminologidelen.  

 

Specialets analysedel, Del I, er opdelt i to dele. I afsnit 2 behandles spørgsmålet om 

formueordningens betydning for den efterlevende ægtefælles arveretlige stilling. Dette afsnit 

ser på de familie- og arveretlige regler, som er gældende i Danmark og Frankrig. Der tages 
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altså udgangspunkt i de legale rammer, som er bestemmende for den efterlevende ægtefælles 

retlige situation.  

 

Derefter følger afsnit 3, som beskæftiger sig med en analyse af de muligheder, ægtefællerne 

har for at tilgodese den efterlevende ægtefælle ved andre retlige dispositioner. Der er her tale 

om dispositioner, der kan påvirke og ændre det legale udgangspunkt. 

 

De enkelte underafsnit afsluttes med komparative betragtninger. Afsnit 2 og 3 afsluttes 

endvidere med en sammenfatning. 

 

Derefter følger Del II, som indeholder terminologidelen. Denne del indeholder i første 

omgang nogle indledende bemærkninger, og derefter følger den egentlige behandling af nogle 

udvalgte termer. Del II afsluttes også med en sammenfatning. Endelig afsluttes specialet med 

en konklusion, hvori jeg besvarer specialets problemformulering. 
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DEL I 

 

2. Formueordningens betydning for den længstlevende ægtefælles 

retlige stilling 

 

I både Frankrig og Danmark findes en legal formueordning, dvs. et sæt af regler, som 

regulerer formueforholdet mellem ægtefællerne i levende live. Såfremt ægtefællerne ”lader 

loven råde”, fordi de f.eks. ikke er klar over, at man kan ændre den legale formueordning, vil 

det være disse regler – det legale udgangspunkt – som er afgørende for deres retlige stilling. 

 

Formålet med dette afsnit er at sammenligne det legale udgangspunkt for den efterlevende 

ægtefælles arveretlige stilling i de to lande. I denne henseende er det nødvendigt at fastslå, 

hvordan den legale formueordning i de respektive lande stiller den efterlevende ægtefælle 

(afsnit 2.1.) og dernæst klarlægge, hvilken betydning landets arveregler har for ægtefællens 

stilling (afsnit 2.2.). Det er netop kombinationen af disse to forhold, som er afgørende for, 

hvilken andel af arveladers formue, den efterlevende ægtefælle kan råde over.  

 

Når jeg har undersøgt, i hvilken situation den efterlevende ægtefælle befinder sig i henhold til 

de respektive landes legale formueordning og arveregler, finder jeg det relevant at fokusere 

på, hvilke andre muligheder ægtefællerne har for at tilgodese den efterlevende ægtefælle mest 

muligt ved valg af en anden formueordning end det legale udgangspunkt (afsnit 2.3.).  

 

Det skal endvidere indledningsvis fastslås, at spørgsmålet om at tilgodese den længstlevende 

ægtefælle mest muligt ofte opstår, fordi ægtefællerne har tvangsarvinger, som i henhold til 

loven har krav på en vis andel af arveladers formue, hvorfor den efterlevende ægtefælle ikke 

frit kan råde over hele boet efter arvelader. 
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2.1. Den legale formueordning 

 

2.1.1. Den legale formueordning i Danmark 

 

I Danmark er det legale udgangspunkt, at der indtræder formuefællesskab – også kaldet 

fælleseje – mellem ægtefællerne, hvis ikke ægtefællerne vedtager en anden ordning ved 

ægtepagt (Ægteskabsretten, 2008). Dette følger af retsvirkningslovens § 15, stk. 1, som 

fastslår, at alt, hvad ægtefællerne ejer ved ægteskabets indgåelse eller senere erhverver, indgår 

i almindeligt formuefællesskab mellem dem, for så vidt det ikke er gjort til særeje. 

 

Formuefællesskabet, som altså er dansk rets hovedregel, hviler nærmere bestemt på den 

betragtning, at ægtefællerne er to selvstændige og ligeværdige formueretssubjekter (Andersen, 

2005, s. 792). Ægtefællerne har altså et vist selvstændigt råderum, og forholdet mellem dem er 

undergivet principperne om særråden og særhæften (Nielsen, 2006, s. 90). 

 

Retsvirkningslovens § 16, stk. 1, giver en ægtefælle rådighed over alt, hvad vedkommende har 

indført i fællesskabet, og dette betegnes i almindelighed som ægtefællens bodel. Dertil 

kommer reglen i retsvirkningslovens § 25, hvorefter hver af ægtefællerne hæfter med sin 

bodel og sit eventuelle særeje. Ægtefællerne har pligt til at råde forsvarligt over deres bodel 

således, at der ikke sker en forringelse, der kan være til skade for den anden ægtefælle.  

 

At der er tale om et fællesskab mellem ægtefællerne kommer således først egentlig til udtryk, 

når formuefællesskabet skal bringes til ophør, f.eks. i tilfælde af den ene ægtefælles død 

(Andersen, 2005, s. 804).  

 

Dette betyder altså, at der skal gøres op med formuefællesskabet før den efterlevende 

ægtefælles arveandel kan bestemmes. Det bemærkes, at den legale formueordning i henhold 

til dansk ret indebærer en vis fordel for den efterlevende ægtefælle, idet den efterlevende 

ægtefælle kan udtage halvdelen af fællesboet som sin boslod inden det beregnes, hvor stor en 

del af formuefællesskabet, der falder i arv efter arvelader. Dermed er den længstlevende 

ægtefælle sikret i et vist omfang.  
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Det er dog arvelovens bestemmelser, som afgør, hvordan arven efter førstafdøde skal fordeles, 

og på dette punkt er det ikke altid sikkert, at de legale arveregler tilgodeser den længstlevende 

ægtefælle mest muligt.  

 

2.1.2. Den legale formueordning i Frankrig 

 

Den legale formueordning i Frankrig har siden 1966 været akkvisitionsfællesskab 

(L’importance, 2008). Det franske akkvisitionsfællesskab (la communauté réduite aux 

acquêts) udgøres af tre dele, nemlig kvindes særeje, mandens særeje og et fælleseje (Maggy, 

2008), og denne legale ordning finder automatisk anvendelse på alle ægteskaber indgået efter 

den 1. februar 1966 (Lamboley, 2008, s. 115).  

 

Det legale udgangspunkt i Frankrig indebærer med andre ord, at de aktiver, som ægtefællerne 

erhverver efter ægteskabets indgåelse, er omfattet af fællesejet. Til ægtefællernes respektive 

særeje hører de aktiver, som ægtefællerne har erhvervet før ægteskabets indgåelse (Chambre, 

2008).  

 

Det følger af code civils § 1421, at begge ægtefællerne kan råde over de fælles aktiver med 

virkning for den anden ægtefælle (Voirin, 2008, s. 63). Baggrunden for denne regel er en 

formodning om, at ægtefællerne har et interessefællesskab og derfor – som oftest – vil træffe 

dispositioner, som tilgodeser ægtefællernes interesse.  

 

Ved den ene af ægtefællernes død bringes formueforholdet mellem ægtefællerne automatisk 

til ophør (Lamboley, 2008, s. 157), hvorved den efterlevende ægtefælle har krav på sin del af 

fællesejet og den del af førstafdødes formue, som tilkommer den efterlevende ægtefælle i kraft 

af de legale arveregler. 

 

Denne ordning kan indebære ulemper for den længstlevende ægtefælle, idet den 

længstlevende kun udtager sit eget særeje og halvdelen af fællesejet. Antages det, at 

førstafdøde havde en stor formue inden ægteskabets indgåelse, og at længstlevende intet ejer 

og intet særligt har erhvervet efter ægteskabets indgåelse, vil førstafdødes formue være at 

betragte som særeje. Dette særeje falder i sin helhed i arv efter førstafdøde. Den 
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længstlevende ægtefælle har altså krav på halvdelen af fællesejet, som dog ikke indeholder 

væsentlige værdier, og må derfor acceptere, at førstafdødes særeje skal deles i henhold til de 

legale arveregler, hvilket ikke automatisk sikrer den længstlevende ægtefælle den størst 

mulige andel af formuen. 

 

2.1.3. Komparative betragtninger 

 

Det kan hurtigt konstateres, at det legale udgangspunkt er forskelligt i Danmark og Frankrig. I 

Danmark har ægtefællerne i levende live fuld rådighed over de ejendele, de har bragt ind i 

boet, og ægtefællerne har pligt til at behandle deres bodel forsvarligt. De kan dog ikke råde 

over den anden ægtefælles ejendele. I Frankrig kan begge ægtefællerne råde over fællesejets 

ejendele med virkning for den anden ægtefælle.   

 

Der er andre forskelle mellem de muligheder, som de to ordninger tilbyder. Det danske legale 

udgangspunkt sikrer altid, at den efterlevende ægtefælle kan udtage halvdelen af fællesejet. 

De gældende arveregler bestemmer derefter, hvorledes arven efter førstafdøde skal fordeles.  

 

I henhold til fransk ret er den længstlevende ægtefælle imidlertid ikke sikret i samme omfang. 

Efter fransk ret har den efterlevende ægtefælle ganske vist krav på halvdelen af fællesejet, 

men størrelsen af fællesejet afhænger i høj grad af, hvornår formuegoderne er blevet 

erhvervet. Aktiver, som førstafdøde har erhvervet før ægteskabets indgåelse, skal altså ikke 

deles med den efterlevende ægtefælle, da der er tale om særeje.  

 

Dette kan altså i visse situationer betyde, at hvis en stor del af førstafdødes formue stammer 

fra tiden før ægteskabets indgåelse, vil denne del være førstafdødes særeje, og den 

længstlevende ægtefælle kan alene gøre et krav gældende som arving. Det vil med andre ord 

sige, at den længstlevende ægtefælle skal dele førstafdødes særeje med eventuelle 

tvangsarvinger.  

 

Situationen kan selvfølgelig være den, at ægtefællerne efter ægteskabets indgåelse har 

erhvervet en større formue, eller at det er den længstlevende ægtefælle, der havde oparbejdet 
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en stor formue inden ægteskabets indgåelse, og dette vil stille den længstlevende i en langt 

mere gunstig situation. 

 

Den danske ordning giver den største sikkerhed for, at den længstlevende ægtefælle vil 

komme til at befinde sig i den økonomisk mest gunstige situation. Det vil i denne 

sammenhæng sige, at den længstlevende ægtefælle i Danmark er sikker på at kunne udtage 

halvdelen af den fælles formue, før arven efter førstafdøde skal fordeles.  

 

Den franske længstlevende ægtefælle kan ikke altid være sikker på at opnå samme gunstige 

virkning i henhold til akkvisitionsfællesskabet. Den længstlevende ægtefælle kan tværtimod 

risikere at befinde sig i en situation, hvor fællesejet ikke har noget væsentlig værdi og alle 

betydelig aktiver er førstafdødes særeje. Dermed er det udelukkende arvereglerne, der er 

afgørende for, i hvilken økonomisk situation den efterlevende ægtefælle vil befinde sig. Det 

skal dog understreges, at det legale udgangspunkt kan medføre en situation, der minder om 

den danske. Der tænkes her på det tilfælde, hvor ægtefællerne sammen har erhvervet alle 

ejendele og værdier efter ægteskabets indgåelse. 

 

Med andre ord sikre den legale formueordning i begge lande faktisk, at den efterlevende 

ægtefælle har ret til halvdelen af fællesejet. Ud fra den efterlevende ægtefælles synspunkt er 

det dog den danske model, som er den mest attraktive, idet den altid sikrer, at den efterlevende 

ægtefælle kan udtage halvdelen af alle ægtefællernes værdier uanset erhvervelsestidspunktet. 

Den franske model kan imidlertid indebære, at fællesejet ikke har nogen væsentlig værdi, 

hvorfor den efterlevende ægtefælle reelt ikke får noget ”udbytte” fra fællesejet.  

 

2.2. Den længstlevende ægtefælles arveandel 

 

2.2.1. Den længstlevende ægtefælles arveandel i Danmark 

 

I Danmark ændres arveloven sjældent. Sidste gang der blev foretaget en arvelovsreform var i 

1964 og først i 2007 kom næste egentlige reform på området (Werlauf, 2007, s. 19). Det er 

vigtigt at bemærke, at de nye regler får virkning for alle dødsfald efter den 1. januar 2008.   

 



 19 

Når der er formuefællesskab mellem ægtefællerne skal fællesboet først deles mellem den 

efterlevende ægtefælle og dødsboet. Den længstlevende modtager således først sin boslod på 

halvdelen af boet, og derefter anvendes arvelovens regler om fordeling af arv på dødsboet 

(Werlauf, 2007, s. 22). Jeg vil derfor herunder analysere de arveretlige regler for at fastslå, 

hvordan den efterlevende ægtefælle er stillet, når der har været formuefællesskab mellem 

ægtefællerne, og ægtefællerne ikke har truffet særlige dispositioner for at tilgodese den 

længstlevende ægtefælle i form af testamente, gave eller lignende. 

 

2.2.1.1. Formuefællesskab, hvor førstafdøde ikke har udnyttet testationskompetencen 

 

Den længstlevende ægtefælle arver alene, hvis arveladeren ikke efterlader sig livsarvinger, jf. 

arvelovens 9, stk. 2. I dette tilfælde er det derfor ikke relevant at interessere sig for optimal 

sikring af den længstlevende ægtefælle, da dette netop følger af loven. 

 

Spørgsmålet er derimod langt mere interessant, hvis arveladeren efterlader sig livsarvinger, for 

i den situation bestemmer arvelovens § 9, stk.1, at den længstlevende ægtefælle kun arver 

halvdelen af arveladerens ejendele. Det er dog værd at bemærke i denne sammenhæng, at den 

længstlevende ægtefælle efter arveloven af 1964 arvede en tredjedel, mens livsarvingerne fik 

to tredjedele. Dette er der altså ændret på med den nye arvelovsreform.  

 

Det kan således hurtigt konstateres, at denne ændring betyder, at loven nu stiller den 

længstlevende ægtefælle i en mere gunstig situation end tidligere, fordi den længstlevende 

ganske enkelt i henhold til loven har krav på en større del af arveladers ejendele. 

