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Ved ægtefælleloven er der blevet større frihed for ægtefæl-
lerne til at indgå aftaler om deres indbyrdes økonomiske 
forhold, herunder blandt andet om særeje, lovvalg for ægte-
fæller og gaveægtepagter. 

Selvom lovens ikrafttræden var den 1. januar 2018, gælder 
den nye lov også for ægteskaber, der er indgået før ikrafttræ-
den. 

Vi anbefaler, at ægtefæller konkret får afklaret, om den nye 
lov har medført ændringer i ægtefællernes indbyrdes økono-
miske forhold. Såfremt der tidligere er oprettet ægtepagt 
eller testamente, bør den nye lov også give anledning til, at 
dokumenterne bliver gennemgået og eventuelt ajourført.

Ny terminologi

I ægtefælleloven er der indført nye begreber. Den største 
ændring er, at det tidligere fælleseje er udgået og erstattet 
af et nyt begreb: Delingsformue.

De tidligere regler om vederlagskrav og § 56 krav er nu er-
stattet af reguleringskrav, misbrugskrav og kompensations-
krav.

Lovvalg

En af de væsentlige ændringer ved den nye lov er reglerne 
om lovvalg. Ægtefælleloven regulerer nu hvilket lands lovgiv-
ning, der skal gælde for ægtefællernes indbyrdes økonomiske 
forhold. 

- Udgangspunktet er, at det er loven i den stat, 1) hvor 
begge ægtefæller boede på tidspunktet for ægteskabets 
indgåelse, eller 2) hvor begge ægtefæller først boede 
sammen efter at ægteskabet var indgået, der regulerer 
ægtefællernes indbyrdes økonomiske forhold.

- Hvis ægtefællerne ikke boede sammen på tidspunktet 
for ægteskabets indgåelse og ej heller efterfølgende 
etablerer fælles bopæl, er det loven i den stat, hvor beg-
ge ægtefæller var statsborgere, da de blev gift, der skal 
regulere deres indbyrdes økonomiske forhold. 

- Hvis ægtefællerne aldrig har haft fælles bopæl og ej 
heller har fælles statsborgerskab ved ægteskabets ind-
gåelse, er det loven i den stat, hvor ægtefællerne havde 
den nærmeste tilknytning ved indgåelse af ægteskabet, 
der regulerer ægtefællernes indbyrdes økonomiske 
forhold.

- Når begge ægtefæller har boet i Danmark i 5 år, regule-
rer den danske ægtefællelov ægtefællernes indbyrdes 
økonomiske forhold, selvom nogle af ovenstående 
punkter tidligere har været opfyldt. Dette kan medføre 
væsentlige ændringer i ægtefællernes indbyrdes øko-
nomiske forhold, og som følge heraf gælder denne 
lovregel først, når ægtefællerne har boet i Danmark i fem 
år efter ægtefællelovens ikrafttræden, det vil sige den 1. 
januar 2023.

- Ovenstående gælder, medmindre ægtefællerne er om-
fattet af den konvention, som er indgået mellem Dan-
mark, Finland, Island, Norge og Sverige. 

- Ægtefælleloven giver ægtefællerne visse muligheder for 
at aftale, hvilken stats lov, der i stedet skal gælde for 
deres indbyrdes økonomiske forhold. Ægtefællerne kan 
aftale 1) loven i den stat, hvor den ene af ægtefællerne 
er statsborger eller 2) loven i den stat, hvor den ene af 
ægtefællerne bor på tidspunktet for indgåelse af aftalen. 
Hvis begge ægtefæller har bopæl her i landet, skal lov-
valgsaftalen indgås ved ægtepagt for at være gyldig. Er 
ægtefællerne bosiddende i udlandet, gælder der særlige 
formkrav til aftalens indgåelse. 

Den nye ægtefællelov
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Nye særejemuligheder

Ved ægtefælleloven er der indført to nye særejemuligheder, 
sumsæreje og sumdeling. Ved sumdeling kan ægtefæller 
aftale, at alt skal være særeje, bortset fra et specifikt beløb. 
Ved sumsæreje kan ægtefællerne aftale, at et specifikt beløb 
skal være særeje med den følge, at beløbet kan udgå af de-
lingsformuen. 

Ved ægtefælleloven er der også indført mulighed for at afta-
le særeje vedrørende gæld. 

For at blive gyldig skal en aftale om særeje fortsat indgås ved 
tinglyst ægtepagt.

Gaveægtepagt

Indtil 1. januar 2018 skulle gaver mellem ægtefæller gives ved 
tinglyst ægtepagt for at være gyldige. Dette ægtepagtskrav 
er ophævet ved ægtefælleloven både for fremtidige gaver og 
gaver givet før ægtefællelovens ikrafttræden, medmindre der 
inden 1. januar 2018 var anlagt retssag om, at gaven skal til-
bagegives. 

Spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, såfremt du har spørgsmål 
til ovenstående. Følg derudover med i vores nyhedsbreve på 
www.holst-law.com under Camilla Kirks profil. 
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