
NYE REGLER OM ”ÆGTEFÆLLEFINTER” OG OFFENTLIGHED OM ÆGTEPAGTER (juni 
2017) 

 
Den 23. maj 2017 vedtog Folketinget L 179 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om 
ægtefælleskifte m.v. og forskellige andre love. 
 
Loven fastholder de hidtidige grundlæggende principper blandt andet om den gensidige forsørgelsespligt og om den 
enkelte ægtefælles råden over egne aktiver og hæftelse for egen gæld, men indeholder også en række markante 
ændringer, hvoraf nogle vil blive beskrevet i det følgende: 
 
Der indføres en grundlæggende orientering om reglerne om ”ægtefællers økonomiske forhold” på det tidspunkt før 
ægteskabets indgåelse, hvor kommunen efter ansøgning prøver ægteskabsbetingelserne. Orienteringen skal ske ved 
fremsendelse til de kommende ægtefolk af en pjece, hvori lovens formueordning forklares, og hvori opfordres til 
overvejelser om, hvorvidt parterne har behov for at aftale anden formueordning end lovens udgangspunkt. 
 
I konkursloven strammes reglerne for så vidt angår de såkaldte ”ægtefællefinte”-dispositioner, idet der i konkurslovens 
§ 64 indsættes nye stykker 4 og 5.  
 
Herefter er gaver, der står i ”åbenbart misforhold til skyldnerens økonomiske forhold” omstødelige – og nu uden 
tidsmæssig bagkant. Den hidtil gældende 2 årsfrist forud for fristdagen er således ophævet. 
 
”Åbenbart misforhold” skal vurderes i forhold til gavens relative værdi i forhold til giverens formue, men også per se i 
forhold til gavens værdi. I lovens forarbejder forudsættes det, at anvendelsesområdet i hovedsagen bliver fast 
ejendom, værdipapirer og motorkøretøjer. 
 
Som betingelse for at afværge omstødelse, er nu kravet nu, ”at skyldneren hverken var eller ved fuldbyrdelsen blev 
insolvent og utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser”. – Dermed skal overdragerens 
insolvens nu vurderes ikke alene ud fra en vurdering af illikviditet, men også insufficiens. Med andre ord skal 
overdragerens indtægt dække løbende forpligtelser, men overdragerens aktiver skal tillige også overstige dennes 
passiver. 
 
Modtageren af det overdragne bærer en skærpet bevisbyrde for, at overdrager ved overdragelsen hverken var eller 
blev illikvid eller insufficient. I praksis må det herefter allerede i forbindelse med overdragelsen overvejes, hvorledes 
denne bevisbyrde evt. senere vil kunne løftes. 
 
Ægtepagter skal foreløbig fortsat tinglyses for at opnå gyldighed. (Retsvirkningslovsudvalget havde foreslået 
tinglysning af ægtepagter ændret til en notarordning som ved testamenter eller til en ”vidneægtepagt”-ordning med 
efterfølgende registrering). Det overvejes nu, om ordningen ved en senere lejlighed skal ændres til en mere simpel 
registreringsordning, hvor der ikke sker den nuværende prøvelse af ægtepagten hos Tinglysningsretten. 
 
Men ægtepagters indhold skal i fremtiden ikke være offentligt tilgængeligt i personbogen, der for offentligheden alene 
vil angive, at der er lyst en ægtepagt. Alene for ægtepagtens parter og i tilfælde, hvor der eksisterer et ”konkret 
retsforhold”, vil oplysninger om indholdet af ægtepagten være tilgængelige. Myndigheder som SKAT og Skifteretten 
forudsættes dog trods ændringen at bevare en uændret adgang til ægtepagternes indholdsmæssige oplysninger. 
 
Rekvirenten af oplysninger om ægtepagters indhold må således kunne dokumentere en retlig interesse i at modtage 
oplysningerne fra ægtepagten. Den retlige interesse forudsættes efter forarbejderne at skulle vurderes 
indskrænkende, således at adgangen til oplysninger om ægtepagters indhold bliver at betragte som snæver. 
Forarbejderne nævner eksempler som retssager om ejendomsretten til et aktiv, som påstås omfattet af en oprettet 
ægtepagt.  
 
Derimod må kreditorer, potentielle långivere eller andre henvises til at søge oplysningerne fremlagt af 
medkontrahenten forud for indgåelse af aftaler med denne. Hermed forsvinder i praksis et vigtigt arbejdsredskab for 
flere grupper af rådgivere.  
 
De nye bestemmelser træder i kraft 1. januar 2018. 
 
 