 

Selv om loven således har bevæget sig i retning af at tilgodese den længstlevende ægtefælle på 

bekostning af livsarvingerne, skal den længstlevende fortsat respektere, at livsarvingerne skal 

have halvdelen af boet efter arvelader. Det skal dog præciseres, at dette er det legale 

udgangspunkt, og det må derfor undersøges, om ægtefællerne har mulighed for at påvirke 

dette i en retning, som sikrer, at den længstlevende opnår en langt større andel af arven efter 

førstafdøde end det legale udgangspunkt. 
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2.2.1.2. Den længstlevende ægtefælles mulighed for optimal sikring ved uskiftet bo 

 

Ovenstående kan tyde på, at den efterlevende ægtefælle kan risikere at skulle dele en stor del 

af formuen med eventuelle livsarvinger. Dette kan synes urimeligt for den efterlevende, især 

hvis denne ikke har mulighed for at ”købe livsarvingerne ud” og derfor må realisere ejendele 

for, at livsarvingernes krav kan tilgodeses. 

 

I dansk ret har man dog valgt at indføre instituttet uskiftet bo, som netop under nogle nærmere 

angivne betingelser, sætter den efterlevende ægtefælle i stand til at fortsætte 

formuefællesskabet på trods af den førstafdødes død.  

 

Ifølge arvelovens § 8 kan den længstlevende ægtefælle overtage fællesejet uden at skulle 

skifte med ægtefællernes fælles livsarvinger. Dette gælder, hvis livsarvingerne er 

ægtefællernes fælles børn. Hvis den førstafdøde efterlader sig særlige livsarvinger, kan den 

længstlevende ægtefælle kun sidde i uskiftet bo, hvis særbørnene giver samtykke hertil. Dertil 

kommer, at det uskiftede bo kun kan vedrøre formuefællesskabsmidler (Andersen, 2005, s. 

826). Det vil sige, at særejemidler ikke kan omfattes af uskiftet bo. 

 

Det uskiftede bo sikrer altså, at den efterlevende ægtefælle kan fortsætte formuefællesskabet 

med ægtefællernes fælles livsarvinger. Den efterlevende ægtefælle opnår rådighed over hele 

fællesejet og skal ikke udrede arv til livsarvingerne ved førstafdødes død. Dette stiller den 

længstlevende ægtefælle i en meget gunstig position, og det synes åbenbart, at denne løsning 

sikrer den efterlevende så godt som det overhovedet er muligt.  

 

Problemet opstår dog i den situation, hvor arvelader efterlader sig særbørn. Den længstlevende 

ægtefælles ønske om uskiftet bo – og dermed ønske om at opnå den økonomisk mest gunstige 

løsning – er her afhængig af, at førstafdødes særbørn giver samtykke hertil. Afhængigt at de 

familiemæssige relationer, kan det være svært at opnå et sådant samtykke. Ægtefællerne må i 

disse tilfælde fortsat overveje, om de kan sikre hinanden på andre måder. 
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2.2.2. Den længstlevende ægtefælles arveandel i Frankrig 

 

I Frankrig er der også i de seneste år gennemført en arvelovsreform, som indeholder 

væsentlige bestemmelser af betydning for den efterlevende ægtefælles stilling.  

Arvelovsreformen af 23. juni 2006 (Loi no. 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des 

successions et des libéralités) finder anvendelse med virkning fra 1. januar 2007. Der er tale 

om en omfattende reform af den franske arvelovgivning, og visse kilder angiver endda, at der 

er tale om en historisk reform, som har medført en ændring af ca. 200 artikler i code civil (Le 

Particulier, 2006a, s. 3). Andre kilder anfører, at reformen væsentligt har styrket den 

efterlevende ægtefælles stilling (f.eks. Saguet, 2006, s. 68, og 60 Millions, 2006, s. 21). 

 

2.2.2.1. Akkvisitionsfællesskab, hvor førstafdøde ikke har udnyttet testationskompetencen 

 

Hvis førstafdøde ikke efterlader sig arvinger i nedadgående linje (descendants), er den 

efterlevende ægtefælles arveret afhængig af, om der findes arvinger i opadgående linje 

(ascendants). Findes der hverken arvinger i op- eller nedadgående linje arver den efterlevende 

ægtefælle alene, og i den situation behøver ægtefællerne således ikke tage særlige skridt for at 

sikre den længstlevende mest muligt. Dette resultat følger nemlig direkte af lovens bogstaver. 

 

Det skal nu undersøges, hvordan den efterlevende ægtefælle er stillet i henhold til loven, når 

ægtefællerne har arvinger i enten nedad- eller opadgående linje, idet fransk lovgivning gør den 

længstlevendes andel af arven efter førstafdøde afhængig af, hvilke og hvor mange arvinger, 

den længstlevende arver i konkurrence med. 

 

Den efterlevende ægtefælle arver ifølge code civil enten den fulde ejendomsret (pleine 

propriété) eller brugs- og indtægtsret (usufruit) til boet efter arvelader (Renault-Brahinsky, 

2007, s. 37). De muligheder loven giver den efterlevende ægtefælle er afhængig af 

familieforholdene (Saguet, 2006, s. 68). 

 

Hvis den efterlevende ægtefælle arver i konkurrence med ægtefællernes fællesbørn, så kan 

den efterlevende ægtefælle efter code civils § 757 vælge mellem brugs- og indtægtsretten til 

hele boet efter arvelader eller den fulde ejendomsret til en fjerdedel af boet, og dette gælder, 
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uanset hvor mange børn ægtefællerne har. Den efterlevende ægtefælle har dermed valgfrihed i 

forhold til arvens karakter. 

 

Denne valgfrihed udelukkes imidlertid, hvis arvelader har børn fra et tidligere ægteskab 

(Saguet, 2006, s. 70). I henhold til code civils § 757, in fine, har den efterlevende ægtefælle i 

denne situation alene mulighed for at arve den fulde ejendomsret til en fjerdedel boet.  

 

Det er interessant at bemærke, at den omstændighed, at ægtefællerne hverken har fælles- eller 

særbørn, ikke sikrer, at den efterlevende ægtefælle kan arve hele boet efter arvelader. Når 

formålet er at fastlægge, hvordan den efterlevende ægtefælle kan sikres den størst mulige 

andel af arven efter arvelader, er det derfor nødvendigt at inddrage den situation, hvor 

ægtefællerne ingen børn har, men hvor andre personer har en legal ret til at arve, hvilket altså 

indebærer en begrænsning af den efterlevende ægtefælles ret til at arve sin ægtefælle.  

 

De franske regler tillægger nemlig arveladers forældre (ascendenter) en privilegeret stilling. 

Ifølge code civils § 757, stk. 1, 1. pkt., arver den længstlevende ægtefælle den fulde 

ejendomsret til halvdelen af boet efter arvelader, og den anden halvdel deles mellem 

arveladers forældre. Dette forudsætter selvfølgelig, at begge arveladers forældre er i live på 

tidspunktet for arveladers død (Le Particulier, 2006b, s. 10). Hvis kun én af arveladers 

forældre er i live ved arveladerens død, stilles arveladers ægtefælle i en mere gunstig situation, 

da den efterlevende ægtefælle så arver den fulde ejendomsret til tre fjerdedel af boet efter 

arvelader i henhold til code civils § 757, stk. 1, 2. pkt. Den efterlevende ægtefælles andel af 

boet begrænses altså, hvis arvelader ikke efterlader sig descendenter, og såfremt en eller begge 

af arveladers forældre er i live på det tidspunkt, hvor arvelader dør. 

 

Som nævnt ovenfor tilkommer hele boet den længstlevende ægtefælle, hvis arvelader hverken 

efterlader sig descendenter eller forældre, jf. code civils § 757, stk. 2. I den situation synes den 

efterlevende ægtefælle altså at være optimalt sikret, forstået således, at han eller hun ifølge 

loven arver hele boet efter arvelader. Som udgangspunkt er det således ikke nødvendigt for 

ægtefællerne at træffe særlige dispositioner for at sikre, at den længstlevende arver mest 

muligt. Der gælder dog en væsentlig undtagelse til dette udgangspunkt, som kan have 

afgørende betydning for den efterlevende ægtefælle. 
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Efter fransk ret tilkommer der nemlig arveladerens brødre, søstre, nevøer og niecer en form 

for udtagelsesret (droit de retour des collatéraux privilégiés) efter code civils § 757, stk. 3. Der 

er ikke tale om arv i streng forstand, men snarere en ret for denne persongruppe til halvdelen 

af visse formuegoder, som arvelader har modtaget fra sin far eller mor (Voirin, 2008, s. 165).  

 

Retten er dog relativ, idet den bortfalder, hvis det berørte formuegode ikke længere udgør en 

del af boet efter arvelader, f.eks. fordi arvelader har solgt formuegodet, eller det er gået til 

grunde eller lignende. Denne ret synes muligvis ikke ved første øjekast at kunne udgøre en 

større trussel for den efterlevende ægtefælle, men følgende eksempel kan illustrere reglens 

mulige uheldige konsekvenser for den efterlevende ægtefælle (eksemplet er hentet fra Le 

Particuler, 2006b, s. 12, og gengives her i en lettere omskrevet udgave): 

 

Eksempel: Fru H afgår ved døden og efterlader sin ægtefælle og sine to søstre. 

Boet efter fru H udgøres bl.a. af et hus, der repræsenterer en værdi af 100.000 

EUR, som fru H har arvet fra sine forældre. De to søstre har i medfør af 

udtagelsesretten krav på halvdelen af ejendommens værdi, dvs. 50.000 EUR. 

Den efterlevende ægtefælle arver derfor kun de resterende 50.000 EUR af 

husets værdi og den resterende del af boet. 

 

Hvis boet indeholder væsentlige aktiver, synes denne udtagelsesret ikke at frembyde et 

problem, men den kan indebære vanskeligheder for en efterlevede ægtefælle, hvis arvelader 

ikke var særligt formuende, og den efterlevende ægtefælle derfor ikke har mulighed for at 

”betale” de arvinger, der har udtagelsesret, på andre måder end ved at sælge huset. 

 

2.2.3. Komparative betragtninger 

 

En sammenligning af reglerne vedrørende størrelsen af den efterlevende ægtefælles arveandel 

fører hurtigt til den konstatering, at de franske og danske regler stiller den efterlevende 

ægtefælle meget forskelligt. 
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Når den efterlevende ægtefælles arveandel fastlægges i henhold til de legale arveregler, sikrer 

de danske regler den efterlevende ægtefælle halvdelen af arveladers formue. Dette gælder, 

uanset antallet af fælles- og særbørn. Den efterlevende ægtefælle har altså krav på halvdelen 

af arveladers formue.  

 

Til sammenligning står den franske efterlevende ægtefælle i en meget anderledes situation. I 

Frankrig påvirkes den efterlevende ægtefælles arveandel af, hvilke andre arvinger arvelader 

efterlader sig. Den franske ægtefælle er i henhold til det legale udgangspunkt stillet dårligere 

end den danske efterlevende ægtefælle alene på grund af, at den franske efterlevende 

ægtefælle maksimalt ifølge loven kan arve en fjerdel af arveladers formue.  

 

Muligheden for at vælge brugs- og indtægtsret til hele boet i de tilfælde, hvor arvelader kun 

har børn med den længstlevende ægtefælle, synes ikke at være en større fordel end den danske 

efterlevende ægtefælles ret til den fulde ejendomsret til halvdelen af arveladers formue. Dette 

skyldes, at brugs- og indtægtsretten ikke giver den længstlevende ret til at disponere over 

formuen uden andres samtykke. Den danske efterlevende ægtefælle har altså krav på en større 

arveandel end den franske. 

 

Den danske efterlevende ægtefælle har dernæst i henhold til dansk ret krav på at sidde i 

uskiftet bo, når visse nærmere betingelser er opfyldt. Dette er en stor fordel, fordi det giver 

mulighed for at fortsætte formuefællesskabet og udskyde skifte med de fælles livsarvinger og 

eventuelt også med førstafdødes særbørn. Umiddelbart findes institutionen uskiftet bo ikke i 

fransk ret, hvilket dermed betyder, at den franske efterlevende ægtefælle i henhold til det 

legale udgangspunkt altid skal skifte med arvingerne (se dog om ægtefællernes mulighed for 

ved ægtepagt at indføre en ordning – clause d’attribution intégrale de la communauté – der 

kan sammenlignes med uskiftet bo under afsnit 2.3.2.). 

 

En tredje meget afgørende forskel er, at den danske efterlevende ægtefælle bliver enearving i 

de tilfælde, hvor arvelader ikke efterlader sig livsarvinger. Dette er en meget stor fordel for 

den længstlevende, idet dette sikrer, at den længstlevende kan beholde hele den fælles formue.  
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I Frankrig synes den efterlevende ægtefælle at være ringere stillet, idet den længstlevendes 

arveandel begrænses af andre arvinger, f.eks. forældre. Dertil kommer, at der for visse 

slægtninge består en udtagelsesret, som begrænser den længstlevende ægtefælles arveandel. 

Det ægteskabelige bånd tillægges altså langt større vægt i Danmark end i Frankrig, hvor 

lovgivningen stadig tilgodeser blodets bånd i langt højere grad. 

 

Samlet set synes de danske regler at stille den efterlevende ægtefælle i en mere gunstig 

situation end den, den franske længstlevende ægtefælle befinder sig i. Ovenstående analyse 

har endvidere vist, at den legale formueordning er udgangspunktet for fastlæggelsen af, hvor 

meget den efterlevende ægtefælle arver. Det er derfor interessant at undersøge, om 

ægtefællerne har mulighed for at vælge en anden formueordning end det legale udgangspunkt. 

 

2.3. Valg af anden formueordning ved ægtepagt 

 

Analysen under 2.1. og 2.2. vedrørende den legale formueordning og arvereglerne i Danmark 

og Frankrig har vist, at der er klare forskelle, som får betydning for den efterlevende 

ægtefælles retlige stilling i de to lande. En afgørende forskel synes at være, at fransk 

arvelovgivning favoriserer blodets bånd, hvorimod dansk arvelovgivning i langt højere grad 

tilgodeser ægteskabets bånd (Jacobi, 2007).  

 

Det er derfor interessant at undersøge, hvilke andre muligheder ægtefællerne har for at forhøje 

den efterlevende ægtefælles arveandel mest muligt, og dette vil jeg i det følgende koncentrere 

mig om ved at sammenligne, hvilke muligheder de to landes lovgivninger giver ægtefællerne 

for at vælge en anden formueordning end det legale udgangspunkt.  

