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EKSAMENSOPPGAVE 

JUR 1000 DAG 2  

Vår 2012 

Dato: Mandag 4. juni 2012 

Tid: Kl. 10:00 – 16:00 

 

Ekteparet Per og Kari Holm har ingen livsarvinger. Pers nærmeste slektninger er to søstre 

og Karis nærmeste slektning er en bror. Både Per og Kari eier hver sin hytteeiendom fra 

før de giftet seg, Per en hytte på fjellet og Kari en hytte ved sjøen. I tillegg har de under 

ekteskapet lagt seg opp betydelige verdier. De har felleseie. De tenker etter hvert på hva 

som vil skje med verdiene når en av dem faller fra, og vurderer om de skal opprette et 

gjensidig testament eller om de skal basere seg på arvelovens regler om uskifte. De 

oppsøker derfor en advokat for å få hjelp i følgende spørsmål: 

1) Per og Kari vurderer å opprette et gjensidig testament der det rett og slett skal 

bestemmes at ”gjenlevende skal arve alt etter førstavdøde”. 

 

a)  Redegjør for hvilken disposisjonsadgang i levende live og ved testament 

gjenlevende ektefelle vil ha i dette tilfellet. 

b) Hvis Kari og Per ikke oppretter noe testament, vil det være arvelovens regler om 

uskifte som får anvendelse. Gi en oversikt over hovedreglene for gjenlevende 

ektefelles disposisjonsadgang i levende live og ved testament ved uskifte med 

felleseie. 
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2) Per og Kari velger å opprette et gjensidig testament med arverett for lengstlevende, 

men vurderer etter ønske fra Per å ha en tilføyelse om sekundærarverett for Pers søstre. 

Testamentet vil i så fall bestemme at ”gjenlevende skal arve alt etter førstavdøde, men 

hvis Kari lever lengst, skal Pers søstre arve en halvdel av boet etter Karis død”.  

 

a) Redegjør for hvilken disposisjonsadgang Kari som gjenlevende ektefelle i så fall 

vil ha i levende live og ved testament. 

b) Blir Pers disposisjonsadgang annerledes hvis han lever lengst? 

c) Hva skjer hvis Kari som lengstlevende ønsker å gifte seg igjen? 

 

3) Per fikk tenkt seg om og var likevel ikke så interessert i å tilgodese sine søstre. Men 

som ivrig mosjonist, ville han heller at verdier skulle gå til Lillevik Turforening. For 

Kari var det ikke så viktig hva som skjedde med verdiene etter at de begge var døde, 

og i tråd med Pers forslag vurderte de derfor å bestemme følgende i det gjensidige 

testamentet: ”Gjenlevende skal arve alt etter førstavdøde. Ved lengstlevendes død skal 

Lillevik Turforening arve hele boet.” 

a) Hvis Per dør først, hvilken disposisjonsadgang vil Kari som gjenlevende i så fall 

ha i levende live og ved testament?  

b) Hvis Kari dør først, hvilken disposisjonsadgang vil Per som gjenlevende ha i 

levende live og ved testament? 

 

 

*** 
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Faglig eksamensleder 


