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Flere og flere ægteskaber indgås på tværs af landes grænser. 
Det giver nogle problemstillinger i forhold til, hvilken lov der 
skal gælde for ægteskabet og særligt ved ægtefælleskifte v/ 
separation, skilsmisse eller død.

Lovvalget kan få vidtrækkende konsekvenser, idet ægtefæl-
lelovgivningen og arvelovgivningen kan være meget forskel-
lig fra land til land. I Danmark har vi f.eks. et princip om for-
muefællesskab, hvilket betyder, at ægtefællernes formue 
deles lige i tilfælde af skilsmisse, separation eller ved død, 
medmindre andet er aftalt. I Tyskland opererer man derimod 
med et princip om særeje, medmindre andet er aftalt. Hvis 
der indgås et ægteskab mellem en tysk og dansk statsborger, 
kan det derfor få stor betydning, om ægtefællerne er omfat-
tet af den danske ægtefællelovgivning eller den tyske ægte-
fællelovgivning.

EU-Forordningen om formueforhold mellem ægtefæller

Samarbejdet omkring lovvalg i forbindelse med ægtefællers 
formueforhold er ratificeret af 18 EU-medlemsstater. På grund 
af Danmarks retsforbehold gælder forordningen ikke for 
Danmark, men Danmark har mulighed for senere at tilslutte 
sig forordningen. 

Lovvalg i Danmark

Ægtefælleloven regulerer, hvilket lands lovgivning, der skal 
gælde for ægtefællernes økonomiske forhold. 

 - Udgangspunktet er, at det er loven i den stat, 1) hvor beg-
ge 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 begge ægtefæl-
ler 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 indgåelse, er 
det loven i den stat, hvor ægtefællerne havde den nærme-
ste tilknytning ved indgåelse af ægteskabet, der regulerer 
ægtefællernes indbyrdes økonomiske forhold. 

 - Når begge ægtefæller har boet i Danmark i 5 år, regulerer 
den danske ægtefællelov ægtefællernes økonomiske for-
hold, selvom nogle af ovenstående punkter tidligere har 
været opfyldt. Dette kan medføre væsentlige ændringer i 
ægtefællernes indbyrdes økonomiske forhold, og som 
følge heraf gælder denne lovregel først, når ægtefællerne 
har boet i Danmark i fem år efter ægtefællelovens ikraft-
træden, det vil sige den 1. januar 2023. Det betyder, at 
selvom ægtefællerne begge f.eks. er engelske statsborge-
re, og ægteskabet er indgået i England, vil det stadig være 
den danske ægtefællelov, der finder anvendelse ved et 
ægtefælleskifte, når ægtefællerne har boet i Danmark i 5 år. 

Ægtefællernes lovvalg

Den danske ægtefællelov giver i et vist omfang mulighed for, 
at ægtefællerne kan aftale, hvilket lands lov, der skal gælde 
for deres økonomiske forhold. Dette kan være en god idé for 
at skabe klarhed over, hvilken lov der finder anvendelse. 
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 afta-
len. 

Internationale ægteskaber
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Det er vigtigt at være opmærksom på, at en sådan aftale er 
underlagt visse krav, og det kan derfor være en god idé at 
søge advokatbistand i forbindelse med udarbejdelse heraf.

Nordiske Statsborgere
Ovenstående gælder, medmindre ægtefællerne er omfattet 
af den konvention, som er indgået mellem Danmark, Finland, 
Island, Norge og Sverige. 

Hvis begge ægtefæller er nordiske statsborgere og også var 
det ved ægteskabets indgåelse, gælder loven i den af de 
nordiske stater, hvor parterne ved ægteskabets indgåelse 
bosatte sig. 

Har begge ægtefæller senere bosat sig i en anden af de nor-
diske stater og boet der i mindst 2 år, anvendes denne stats 
lov i stedet. Har begge ægtefæller tidligere under ægteskabet 
været bosat der, eller er begge ægtefæller statsborgere der, 
anvendes denne stats lov dog, så snart ægtefællerne bosæt-
ter sig i denne stat.

Ægtefæller, som er omfattet af konventionen, kan aftale, at 
loven i en kontraherende stat, hvor en af dem er bosat eller 
er statsborger ved aftalens indgåelse, skal anvendes på deres 
økonomiske forhold. Hvis den ene ægtefælle eller begge 
ægtefæller under ægteskabet har bosat sig i en anden kon-
traherende stat, kan ægtefællerne også aftale, at loven i den 
kontraherende stat, hvor de begge senest var bosat samtidig, 
skal anvendes.

Oprettelse af ægtepagt

Hvis ægtefællerne har oprettet en ægtepagt, er den kun 
gyldig, hvis den opfylder betingelserne i den lov, der gælder 
for ægteskabet. Ægtepagten kan også være gyldig, hvis den 
opfylder betingelserne i den lov, som ægtefællerne har aftalt 
skal gælde, dog forudsat, at ægtefællerne har ret til ved æg-
tepagt at aftale, at et andets lands lov skal finde anvendelse 
på ægteskabet.

Er ægtefællerne ikke opmærksomme på, hvilken lov der finder 
anvendelse, når de opretter ægtepagten, kan ægtepagten 
ende med at være ugyldig. Det er derfor vigtigt at have klar-
lagt, hvilken lov der finder anvendelse, før man opretter en 
ægtepagt og i så fald, hvordan en ægtepagt skal oprettes i 
henhold til dette lands lovgivning.
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Dødsfald og oprettelse af testamente

Udgangspunktet ved dødsfald er, at det er loven i det land, 
hvor afdøde havde bopæl på dødsfaldstidspunktet, der finder 
anvendelse på dødsboets behandling. De fleste tror, at de 
som danske statsborgere og med et dansk cpr.nr. kan opret-
te et testamente i Danmark. Dette er også en mulighed, men 
spørgsmålet er, om indholdet af testamentet kan håndhæves, 
hvis man er bosat i udlandet ved dødsfaldet. 

Hvis man kører bil i England er kørselsretningen modsat 
kørselsretningen i Danmark. Hvis man fulgte de danske færd-
selsregler, ville det hurtigt medføre et sammenstød. Man 
følger derfor helt naturligt færdselsreglerne i England. Det 
samme gør sig gældende, når der skal oprettes et testamen-
te. Opretter man et testamente i Danmark for en person, der 
er bosat i et andet land, er det ikke sikkert, at testamentet kan 
håndhæves i bopælslandet.

Såfremt man er bosat i udlandet, er man nødt til at undersø-
ge, hvordan man opretter et testamente i det pågældende 
land eller om man i det pågældende land accepterer testa-
menter oprettet i Danmark. Et testamente oprettet i et af de 
nordiske lande kan som udgangspunkt håndhæves i et andet 
nordisk land.

Såfremt et testamente ikke kan håndhæves i afdødes bo-
pælsland, vil arven efter afdøde blive fordelt i henhold til de 
arveregler, der er gældende for afdødes bopælsland. 

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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