 

2.3.1. Andre formueordninger i Danmark 

 

I Danmark kan ægtefællerne på et hvilket som helst tidspunkt både før og efter ægteskabets 

indgåelse oprette en ægtepagt og dermed vælge, hvilken formueordning der skal være 

gældende mellem ægtefællerne. Dette får så igen betydning for den længstlevende ægtefælles 

arveretlige stilling.  
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Overordnet kan det siges, at de danske regler giver ægtefællerne mulighed for at indføre en 

formueordning, som fraviger det legale udgangspunkt og indfører en ordning mellem 

ægtefællerne med forskellige grader af og former for særeje. Det er således muligt at indføre 

f.eks. kombinationssæreje, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje (Familieadvokaterne, 

2008b). I det følgende analyseres disse muligheder, idet jeg har valgt at præsentere de 

forskellige ordninger og samtidig lægge vægt på, hvilken betydning valget af en given ordning 

vil få for en efterlevende ægtefælle. Det er vigtigt at fastslå, at grunden til, at disse muligheder 

kan være interessante, er at særeje – i hvert fald det fuldstændige særeje – ikke skal ligedeles 

ved den ene ægtefælles død (Andersen, 2005, s. 798). 

 

Med andre ord skal det i det følgende undersøges, om ægtefællerne ved ægtepagt kan vælge 

en formuekonstruktion, som begunstiger den efterlevende ægtefælle langt mere end det legale 

udgangspunkt. 

 

Ved ægtepagt kan ægtefællerne i henhold til retsvirkningslovens § 28 og § 28 b gøre fælleseje 

til særeje. Ægtefællerne kan for det første vælge, at der mellem dem skal bestå fuldstændigt 

særeje. Det kan hurtigt konstateres, at det fuldstændige særeje på ingen måde kan stille en 

efterlevende ægtefælle i en gunstigere situation i forhold til det fuldstændige 

formuefællesskab. Fuldstændigt særeje indebærer nemlig, at hele førstafdødes særeje falder i 

arv, og at den efterlevende ægtefælle ikke – som ved det fuldstændige formuefællesskab – 

først får boslod på halvdelen af førstafdødes formue (Familieadvokaterne, 2008c).  

 

Dertil kommer, at den efterlevende ægtefælle ikke kan sidde i uskiftet bo med den afdødes 

særeje, hvilket vil sige, at der skal skiftes med livsarvingerne (Familiestyrelsen, 2008). Dette 

stiller altså ikke den efterlevende ægtefælle i en situation, som er mere gunstig end den legale 

formueordning, idet den efterlevende kan ende med en mindre del af formuen, ligesom den 

manglende adgang til at sidde i uskiftet bo kan få uheldige konsekvenser for den efterlevende 

ægtefælle, f.eks. hvis denne bliver nødsaget til at opgive den fælles bolig m.v.   

 

Ægtefællerne kan endvidere vælge, at formueforholdet mellem dem skal indrettes som 

skilsmissesæreje (Nielsen, 2006, s. 172). Dette indebærer, at ægtefællernes formueforhold 

behandles som særeje, hvis ægteskabet opløses ved separation eller skilsmisse, men hvis 
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ægteskabet ophører som følge af den ene af ægtefællernes død, bliver hele formuen mellem 

ægtefællerne til fælleseje (Andersen, 2005, s. 799).  

 

Denne løsning synes ikke at indebære en fordel for den længstlevende ægtefælle, idet 

skilsmissesæreje jo ved en af ægtefællernes død forvandles til fælleseje. Den efterlevende 

ægtefælle er derfor stillet nøjagtig som hvis ægtepagten om skilsmissesæreje aldrig var 

indgået, og formueforholdet mellem ægtefællerne reguleres af samme regler, som gælder ved 

det legale udgangspunkt, dvs. formuefællesskab. 

 

Ægtefællerne kan endvidere vælge at oprette kombinationssæreje. Dette medfører, at en 

ægtefælles ejendele er særeje i tilfælde af separation og skilsmisse, og også i situationer, hvor 

den anden ægtefælle dør, men derimod bliver der tale om fælleseje, hvis ægtefællen selv dør 

(Spies Information, 2008). Dette betyder altså, at kun førstafdødes formue indgår i 

ligedelingen mellem ægtefællerne. Med andre ord begunstiges den længstlevende ægtefælle, 

som altså samlet set får en større andel af formuen mellem ægtefællerne, langt mere end i 

forhold til, hvad der ville følge af det legale udgangspunkt.  

 

Dette kan bedst illustreres ved to eksempler (inspiration til eksemplerne er hentet hos Klamer, 

1998, s. 41): 

 

Eksempel på kombinationssæreje: M ejer ejendele og værdier for 

2.000.000 kr., mens K ejer værdier for 1.000.000 kr. M dør først, hvilket 

indebærer, at hans formue bliver til fælleseje, hvorimod K’s værdier bliver 

til K’s fuldstændige særeje. K beholder derfor sit særeje, som ikke skal 

indgå i forbindelse med skiftet. M’s formue, som er blevet forvandlet til 

fælleseje, skal derimod indgå i delingen. Af M’s to millioner udtager K først 

halvdelen som sit boslod, dvs. 1.000.000 kr., og dermed falder 1.000.000 kr. 

i arv efter M. Heraf arver K halvdelen (jf. afsnit 2.2.1. ovenfor), dvs. 

500.000 kr., og resten går til øvrige livsarvinger. K opnår dermed et samlet 

beløb på 2.500.000 kr. 
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Samme eksempel, men omfattet af det legale udgangspunkt om 

formuefællesskab: M og K ejer tilsammen værdier for 3.000.000 kr. M’s 

bodel udgør 2.000.000 kr. og K’s bodel 1.000.000 kr. Ved M’s død opgøres 

formuefællesskabet til 3.000.000 kr. og deles i to boslodder. Det vil sige 

1.500.000 kr. pr. boslod. K udtager derfor 1.500.000 kr. som sit boslod og 

hele M’s boslod falder i arv. K arver nu halvdelen i medfør af arvelovens 

regler, dvs. 750.000 kr. Den anden halvdel tilkommer M’s øvrige 

livsarvinger. K får altså en samlet formue på 2.250.000 kr.  

 

Der er således i de konkrete eksempler en forskel på 250.000 kr., og det kan konstateres, at 

kombinationssærejet stiller den efterlevende ægtefælle i den mest fordelagtige situation. En 

anden fordel ved valget af kombinationssærejet er, at det tilgodeser den efterlevende ægtefælle 

på bekostning af førstafdødes særbørn, idet et skifte ved førstafdødes død vil betyde, at deres 

arv beregnes på grundlag af en mindre del af ægtefællernes formue, idet den længstlevende 

ægtefælles særeje holdes uden for beregningen. Denne løsning synes altså særdeles velegnet 

for ægtefæller, som ønsker at sikre den længstlevende mest muligt. 

 

Det bemærkes, at der i nævnte eksempler ikke er taget højde for ægtefællernes mulighed for 

ved testamente at råde over friarv til fordel for den længstlevende ægtefælle. Således kan 

ægtefællerne vælge at kombinere kombinationssærejet med testamentariske bestemmelser, 

hvorved den efterlevende ægtefælle tilgodeses i et videre omfang på bekostning af afdødes 

særbørn. Denne situation er nærmere omtalt nedenfor i afsnit 3.1.  

 

2.3.2. Andre formueordninger i Frankrig 

 

I Frankrig gives også mulighed for ved ægtepagt at påvirke formueforholdet mellem 

ægtefællerne. Ægtepagten skal som udgangspunkt for at være gyldig oprettes før ægteskabets 

indgåelse og for notar (Montanier, 2006, s. 94).  Ægtefællerne kan dog ændre formueforholdet 

mellem dem efter ægteskabets indgåelse, hvis de begge er enige heri (Droit finances, 2008a). 

Spørgsmålet er også i forhold til Frankrig, om ægtefællerne kan vælge en formuekonstruktion, 

som begunstiger den efterlevende ægtefælle langt mere end det legale udgangspunkt. 
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Ægtefællerne kan ifølge fransk ret selv ved aftale bestemme, hvilken formueordning, der skal 

finde anvendelse imellem dem, dvs. de kan i princippet selv inden for lovens rammer 

bestemme, hvordan formueordningen skal sammensættes (Lamboley, 2008, s. 193). Code 

civil indeholder imidlertid en række typeeksempler, som ægtefællerne kan vælge imellem, og 

disse muligheder kan gå både i retning af en udvidelse og en indskrænkning af fællesejet.  

 

Det er selvfølgelig muligheden for at udvide fællesejet, som er interessant i denne 

sammenhæng, da dette sikrer, at den efterlevende ægtefælle får en større del af den fælles 

formue mellem ægtefællerne, og at andre arvingers ret tilsvarende begrænses.  

 

I fransk ret findes mulighed for at vælge universelt formuefællesskab (la communauté 

universelle). Denne formueordning omfatter begge ægtefællernes formue, uanset på hvilket 

tidspunkt, formueaktiverne måtte være erhvervet, og tilsvarende er udgangspunktet, at 

samtlige ægtefællernes passiver også er omfattet af fællesejet (Lamboley, 2008, s. 197). Dette 

fører til, at alle ægtefællernes ejendele uanset anskaffelsestidspunkt bliver fælleseje, og 

dermed skal alle ejendele medregnes, når det skal fastslås, hvor stor en del, der tilkommer den 

efterlevende ægtefælle. 

 

Fransk ret giver imidlertid også ægtefællerne muligheder for at indgå aftaler, som på 

forskellig vis påvirker den efterlevende ægtefælles stilling, f.eks. ved at fastsætte særlige 

bestemmelser om fordelingen af bestemte formuegoder eller bestemmelser, som indebærer en 

ændring af princippet om ligedeling mellem ægtefællerne. Disse bestemmelser vedrører ikke 

formueordningen som sådan, men sammenholdt med den valgte formueordning, kan 

ægtefællerne på denne måde påvirke den længstlevende ægtefælles situation. I det følgende 

har jeg valgt at analysere de bestemmelser, som er af særlig betydning for den efterlevende 

ægtefælles stilling. 

 

Ægtefællerne kan for det første træffe bestemmelse om, at den længstlevende ægtefælle skal 

kunne udtage bestemte genstande fra fællesboet mod, at der betales et udligningsbeløb til de 

øvrige arvinger (clause de prélèvement moyennant indemnité).  
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Dette synes umiddelbart fordelagtigt, idet den efterlevende ægtefælle kan udtage bestemte 

genstande, f.eks. genstande, som er af særlig betydning for den efterlevende, i de situationer, 

hvor ægtefællerne ikke ønsker, at de legale arveregler skal føre til, at andre arvinger end den 

efterlevende ægtefælle får retten til den bestemte genstand. Bestemmelsen kan dog ikke sikre 

den efterlevende ægtefælle en større arveandel, idet den efterlevende ægtefælle skal betale en 

udligningssum til arveladers bo i det omfang værdien af de aktiver, ægtefællen udtager, 

overstiger pågældendes arveandel (Droit, 2008). 

 

For det andet kan ægtefællerne beslutte, at den efterlevende ægtefælle skal udtage en bestemt 

genstand eller pengesum fra det tidligere fællesbo inden skiftet (clause de préciput). En sådan 

bestemmelse er klart en fordel for den efterlevende ægtefælle, idet den sikrer, at den 

efterlevende ægtefælle får mulighed for at beholde genstande, som f.eks. besidder en vis 

affektionsværdi, og dertil kommer, at den længstlevende ægtefælle udtager genstanden eller 

pengesummen uden om skiftet.  

 

Da den efterlevende ægtefælle ikke skal erlægge en udligningssum (Altmann, 2008), er der 

altså tale om en bestemmelse som stiller den efterlevende ægtefælle i en gunstigere situation 

end det legale udgangspunkt. Denne bestemmelse underkastes dog den begrænsning, at der 

alene kan rådes over genstande og summer, som kan rummes inden for friarven, jf. nærmere 

herom under afsnit 3.1.2.1. 

 

Ægtefællerne kan for det tredje vælge, at den længstlevende ægtefælle skal kunne fortsætte 

det fællesbo, som har eksisteret mellem ægtefællerne (clause d’attribution intégrale de la 

communauté). Denne bestemmelse indebærer, at den efterlevende ægtefælle overtager alle 

aktiver, som tilhører fællesboet og pågældende påtager sig også at svare for gælden 

(Lamboley, 2008, s. 203).  

 

Når denne bestemmelse kombineres med det universelle formuefællesskab kan den 

længstlevende ægtefælle opnå en sand fordel. Bestemmelsen indebærer nemlig, at den 

længstlevende ægtefælle kan tilgodeses, uden at der skal tages hensyn til eventuelle 

tvangsarvinger. Førstafdødes livsarvinger får derfor først deres arv, når boet skiftes f.eks. ved 



 31 

den længstlevendes død. Det er derfor vigtigt at bemærke, at bestemmelsen indebærer, at 

skifte af boet udskydes, dvs. at livsarvingerne altså må vente med at tage arv.  

 

Dette anses ikke for at skade livsarvingernes ret til tvangsarv (Montanier, 2006, s. 193). 

Derved kan den længstlevende ægtefælle få mulighed for at råde over hele den fælles formue, 

hvilket altså stiller den efterlevende ægtefælle i en bedre situation, end hvis ægtefællerne 

alene henholder sig til den legale formueordning og arvereglerne (Lamboley, 2008, s. 204). 

 

2.3.3. Komparative betragtninger 

 

Ovenstående viser, at ægtefæller både i Danmark og Frankrig har mulighed for at indgå 

ægtepagt og derved påvirke formueordningen imellem dem. 

 

I Danmark synes det kun at være kombinationssærejet, som giver ægtefællerne mulighed for 

at sikre den efterlevende ægtefælle en større arveandel end det legale udgangspunkt. Dette 

skyldes, at kombinationssærejet netop tilgodeser den længstlevende ægtefælle på bekostning 

af livsarvinger, idet disses arveandel beregnes på et mindre grundlag, end hvad der gælder ved 

almindeligt formuefællesskab. Den danske situation er altså den, at der kan vælges en anden 

formueordning, som faktisk stiller den efterlevende ægtefælle i en økonomisk mere gunstig 

situation.  

