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Ny lov om ægtefællers økonomiske
forhold.
Folketinget har vedtaget en ny lov om ægtefællers økonomiske
forhold. Loven træder i kraft 1. januar 2018.

Såfremt du ønsker at vide mere om ægtefællers økonomiske
forhold, muligheder for særeje mv., er du velkommen til at
kontakte advokat Michelle Ljungstrøm

Udover den nye lov er der tillige vedtaget ændringer i det øvrige
lovgrundlag på området. Et lille uddrag skal nævnes her.
Ved indgåelse af ægteskab vil der som hidtil automatisk
etableres fælleseje – fremover benævnt delingsformue, som en
mere visende betegnelse. Hvor fælleseje hidtil indtrådte uden
nogen orientering herom til ægteparret, skal der fremover ske
vejledning omkring delingsformue, herunder mulighederne for
at aftale andre løsninger. Vejledningen vil ske i forbindelse med
ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne. Det er ikke
meningen, at det offentlige skal bistå parret med oprettelse af
dokumenter, men derimod sørge for at ægteparret bliver bekendt
med de økonomiske konsekvenser af ægteskabet – noget som for
mange i dag kommer som en overraskelse, i forbindelse med
separation/skilsmisse eller død.
De nuværende muligheder for etablering af særeje udvides, og
konstellationer der har været omtvistet i litteraturen lovfæstes.
Der etableres ikke nye særejetyper, men muligheden for at aftale
mere individuelle løsninger, der passer det til det enkelte
ægtepars situation, udvides. I den nye lov lovfæstes muligheden
for at oprette genstandssæreje, der er særeje for en eller flere
genstande, erhvervelsessæreje, særeje for aktiver erhvervet på et
bestemt tidspunkt eller på en bestemt måde, brøkdelssæreje,
hvor særejet begrænses til en brøkdel af et bestemt aktiv eller
hele formuen, sumsæreje, hvor en bestemt sum af et aktiv eller
hele formuen gøres til særeje, og sumdeling, hvor en bestemt
sum skal være delingsformue og resten særeje. Beløbene kan
pristalsreguleres efter nettoprisindekset, ligesom et særeje kan
tidsbegrænses eller aftrappes, efter ægtefællernes nærmere
ønsker herom.
Derudover begrænses offentlighedens mulighed for at ind hente
en udskrift af ægtepagt fra Personbogen. Fremover vil der alene
kunne indhentes oplysning om, hvorvidt der er oprettet en
ægtepagt eller ej, men uden oplysning om indholdet. Såfremt der
kan godtgøres en konkret, retlig interesse, tager
tinglysningsretten stilling til, om oplysningerne skal udleveres.
Kravet om ægtepagt ved andet end lejlighedsgaver mellem
ægtefæller ophæves, og af hensyn til kreditorerne i den
forbindelse, udvides mulighederne for omstødelse.
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