Hur upprättas ett giltigt
testamente?
Det att det finns två krav för att ett testamente ska anses upprättat:
1. Testamentet ska upprättas skriftligen.
2. Två vittnen ska närvara då testamentet upprättas.
Vittnena ska närvara samtidigt och de ska skriva under med sina namn. De ska veta att det är ett
testamente de skriver under men de behöver inte veta vad som står i testamentet. Det kan också
vara bra om vittnena, förutom sin namnunderskrift, även antecknar datum och ort. Detta för att ha
ett bättre bevisläge om någon skulle hävda att testamentet är ogiltigt. Det är dock inget krav utan
endast ett sätt att underlätta en eventuell framtida bevisprövning (10 kapitlet 2 § ÄB).

Vem får vara vittne?
För att få vara vittne måste man vara över 15 år och man får inte lida av en sådan psykisk
störning som gör att man saknar insikt om innebörden av att vara vittne.
Det finns dock vissa personer som inte får vara vittne till testamente även fast de ovan nämnda
kraven är uppfyllda (10 kapitlet 4 § ÄB). Dessa personer är:
Make eller sambo till testatorn.
En släkting till testatorn i rakt upp- eller nedstigande led, alltså testatorns mor/far, mor- och
farföräldrar, barn/barnbarn osv.
Den som är gift med testatorns släkting i rakt upp-eller nedstigande led.
Syskon till testatorn.
Någon som förekommer i testamentet, alltså om testatorn testamenterat något till en person
så får den personen inte vara vittne.
Make/sambo, ett syskon eller en släkting i rakt upp- eller nedstigande led som förekommer i
testamentet.
Make/sambo, ett syskon eller en släkting i rakt upp- nedstigande led som är gift med någon
som förekommer i testamentet.

TESTAMENTE
Härmed förklarar jag som min yttersta vilja att all min kvarlåtenskap ska med full äganderätt
tillfalla Föreningen Medveten Konsumtion, Lindvallsplan 10, 117 36 Stockholm.
Organisationsnummer: 802440-6186.
TESTATOR

Förnamn och efternamn
Personnummer (12 siffror)
Adress

Underskrift

Ort och datum

VITTNEN
Att
(testatorns namn) vid fullt förstånd och
av fri vilja egenhändigt har undertecknat detta testamente intygas av oss samtidigt närvarande
testamentsvittnen.
Vittne 1

Vittne 2

Namn

Namn

Personnummer (12 siffror)

Personnummer (12 siffror)

Underskrift

Underskrift