 

Franske ægtefæller har også mulighed for at vælge en anden formueordning end 

akkvisitionsfællesskabet. Ved at indføre det universelle formuefællesskab kan de franske 

ægtefæller sikre sig, at den samlede formue mellem ægtefællerne er omfattet af fællesejet. 

Dermed kan de potentielt uheldige virkninger af akkvisitionsfællesskabet undgås. De franske 

ægtefæller kan altså også vælge en anden formueordning, som stiller den efterlevende i en 

mere fordelagtig situation end det legale udgangspunkt. 

 

Det mest interessante aspekt ved den komparative analyse på dette punkt er konstateringen af, 

at franske ægtefæller har mulighed for at tilføje en klausul (clause d’attribution intégrale de la 

communauté), som indebærer, at den efterlevende ægtefælle overtager hele fællesboet, uden at 
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der skal tages hensyn til tvangsarvinger. De franske ægtefæller kan derfor opnå en virkning, 

som kan sammenlignes med instituttet uskiftet bo i henhold til dansk ret.  

 

2.4. Sammenfatning 

 

Ovenstående analyse har vist, at formueordningen mellem ægtefællerne har stor betydning for 

den efterlevende ægtefælles arveretlige stilling.  

 

For begge lande gør det sig gældende, at det legale udgangspunkt i første omgang er 

bestemmende for, hvor stor en del af ægtefællernes formue den efterlevende ægtefælle har 

krav på. Den legale formueordning er imidlertid forskellig i de to lande, hvilket indebærer 

forskellige virkninger for ægtefællerne i de to lande.  

 

Den danske ordning synes mest fordelagtig, idet den danske efterlevende ægtefælle altid kan 

udtage en del af de fælles aktiver, inden arven efter førstafdøde skal beregnes. Den franske 

efterlevende ægtefælle kan risikere, at den legale formueordning fører til, at en stor del af 

førstafdødes værdier er dennes særeje, som i sin helhed falder i arv, og den længstlevende 

arver derfor i konkurrence med eventuelle livsarvinger.  

 

I begge lande kan ægtefællerne vælge en anden formueordning eller for franske rets 

vedkommende vedtage klausuler, som medfører, at den efterlevende ægtefælle tilgodeses i 

langt højere grad, end hvad der følger af de legale regler.  

 

Analysen har endvidere vist, at formueordningen nok udgør udgangspunktet for fastlæggelsen 

af den efterlevende ægtefælles økonomiske stilling, men det fuldstændige billede fås først ved 

at inddrage de respektive landes arveregler, idet disse regler er afgørende for, hvor stor en 

arveandel, der i sidste ende tilkommer den efterlevende ægtefælle. 

 

Dernæst kan det fastslås, at arvereglerne i de to lande er meget forskellige. De danske legale 

arveregler synes at stille den efterlevende ægtefælle i en mere gunstig situation end de franske. 

Dansk ret tillægger med andre ord forholdet til den efterlevende ægtefælle størst betydning, 
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hvorimod fransk ret til trods for arvelovsreformen fortsat tillægger blodets bånd størst 

betydning.  

 

På baggrund af denne konstatering finder jeg det interessant at fortsætte med en 

sammenlignende analyse af de muligheder, som ægtefællerne har for at påvirke eller ændre 

det legale udgangspunkt i en retning, som vil stille den efterlevende ægtefælle i en – om 

muligt – langt gunstigere situation. Jeg vil med andre ord se på, hvilke yderligere muligheder 

ægtefællerne har for at sikre den længstlevende ægtefælle.  

 

3. Øget sikring af den længstlevende ægtefælle ved retlige 

dispositioner 

 

Formålet med dette afsnit er at analysere visse retlige dispositioner og disses mulighed for at 

sikre den længstlevende ægtefælle i et videre omfang. Det er indledningsvis vigtigt at 

understrege, at jeg i dette afsnit forudsætter, at ægtefællerne ved ægtepagt i overensstemmelse 

med min analyse i afsnit 2.3. ovenfor, har valgt den formueordning, som netop i henholdsvis 

Frankrig eller Danmark tilgodeser den længstlevende ægtefælle mest muligt. Det vil i 

Frankrigs tilfælde sige det universelle formuefællesskab og for Danmarks vedkommende 

kombinationssærejet. 

 

De retlige dispositioner, der omhandles i dette afsnit, skal derfor ses som et yderligere skridt 

ægtefællerne kan tage med henblik på at sikre den længstlevende. Spørgsmålet er selvfølgelig 

særlig interessant i de situationer, hvor den afdøde ægtefælle har børn fra et tidligere 

ægteskab, som altså både i henhold til dansk og fransk ret er arveladers tvangsarvinger.  

 

Med andre ord er spørgsmålet, om ægtefællerne kan foretage en disposition, som mindsker 

den ene af ægtefællernes formue, med den virkning, at tvangsarvingernes arveandel 

tilsvarende mindskes, hvis dispositionen skal respekteres. 

 

I første omgang vil jeg se på, hvilke muligheder ægtefællerne i henholdsvis Frankrig og 

Danmark har for ved testamente at tilgodese den længstlevende mest muligt, dvs. en retlig 
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disposition som træffes i levende live, men som først skal få virkning ved testators død (afsnit 

3.1.). 

 

Dernæst vil jeg koncentrere mig om nogle andre retlige dispositioner, som foretages i 

ægtefællernes levende live, nemlig gavedispositioner (afsnit 3.2.). 

 

3.1. Testamenter 

 

Ved testamente kan testator råde over hele eller en del af sin formue således, at testators vilje 

først får virkning, når han eller hun er afgået ved døden. Testamenter anvendes både i 

Danmark og Frankrig. Testamentet anses i denne sammenhæng for en retlig disposition, 

hvorved en person (testator) giver nærmere retningslinjer for, hvad der i tilfælde af testators 

død skal ske med vedkommendes formue.  

 

3.1.1. Rådighed ved testamente i Danmark 

 

Den danske arvelovs § 62 bestemmer, at enhver ved testamente kan råde over sine ejendele. 

Testators sidste vilje kan ske ved enten notartestemente, vidnetestamente eller nødtestamente 

(Testamente, 2008). Der sondres mellem forskellige former for testamenter, alt efter hvordan 

testamentet er blevet oprettet. I denne henseende er det testamentets indhold, som er af 

betydning. De forskellige typer testamenter tilgodeser blot testator og skal ses som udtryk for 

et ønske om, at testator skal have bred adgang til at kunne bestemme over sin formue. Dette 

underbygges f.eks. af, at man med den nye arvelov efter 2008 har foretaget en betydelig 

liberalisering af reglerne på området, således, at det nu er muligt at oprette et nødtestamente 

”på en hvilken som helst måde”, jf. arvelovens § 65, stk. 1. Såfremt testator befinder sig i en 

nødsituation vil han kunne udtrykke sin sidste vilje ved sms, e-mail eller en besked indtalt på 

en telefonsvarer! (Werlauf, 2008, s. 35). 

 

Ovenfor under afsnit 2.3.1. anførte jeg, at ægtefællerne i forbindelse med valg af 

formueordning kan vælge det ægtefællebegunstigende kombinationssæreje, og at dette netop 

er en ideel løsning, hvis ægtefællerne ønsker at sikre den efterlevende ægtefælle en så stor 

andel af den samlede formue som muligt. Jeg antydede også, at denne løsning kan kombineres 



 35 

med en testamentarisk bestemmelse, hvorved den efterlevende ægtefælle tilgodeses i et videre 

omfang på bekostning af afdødes særbørn.  

 

Ægtefællerne kan nemlig vælge at oprette et gensidigt testamente, hvori det bestemmes, at den 

længstlevende ægtefælle skal arve mest muligt efter førstafdøde. En sådan bestemmelse 

indebærer, at andre arvinger end den længstlevende ægtefælle må se deres arv reduceret til 

tvangsarven (Werlauf, 2008, s. 25). En fjerdedel af livsarvingens arvelod er tvangsarv, jf. 

arvelovens § 5, stk. 1. 

 

Det vil med andre ord sige, at ægtefællerne ved at oprette denne type testamente sammen med 

en ægtepagt om kombinationssæreje, kan sikre, at den længstlevende opnår en særlig stor 

andel af formuen mellem ægtefællerne. Dette kan bedst illustreres ved igen at anvende 

eksemplet, som er nævnt ovenfor i afsnit 2.3.1., hvor beslutningen om at etablere 

kombinationssæreje på baggrund af eksemplets oplysninger gav K et beløb på 2.500.000 kr. 

ud af en samlet formue på 3.000.000 mellem ægtefællerne. I eksemplet herunder tilføjes nu 

det gensidige testamente: 

 

Eksempel: M ejer ejendele og værdier for 2.000.000 kr., mens K ejer 

værdier for 1.000.000 kr. M dør først, hvilket indebærer, at hans formue 

bliver til fælleseje, hvorimod K’s værdier bliver til K’s fuldstændige særeje. 

K beholder derfor sit særeje, som ikke skal indgå i forbindelse med skiftet. 

M’s formue, som er blevet forvandlet til fælleseje, skal derimod indgå i 

delingen. Af M’s to millioner udtager K første halvdelen som sit boslod, 

dvs. 1.000.000 kr., og dermed falder 1.000.000 kr. i arv efter M. 

Livsarvingernes legale arv udgør halvdelen, dvs. som udgangspunkt 500.000 

kr., men som følge af den testamentariske bestemmelse skæres 

livsarvingerne ned til deres tvangsarv, dvs. en fjerdedel af 500.000 kr., altså 

125.000 kr. K arver nu resten, dvs. 875.000 kr. K opnår dermed et samlet 

beløb på 2.875.000 kr.  

 

Ved forskellige tiltag kan man altså ifølge de danske regler sikre, at den efterlevende 

ægtefælle får en meget stor del af den samlede formue mellem ægtefællerne. I ovennævnte 
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tilfælde må M’s tvangsarvinger således nøjes med at arve 125.000 kr. ud af M’s formue på 

2.000.000 kr.  

 

3.1.1.1. Tvangsarv og begrænsning af den længstlevende ægtefælles arveandel 

 

Med arvelovsreformen fra 2008 skete en ændring af tvangsarvereglerne, idet balancen mellem 

tvangsarv og friarv blev ændret (Werlauf, 2007, s. 24). Disse ændringer er af stor betydning, 

når man ønsker at begunstige den efterlevende ægtefælle mest muligt i en situation, hvor 

ægtefællerne har livsarvinger, idet tvangsarven indebærer en begrænsning af den efterlevende 

ægtefælles arveandel. 

 

Det følger af arvelovens § 5, stk. 1, at en fjerdedel af livsarvingernes arvelod er tvangsarv. I 

henhold til arvelovens § 10, stk. 1, udgør ægtefællens tvangsarv også en fjerdedel af den 

legale arv. Før arvelovsreformen udgjorde tvangsarven halvdelen. Dette er væsentligt at 

bemærke, idet denne ændring betyder, at den længstlevende ægtefælle nu kan begunstiges i 

langt højere grad end tidligere.  

 

Hvis livsarvingerne således skæres ned til deres tvangsarv, arver de alene en fjerdedel af deres 

legale arv. Omvendt indebærer dette, at den længstlevende ægtefælle kan tildeles en større del 

af arven efter arvelader. Begunstiges den længstlevende således mest muligt ved at begrænse 

livsarvingernes arv til alene at omfatte deres tvangsarv, kan den længstlevende opnå en meget 

stor andel, nemlig femten sekstendele af hele boet som boslod og arvelod (Werlauf, 2008, s. 

26). Man kan med andre ord sige, at livsarvingernes tvangsarv næsten gøres illusorisk 

(Nielsen, 2006, s. 177). 

 

Dette betyder, at arvelader nu kan råde over en langt større del af sin formue. Arveladers 

testationskompetence er dermed blevet styrket væsentligt. Dette er positivt set ud fra den 

længstlevende ægtefælles synsvinkel, idet ægtefællens arveret er styrket i konkurrence med 

livsarvingerne. Arvelovsreformen giver med andre ord mulighed for at begunstige den 

længstlevende ægtefælle i langt højere grad end tidligere.  
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3.1.2. Rådighed ved testamente i Frankrig 

 

I Frankrig synes at gælde et ubetinget krav om skriftlighed. Det vil sige, at ægtefællerne skal 

sørge for at nedfælde deres sidste vilje, hvis dette skal kunne gøres gældende over for andre 

arvinger. I Frankrig findes fire former for testamente: holografisk testamente (le testament 

olographe), notartestamente (le testament authentique), hemmeligt testamente (le testament 

mystique) og nødtestamente (testament privilégié) (Malaurie, 2008, s. 251). 

 

3.1.2.1. Tvangsarv og begrænsning af den længstlevende ægtefælles arveandel 

 

Efter code civils § 916 er det alene descendenter, der er tvangsarvinger, og hvis der ikke er 

descendenter bliver den efterlevende ægtefælle tvangsarving. Ægtefællens tvangsarv opstår 

således kun i de tilfælde, hvor den efterlevende ægtefælle ikke skal arve i konkurrence med 

andre tvangsarvinger. Dertil kommer, at fastlæggelsen af friarven afhænger af antallet af 

legale arvinger, og hvilken relation disse legale arvinger har til arvelader. 

 

Ifølge de franske arveregler er den efterlevende ægtefælle altså ikke som udgangspunkt 

tvangsarving, hvis den efterlevende ægtefælle arver i konkurrence med arveladers livsarvinger 

(Voirin, 2008, s. 293). Fransk ret tillægger som tidligere nævnt, jf. indledningen til afsnit 2.3., 

blodets bånd større betydning end ægteskabets bånd, men den nye arvelovsreform har blødt en 

smule op for dette udgangspunkt, og den efterlevende ægtefælle indtager nu en privilegeret 

stilling i forhold til andre legale arvinger (Voirin, 2008, s. 156). Den efterlevende ægtefælle 

bliver således tvangsarving, hvis førstafdøde ikke efterlader sig hverken børn eller forældre 

(60 Millons, 2006, s. 17). 

