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Konefinten – hvad er det?© 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en trans-

aktion benævnt ”konefinten”, hvorefter ledelsen, der imødeser et betydeligt 

erstatningsansvar, har bragt formuer i kreditorly. I det følgende omtales disse 

transaktioner samt de muligheder, som kreditorerne har for at tilsidesætte så-

danne transaktioner. Problemstillingen har tidligere tildels været behandlet i 

Jyllandsposten den 1. maj 2010. 

 

Hver ægtefælle hæfter som udgangspunkt kun for egen gæld. Dette gælder, hvad enten 

ægtefællerne har særeje eller almindeligt formuefællesskab i ægteskabet. Ægtefæller hæf-

ter med andre ord som udgangspunkt ikke for hinandens gæld, med mindre der er tale om 

ganske særlige poster, herunder skattegæld.  

 

Når økonomien strammer til, er det derfor fristende at overføre sin formue til ægtefællen 

og dernæst forklare fogeden, at man ikke ejer kongens mønt. Ægtefællen tjener som ”kre-

ditorly” - og forhåbentlig er der ingen skilsmisse forude. Kreditorly forudsætter ikke, at 

der etableres særeje. Ægtefællerne kan under visse forudsætninger bringe aktiver i kredi-

torly, selv om der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne. 

 

Der er mange eksempler på, at skyldnerens aktiver med stor hast er forsvundet i den blå 

luft. Ofte kan aktiverne dog spores til en ægtefælle eller andre nærtstående. For kun de 

færreste skyldnere ønsker jo at være helt ”blanket af”. I så fald kunne skyldneren jo lige 

så godt have foræret midlerne til f.eks. Røde Kors. Men typisk er det jo meningen, at 

http://www.v.dk/
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skyldneren selv skal kunne nyde godt af aktiverne, når kreditorerne skuffet har måttet 

konstatere, at skyldneren var uden midler.   

 

Problemstillingen er meget gammel og meget velkendt.  

 

Navnlig ægtefæller vil nemt komme i søgelyset, når kreditorerne søger efter en forsvun-

den formue. Lovgivningen indeholder da også flere regelsæt, der skal imødegå sådanne 

illoyale transaktioner, og som netop er møntet på ægtefæller og andre nære familiemed-

lemmer.  

 

 

Gaver mellem ægtefæller 
Særligt for ægtefæller gælder den grundlæggende regel, at formueoverførsler (gaver) mel-

lem ægtefællerne kræver en tinglyst ægtepagt for at være gyldige, med mindre der er tale 

om lejlighedsgaver så som sædvanlige fødselsdags- og julegaver m.v. Dette gælder, hvad 

enten gaven bliver modtagerens særeje eller blot indgår i det almindelige formuefælles-

skab. En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefællerne om gaven, og denne ægtepagt 

skal tinglyses i den såkaldte ”Personbog”.   

 

Kravet om tinglysning gælder for det første i det indbyrdes forhold mellem ægtefællerne. 

Hvis en gave ikke er tinglyst, kan giverægtefællen så at sige frit kræve gaven tilbage. Har 

manden f.eks. foræret hustruen sin lystbåd, og er der ikke oprettet en tinglyst ægtepagt, 

kan manden altså kræve lystbåden tilbageleveret fra hustruen.  

 

Kravet om tinglysning gælder dernæst i forhold til ægtefællernes respektive kreditorer. Er 

der ikke oprettet en tinglyst ægtepagt om gaven, kan giverægtefællens kreditorer gøre 

udlæg m. v. i gaven. I det førnævnte eksempel om lystbåden kan kreditorerne altså kræve 

lystbåden udleveret af hustruen og i denne forbindelse gøre udlæg i lystbåden og eventuelt 

kræve den solgt.  

 

Med kravet om oprettelse af en skriftlig, tinglyst aftale som betingelse for aftalens gyldig-

hed sikres, at alle og enhver, herunder også kreditorer, kan orientere sig om de formue-

transaktioner, som et ægtepar har foretaget gennem tiden.  
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Gaver uden ægtepagtskrav 
Visse gaver mellem ægtefæller kræver dog ingen ægtepagt og tinglysning.  

 

Det drejer sig i første række om lejlighedsgaver til f.eks. jul og fødselsdag, alt under den 

forudsætning, at gavens værdi – som det siges i loven – ”ikke står i misforhold til giverens 

kår”. Er der tvivl om, hvorvidt gaven kan anses som rimelig målt i forhold til giverens 

kår, er det ægtefællerne, der skal bevise, at gaven var en sædvanlig gave, der ikke stod i 

misforhold til giverens økonomiske forhold. Denne bevisbyrde kan i nogle tilfælde være 

meget svær at løfte for ægtefællerne. Har manden foræret hustruen et meget dyrt smykke, 

og er manden siden blevet insolvent og retsforfulgt af kreditorer, kan det være lidt vanske-

ligt at forklare, at dette smykke var en helt sædvanlig gave under de givne omstændighe-

der. 

