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Oprettelse af ægtepagt om særeje © 

 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
 
En ægtepagt er en aftale mellem ægtefæller om formueordningen i ægte-
skabet, dvs. om der i ægteskabet skal være ligedelingsformue (fælleseje) 
og/eller særeje. I lovgivningen er fastsat særlige regler for disse aftaler.  
 
Mange forbinder aftaler om formueordningen med oplægget til en skilsmis-
se. Men ægtefællernes aftaler har også betydning for delingen ved ægtefæl-
lernes dødsfald. Ægtefællernes aftaler - eller mangel på samme - kan derfor 
have vidtrækkende økonomiske konsekvenser både ved skilsmisse og ved 
dødsfald.  
 

Gennem de seneste knap 100 år har lovens ordning om ægtefællers økonomiske forhold 

haft formuefællesskabet (fællesejet) som udgangspunkt, men således at udgangspunktet 

kan ændres ved etablering af særeje. 

 

Under ægteskabet har formueordningen for så vidt ingen betydning for parternes ind-

byrdes økonomiske forhold. Udgangspunktet er, at hver ægtefælle kun kan disponere 

over egen formue, dvs. de aktiver som vedkommende ægtefælle har erhvervet før og 

efter ægteskabets indgåelse, ligesom hver ægtefælle kun hæfter for egen gæld. Dette 

gælder, uanset om ægtefællerne har ligedelingsformue (tidligere kaldet ”fælleseje”) 

og/eller en af de mange forskellige former for særeje.  

 

Med ved ægteskabets ophør som følge af separation, skilsmisse eller dødsfald er for-

mueordningen afgørende for det økonomiske opgør, som skal foretages på dette tids-

punkt.  

 

http://www.v.dk/


- 2 – 
Offentliggjort d. 5. oktober 2019 
 
 

 
  

tommy@v.dk 
www.v.dk 

 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

 

Hvorfor særeje?  

Formålet med at etablere - eller for den sags skyld ophæve - et særeje for hele eller dele 

af en gift persons formue er at regulere, hvilke dele af formuen, der skal undtages fra 

deling med den anden ægtefælle ved separation, skilsmisse og dødsfald.  

 

Et særeje kan anvendes til at forskyde formuedelingen, såvel til fordel for ejerægtefæl-

len og – ved ægtefællens dødsfald – dennes arvinger, som til fordel for den anden ægte-

fælle og dennes arvinger.  

 

I de gældende regler om ægtefællers økonomiske forhold opereres med en række for-

skellige former for særeje og særejekonstruktioner, herunder eksempelvis fuldstændigt 

særeje og skilsmissesæreje, hvor særejebestemmelsen ikke gælder ved dødsfald. De fle-

ste ægtepar vil formentlig opleve, at det er muligt at etablere en ordning, der passer til 

netop dette pars behov. Heraf følger også, at der ikke findes en ”allround-model” for 

særeje. Almindeligvis må det anbefales at søge nærmere vejledning hos en sagkyndig, 

der kan belyse fordele og ulemper forbundet med forskellige modeller.  

 

 

Hvordan etableres særeje? 

Som allerede nævnt kan lovens udgangspunkt om formuefællesskab i et ægteskab fravi-

ges ved etablering af særeje.  

 

Særeje kan etableres på to forskellige måder:  

 

Dels derved, at en ægtefælle modtager en gave eller arv, hvor giveren eller afdøde har 

bestemt skal være særeje for ægtefællen.  

 

For gaver må det anbefales, at særejebestemmelsen medtages i et ”gavebrev” om gaven, 

dvs. en skriftlig tilkendegivelse fra gavegiver om gaven, og de vilkår, som gaven gives 

på, herunder at gaven skal være særeje for gavemodtageren. Og for arv skal en særeje-

bestemmelse fremgå af et gyldigt oprettet testamente.  
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Og dels ved en aftale mellem ægtefællerne om, at hele eller dele af deres respektive 

formuer skal være særeje. En sådan aftale mellem parterne betegnes som en ”ægtepagt”.  