 

Hvis den længstlevende ægtefælle arver i konkurrence med ét barn udgør tvangsarven (som 

går til barnet, idet ægtefællen netop ikke er tvangsarving i konkurrence førstafdødes børn eller 

forældre!) halvdelen af arveladers formue. Tvangsarven øges til to tredjedele, hvis der arves i 

konkurrence med to børn, og til tre fjerdedele, hvis der er tre børn eller flere. Når førstafdøde 

ikke efterlader sig børn, er afdødes forældre tvangsarvinger for halvdelen, hvis begge forældre 

er i live, og en fjerdedel, hvis kun én af forældre er i live. Endelig bliver den længstlevende 
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ægtefælle tvangsarving for en fjerdedel, hvis førstafdøde hverken efterlader sig børn eller 

forældre. 

 

Når tvangsarven i et givent tilfælde er fastlagt, har man også samtidig fastslået, hvad friarven 

beløber sig til. Netop friarven er af interesse, når det drejer sig om at kunne træffe 

bestemmelser, der skal tilgodese den efterlevende ægtefælle mest muligt, for det er kun 

friarven, som arvelader kan råde over.  

 

Følgende tabel giver et godt overblik over fordelingen mellem tvangsarv og friarv i de 

forskellige situationer (tabellen er hentet fra 60 Millions, 2008, s. 17). 

  

Tvangs- og friarv i henhold til fransk ret 

Afdøde efterlader: Tvangsarven beløber sig til: Friarven beløber sig til: 

Et barn 1/2 af boet 1/2 af boet 

To børn 2/3 af boet 1/3 af boet 

Tre børn eller flere 3/4 af boet 1/4 af boet 

Far eller mor (ingen 

descendenter) 

1/4 af boet 3/4 af boet  

Far og mor (ingen 

descendenter) 

1/2 af boet  1/2 af boet 

Ægtefælle (hverken 

descendenter eller 

ascendenter) 

1/4 af boet 3/4 af boet 

 

Hvis ægtefællerne ønsker at begunstige den længstlevende mest muligt ved testamente, kan 

testator ved testamente gøre dette med respekt af ovenstående procentdele. Der kan altså kun 

rådes over friarven til fordel for f.eks. den efterlevende ægtefælle. Det er imidlertid vigtigt at 

bemærke, at den efterlevende ægtefælles situation er helt afhængig af de familiemæssige 

forhold. Det vil sige, at når afdøde efterlader bøn eller forældre, så tilfalder tvangsarven enten 

børn eller forældre i overensstemmelse med angivelserne ovenfor. 
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I disse situationer kan testator altså maksimalt tildele den efterlevende ægtefælle friarven i 

overensstemmelse med de ovenfor anførte procentsatser. Den efterlevende ægtefælles 

arveandel vil derfor variere alt afhængig af, hvor mange børn eller forældre ægtefællen arver i 

konkurrence med.  

 

Det skal dog nævnes her, at fransk ret giver ægtefællerne en særlig mulighed for at råde til 

fordel for hinanden (quotité disponible spéciale entre époux). Hvis ægtefællen arver i 

konkurrence med livsarvinger er det ud over muligheden for at anvende de ordinære 

friarvskvoter, som er nævnt ovenfor, også muligt at tildele den længstlevende ægtefælle 

brugs- og indtægtsretten til hele formuen eller den fulde ejendomsret til en fjerdedel af boet og 

brugs- og indtægtsretten til tre fjerdedele af boet (Reserve, 2008).    

 

3.1.3. Komparative betragtninger 

 

Det første, som kan konstateres er, at der i Frankrig og Danmark er forskel på, hvilke typer 

testamenter, man kan oprette, og hvor der i Frankrig gælder en ubetinget krav om skriftlighed, 

synes dette også være udgangspunktet i dansk ret, dog kan dette krav svækkes i 

nødsituationer. 

 

Hverken valget mellem de forskellige måder at oprette testamenter på eller kravet om 

skriftlighed synes dog relevant for den efterlevende ægtefælles stilling. Virkningen af alle 

former for testamenter er nemlig at fordele testators formue på en bestemt måde, dvs. 

testamentes retsvirkning er ikke afhængig af formen. Med andre ord er det testamentets 

indhold, der er afgørende for den efterlevende ægtefælles stilling, og det er i denne henseende 

ikke relevant, hvilken type testamente, der er valgt. Det bemærkes, at dette selvfølgelig 

forudsætter, at testamentet er gyldigt oprettet, og at dets indhold derfor ikke kan erklæres 

ugyldigt.  

 

Der er dog nogle væsentlige forskelle mellem dansk og fransk ret vedrørende mulighederne 

for at råde ved testamente, som er interessante at fremhæve.  
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Ifølge dansk ret har den efterlevende ægtefælle altid krav på tvangsarv. Dette er ikke tilfældet 

i henhold til fransk ret, hvor den efterlevende ægtefælle kun bliver tvangsarving, hvis 

førstafdøde ikke efterlader sig hverken børn eller forældre. 

 

Dertil kommer, at den efterlevende ægtefælles tvangsarv ifølge dansk ret altid beløber sig til 

en fjerdedel af boet, og dette gælder, uanset om førstafdøde efterlader sig børn eller forældre. 

Dermed har den efterlevende ægtefælle i Danmark altid krav på en del af førstafdødes formue. 

Dette er dog langt fra tilfældet i Frankrig, hvor størrelsen af den del, som testator kan råde 

over til fordel for den efterlevende ægtefælle, er afhængig af familieforholdene. 

 

Endelig giver dansk ret ægtefællerne mulighed for at oprette kombinationssæreje og supplere 

dette valg med et gensidigt testamente, der indeholder bestemmelse om, at den længstlevende 

ægtefælle skal arve mest muligt. Denne mulighed findes ikke i fransk ret. De franske 

ægtefæller kan dog vælge at gøre brug af den særlige mulighed for at tilgodese den 

efterlevende ægtefælle (la quotité disponible spéciale entre époux) og dermed tildele den 

længstlevende ægtefælle brugs- og indtægtsretten til hele boet eller den fulde ejendomsret til 

en fjerdedel af boet og brugs- og indtægtsretten til tre fjerdedele af boet.  

 

Selv om reglerne ikke er identiske, giver både fransk og dansk ret altså ægtefællerne mulighed 

for ved testamente at sikre den efterlevende ægtefælle i et videre omfang. Hvad angår reglerne 

om begrænsning af testators råden til fordel for den længstlevende ægtefælle, sikrer de danske 

regler, at den efterlevende ægtefælle altid er tvangsarving og altid har krav på tvangsarv. Den 

franske efterlevende ægtefælles arveandel påvirkes derimod af familieforholdene. Det beløb, 

som testator kan råde over til fordel for den efterlevende ægtefælle varierer derfor. 

 

Både dansk og fransk ret giver altså ægtefællerne mulighed for at indrette sig med henblik på 

at sikre den efterlevende ægtefælle i et eller omfang, f.eks. ved at oprette testamente og tildele 

den længstlevende ægtefælle ”mest muligt” på bekostning af andre arvinger. 

 

Det må derfor konstateres, at testamentariske bestemmelser kan anvendes til at tilgodese den 

efterlevende ægtefælle i et videre omfang, end hvad der ellers ville følge af den relevante 

formueordning og de legale arveregler. 
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3.2. Gavedispositioner 

 

Som anført ovenfor under afsnit 2.1.1. og 2.1.2. kan ægtefællerne både i Frankrig og Danmark 

i levende live råde over deres egen formue. Dette indebærer også retten til at give gaver. 

Spørgsmålet om gaver er interessant, fordi en ægtefælle kan vælge at give en gave og dermed 

reducere sin formue med beløb svarende til gavens værdi.  

 

3.2.1. Danmark 

 

3.2.1.1. Gaver mellem ægtefæller i levende live 

 

Ægtefæller kan give hinanden gaver i levende live, men sådanne dispositioner er som 

hovedregel kun gyldige, hvis der oprettes ægtepagt (Familieadvokaterne, 2008a). Ifølge 

retsvirkningslovens § 30, stk. 1, skal gaver mellem ægtefæller nemlig for at være gyldige ske 

ved ægtepagt. Ægtepagten skal tinglyses, og dette er altså en gyldighedsbetingelse i forhold til 

giverens kreditorer, men også – hvilket er særlig vigtigt i denne sammenhæng – en 

gyldighedsbetingelse i forholdet mellem ægtefællerne indbyrdes og over for giverens arvinger 

(Andersen, 2005, s. 802).  

 

For fuldstændighedens skyld vil jeg nævne, at gaver af bagatelagtig karakter ikke er omfattet 

af ægtepagtskravet, hvilket fremgår af retsvirkningslovens § 30, stk. 1, som fastslår, at 

sædvanlige gaver mellem ægtefæller ikke kræver ægtepagt. 

 

En gave som gives i levende live, og som oprettes ved ægtepagt mindsker altså gavegiverens 

formue og dermed størrelsen af alle arvingernes arv. Dette er den logiske konsekvens af 

giverens ret til at disponere over sin formue. Er dispositionen sket ved ægtepagt og tinglyst, 

skal arvingerne altså som udgangspunkt respektere den – også hvor gaven er givet til 

ægtefællen. Hvis det samtidig bestemmes, at gaven skal være den modtagende ægtefælles 

særeje, bliver virkningen, at gavegiverens særbørn må se der arv tilsvarende reduceret.  

 

Gavegiveren kan altså sikre, at formuegoder overføres til ægtefællen, og at disse ikke falder i 

arv. Problemet er selvfølgelig, at ægtefællerne ikke altid kan vide, hvem der vil dø først, 
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hvilket gør gaver i levende liv til en retlig disposition, som nok kan sikre den længstlevende, 

men som på ingen måde tager højde for, om den modtagende ægtefælle reelt også vil være den 

af ægtefællerne, som lever længst! 

 

3.2.1.2. Dødsgaver  

 

I foregående afsnit gav gavegiveren sin ægtefælle en gave i levende live, dvs. gaven overgik 

til den modtagende ægtefælle i giverens levende liv. Spørgsmålet er dernæst, om gavegiveren 

kan give gaven i levende live, men hvor gaveløftet først får virkning, når giveren er død. 

Konsekvensen heraf vil jo være gunstig for den efterlevende ægtefælle, som vil få en større 

del af giverens formue, hvilket igen vil betyde, at eventuelle livsarvinger må se deres 

arveandel tilsvarende reduceret. 

 

Hvis en ægtefælle er klar over, at døden er nært forestående, vil det for ægtefællerne være 

særdeles hensigtsmæssigt, såfremt ægtefællen kunne give en gave, som fik virkning efter 

pågældendes død. Derved kunne dødsgaven blive et effektivt instrument til at sikre den 

efterlevende ægtefælle bedst muligt. 

 

Dette er imidlertid ikke retstilstanden i Danmark. Arvelovens § 93, stk. 1, bestemmer nemlig, 

at reglerne om testamente skal finde anvendelse på dødsgaver. Dette betyder altså, at kravet 

om ægtepagt eller testamente ikke kan omgås ved, at gavegiveren forærer en del af sin formue 

væk i levende live, men hvor det er giverens hensigt, at gaven først får virkning, når giveren er 

død (Werlauf, 2007, s. 46).  

 

Hverken gaver i levende live eller dødsgaver synes at indebære en optimal sikring af den 

efterlevende ægtefælle. At give en gave for at sikre den efterlevende ægtefælle i Danmark er 

forbundet med nogle særlige krav som oprettelse af ægtepagt eller overholdelse af 

bestemmelserne om overdragelse af formuegoder ved testamente. Dertil kommer, at der består 

et usikkerhedsmoment ved anvendelse af gaver som middel til at sikre den efterlevende 

ægtefælle, idet ægtefællerne aldrig med sikkerhed kan vide, hvem af dem, der dør først. 
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3.2.2. Frankrig 

 

3.2.2.1. Gaver mellem ægtefæller i levende live 

 

I Frankrig kan ægtefæller selvfølgelig også give hinanden gaver. Ifølge code civils § 931 skal 

gaver mellem ægtefæller (actes portant donation entre vifs) oprettes for notar. En disposition, 

som ikke opfylder denne formelle betingelse, rammes af ugyldighed (Malaurie, 2008, s. 204). 

Dette er af væsentlig betydning i forhold til gavegiverens arvinger. Som udgangspunkt 

indebærer en gave, at giverens formue mindskes med et tilsvarende beløb. Spørgsmålet er 

imidlertid, hvordan fransk ret forholder sig til den situation, hvor en ægtefælle ønsker at 

forære – eventuelt til den anden ægtefælle – bestemte formuegoder væk.  

 

Dette er særligt interessant set fra arvingernes synspunkt – i hvert fald hvis arvingerne som 

følge af en gyldig gavedisposition skal respektere, at gaven reducerer størrelsen af de aktiver, 

som ellers ville falder i arv efter gavegiveren.  

 

Det må i denne forbindelse bemærkes, at fransk ret på dette punkt adskiller sig fra dansk ret, 

idet gavegiver anses for at råde over et formuegode, som udgør en del af de ejendele, der vil 

falde i arv efter arvelader. Hvis der ved gavegivers død er arvinger efter gavegiver, skal der 

tages hensyn til gaven. Gavegivers ret til at råde over sin formue er derfor begrænset af 

reglerne om friarv/tvangsarv (quotité disponible/réserve) (Donation, 2008b). Dette indebærer 

selvfølgelig en væsentlig begrænsning for franske ægtefællers mulighed for at anvende 

gavedispositioner i forsøg på at sikre den længstlevende ægtefælle en så stor del af formuen 

som muligt.   

 

3.2.2.2. Dødsgaver 

 

I Frankrig opereres også med muligheden for, at ægtefællerne i levende live kan give gaver, 

som først skal realiseres ved gavergivers død (donation entre époux au dernier vivant). En 

sådan disposition svarer til den situation, som er nævnt ovenfor 3.2.1.2. om dødsgaver i 

Danmark. Dispositionen skal oprettes for notar for at være gyldig, men dispositionen skal 

respektere eventuelle livsarvingers arveret (Donation, 2008a). Dette betyder, at ægtefællerne 
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på denne måde kun kan råde over friarven. Denne type disposition tilgodeser altså den 

længstlevende ægtefælle, men kun i det omfang der er plads inden for friarven. 

 

Muligheden for at give en gave, som først skal realiseres ved giverens død, kan imidlertid i 

Frankrig potentielt spille en rolle for den efterlevende ægtefælles situation, idet der i 

forbindelse med retten til formuegoder sondres mellem den fulde ejendomsret og brugs- og 

indtægtsretten. Dette har stor betydning for omfanget af den arv og de rettigheder, som kan 

tildeles den længstlevende ægtefælle. Dette forklares nærmere i det følgende.  