 

Kravet om ægtepagt gælder heller ikke for gaver, som består i livsforsikring, overlevelses-

rente eller lignende forsørgelse, som sikres den anden ægtefælle. 

 

Der gælder herudover en særlig regel om, at deling af den ene ægtefælles ”overskud” i et 

givet kalenderår mellem ægtefællerne kan foretages uden ægtepagt. En ægtefælle, hvis 

indtægter i løbet af et kalenderår har givet overskud, kan således inden udløbet af det føl-

gende år overdrage indtil halvdelen af overskuddet til den anden ægtefælle, uden at opret-

te tinglyst ægtepagt om denne overførelse. Det står dog ikke ganske klart, hvad der ligger 

i lovens begreb ”overskud”, herunder eksempelvis om skattefrie kapitalgevinster skal 

medregnes ved denne opgørelse. 

 

For at gøre brug af denne regel kræves, at giverægtefællen senest samtidig med overførel-

sen opretter en skriftlig erklæring, hvor der oplyses om størrelsen af det samlede over-

skud. Overførelsen af et kalenderårs overskud skal ske inden udløbet af det følgende år. 

Det er herudover en betingelse, at giverægtefællen også efter overførelsen ”har beholdt 

utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser”. Det er ægtefællerne, der 

skal bevise, at disse betingelser er opfyldt. Og viser det sig, at betingelserne ikke var op-

fyldt, hæfter modtagerægtefællen direkte overfor giverægtefællens kreditorer, som ud-
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gangspunkt med et beløb svarende til gaven. Kreditorerne kan med andre ord ”hente pen-

gene hos den anden ægtefælle”.  

 
 

Gaver givet ved ægtepagt 
Selv om ægtefællerne har oprettet ægtepagt om en gave, og ægtepagten er blevet tinglyst, 

er det ikke dermed sikkert, at gaven er i ly hos ægtefællen.  

 

Er situationen den, at eksempelvis manden havde en gæld, da han gav hustruen den ting-

lyste gave, og kan manden sidenhen ikke betale denne gæld, kan mandens kreditorer kræ-

ve et beløb hos hustruen svarende til gavens værdi, hvis det ikke er muligt at opnå dæk-

ning hos manden. Dette gælder dog ikke, hvis ægtefællerne kan bevise, at manden på ga-

vetidspunktet og på trods af gaven utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine 

forpligtelser. I så fald bliver der ikke tale om nogen hæftelse for hustruen.  

 

Det betyder i praksis, at har manden i 2006 foræret sin kone en stor diamant på et tids-

punkt, hvor manden var klart solvent og økonomien i skønneste orden, men går manden 

sidenhen i 2008 konkurs, eksempelvis som følge af kursfald på aktier under finanskrisen, 

kan mandens kreditor altså ikke kræve noget beløb betalt af hustruen..  

 

Er situationen derimod den, at mandens økonomi vakler i 2006, kan manden ikke lægge 

til side til dårligere tider ved at forære konen en diamant og få denne gave tinglyst.  

 

Består kreditors krav i et krav på erstatning udenfor kontrakt, antages det, at kravet er 

stiftet allerede ved foretagelsen af den skadevoldende adfærd. Kreditor kan derfor anføre, 

at et senere konstateret erstatningskrav skal medtages ved vurderingen af, om giverægte-

fællen på gavetidspunktet og på trods af gaven utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til 

at dække sine forpligtelser. 

 

Tinglysning af en gaveoverdragelse er altså som udgangspunkt en nødvendig, men ikke en 

tilstrækkelig betingelse for gavens gyldighed.  
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Konkurs  
Der forekommer situationer, hvor en gaveoverdragelse mellem ægtefæller opfylder lovens 

krav om tinglysning og giverens solvens, men hvor giveren siden får væsentlige, økono-

miske problemer.  

 

Her kan det ofte være en torn i øjet på giverægtefællens kreditorer, at der på et tidligere 

tidspunkt er overført store beløb til en ægtefælle, hvor midlerne nu – som udgangspunkt – 

er i kreditorly.  

 

I en sådan situation vil kreditorernes eneste reaktionsmulighed være at få giverægtefællen 

erklæret konkurs.  

 

Der er nemlig i konkurslovens fastsat visse regler om omstødelse af gaver til en ægtefæl-

le. Men reglerne kan som nævnt kun anvendes, hvis der indgives en konkursbegæring til 

Skifteretten, og denne begæring tages til følge af Skifteretten.  

