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Høring over udkast til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold

 
Ved skrivelse af 29.11.2016 har ministeriet fremsendt udkast til forslag til lov om ægtefællers 
økonomiske forhold til Retspolitisk Forening.
følgende bemærkninger: 

 Forslaget indebærer i det væsentlige en videreførelse af den gældende ordning
formueforhold. Anvendelse af en mere nutidig systematik og sprogbrug
  
Der har i den juriske teori været en del uenighed om, hvorvidt
vil sige et aktiv, der på samme tid omfattes af både delingsformuen og særejet afhængig af den 
brøkdel af modydelsen (udbetalingen)
forholdsmæssigt har bidraget med
  
Anpartssærejet, der efter lovudkastets § 24, stk.1, terminologisk anses som omfattet af begrebet 
"brøkdelssæreje", skal efter udkastet være et led i den fremtidige ægtefælleformueordning 
tilfælde, hvor aktivets erhvervelse finansieres ved bidrag fra forskellige formuearter, typisk både 
fra erhververens delingsformue og særeje. Herved undgås de tidligere ulogiske og 
uhensigtsmæssige "alt eller intet"-
erhvervelsen af eksempelvis fast ejendom indebar, at hele ejendommen blev særeje. De 
dagældende vederlagskrav (nu benævnt reguleringskrav) kunne kun til dels opveje denne 
skævhed. Lovfæstelsen af anpartssærejet er derfor en klar f
  
Efter bemærkningerne til lovudkastet skal ægtefæller inden ægteskabets indgåelse informeres om 
de gældende formuedelingsregler og opfordres til at overveje, om de har behov for en anden 
ordning. Dette synes umiddelbart at være en god ide. Imid
sådan ordning vil få den tilsigtede virkning. Umiddelbart inden ægteskabets indgåelse er parterne 
som oftest ikke nok motiverede til at tage denne problemstilling tilstrækkeligt alvorligt. Et 
ægteskab indgås ikke med henblik på et senere ophør. Højst vil den "stærke" af parterne benytte 
lejligheden til at sikre egne interesser. Herudover viser erfaringen at de kommende ægtefæller/ 
den "svage" ægtefælle ikke kan overskue de komplicerede muligheder, som de 
særejeregler åbner op for. 
  
En lovgivning bør derfor ikke basere sig på, at parterne selv skal sikre sig gennem egnede 
formaliserede aftaler (ægtepagter). Lovgivningen bør være "selvbærende" i den forstand, at den 
skal tilbyde afbalancerede løsninger, selv om parterne ikke har indgået aftaler herom. 
Erfaringerne fra andre retsområder, hvor en aftaleregulering skulle forekomme langt mere 
nærliggende, viser, at de nødvendige aftaler ofte ikke indgås. Dette gælder eksempelvis de 
tilfælde, hvor deltagerne i fællesskab driver en virksomhed i selskabsform."
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har ministeriet fremsendt udkast til forslag til lov om ægtefællers 
økonomiske forhold til Retspolitisk Forening. Lovudkastet giver foreningen anledning til 

Forslaget indebærer i det væsentlige en videreførelse af den gældende ordning for ægtefælleres 
formueforhold. Anvendelse af en mere nutidig systematik og sprogbrug er dog en klar forbedri

Der har i den juriske teori været en del uenighed om, hvorvidt der kan stiftes et anpartssæreje, det 
på samme tid omfattes af både delingsformuen og særejet afhængig af den 

brøkdel af modydelsen (udbetalingen) ved anskaffelsen af aktivet, som delingsformuen og særejet 
orholdsmæssigt har bidraget med. 

Anpartssærejet, der efter lovudkastets § 24, stk.1, terminologisk anses som omfattet af begrebet 
"brøkdelssæreje", skal efter udkastet være et led i den fremtidige ægtefælleformueordning 
tilfælde, hvor aktivets erhvervelse finansieres ved bidrag fra forskellige formuearter, typisk både 
fra erhververens delingsformue og særeje. Herved undgås de tidligere ulogiske og 

-løsninger, hvor selv en beskeden overvægt af særejemidler ved 
erhvervelsen af eksempelvis fast ejendom indebar, at hele ejendommen blev særeje. De 
dagældende vederlagskrav (nu benævnt reguleringskrav) kunne kun til dels opveje denne 
skævhed. Lovfæstelsen af anpartssærejet er derfor en klar forbedring. 