 

Hvis ægtefællerne kun har fælles livsarvinger, kan den længstlevende vælge mellem den fulde 

ejendomsret til en fjerdel af arveladers formue eller brugs- og indtægtsret til hele boet efter 

arvelader, jf. ovenfor under afsnit 2.2.2. Den længstlevende har en interesse i at vælge brugs- 

og indtægtsretten til hele boet for således at kunne blive boende i ægtefællernes fælles bolig. I 

dette tilfælde vil en gave mellem ægtefællerne kunne sikre, at den efterlevende ægtefælle får 

ret til en større del af boet efter arvelader (Le Particulier, 2004, s. 10). Den længstlevende er 

dog fortsat i den situation, at vedkommende ikke ejer boligen fuldt ud, hvilket kan hæmme 

rådigheden over boligen. 

 

Denne ulempe bliver så meget desto mere tydelig i de situationer, hvor den længstlevende 

ægtefælle arver i konkurrence med arveladers særbørn. I dette tilfælde kan ægtefællen nemlig 

kun arve den fulde ejendomsret til en fjerdedel af boet uden mulighed for at vælge brugs- og 

indtægtsretten til hele boet. Dette kan altså i den yderste konsekvens hindre, at den 

efterlevende ægtefælle kan blive boende i den tidligere fælles bolig.  

 

Når der er tale om den efterlevende ægtefælles mulighed for at beholde den fælles bolig, 

bliver gavemuligheden derfor interessant, fordi den kan sikre, at den længstlevende ægtefælle 

får den fulde ejendomsret til en bestemt del af arveladers formue (Le Particulier, 2004, s. 11). 

Denne del kan selvfølgelig ikke overstige friarven, jf. afsnit 3.2.2.1., og friarvens størrelse 

afhænger af, hvor mange børn arvelader efterlader sig, jf. afsnit 3.1.2.1. Det er klart, at jo 

større en del af arveladers formue, der tilkommer den længstlevende ægtefælle, jo nemmere 

vil det være for den længstlevende at frikøbe boligen, hvis den længstlevende måtte ønske 

dette. 
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Der er med andre ord tale om en gavedisposition til fordel for den længstlevende ægtefælle, 

som til forveksling minder om en testamentarisk bestemmelse. Det væsentlige er dog at 

fremhæve, at gaven tilgodeser den længstlevende ægtefælle og bidrager til, at denne kan sikres 

en større del af giverens formue. Det kan anføres, at samme resultat kunne opnås ved blot at 

oprette testamente. Dette er selvfølgelig en mulighed, men det interessante ved gaven mellem 

ægtefæller er, at der ikke skal betales arveafgift ved valg af denne løsning.  

 

3.2.3. Komparative betragtninger 

 

En afgørende forskel mellem mulighederne for at give gaver i henhold til dansk og fransk ret 

er, at gaver mellem danske ægtefæller givet i levende live som udgangspunkt kan gives uden 

hensyntagen til arvelovens bestemmelser om tvangsarv. Så længe gaven er oprettet ved 

ægtepagt, skal den respekteres som en mindskelse af giverens formue.  

 

Problemet er som nævnt, at ingen kan forudsige, hvem af ægtefællerne, der vil leve længst, 

hvilket gør det svært for ægtefællerne at udnytte denne mulighed for at tilgodese den 

længstlevende ægtefælle. Ægtefællerne kan ikke vente til døden er nært forestående, og det 

dermed er klart, hvem af dem, der vil dø først, idet sådanne dødsgaver skal overholde 

arvelovens regler om testamenter for at være gyldige. Dermed skal tvangsarvereglerne 

overholdes, hvilket altså begrænser giverens råderet.  

 

I Frankrig skal gaver mellem ægtefæller altid oprettes for notar for at være gyldige og 

samtidig respektere code civils bestemmelse om tvangsarv – og det er uanset på hvilket 

tidspunkt gaven gives. Dertil kommer en anden forskel i forhold til dansk ret, nemlig at fransk 

ret opererer med opdelingen af formuegoder i fuldstændig ejendomsret og brugs- og 

indtægtsret. Dette viser sig også i forbindelse med ægtefællernes mulighed for at disponere 

ved gaver.  

 

Samlet må det siges, at ægtefællerne i begge lande kan bruge gavemuligheden til at disponere 

over deres formuegoder, men denne mulighed synes ikke at bidrage med store fordele i 

forhold til, hvad ægtefællerne kan opnå ved f.eks. testamentariske bestemmelser. Det er 
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selvfølgelig interessant for de franske ægtefæller at anvende denne mulighed, når den 

indebærer, at der ikke skal betales arveafgift. Dertil kommer, at ægtefællerne i Danmark kan 

benytte gavemuligheden til at overdrage formuegoder uden om tvangsarvingerne, hvorimod 

ægtefæller i henhold til fransk aldrig kan omgå tvangsarvereglerne. 

 

3.3. Sammenfatning 

 

Ægtefæller har både i Frankrig og i Danmark mulighed for at råde over deres formueaktiver 

ved testamenter og gavedispositioner.  

 

Disse retlige dispositioner må derfor siges at være et supplement til de muligheder, 

ægtefællerne i øvrigt har for at sikre den længstlevende ægtefælle i så vidt et omfang som 

muligt. Spørgsmålet er selvfølgelig om disse dispositioner bidrager med noget yderligere i 

forhold til at sikre den efterlevende ægtefælle bedst muligt. 

 

Ovenstående analyse har vist, at dansk ret i denne henseende giver ægtefællerne en reel fordel. 

Ægtefællernes mulighed for at indgå aftale om kombinationssæreje kan nemlig suppleres med 

oprettelsen af et gensidigt testamente. Dermed kan ægtefællerne respektere tvangsarvereglerne 

og samtidig sikre, at den længstlevende ægtefælle får en meget stor andel af boet efter 

førstafdøde. Gavedispositioner er også en mulighed, men er forbundet med krav til 

oprettelsen, og dertil kommer det usikkerhedsmoment, der ligger i, at ægtefællerne normalt 

ikke ved, hvem der dør først. 

 

Fransk ret synes ikke at indeholde samme fordel, hvad angår muligheden for ved testamente at 

sikre den efterlevende ægtefælle en væsentlig del af boet. Fransk ret giver dog mulighed for at 

råde til fordel for den længstlevende ægtefælle ved at gøre brug af den særlige mulighed for at 

råde over friarven til fordel for ægtefællen (quotité disponible spéciale entre époux), og 

ægtefællerne kan også give hinanden gaver. Både testamentariske bestemmelser og 

gavedispositioner skal respektere tvangsarvingernes krav.  

 

Samlet set må det derfor siges, at tvangsarvereglerne både i Danmark og Frankrig er den 

største hindring for anvendelsen af testamentariske bestemmelser og gavedispositioner med 
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henblik på at sikre den længstlevende ægtefælle. Denne konstatering kan synes en 

selvfølgelighed, men i relation til spørgsmålet om at tilgodese den længstlevende ægtefælle 

mest muligt, er det altså andre arvingers krav på tvangsarv, der sætter grænsen for hensynet til 

den efterlevende. 

 

De danske regler skaber efter min opfattelse de bedste rammer for at tilgodese den 

efterlevende ægtefælle, idet tvangsarvereglerne og dermed begrænsningen for den 

efterlevende ægtefælles arveandel efter de danske regler altid er en fast størrelse, hvorimod 

der i Frankrig er tale om en fleksibel størrelse, der er afhængig af familieforholdene. 
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DEL II 

 

4. Terminologiundersøgelse 

 

Jeg vil i det følgende afdække, hvordan udvalgte retlige termer, som er væsentlige for 

specialets emneområde, oversættes i praksis. Jeg vil til dette formål opstille en tosproget 

terminologi, som omfatter en række specialiserede termer inden for et afgrænset område. Som 

indledning til undersøgelsen vil jeg behandle ækvivalensproblematikken, herunder redegøre 

for, hvordan jeg håndterer tilfælde af nulækvivalens og delvis ækvivalens (afsnit 4.1.). Jeg vil 

dernæst omtale rammerne for undersøgelsen (afsnit 4.2.), og derefter vil jeg i skematisk form 

redegøre for resultatet af undersøgelsen (afsnit 4.3.). 

 

4.1. Ækvivalensproblematikken 

 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Susan Sarcevic’ betragtninger vedrørende 

ækvivalensspørgsmål, idet Sarcevic indgående har behandlet spørgsmålet om terminologiske 

uoverensstemmelser (Sarcevic, 1997, s. 235 ff). På denne baggrund vil jeg redegøre for, 

hvordan jeg vil håndtere ækvivalensspørgsmålet i forbindelse med terminologiundersøgelsen.  

 

Ækvivalens anses i forbindelse med dette speciale for at foreligge, når en term på både 

kildesprog og målsprog har samme værdi, dvs. at modtageren på målsproget får samme 

oplevelse af termen som modtageren af kildesprogstermen (Fagsprogsoversættelse, 2007).  

 

Sarcevic opstiller tre ækvivalenskategorier, nemlig fuldstændig ækvivalens, delvis ækvivalens 

og nulækvivalens (Sarcevic, 1997, s. 238), og kvalificeringen inden for en af disse grupper 

afhænger af, hvor stort et sammenfald eller overlap, der er mellem termernes væsentligste 

kendetegn. Fuldstændig ækvivalens indebærer ikke de store vanskeligheder, idet de 

pågældende termer da må anses for at have samme værdi. Foreligger der derimod delvis 

ækvivalens eller nulækvivalens finder jeg det nødvendigt at kompensere for denne 

ufuldstændighed for at sikre, at termen vil blive opfattet som et tilstrækkeligt ækvivalent 

udtryk på målsproget. Jeg vil derfor – som foreslået af Sarcevic (Sarcevic, 1997, s. 250 ff.) – 
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kompensere for den terminologiske uoverensstemmelse ved at tilføje præciserende sproglige 

elementer (leksemer), eller hvor dette ikke er tilstrækkeligt anvende beskrivende tilføjelser og 

definitioner.  

 

Ved at anvende sådanne præciseringer og tilføjelser vil jeg kunne udfylde eventuelle 

terminologiske huller og samtidig sørge for, at mine oversættelsesforslag bliver så tilpas 

præcise, at de kan anvendes og indgå direkte i en oversættelsessammenhæng. 

 

4.2. Rammerne for undersøgelsen 

 

Selv om der findes en lang række termer, som inden for rammerne af dette speciales 

emneområde, kunne være interessant at inddrage, har jeg af hensyn til specialets omfang, 

valgt 10 termer af speciel relevans for området. Bestemmende for mit valg af termer har for 

det første været et ønske om at vælge termer, som frembyder særlige problemer i forbindelse 

med et eventuelt oversættelsesarbejde. Dette er f.eks. tilfældet, hvor der er tale om delvis 

ækvivalens eller nulækvivalens. Dernæst har hensynet til formål og målgruppe været af 

betydning, idet jeg har ønsket at vælge termer, som rent faktisk kan være nyttige for en 

translatørs praktiske arbejde. Endelig har jeg valgt termer, som er centrale for forståelsen af 

visse af specialets problemstillinger, f.eks. uskiftet bo og clause d’attribution intégrale de la 

communauté. Jeg har både valgt termer, hvor kildesproget er dansk og omvendt.  

 

Dokumentationsmaterialet til brug for udarbejdelsen af terminologiundersøgelsen har jeg 

fundet løbende under arbejdet med specialet, f.eks. i form af lærebøger, tidsskrifter og 

internetopslag. 

 

For at skabe klarhed og overblik har jeg valgt at opstille termerne i en databaseopstilling, som 

baserer sig på DANTERM-modellen (Madsen, 1999, s. 131). Opstillingen fremgår herunder 

og altså i ”papirform”, hvilket kræver visse tilpasninger i forhold til, hvis termerne var blevet 

opstillet i en egentlig database. For eksempel har jeg valgt at angive fulde kildeangivelser og 

ikke kun forkortelser, som ellers anvendes i KILDE-feltet. Desuden har jeg valgt at tilføje 

kildefelter efter alle feltoplysninger for derved at kunne præcisere, hvorfra de relevante 

informationer stammer. Opstillingen forklares herunder: 
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DA_TERM / FR_TERM angivelse af term 

DA_DEF / FR_DEF  definition af begrebet 

DA_KILDE / FR_KILDE kildeangivelse 

DA_TEKST / FR_TEKST teksteksempel 

DA_KILDE / FR_KILDE kildeangivelse 

DA_KOM / FR_KOM kommentarer (ækvivalens eller andre relevante 

bemærkninger) 

 

Termerne er nummeret for at lette overskueligheden. De første fire termer har dansk som 

kildesprog; de resterende har fransk som kildesprog. Blanke felter er ensbetydende med, at det 

ikke har været muligt at finde relevante eksempler eller, at der ikke findes relevante 

bemærkninger.  

 

Jeg har anvendt skarpe parenteser [] om ord og udtryk, som ikke er absolut nødvendige for 

forståelsen af termen på målsproget, men hvor tilføjelsen præciserer den juridiske term på 

målsproget og gør det nemmere for modtageren af målsproget at placere udtrykket i en retlig 

sammenhæng.  

 

I de tilfælde, hvor der er tale om nulækvivalens, har jeg visse steder fundet det nødvendigt at 

præcisere oversættelsesforslaget. Dette er gjort på den måde, at oversættelsesforslaget 

efterfølges af en præciserende beskrivelse, som giver en uddybende forklaring af termens 

retlige indhold. Præciseringen er angivet med et kolon. I en konkret oversættelsessituation 

foreslår jeg derfor, at man anvender hele udtrykket inkl. kolon og den uddybende forklaring, 

som derved nærmest kommer til at fungere som et parentetisk indskud. Derefter kan man i den 

konkrete oversættelsessammenhæng nøjes med at anføre selve ”hovedtermen”. Denne 

fremgangsmåde skyldes i særdeleshed ønsket om at anvende oversættelsesforslag, som er så 

korte og præcise som muligt. 
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4.3. Resultatet af undersøgelsen 

 

TERM 1  

DA_TERM  

akkvisitionsfællesskab 

FR_TERM  

communauté réduite aux acquêts 

DA_DEF 

Alt, hvad parterne indbringer i 

ægteskabet, er særeje – alt, hvad de 

erhverver under ægteskabet, er fælleseje.  