 

 

6-mdr.´s fristen 

Hvis giverægtefællen erklæres konkurs, kan gaver, som er fuldbyrdet senere end seks må-

neder før fristdagen, kræves omstødt – og altså ført tilbage til konkursboet. Dette gælder, 

uanset giverægtefællens økonomiske status på det tidspunkt, hvor gaven fuldbyrdes.  

 

Efter konkursloven er det afgørende tidspunkt ved beregning af omstødelsesfristen ikke 

nødvendigvis det tidspunkt, hvor gaven gives. I konkursloven tales nemlig om ”fuldbyr-

delse” af en gave. Det betyder, at hvis gaven krævede ægtepagt for at blive gyldig, er ga-

ven først fuldbyrdet, når ægtepagten er anmeldt til tinglysning. 

 

Fristdagen er den dag, hvor skifteretten modtog konkursbegæringen. 

 

 

2-års fristen 
I nogle tilfælde kan der ske omstødelse af gavedispositioner endnu længere tilbage i tid.  
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Gaver mellem ægtefæller, som er fuldbyrdet tidligere, men senere end 2 år før fristdagen 

(den dag, hvor skifteretten modtog konkursbegæringen), kan nemlig kræves omstødt, 

medmindre ægtefællerne kan bevise, at giverægtefællen hverken var eller ved gavens 

fuldbyrdelse blev insolvent.  

 

 

Gaveoverdragelser, der ligger mere end 2 år tilbage 
I sagen om Roskilde Bank er kreditorerne stødt ind i et tidsmæssigt problem derved, at 

den såkaldte fristdag først dukker op, når der foreligger en endelig og upåanket dom. Og 

det kan vare flere år endnu. Er der eksempelvis udtaget stævning mod et medlem af ledel-

sen i 2009 og har den, mod hvem, der er udtaget stævning, gaveoverdraget en ejendom til 

hustruen i 2010, vil der måske først foreligge en dom i 2013, og dermed vil der være for-

løbet mere end 2 år fra gaveoverdragelsen i 2009 til fristdagen, der tidligst kan etableres i 

2013. Og problemet for kreditorerne bliver ikke mindre, hvis ejendommen måtte være 

gaveoverdraget i 2008. Men her er der en opsamlingsbestemmelse i konkursloven, der 

måske kan bringes i anvendelse i et sådant tilfælde. 

 

Det fremgår således af konkursloven, at dispositioner, hvorved skyldnerens - eksempelvis 

mandens - ejendele unddrages fra at tjene til fordringshavernes fyldestgørelse, kan fordres 

omstødt, såfremt skyldneren var eller ved dispositionen blev insolvent, og den begunsti-

gede, d.v.s. hustruen, kendte eller burde kende skyldnerens insolvens og de omstændighe-

der, som gjorde dispositionen utilbørlig.  

 

Omstødes en disposition eller en retsforfølgning efter denne regel, skal hustruen fralægge 

sig den berigelse, hun har modtaget, dog ikke udover boets tab. Har hustruen modtaget 

kontante penge, eller er andre formuegoder senere omsat i penge, påvirkes kravet mod 

den begunstigede ikke af den måde, hvorpå pengene er anvendt. 
 

 

Løbende forsørgelse 

Ægtefæller kan dog ved at iagttage nogle ganske simple regler sikre en vis, mindre opspa-

ring hos den ene ægtefælle, uden at dette kan omstødes. 
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Her kan særligt peges på, at den ene ægtefælles frivillige forsørgelse af familien næppe 

kan anfægtes af ægtefællens kreditorer, selv om forsørgelsen medfører, at den anden ægte-

fælle herved får mulighed for at spare sin indkomst op til senere, hårde tider. Den ene æg-

tefælle vil herunder bl.a. kunne bidrage til betaling af husleje vedrørende den anden ægte-

fælles ejerbolig.  

 

Ægtefællerne kan på denne måde over årene opspare ikke uvæsentlige midler. Og disse 

midler vil som udgangspunkt ikke kunne gøres til genstand for retsforfølgning. I praksis 

ses det af og til, at parcelhuset bringes i kreditorly hos hustruen derved at hun køber dette 

til markedspris, og at den gældsplagede mand herefter bidrager til betaling af terminsydel-

ser m.v. på ejerboligen, som altså ejes af den anden ægtefælle, mens hustruen opsparer sin 

indtægt efter skat. Og hustruen betaler ofte ingen synderlig skat som følge af mandens 

underskud. 

 

Det er i en sådan situation vigtigt, hvis modellen skal holde, at ægtefæller foretager en 

skarp adskillelse af kontante midler, således at hver ægtefælles indtægter og formue ind-

sættes på separate bankkonti. Dette vil medvirke til, at den anden ægtefælles midler ikke 

utilsigtet inddrages under en kreditorforfølgning mod den økonomisk nødlidende ægtefæl-

le. 

 
—— o —— 

 


