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En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne 

uge stor opmærksomhed, både i offentligheden og blandt fagfolk. Hustruen havde kræ-

vet ca. 150 mio. kr. af den tidligere ægtefælle, som hun mente var ugyldige gaver til 

manden. Ved Østre Landsret fik hun medhold i, at hun havde krav på at få en del af 

pengene retur, nemlig 35 mio. kr.  

 

Sagen har givet anledning til flere spørgsmål om, hvorvidt det kan være rigtigt, at gaver 

til ægtefællen kan kræves tilbage. I så fald kan man jo lige så godt være meget rundhån-

det: Kommer der en skilsmisse, er der jo elastik i gaven. Så hvorfor ikke give store ga-

ver? 

 

Også i forhold til den såkaldte ”konefinte”, hvor den konkurstruede mand overfører væ-

sentlige formueaktiver til hustruen, har sagen vakt en vis interesse. Det selvfølgelig lidt 

trist at overføre hele sin formue til hustruen for at bringe den i sikkerhed for kreditorer-

ne, hvis hustruen herefter forlader den synkende skude med familieformuen. 

 

 

Lovens udgangspunkt  
Udgangspunktet for vurdering af sagen fra Østre Landsret - og i øvrigt alle andre sager - 

er, at ægtefæller kan indgå aftaler med hinanden helt på samme måde som en aftale med 

naboen eller kollegaen på arbejdspladsen.  

 

Ofte ses den opfattelse, at ægtefæller ejer familieformuen i fællesskab, og at ægtefæller-

ne hver især har rådighed over den samlede formue. En sådan opfattelse er måske også 
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både naturlig og nærliggende, hvis ægtefællerne har været gift i mange år og gennem et 

langt liv ved fælles hjælp har samlet en formue sammen - stor eller lille.  

 

Men juridisk set har hver ægtefælle som udgangspunkt sin egen formue, og hver ægte-

fælle kan kun råde over egen formue. På samme vis hæfter hver ægtefælle som det klare 

udgangspunkt kun for egen gæld, dvs. gæld, der er stiftet af ægtefællen selv.  

 

Men ægtefællerne kan indgå aftaler med hinanden, f.eks. om køb af et hus sammen, om 

pengeudlån fra den ene ægtefælle til den anden ægtefælle, om den ene ægtefælles kauti-

on for den anden ægtefælles gæld etc. Sådanne aftaler er fuldt ud gyldige, helt på samme 

måde som hvis aftalen blev indgået med naboen. Det betyder videre, at den ene ægtefæl-

le kan kræve aftalen opfyldt ved domstolene. Hustruen kan f.eks. sagsøge manden med 

henblik på tilbagebetaling af penge, som hun har udlånt til ham. 

 

En ægtefælle kan endda blive erstatningsansvarlig overfor den anden ægtefælle for ska-

de, som er påført den anden ægtefællen. Når hustruen svinger forhammeren over man-

dens nyindkøbte 55´- fladskærm til VM i fodbold, fordi pengene skulle have været brugt 

til en familieferie til Mallorca, kan manden altså principielt kræve skærmen erstattet af 

hustruen.  

 

 

Gaver mellem ægtefæller 
Helt i tråd med det netop anførte kan ægtefællerne give hinanden gaver. Eksempelvis 

står det som udgangspunkt manden frit for at overføre endog betydelige gaver til hustru-

en, hvis manden ellers er solvent - og omvendt.  

 

Når bortset fra bl.a. sædvanlige lejlighedsgaver, f.eks. sædvanlige jule- og fødselsdags-

gaver, gælder der dog netop for gaver mellem ægtefæller særlige regler om aftalens gyl-

dighed.  

 

Gaver mellem ægtefæller er således kun gyldige, hvis gaveoverdragelsen foretages ved 

en gaveægtepagt, dvs. en skriftlig aftale mellem ægtefællerne om en konkret gaveover-

dragelse. Og det er videre en gyldighedsbetingelse, at denne aftale tinglyses i bil- og 
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personbogen. Normalt er tinglysning ikke en betingelse for at anse en aftale som gyldig. 

Man kan således i princippet udmærket indgå en aftale om køb af en fast ejendom, og 

undlade at tinglyse aftalen i mange år. Det skyldes, at tinglysningen tjener til beskyttelse 

af køberen, f.eks. mod sælgerens uretmæssige dobbeltsalg eller pantsætning af ejen-

dommen. En køber vil normalt ønske denne beskyttelse ved tinglysning, men tinglys-

ningen er som nævnt ikke en betingelse for at anse aftalen mellem sælger og køber som 

gyldig. Særligt for gaveoverdragelser mellem ægtefæller er tinglysning imidlertid en 

gyldighedsbetingelse.  

 

Og som noget helt specielt for ægtefæller gælder kravet om oprettelse af en tinglyst æg-

tepagt både i forhold til giverægtefællens kreditorer og i det indbyrdes forhold mellem 

ægtefællerne.  

 

Har ægtefællerne ikke oprettet en skriftlig, tinglyst ægtepagt om en konkret gave, er 

gaveoverdragelse således ikke gyldig. I så fald kan ikke blot giverægtefællens kredito-

rer, f.eks. giverægtefællens konkursbo, kræve gaven tilbageført til giveren. Også giver-

ægtefællen selv kan kræve gaven tilbageført.  

