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Dato:

24. marts 2020

Information om vidnetestamente
Danmarks Domstoles krisestab har anbefalet retterne, at de under perioden med skærpede restriktioner i anledning af COVID-19 som udgangspunkt fortsætter med at afvikle notarialforretninger. Lokale forhold ved den enkelte ret kan dog betyde, at kun særlige hastende notarialforretninger kan
gennemføres.
Hvis det ikke er muligt at underskrive eller vedkende sig testamenter ved notaren, kan der i stedet
oprettes et vidnetestamente.

Sådan laves et vidnetestamente
Ved oprettelse af et vidnetestamente er det meget vigtigt, at du gør som beskrevet i arvelovens §
64. Af arvelovens § 64 fremgår det, at:
A. Testamentet skal være skriftligt
B. Der skal være to vidner til stede samtidig med, at testator - den der opretter testamentet underskriver dette
1. De to vidner skal
a. være til stede efter testators ønske,
b. have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af et testamente og
c. være fyldt 18 år.
2. De to vidner må ikke
a. mangle forståelse for, hvad det betyder at være testamentsvidne,
b. være begunstiget eller være i familie med eller have forbindelse til nogen,
som er begunstiget i testamentet, eller
c. i øvrigt have nogen økonomisk eller anden interesse i oprettelsen af testamentet.
C. Når de to vidner har set testator underskrive testamentet, skal de selv skrive deres navne
på testamentet og begge underskrive en påtegning (en erklæring), hvoraf fremgår:
1. At vidnerne efter testators ønske har været til stede som testamentsvidner, da
testator underskrev testamentet.
2. Testator efter vidnernes vurdering er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente.
3. Andre omstændigheder, der kan være af betydning for testamentets gyldighed.
D. Vidnerne skal desuden i forbindelse med deres navn og underskrift angive
1. stilling,

DOMSTOLSSTYRELSEN • STORE KONGENSGADE 1-3 • 1264 KØBENHAVN K • TELEFON 70 10 33 22 • POST@DOMSTOLSSTYRELSEN.DK
CVR-NR. 21659509 • EAN.NR. 5798000161184

2. bopæl samt
3. tid og sted for deres underskrift på testamentet
Det er dit eget ansvar, at testamentets indhold er gyldigt. Retterne kan ikke rådgive om indholdet af
testamenter, men må henvise til, at man søger advokatbistand. Advokaten vil også kunne vejlede
yderligere om, hvordan man sikrer sig, at et testamente er gyldigt oprettet.
Hvis du opretter et vidnetestamente, er det en god idé at få det påtegnet af notaren i byretten, når
det igen bliver muligt.

Tilbagekaldelse og ændring af testamente
Hvis du tidligere har oprettet et testamente (vidnetestamente eller notartestamente), som du ønsker
at tilbagekalde eller ændre, kan det ske ved oprettelse af et nyt vidnetestamente, hvori det tidligere
testamente bliver tilbagekaldt eller ændret. Det behøver ikke tilbagekaldes hos en notar, selvom det
er oprettet som notartestamente. Vær opmærksom på, at der kan være uigenkaldelige beslutninger
i et testamente.

Arvelovens § 64 lyder sådan:
§ 64. Testamente kan oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter testators underskrivelse eller vedkendelse af testamentet skal
skrive deres navne på testamentet. Vidnerne skal være til stede som testamentsvidner efter testators
ønske, og de skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af et testamente.
Stk. 2. Vidnerne skal være fyldt 18 år og må ikke på grund af forhold som nævnt i § 74 mangle
forståelse for vidnebekræftelsens betydning.
Stk. 3. En person kan ikke være testamentsvidne, hvis testamentet begunstiger den pågældende
eller dennes ægtefælle, samlever, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje, søskende eller andre nærstående, testamentet begunstiger en person eller institution, som den pågældende ved testamentets oprettelse har en sådan tilknytning til, at testamentsvidnet har haft en særlig
interesse i begunstigelsen, eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække
tvivl om den pågældendes habilitet.
Stk. 4. En person kan være testamentsvidne, selv om den pågældende er indsat som bobestyrer.
Stk. 5. Vidnerne bør i deres påtegning på testamentet afgive erklæring om deres stilling og bopæl,
om tid og sted for deres underskrift på testamentet, om, at de ved testators underskrift eller vedkendelse af testamentet har været samtidig til stede som testamentsvidner efter testators ønske, om, at
testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, og om andre omstændigheder, der kan
være af betydning for testamentets gyldighed.
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