FR_DEF 

Régime de communauté dont l’actif se compose 

seulement des acquêts et le passif, des dettes 

communes correspondantes.  

DA_KILDE 

Larsen, K. (1998). Kompendium i 

erhvervsret, s. 228.  

FR_KILDE  

Cornu, G. (2004). Vocabulaire juridique, s. 181. 

DA_TEKST 

 

FR_TEKST  

…chacun sait que la communauté réduite aux 

acquêts est devenue le nouveau régime légal des 

Français… 

DA_KILDE 

 

FR_KILDE 

Lamboley, A. & Laurens-Lamboley, M.-H. 

(2008). Droit des régimes matrimoniaux, s. 115. 

DA_KOM/FR_KOM 

Den franske term er en eksisterende term, som anvendes inden for fransk ret. Den retlige 

afgrænsning af de to termer er stort set sammenfaldende og dækker over samme retlige 

meningsindhold. Termerne synes derfor at være fuldstændig ækvivalente. Det må imidlertid 

bemærkes, at de to definitioner adskiller sig fra hinanden, idet den franske definition positivt 

fastslår, hvad formueordningen omfatter. Den danske definition lægger mere vægt på 

erhvervelsestidspunktet. Dermed foretages en delvis negativ afgrænsning, idet det fastslås, 

at aktiver fra før ægteskabets indgåelse er særeje – og altså ikke fælleseje. 

Erhvervelsestidspunktet ligger imidlertid implicit i den franske definition, hvilket udtrykkes 

ved ”acquêts” (erhvervede ejendele). 
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TERM 2 

DA_TERM  

kombinationssæreje 

FR_TERM  

régime matrimonial [conventionnel] séparatiste 

en cas de divorce, et en cas de décès : régime 

mixte où les biens dépendant de la succession 

de l’époux prédécédé tombent en communauté 

et ceux dépendant de la succession de l’époux 

survivant sont propres  

DA_DEF 

Kombinationssæreje er en kamæleon, som 

på praktisk måde indebærer, at det, 

længstlevende ejer, bliver særeje (og 

således ikke indgår i det uskiftede bo), 

mens det, afdøde ejede, bliver 

formuefællesskab (og således indgår i det 

uskiftede bo). 

FR_DEF 

  

DA_KILDE 

Werlauf, E. (2007). Arv og skifte, s. 62. 

FR_KILDE  

 

DA_TEKST 

Kombinationssæreje er den langt mest 

foretrukne særejevariant og medfører, at 

ægtefællerne ikke skal dele deres ejendele 

i tilfælde af skilsmisse samtidig med, at 

det kun er den førstafdødes ejendele, der 

bliver fælleseje ved dødsfaldet. 

FR_TEKST  

Ej muligt at finde teksteksempler, se 

kommentarfeltet. 

DA_KILDE 

http://www.ivaerksaetteren.dk/home/jura/

saereje/ 

FR_KILDE 

DA_KOM/FR_KOM 

Denne særejeform findes ikke på fransk, og der kan derfor ikke angives en fransk term, som 

er dækkende for det danske udtryk. Der er altså tale om nulækvivalens. Det franske 
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retssystem indeholder ikke termer, der tilnærmelsesvis kan beskrive det retlige indhold af det 

danske kombinationssæreje. Dette er også årsagen til, at der ovenfor ikke kan gengives kilde 

og teksteksempel. I en oversættelsessituation må translatøren derfor gøre sig klart, at termen 

kombinationssæreje ikke umiddelbart kan gengives på fransk, hvorfor det vil være 

nødvendigt at give en beskrivende definition. 

 

 

TERM 3 

DA_TERM  

skilsmissesæreje 

FR_TERM  

régime matrimonial [conventionnel] mixte : [du 

type] séparatiste en cas de divorce, et [du type] 

communautaire en cas de décès 

DA_DEF 

Skilsmissesæreje er karakteriseret ved, at 

det behandles som formuefællesskab ved 

død, mens det under ægteskabet eller ved 

separation, skilsmisse eller omstødelse 

behandles som særeje. 

FR_DEF 

 

DA_KILDE 

Nielsen, L. (2006). Familieretten, s. 172. 

FR_KILDE  

 

DA_TEKST 

Skilsmissesæreje overgår pr. definition til 

formuefællesskab i tilfælde af død, 

hvilket medfører, at den længstlevende 

ægtefælle kan sidde i uskiftet bo med 

fællesbørn.  

FR_TEKST  

Det er ikke muligt at finde teksteksempler, se 

kommentarfelt. 

DA_KILDE 

http://www.retograad.dk/Private/ 

Articles/Article%20list/proxy/Article%20 

List/Aegtepagter%20-

%20Beskyt%20din%20ejendom.aspx 

FR_KILDE 
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DA_KOM/FR_KOM 

Der er også i dette tilfælde tale om en dansk term, som ikke kendes på fransk, idet 

skilsmissesæreje ikke eksisterer i fransk ret. Der er også her tale om et eksempel på 

nulækvivalens. Termen må derfor gengives på fransk med en beskrivende definition for at 

sikre, at modtageren på målsproget kan forstå det retlige omfang af begrebet 

skilsmissesæreje.  

 

TERM 4 

DA_TERM  

uskiftet bo 

FR_TERM 1  

communauté continuée 

 FR_TERM 2 

communauté prolongée 

DA_DEF 

Herved forstås, at længstlevende 

ægtefælle overtager hele fællesboet uden 

at skifte med afdødes livsarvinger, således 

at han/hun i levende live udøver en ejers 

rådighed over boet.  

FR_DEF 

La loi permet au conjoint survivant de continuer 

à administrer la communauté et à en disposer à 

titre onéreux si les enfants du prédécédé y 

consentent. 

DA_KILDE 

Walbom, A. & Jacobsen, J.O.E., 

Dødsboskifte, s. 58. 

FR_KILDE  

http://www.uhpc.be/IMG/pdf/2005_Me_   

ROUSSEAU_Planification_successorale_ 

et_patrimoine_prive.pdf – (pdf. s. 12) 

DA_TEKST 

…har længstlevende kun ret til at sidde i 

uskiftet bo med de fælles livsarvinger.   

FR_TEKST 

Notre droit ne connaît en effet pas le principe de 

la communauté ”continuée” ou ”prolongée” 

existant dans certaines législations étrangères, 

comme celles du Danemark…  

DA_KILDE 

http://www.familieadvokaterne.dk/Emner/ 

841.html 

FR_KILDE 

http://www.uhpc.be/IMG/pdf/2005_Me_   

ROUSSEAU_Planification_successorale_ 

et_patrimoine_prive.pdf – (pdf. s. 12) 
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DA_KOM/FR_KOM 

Termen findes ikke på fransk, idet fransk ret ikke kender institutionen uskiftet bo. Der er 

atter tale om et eksempel på nulækvivalens. Jeg foreslår derfor at anvende ”communauté”, 

som i fransk ret henviser til formueforholdet mellem ægtefællerne, og dertil tilføje et 

adjektiv, som skal fremhæve den omstændighed, at formueforholdet mellem ægtefællerne 

fortsættes. Jeg har undersøgt franske og fransksprogede kilder, og der findes enkelte 

forekomster af de foreslåede termer på hjemmesider fra Frankrig, men disse vedrører oftest 

henvisninger til ældre litteratur, f.eks. optræder udtrykket ”communauté continuée” i 

”Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers” af Alembert og 

Didérot (1782) (tilgængelig i scannet form på www.books.google.dk, s. 681). 

 

Jeg har endvidere fundet visse nutidige, fransksprogede kilder, som den ovenfor anførte, der 

benytter ”communauté continuée” i netop arveretlig sammenhæng. Jeg vil dog understrege, 

at disse kilder ofte stammer fra belgiske hjemmesider. Selv om den anførte kilde under 

FR_KILDE vedrører belgisk ret, er det min opfattelse, at den kan bruges i denne 

sammenhæng, idet den netop på fransk beskriver den danske ordning med uskiftet bo og i 

den forbindelse bruges både ”communauté continuée” og ”communauté prolongée”. Det vil 

sige, at forfatteren med fransk som udgangspunkt har villet beskrive den danske situation, og 

eksemplet er derfor relevant. 

 

 

 

TERM 5 

DA_TERM  

universelt formuefællesskab  

FR_TERM  

communauté universelle 

DA_DEF 

Den fulde term findes ikke på dansk, se 

kommentarfelt. 

FR_DEF 

Régime conventionnel de communauté dans 

lequel tous les biens, tant meubles 

qu’immeubles, présents et à venir des époux 

font partie de la masse commune et où toutes les 

dettes sont communes.  
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DA_KILDE 

 

FR_KILDE  

Cornu, G. (2004). Vocabulaire juridique, s. 181. 

DA_TEKST 

Det har ikke været muligt at finde 

eksempler, se kommentarfelt. 

FR_TEKST  

Choisir d’avantager le conjoint survivant en 

optant  pour la communauté  universelle, c’est 

toujours au détriment des enfants.  

DA_KILDE 

 

FR_KILDE 

http://interetsprives.grouperf.com/ 

article/0636/ms/intprims0636famcom01.html 

DA_KOM/FR_KOM 

Begrebet formuefællesskab eksisterer i dansk ret, og det er derfor ikke nogen overraskelse, 

at der er en vis grad af ækvivalens mellem denne del af den danske term og den tilsvarende 

del af den franske term, nemlig communauté. Termerne giver et eksempel på delvis 

ækvivalens. Det franske communauté universelle adskiller sig imidlertid fra den danske 

forståelse af formuefællesskab, idet den franske ordning giver begge ægtefæller mulighed 

for at råde over hele den fælles formue, og først ved et eventuelt skifte opdeles formuen i to 

dele. I modsætning hertil er det danske formuefællesskab karakteriseret ved principperne om 

særråden og særhæften under ægteskabet, og formuefællesskabet kommer således reelt først 

til udtryk i tilfælde af skifte f.eks. ved død, hvor der skal ske ligedeling af formuen. 

 

Mit forslag er derfor, at tilføje en præcisering til den kendte og anvendte danske term, 

formuefællesskab. Termen oversættes derfor sprogligt direkte, hvilet gør modtageren på 

målsproget i stand til at forstå, at denne formueordning ikke kan svare fuldstændigt til det 

danske formuefællesskab.  

 

 

TERM 6 

DA_TERM  

bestemmelse om ret til at udtage 

formuegenstande mod betaling af 

udligningssum 

FR_TERM  

clause de prélèvement moyennant indemnité 
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DA_DEF 

Termen findes ikke på dansk som fast 

udtryk, se kommentarfelt. 

FR_DEF 

…permet à un époux de se faire attribuer un 

bien commun à charge pour lui d’indemniser la 

communauté.  

DA_KILDE 

 

FR_KILDE  

Lamboley, A. & Laurens-Lamboley, M.-H. 

(2008). Droit des régimes matrimoniaux, s. 200. 

DA_TEKST 

 

FR_TEKST  

…une clause de prélèvement moyennant 

indemnité portant sur le logement familial… 

DA_KILDE 

 

FR_KILDE 

http://archives.cnb.avocat.fr/PDF/1999-09-

18_regime_matrimonial.pdf 

DA_KOM/ FR_KOM 

Den franske term kan ikke direkte overføres på et dansk udtryk. Der er derfor ikke fuld 

ækvivalens mellem den franske og den danske term. Der er dog ækvivalens i den forstand, 

at den danske term er en beskrivende gengivelse af det retlige indhold af den franske term. 

Det er dog nødvendigt at tilføje visse præciseringer i forbindelse med den danske 

oversættelse. F.eks. har jeg anført, at der er tale om udtagelse af formuegenstande, og 

”indemnité” har jeg gengivet med et meget præcist dansk udtryk (udligningssum), som 

netop bruges inden for arveretten. Jeg mener, at dette er berettiget, da det ikke vil være 

tilstrækkeligt at oversætte ”indemnité” med erstatning eller kompensation eller en mere 

generel term i den retning. Resultatet er derfor en definition, som udtrykker samme indhold 

som det franske, men som samtidig af hensyn til den danske modtager indeholder visse 

præciseringer.  

 

 

TERM 7 

DA_TERM  

bestemmelse om, at den efterlevende 

ægtefælle overtager hele fællesboet 

FR_TERM  

clause d’attribution intégrale de la communauté 
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DA_DEF 

 

FR_DEF 

…les époux conviennent d’attribuer à l’un 

d’eux, sous condition de survie, la totalité des 

biens communs, à charger pour lui d’acquitter la 

totalité des dettes communes.  

DA_KILDE 

 

FR_KILDE  

Lamboley, A. & Laurens-Lamboley, M.-H. 

(2008). Droit des régimes matrimoniaux, s. 203. 

DA_TEKST 

 

FR_TEKST 

…l’attribution intégrale de la communauté ne 

peut être faite qu’à l’époux survivant… 

DA_KILDE 

 

FR_KILDE 

Montanier, J.-C. (2006). Les régimes 

matrimoniaux, s. 193. 

DA_KOM/ FR_KOM 

Den franske term er endnu et eksempel på en term, hvortil der ikke kan findes et fuldstændig 

ækvivalent udtryk på dansk. Det særlige er dog, at dansk ret kender instituttet uskiftet bo, 

der umiddelbart synes at have de samme retsvirkninger som den nævnte ”clause”. 

Omstændighederne ved uskiftet bo og clause d’attribution intégrale de la communauté er 

dog vidt forskellige. F.eks. har ægtefællerne i henhold til dansk ret et legalt krav på at sidde 

i uskiftet bo med fællesbørn, hvorimod den franske bestemmelse kræver, at ægtefællerne 

indgår en aftale. Det vil derfor ikke være korrekt at anvende uskiftet bo i denne 

sammenhæng i forbindelse med fastlæggelsen af den danske term.  

 

Jeg har valgt at anvende en beskrivende definition, som udvider det sproglige udtryk ved på 

målsproget at inddrage en række ord, der ikke udtrykkeligt fremgår af den franske term. 