Efter bemærkningerne til lovudkastet skal ægtefæller inden ægteskabets indgåelse informeres om 
de gældende formuedelingsregler og opfordres til at overveje, om de har behov for en anden 
ordning. Dette synes umiddelbart at være en god ide. Imidlertid er det i høj grad tvivlsomt, om en 
sådan ordning vil få den tilsigtede virkning. Umiddelbart inden ægteskabets indgåelse er parterne 

motiverede til at tage denne problemstilling tilstrækkeligt alvorligt. Et 
dgås ikke med henblik på et senere ophør. Højst vil den "stærke" af parterne benytte 

lejligheden til at sikre egne interesser. Herudover viser erfaringen at de kommende ægtefæller/ 
den "svage" ægtefælle ikke kan overskue de komplicerede muligheder, som de nyere fleksible 

En lovgivning bør derfor ikke basere sig på, at parterne selv skal sikre sig gennem egnede 
formaliserede aftaler (ægtepagter). Lovgivningen bør være "selvbærende" i den forstand, at den 

e løsninger, selv om parterne ikke har indgået aftaler herom. 
Erfaringerne fra andre retsområder, hvor en aftaleregulering skulle forekomme langt mere 
nærliggende, viser, at de nødvendige aftaler ofte ikke indgås. Dette gælder eksempelvis de 

deltagerne i fællesskab driver en virksomhed i selskabsform." 
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tiftes et anpartssæreje, det 
på samme tid omfattes af både delingsformuen og særejet afhængig af den 

, som delingsformuen og særejet 

Anpartssærejet, der efter lovudkastets § 24, stk.1, terminologisk anses som omfattet af begrebet 
"brøkdelssæreje", skal efter udkastet være et led i den fremtidige ægtefælleformueordning i 
tilfælde, hvor aktivets erhvervelse finansieres ved bidrag fra forskellige formuearter, typisk både 
fra erhververens delingsformue og særeje. Herved undgås de tidligere ulogiske og 

rvægt af særejemidler ved 
erhvervelsen af eksempelvis fast ejendom indebar, at hele ejendommen blev særeje. De 
dagældende vederlagskrav (nu benævnt reguleringskrav) kunne kun til dels opveje denne 

Efter bemærkningerne til lovudkastet skal ægtefæller inden ægteskabets indgåelse informeres om 
de gældende formuedelingsregler og opfordres til at overveje, om de har behov for en anden 

lertid er det i høj grad tvivlsomt, om en 
sådan ordning vil få den tilsigtede virkning. Umiddelbart inden ægteskabets indgåelse er parterne 

motiverede til at tage denne problemstilling tilstrækkeligt alvorligt. Et 
dgås ikke med henblik på et senere ophør. Højst vil den "stærke" af parterne benytte 

lejligheden til at sikre egne interesser. Herudover viser erfaringen at de kommende ægtefæller/ 
nyere fleksible 

En lovgivning bør derfor ikke basere sig på, at parterne selv skal sikre sig gennem egnede 
formaliserede aftaler (ægtepagter). Lovgivningen bør være "selvbærende" i den forstand, at den 

e løsninger, selv om parterne ikke har indgået aftaler herom. 
Erfaringerne fra andre retsområder, hvor en aftaleregulering skulle forekomme langt mere 
nærliggende, viser, at de nødvendige aftaler ofte ikke indgås. Dette gælder eksempelvis de 
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Da den konkrete udformning af sådanne afbalancerede løsninger er af ikke ukompliceret, men dog 
teknisk karakter, afstår Retspolitisk Forening fra nu og her at fremlægge specifikke tekstforslag. 
 
 
  
København, den 2. januar 2017 
 
Bjørn Elmquist Noe Munck 
Formand  Medlem af bestyrelsen 

 
  