 

Nedenfor omtales nogle grundregler for ægtefællers oprettelse af en sådan ægtepagt.  

 

 

Krav til en ægtepagt 

I ægtefælleloven (loven om ægtefællers økonomiske forhold) er fastsat en række betin-

gelser, som alle skal være opfyldt, for at en ægtepagt kan tillægges virkning ved separa-

tion, skilsmisse og dødsfald. 

 

Er betingelserne ikke opfyldt, vil ægtepagten ikke blive tillagt virkning ved formuede-

lingen ved separation, skilsmisse eller dødsfald.  

 

 

Skriftlig aftale 

Først og fremmest er det efter loven en gyldighedsbetingelse, at ægtefællerne opretter en 

skriftlig aftale, som er underskrevet af begge ægtefæller. Det er ikke en betingelse, at 

ægtefællernes underskrift bekræftes af vitterlighedsvidner, men dette må anbefales.  

 

Kravet om skriftlighed udspringer af et ønske om klarhed over, hvilke aftaler ægtefæl-

lerne har indgået   

 

 

Tinglysning 

I dansk ret anses en aftale som udgangspunkt som gyldig, når aftalen er indgået mellem 

parterne. Aftalen er gyldig både i parternes indbyrdes forhold og i forhold til tredje-

mand. Der stilles ingen yderligere krav, herunder eksempelvis krav om tinglysning, un-

derskrift for en notar, påtegning af vitterlighedsvidner eller andre lignende krav.  

 

For ægtepagter er det imidlertid efter loven en betingelse for at anse ægtepagten (afta-

len) som gyldig, at ægtepagten tinglyses. Dette gælder både i forholdet mellem parterne 
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og i forhold til tredjemand. Er der ikke sket tinglysning, har ægtepagten ingen virkning, 

heller ikke mellem parterne indbyrdes.  

 

Ægtefællerne, eller i hvert fald den ægtefælle, der ønsker ægtepagten oprettet, bør derfor 

sikre sig, at ægtepagten tinglyses i forbindelse med ægtepagtens oprettelse.  

 

Der er dog ikke noget til hinder for, at ægtepagten først tinglyses på et senere tidspunkt.  

 

Men når én eller begge ægtefæller indgiver anmodning om separation eller skilsmisse, 

eller når én eller begge ægtefæller afgår ved døden, vil det ikke længere være muligt at 

få tinglyst ægtepagten, der følgelig ikke vil få virkning. Dette gælder, selv om ægtepag-

ten rent faktisk tinglyses ved en fejl. 

 

En ægtepagt tinglyses i personbogen, og tinglysningen sker digitalt.  

 

 

Specifikation  

Det er en grundlæggende betingelse for at tillægge en ægtepagt virkning, at ægtepagten 

indeholder en specifikation af de aktiver, som skal anses for omfattet af ægtepagten og 

dermed skal anses som særeje.   

 

Hvis en ægtepagt om særeje omfatter en eller begge ægtefællers formue i sin helhed, 

således at der er fuldstændigt særeje mellem ægtefællerne, vil der som udgangspunkt 

almindeligvis ikke opstå tvivl om, hvad der skal anses som særeje. Men ved manglende 

specifikation kan opstå tvivl om afgrænsningen af de to særejer.  

 

Omfatter ægtepagten derimod kun dele af en ægtefælles eller ægtefællernes formue, kan 

der i visse tilfælde opstå problemer med afgræsningen af, hvad der skal anes som særeje, 

og hvad der skal anses som ligedelingsformue, og som derfor skal indgå i delingen ved 

separation, skilsmisse eller dødsfald.  

 

På denne baggrund stilles i praksis krav om en nærmere specifikation af de aktiver, der 

er omfattet af ægtepagten.  
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I litteraturen har været anført som et grundsynspunkt, at ”specifikationen skal være af en 

sådan karakter, at det er muligt uden særlig tvivl at udskille de aktiver”, der er omfattet 

af særejet eller fællesejet.  

