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Forord
Jusshjelpa i Nord-Norge får ofte henvendelser knyttet til hvordan et testament skal
utformes. Formålet med denne brosjyren er å kort redegjøre for de lovfestede formkravene
til utformingen av testament. Brosjyren er av generell karakter, og fremstillingen er ikke
ment å være uttømmende.
Jusshjelpa i Nord-Norge bistår ikke klienter i selve utformingen av testament.
Brosjyren er utarbeidet av Jusshjelpa i Nord-Norge høsten 2018. Jusshjelpa i Nord-Norge tar
forbehold om eventuelle endringer og understreker at brosjyren kun er ment som en
veiledning.
Tromsø, februar 2019.

1

Hva må et testament inneholde?

Etter arveloven § 48 første ledd fremkommer det at den som oppretter eller har opprettet et
testament, også kalt testator, må være over atten år.
Arveloven § 49:
«Når ikkje anna er fastsett i dette kapitlet, skal testament gjerast skriftleg med to
vitner som testator har godtatt og som er til stades saman og veit at dokumentet skal
vere testament. Testator skal, medan dei er til stades, skrive under dokumentet eller
vedkjenne seg underskrifta. Vitna skal skrive namna sine på dokumentet medan
testator er til stades og etter hans ønske.
Har vitna gitt testamentet påskrift om at reglane i første ledd er følgde, er dette prov
nok, når ikkje særlege tilhøve gir grunn til å tvile på innhaldet i påskrifta.
Loven er ikkje til hinder for at fleire personar gjer felles testament. Heller ikkje er loven
til hinder for at fleire personar gjer testament til føremon for kvarandre (gjensidig
testament).»
Etter arveloven § 49 fremkommer det flere vilkår for opprettelse av et testament:
•

Testamentet må gjøres skriftlig.

•

Testamentet skal underskrives av to vitner.

•

Vitnene skal være godkjent av testator(ene).

•

Vitnene må være tilstede sammen.

•

Vitnene skal vite at dokumentet skal være et testament.

•

Testator skal skrive under dokumentet eller vedkjenne seg underskriften mens
vitnene er tilstede.

•

Vitnene skal skrive navnene sine på dokumentet mens testator er tilstede og etter
hans ønske.

Etter annet ledd følger det at dersom vitnene har gitt påskrift om at reglene i første ledd er
fulgt, er dette bevis nok, med mindre det foreligger særlige forhold som gir grunn til å tvile
på innholdet.
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2 Hva burde et testament inneholde?
Arveloven § 50:
«Testamentsvitna bør i påskrift på dokumentet opplyse om testator gjorde
testamentet av fri vilje og var ved sans og samling. Påskrifta bør innehalde yrket og
adresse til vitna. Testamentet bør også daterast.»
Av arveloven § 50 følger det at testamentvitnene skriftlig i testamentet burde opplyse om at
testator gjorde testamentet av egen fri vilje og var ved sans og samling. I tillegg burde det
inneholde hvilket yrke vitnene har, samt adresse. Videre burde testamentet dateres.

3 Hvilke krav foreligger for testamentvitnene?
Arveloven § 52:
«Testamentsvitna skal vere minst 18 år og ikkje sinnssjuke eller i høg grad hemma i
sjeleleg utvikling eller i høy grad sjeleleg svekte.»
Etter bestemmelsen må testamentsvitnene være over atten år og ikke sinnssyk eller i høy
grad hemmet i sjelelig utvikling eller i høy grad sjelelig svekket.
Arveloven § 61:
«Disposisjon i testament til føremon for eit av testamentsvitna er ugyldig. Det same
gjeld disposisjon til føremon for ektemaken til eit testamentsvitne, for slektning i rett
opp- eller nedstigande linje eller sysken, eller til føremon for ektemaken til ein så nær
slektning eller for ein like nær slektning til ektemaken til eit vitne. Adoptivbarn vert
rekna for barn til adoptanten, og dei naturlege slektskapstilhøva til barnet skal det
berre leggjast vekt på dersom vitnet kjende tilhøvet på testasjonstida.
Disposisjon i testament til føremon for nokon som vitnet er i teneste hos på
testasjonstida, er ugyldig. Som teneste vert og rekna funksjon som styremedlem og
liknande i selskap, lag, stifting eller offentleg institusjon. Disposisjonen er likevel
gyldig når tilknytinga er fjern og truleg ikkje har hatt noko å seie for innhaldet i
testamentet.
At nokon er innsett til testamentsfullførar, gjeld jamvel om den innsette eller nokon i
hans teneste har vore testamentsvitne.»
Av arveloven § 61 første ledd første punktum følger det at en disposisjon til fordel for en av
testamentvitenene er ugyldig. Det samme gjelder for ektefellen til et testamentvitne, eller
for slektning i opp- eller nedstigende linje eller søsken. Det samme gjelder for ektefellen til
en så nær slektning eller til en like nær slektning til ektefellen av et vitne.
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Et testamentvitne må derfor ikke være inhabil etter bestemmelsen. For at K skal være sikker
på at vitnene oppfyller kravene, burde han finne to helt uavhengige vitner som ikke blir
tilgodesett i testamentet, og at heller ingen av deres nærstående blir tilgodesett i
testamentet.
Formkravene for arvepakt er de samme som formkravene for testament, se arveloven § 56
annet ledd.
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