 

 

Sædvanlige gaver m.v. 
Som allerede nævnt gælder der enkelte undtagelser fra det strikse krav om oprettelse af 

en tinglyst ægtepagt ved gaver mellem ægtefæller.  

 

Undtaget fra ægtepagtskravet er således bl.a. sædvanlige gaver, hvis værdi ikke står i 

misforhold til giverens kår. Typeeksempelet på sådanne sædvanlige gaver er jule- og 

fødselsdagsgaver, men der behøver ikke at foreligge en særlig anledning for at anse en 

gave for undtaget fra kravet om oprettelse af ægtepagt. Om gaven står i ”misforhold til 

giverens kår” er et lidt vanskeligere spørgsmål, men beror i første række på en konkret 

vurdering af giverens økonomiske forhold på det tidspunkt, hvor gaven blev givet.  

 

Endvidere kan en ægtefælle, hvis indtægter i løbet af et kalenderår har givet overskud, 

overdrage den anden ægtefælle indtil halvdelen af overskuddet inden udløbet af det føl-

gende år uden oprettelse af ægtepagt. Denne regel kaldes i fagsproget ”tantiemereglen”.  
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Når bortset fra bl.a. disse undtagelser er kravet om oprettelse af ægtepagt ufravigeligt 

for gaver mellem ægtefæller.  

 

 

Sagen ved Østre Landsret 
Om der forelå gyldige gaver, var netop omdrejningspunktet i den sag ved Østre Lands-

ret, der blev afgjort i denne uge.  

 

Hustruen havde her gennem en længere årrække overført betydelige beløb til manden. 

Til sammen havde hustruen opgjort overførslerne til ca. 150 mio. kr., som hun havde 

betalt, medens de var gift.  

 

Der var tale om udgiftsposter af meget forskellig karakter, men den væsentligste post 

omfattede årlige betalinger for brug af mandens ejendomme, der for en periode på 15 år 

var løbet op i 72 mio. kr. Hertil kom bl.a. en enkeltbetaling på 15 mio. kr. som tak for 

juridisk bistand samt et beløb på ca. 16 mio. kr., som hustruen havde afholdt til istand-

sættelse og forbedring af mandens ejendomme.  

 

Hustruen mente nu, at disse betydelige overførsler til manden måtte anses som ugyldige 

gaver til ham, da der ikke var oprettet ægtepagt. Hun mente derfor at have krav på at få 

beløbene betalt tilbage.  

 

Manden anførte heroverfor bl.a., dels at hustruens tilbagesøgningskrav var forældede, 

og dels at overførslerne af de enkelte beløb slet ikke krævede ægtepagt, idet der efter 

mandens opfattelse var tale om sædvanlige gaver - hvilket nok må forstås som sædvan-

lige gaver, når henses til netop disse ægtefællers formueforhold. 

 

 

Østre Landsrets dom  
Landsretten tog ved sagens afgørelse stilling til de enkelte krav, og nåede frem til, at 

engangsbeløbet på 15 mio. kr. og udgifterne på ca. 16 mio. kr. til istandsættelse og for-

bedring af mandens ejendomme var overførsler, der krævede gaveægtepagt. Selv om 

hustruens formue var betydelig, var der efter landsrettens opfattelse ikke tale om over-
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førsler, som kunne anses for sædvanlige gaver. Efter landsrettens opfattelse var endvide-

re én af de årlige overførsler fra hustruen til manden for brug af mandens ejendomme så 

betydelig, at 4 mio. kr. af det overførte beløb krævede ægtepagt. Manden blev herefter 

dømt til at tilbagebetale disse 35 mio. kr. til hustruen.  

 

Lige så interessant er det dog samtidig, at et vederlag på 4½ mio. kr. årligt for ”brug af 

ejendomme” ikke gav grundlag for tilbagebetaling til hustruen.  

 

 

Klare aftaler mellem ægtefæller 
Der kan være mange grunde til, at ægtefæller finder det betimeligt at overføre større 

beløb mellem hinanden. Selv om givne overførsler eller overdragelser måtte være vel-

begrundet, eksempelvis i ægtefællernes forretningsmæssige forhold, er det hensigts-

mæssigt løbende at sikre, at formalia er overholdt.  

 

Er der tale om udlån af større beløb, må det anbefales at indgå en skriftlig aftale om ud-

lånet og vilkårene herfor, ikke blot af hensyn til ægtefællernes respektive kreditorer, 

men også af hensyn til ægtefællerne selv, således at begge ægtefæller er på det rene med 

baggrunden og vilkårene for overførslen.  Og særligt kan peges på, at udarbejder ægte-

fællerne personlige regnskaber, bør der i påtegningen på regnskabet anføres, at den for-

mueopdeling, der er anført i regnskaber, herunder vedrørende mellemregningskonti, er 

udtryk for ægtefællernes opfattelse af formuefordelingen. Det samme gælder opdelingen 

i formuefællesskab og særeje. Det forsømmes ofte i praksis. 

 

Er der tale om en gave, bør formalia i form af en tinglyst ægtepagt selvsagt iagttages.  

 

Retssager vedrørende det økonomiske opgør mellem ægtefæller i anledning af skilsmis-

se eller konkurs er en belastning for alle involverede parter, og måske mest af alt for 

ægtefællerne selv. Og særligt beklageligt er det naturligvis, hvis en retssag kunne have 

været undgået ved klare aftaler mellem ægtefællerne på det tidspunkt, hvor ægtefællerne 

disponerer.  

 
_______ o _______ 
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