Således indeholder den danske term ”efterlevende ægtefælle” og det verbale udtryk ”at 

overtage”. Dette skift er den logiske følge af, at man på fransk – særligt i juridisk sprog – ser 

en udbredt brug af substantiveringer og substantivsyntagmer. Denne struktur kan sjældent 

gengives direkte på dansk, hvor der ses en mere udbredt anvendelse af verbale, aktive 

udtryk.  
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Dernæst må det siges, at oversættelse til målsproget egentlig blot fremhæver nogle 

kendetegn ved den franske term, som ikke er direkte udtrykt på kildesproget. Der er med 

andre ord tale om, at jeg fremhæver og udtrykker dele af det retlige indhold, som ligger til 

grund for den franske term. 

 

 

TERM 8 

DA_TERM  

den særlige mulighed for at råde over 

friarven til fordel for ægtefællen 

FR_TERM  

la quotité disponible spéciale entre époux 

DA_DEF 

Friarven er et udtryk for, hvad arvelader 

har kompetence til at disponere over ved 

testamente. 

FR_DEF 

La quotité disponible constitue le surplus des 

biens au-delà de la réserve dont le de cujus peut 

disposer à sa guise. Plus particulièrement, il 

s’agit de la quotité disponible dont le de cujus 

peut disposer qu’au bénéfice du conjoint.  

DA_KILDE 

Werlauf, E. (2007). Arv og skifte, s. 24. 

FR_KILDE  

Renault-Brahinsky, C. (2007). L’essentiel du 

droit des successions, s. 61 og 64. 

DA_TEKST 

 

FR_TEKST  

Le conjoint bénéficie d’une quotité disponible 

élargie (quotité disponible spéciale entre époux) 

lorsqu’il est bénéficiaire d’une donation au 

dernier vivant. 

DA_KILDE 

 

FR_KILDE 

http://entreprises.pwc.fr/Part-du-conjoint-

survivant_336.html 

DA_KOM/FR_KOM 

Det centrale indhold i den franske term, dvs. quotité disponible, kan gengives på dansk med 

ved ordet friarv. Der må derfor sige at være tale om et eksempel på delvis ækvivalens. 

Problemet er imidlertid, at den samlede franske term angiver en særlig form for friarv, som 
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ikke findes på dansk. Derfor indeholder den danske definition ovenfor kun en definition af 

ordet friarv. Det er altså nødvendigt at foretage en præcisering af den danske term således at 

målsproget kan formidle det retlige indhold af denne form for friarv. Jeg har valgt at 

bibeholde det centrale indhold, friarv, men i stedet for at fastholde kildesprogets udtryk i 

form af et substantivsyntagme, finder jeg det hensigtsmæssigt at ”verbalisere” definitionen. 

På denne måde giver den danske definition en mere aktiv beskrivelse af indholdet, idet den 

danske definition angiver, at der er tale om en særlig situation, som indebærer, at der skal 

foretages en handling, som kun kan anvendes til at tilgodese den anden ægtefælle.  

 

 

TERM 9 

DA_TERM  

gave i levende live 

FR_TERM  

donation entre vifs 

DA_DEF 

En gave er en vederlagsfri overdragelse 

til eje af en formuefordel, således at 

ydelsen erlægges på giverægtefællens 

bekostning og med gavehensigt, idet den 

ikke sker til opfyldelse af en retspligt, 

herunder en underholdsforpligtelse, eller 

til opfyldelse af en såkaldt moralsk pligt.  

FR_DEF 

La donation entre vifs est un acte par lequel le 

donateur se dépouille actuellement et 

irrévocablement de la chose donnée, en faveur 

du donateur qui l’accepte.  

DA_KILDE 

Nielsen, L. (2006), Familieretten, s. 143. 

FR_KILDE  

Meaux, S. (2004). Héritage, donations, 

testament, s. 71. 

DA_TEKST 

Skatter og afgifter har stor betydning, når 

der ydes en gave i levende live… 

FR_TEKST  

 

DA_KILDE 

http://beierholm.dk/skat-moms-og-

afgifter/skat/personbeskatning/arv-og-

gave.html 

FR_KILDE 
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DA_KOM/FR_KOM 

Der er i dette tilfælde tale om et eksempel på fuldstændig ækvivalens i den forstand, at 

begge termer omhandler den retlige disposition over et formuegode til fordel for en anden 

person.  

 

Jeg har medtaget termen, idet den er et eksempel på, at der kan være høj grad af ækvivalens 

mellem to retlige termer, men hvor de retlige ordninger bag termerne indebærer forskellige 

retsvirkninger, uden at dette er af betydning for den sproglige forståelse af selve termen. 

Dette kan illustreres ved at fremhæve følgende: ifølge dansk ret skal gaver, som er gyldigt 

givet, respekteres af eventuelle arvinger, hvorimod fransk ret fører til et andet resultat, 

nemlig at en gavedisposition skal respektere reglerne om friarv og tvangsarv. 

 

 

 

TERM 10 

DA_TERM  

dødsgave til fordel for den længstlevende 

ægtefælle 

FR_TERM  

donation au dernier vivant 

DA_DEF 

gave mellem ægtefæller, som er bestemt 

til opfyldelse efter giverens død 

FR_DEF 

Il s’agit d’une donation qui a pour objet tout ou 

partie des biens que le donateur laissera à son 

décès.  

DA_KILDE 

Werlauf, E. (2007). Arv og skifte, s. 46. 

FR_KILDE  

Voirin, P. & Goubeaux, G. (2008). Droit civil – 

régimes matrimoniaux, successions – 

libéralités, s.369. 

DA_TEKST 

 

FR_TEKST  

Quant aux donations entre époux, celles qui sont 

consenties pendant le mariage, appelées aussi 

donation au dernier vivant, sont révocables, tout 

comme les testaments. 
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DA_KILDE 

 

FR_KILDE 

Meaux, S. (2004). Héritage, donations, 

testament, s. 72. 

DA_KOM/FR_KOM 

Der er her høj grad af ækvivalens mellem de to termer, og termerne er umiddelbart 

forståelige og anvendelige på de to sprog. På dansk anvendes udtrykket dødsgave, som 

dækker over den situation, at en person i levende live giver en gave, som dog først skal 

realiseres, når gavegiveren er død. Den franske term dækker over den omstændighed, at der 

gives en gave til en efterlevende. Det er underforstået, at der er tale om en gave til den 

efterlevende ægtefælle, men dette er ikke direkte udtryk. Det væsentlige ved den franske 

term er modsætningen til en gave som gives og realiseres i levende live, og dette 

betydningselement understreges i den danske term ved anvendelsen af udtrykket dødsgave. 

På denne måde bliver det på målsproget helt tydeligt, at der er tale om en gave, der først skal 

realiseres ved død. Modtageren kender meningsindholdet af den danske term og kan 

overføre det på forståelsen af den franske term. Dette finder jeg mest korrekt og 

hensigtsmæssigt i denne sammenhæng.  

 

    

4.4. Sammenfatning 

 

Ovenstående termer er udvalgt på baggrund af specialets analysedel, og de er derfor alle 

relevante for specialets emneområde og nyttige for forståelsen af de forskelle og ligheder, som 

måtte findes mellem termerne inden for dette område.  

 

Terminologiundersøgelsen gør det muligt at udlede visse overordnede kendetegn, som gælder 

for en eller flere af termerne. 

 

For det første synes det vedrørende flere af termerne at gøre sig gældende, at der er tale om 

retlige forskelligheder, som gør det umuligt at finde fuldstændigt ækvivalente udtryk, jf. f.eks. 

uskiftet bo. Der er med andre ord tale om, at der på målsproget er et ”retligt tomrum” i hvert 

fald i terminologisk henseende. Dette betyder, at løsningen ofte er at anvende en beskrivende 

definition, som for at give et retvisende billede af og forståelse for kildetermens indhold 
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kvantitativt inddrager flere ord og detaljer, jf. f.eks. quotité disponible spéciale entre époux, 

som omskrives til ”den særlige mulighed for at råde over friarven til fordel for ægtefællen”, 

hvor ”mulighed for at råde over” og ”til fordel for” ikke sprogligt er udtrykt direkte i den 

franske term. 

 

For det andet gør det vedrørende nogle af termerne sig gældende, at der er høj grad af 

ækvivalens mellem termerne, idet både dansk og fransk ret anvender begreber for det samme 

retlige indhold, jf. f.eks. ”akkvisitionsfællesskab” og ”communauté réduite aux acquêts”. 

 

Endelig er der situationer, hvor en del af kildesprogets indhold kan gengives på målsproget 

med høj grad af ækvivalens, men hvor den resterende del af termen ikke kendes på 

målsproget. Der er med andre ord tale om delvis ækvivalens. Dette indebærer et overlap 

mellem termerne hvad angår det retlige indhold, og det er derfor i disse tilfælde nødvendigt at 

præcisere termen på målsproget for at sikre, at den korrekt gengiver kildetermens indhold, jf. 

f.eks. la quotité disponible spéciale entre époux. 
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5. Konklusion 

 

Det kan umiddelbart konstateres, at spørgsmålet om den efterlevende ægtefælles retlige 

stilling er reguleret i vidt omfang både i Frankrig og Danmark. Fælles for begge retssystemer 

er det forhold, at lovgivningen skaber rammerne for reguleringen af den efterlevende 

ægtefælles situation. Det vil sige, at indgår man ægteskab uden at træffe særlige 

foranstaltninger såsom oprettelse af ægtepagt, testamente eller lignende, afgøres spørgsmålet 

om den efterlevende ægtefælles situation i overensstemmelse med det legale udgangspunkt. 

Både i Frankrig og Danmark gælder det endvidere, at ægtefællerne kan supplere eller ligefrem 

ændre det legale udgangspunkt og således vælge, at den efterlevende ægtefælle skal stilles i en 

anden og mere fordelagtig situation end det legale udgangspunkt.  

 

Der kan dog også konstateres en række forskelle mellem de to retssystemer. Formueordningen 

i de to lande er således forskellig, idet akkvisitionsfællesskabet er fransk rets udgangspunkt, 

mens det danske udgangspunkt er formuefællesskabet. Dette får igen betydning for, hvor stor 

en del af formuen mellem ægtefællerne, der skal medtages ved beregningen af den 

efterlevende ægtefælles arveandel.  

 

Denne forskel forstærkes yderligere, når man inddrager de respektive landes arveregler for 

endeligt at fastslå, hvor stor en del af arveladers formue, der tilfalder den efterlevende 

ægtefælle. Den danske, efterlevende ægtefælle har ret til en større del af arveladers formue 

end en fransk, efterlevende ægtefælle. Dertil kommer, at den efterlevende ægtefælles 

arveandel i Frankrig er afhængig af arveladers familieforhold, hvilket ikke er tilfældet i 

Danmark. Forskellen mellem fransk og dansk ret understreges af, at den efterlevende 

ægtefælle i Danmark altid har ret til at sidde uskiftet bo med fællesbørn. Muligheden for 

uskiftet bo kendes ikke i Frankrig. 

 

De to landes retsordener ligner dog hinanden, hvad angår ægtefællernes mulighed for at vælge 

en anden formueordning end det legale udgangspunkt. Ligheden består i, at både dansk og 

fransk ret tillader, at ægtefællerne kan vælge en formueordning, som tilgodeser den 

efterlevende ægtefælle og stiller denne i en mere gunstig situation end det legale 

udgangspunkt.  
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Den efterlevende ægtefælles situation kan sikres yderligere både i Frankrig og Danmark, hvis 

der træffes retlige dispositioner i form testamente eller gave. Testamenter skal endvidere både 

i Danmark og Frankrig respektere andre arvingers krav på tvangsarv. I begge lande findes 

altså tvangsarveregler, som har samme funktion, nemlig en begrænsning af testators mulighed 

for at tilgodese den længstlevende. Den materielle forskel mellem fransk og dansk lovgivning 

indebærer, at der er forskel på, hvor stor en del af formuen, der kan rådes over i de to lande. 

 

Gavedispositioner frembyder også en mulighed for at tilgodese den efterlevende ægtefælle, 

men hvor en gyldig gave ifølge dansk ret formindsker gavergivers formue til skade for andre 

arvinger, skal gyldige gavedispositioner i Frankrig respektere tvangsarvereglerne. Dermed 

synes gavedispositionen ikke at være den mest velegnede måde at sikre den længstlevende 

ægtefælle i Frankrig. 

 

De forskelle mellem dansk og fransk ret, som er blevet fremhævet igennem specialet, gør det 

endvidere problematisk at finde fuldstændigt ækvivalente termer i en oversættelsessituation, 

hvilket netop er kommet til udtryk i specialets terminologiundersøgelse.  

 

På baggrund af ovenstående bemærkninger mener jeg, at min hypotese, hvorefter den 

efterlevende ægtefælles retlige stilling bedst kan sikres ifølge de danske regler, kan bekræftes 

i et vist omfang. Det gælder navnlig, når der foretages en sammenligning af det legale 

udgangspunkt for den efterlevende ægtefælles stilling. I den sammenhæng synes det klart, at 

dansk ret indebærer, at den efterlevende ægtefælle indtager en mere privilegeret stilling, end 

hvad der er tilfældet i henhold til fransk ret.  

 

Den efterlevende ægtefælle er eksempelvis altid tvangsarving ifølge dansk ret, hvilket ikke er 

tilfældet i Frankrig. Dansk ret sikrer endvidere, at den efterlevende ægtefælle altid har ret krav 

på en bestemt del af arveladers formue i konkurrence med andre arvinger, hvilket ikke er 

tilfældet i Frankrig, hvor den efterlevende ægtefælles stilling bl.a. afhænger af, hvor mange og 

hvilke arvinger, der arves i konkurrence med.  

 



 66 

Hypotesen kan ikke bekræftes fuldt ud, idet fransk ret giver ægtefællerne vide muligheder for 

at indrette sig anderledes end det legale udgangspunkt, og specialets analysedel har vist, at 

franske ægtefæller dermed kan opnå virkninger som nærmer sig de danske. 

 

Arvelovsreformerne i Danmark og Frankrig er i de seneste år gået i retning af at sikre den 

efterlevende ægtefælle i et videre omfang på bekostning af andre arvinger. Ægtefællernes 

ønske om at kunne råde over deres formue til fordel for hinanden tillægges dermed stadig 

større betydning. Fremtiden vil vise, om lovgiver i de respektive lande finder det nødvendigt 

at give ægtefællerne endnu mere frie hænder i forsøget på at sikre den længstlevende 

ægtefælles situation. 
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