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Spørgsmål 1489 

Lørdag den 16. juni 2012 blev i Spørg om Penge under overskriften ”sameje sikrer datte-

ren” omtalt, hvordan en datter blev sikret bedst muligt ved datteren og hendes ægtefælles 

køb af en ejendom.  

 

Konklusionen var her, at i de fleste tilfælde ville datteren være bedst stillet ved at eje 

halvdelen af ejendommen, dvs. at ejendommen blev købt af datteren og hendes mand i 

sameje. Der kunne dog peges på forhold, hvor sameje var mindre gunstigt, nemlig hvis 

ejendommen faldt i værdi.  

 

Det blev videre bemærket, at hvis manden ejede hele ejendommen, og den blev solgt med 

fortjeneste, tilfaldt hele fortjenesten manden. Dette har givet anledning til tvivl om bud-

skabet i nævnte artikel hos en opmærksom læser, der skarpsindigt følgelig har rejst 

spørgsmålet om, hvorledes dette hænger sammen med princippet om ligedeling i tilfælde 

af skilsmisse. 

 

Sagen er her den, at hvis manden ejer hele ejendommen, og sælges ejendommen under 

ægteskabet, tilfalder hele fortjenesten ved dette salg manden. Dette gælder, hvad enten der 

er fælleseje eller særeje. Manden kan herefter under ægteskabet frit råde over hele fortje-

nesten og herunder bruge fortjenesten, f.eks. til spekulative aktiekøb eller til spil, hobby 

eller andre egennyttige formål.   

 

Om der er fælleseje eller særeje har derimod betydning ved senere skilsmisse eller døds-

fald: 

http://www.v.dk/
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Er der fælleseje, skal manden som udgangspunkt dele fortjenesten ved salg af ejendom-

men eller resterne heraf med ægtefællen ved skilsmisse eller dødsfald. Er fortjenesten in-

takt, og er manden i øvrigt solvent, vil det altså som udgangspunkt ikke have nogen be-

tydning, om ejendommen var ejet af manden alene eller af begge ægtefæller i sameje. Er 

manden derimod insolvent, går fortjenesten til hans kreditorer og ikke til hustruen. 

 

Tilhørte ejendommen manden som særeje, indgår mandens fortjeneste ved salg af ejen-

dommen ikke ved delingen mellem ægtefællerne i forbindelse med skilsmisse, og - af-

hængigt af særejets nærmere indhold - vil hustruens boslod og arvelod kunne blive reduce-

ret ved mandens død. 

 

 
_______ o _______ 

 
 