 

I lovforslaget til loven om ægtefællers økonomiske forhold, som blev vedtaget i maj 

2017 og trådte i kraft 1. januar 2018, angives derimod som et krav, at ”de aktiver, som 

ægtepagten vedrører, klart kan identificeres”. Praksis viser, at et sådant krav om ”klar-

hed” ikke altid er så nemt at opfylde, som man umiddelbart kunne antage.  

 

Oveni kommer i praksis den problemstilling, at givne formueaktiver over tid i mange 

tilfælde vil undergå forandringer, som til sin tid kan gøre det vanskeligt at fastslå, hvad 

der – eksempelvis 15 år senere – er omfattet af en ægtefælles særeje. Som et enkelt ek-

sempel kan nævnes, at en ægtefælle sælger en post aktier fra sit særeje, og bruger salgs-

provenuet til køb af en udlandsrejse samt køb af en bil i sameje med ægtefællen. Når 

denne bil siden indbyttes til en ny bil, som tillige betales med midler fra ligedelingsfor-

muen, kan det 10 år senere være ganske kompliceret at få klarlagt, om der fortsat er et 

særeje og i givet fald, hvad værdien af dette særeje er.  

 

Det kan derfor have stor praktisk betydning, at ægtefællerne løbende, f.eks. en gang om 

året, udarbejder en opgørelse over, hvad der er omfattet af særeje, og hvad der må anses 

som ligedelingsformue.  

 

 

Opgørelsen af særeje i det personlige regnskab. 

I praksis ses dette ofte gennemført på den måde, at der i det personlige regnskab er an-

givet, hvilke aktiver, hver ægtefælle ejer samt angivelse af, hvorvidt der er særeje eller 

ej. Eventuelt suppleret med en specifikation, til opfyldelse af kravet om ” klart kan iden-

tificeres”. Når begge ægtefæller har underskrevet dette regnskab, vil dette være et godt 

bevis, hvis fordelingen svarer til ægtepagten.  
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Tinglysningsrettens undersøgelse af ægtepagten 

I forbindelse med tinglysningen undersøger Tinglysningsretten, om de aktiver, som æg-

tepagten vedrører, synes at kunne identificeres, og om ægtefællernes aftale ligger inden 

for rammer, som ægtefælleloven sætter for aftaler om særeje.  

 

Det betyder dog ikke, at ægtepagten dermed har fået et endegyldigt ”blåt stempel”, såle-

des at ægtefællerne kan regne med, at ægtepagten i alle tilfælde vil stå ved magt. En 

ægtefælle er således ikke afskåret fra at kræve ægtepagten tilsidesat, f.eks. med henvis-

ning til, at den særejemodel, som ægtefællerne aftalte, alligevel ikke var mulig efter æg-

tefælleloven, eller at ægtefællen f.eks. blev snydt ved aftalens indgåelse.  Videre er en 

vurdering af, at aktivet i henhold til ægtepagten synes at kunne identificeres, ikke nød-

vendigvis en garanti for, at kravet om, at aktivet til klart kan identificeres også er op-

fyldt i den virkelige verden. 

 

 

Ændring af en ægtepagt  

Ønsker ægtefællerne senere at ændre ægtepagten, er det nødvendigt at oprette en ny æg-

tepagt om ændring eller tilbagekaldelse af den tidligere ægtepagt. Det er således ikke 

tilstrækkeligt, at ægtefællerne river ægtepagten itu på bopælen eller på anden måde til-

kendegiver, at ægtepagten ikke længere skal gælde.  

 

 

Hvem kan få kendskab til en ægtepagt? 

Frem til 2018, hvor den ny ægtefælle trådte i kraft, var ægtepagter offentligt tilgængeli-

ge.  

 

Med den ny ægtefællelov, der trådte i kraft den 1. januar 2018, blev dette ændret. Of-

fentligheden har således nu kun adgang til oplysninger om, hvorvidt et ægtepar har op-

rettet ægtepagt, og ikke adgang til oplysninger om ægtepagtens indhold.    

 
_______ o _______ 

 


