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Gifte danskere kender ikke reglerne for deling af gæld ved skilsmisse
Der er ofte gæld involveret i et ægteskab, men gifte danskere kender ikke reglerne for, hvem der
hæfter for hvad i tilfælde af skilsmisse. I en ny undersøgelse svarer 90 pct. af de gifte danskere således enten forkert eller ved ikke på et spørgsmål om, hvordan gælden skal fordeles mellem to parter, der går fra hinanden.
Som udgangspunkt har man formuefællesskab i et ægteskab, med mindre andet er aftalt. Og i formuefællesskab hæfter hver part for sin egen gæld i tilfælde af skilsmisse. Flertallet (73 pct.) af gifte
danskere tror imidlertid, at man hæfter for sin ægtefælles gæld ved formuefællesskab. Og 12 pct.
svarer ved ikke. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Danske Familieadvokater.
Den manglende viden kan have alvorlige økonomiske konsekvenser, påpeger Anne Broksø, formand
for Danske Familieadvokater:
”Hvis man i løbet af sit ægteskab har optaget en betydelig fælles gæld kun i sit eget navn, så er man
meget dårlig stillet i forbindelse med en skilsmisse. Det medfører ofte konflikter, fordi den part, der
hænger på gælden, kan opleve dette som meget uretfærdigt,” siger Anne Broksø.
Derudover kan der opstå ubehagelige overraskelser i forbindelse med skilsmisse, hvis parterne ikke
har været klar over størrelsen på hinandens gæld. Ved skilsmisse udarbejdes der nemlig et regnskab
over, hvad hver part har af aktiver og passiver. Hvis ens nettoformue er positiv, skal man aflevere
halvdelen af formuen til den anden part. Hvis man derimod ikke har overskud når ens aktiver og passiver er gjort op – f.eks. på grund af en stor gæld – skal man ikke aflevere noget.
Og de danske ægtepar har da heller ikke styr på reglerne om, hvorvidt man må optage gæld uden
den andens viden. Hele 49 pct. af gifte danskere ved ikke, at ægtefæller må optage forbrugsgæld
uden den andens viden – til gengæld tror hele 46 pct. fejlagtigt, at man godt må optage lån i huset/lejligheden uden den andens viden.
Familieadvokaternes formand opfordrer alle gifte danskere til at sætte sig grundigt ind i både reglerne og mulighederne for deling af gæld i forbindelse med skilsmisse:
”Som lovgivningen er indrettet i dag, er det ikke muligt at aftale særeje på gæld ved hjælp af en ægtepagt. Men det bliver der måske snart lavet om på i forbindelse med en større revidering af retsvirkningsloven, som er under udarbejdelse,” siger Anne Broksø.
Cirka halvdelen af alle nye ægteskaber vil ifølge statistikken gå i opløsning på et eller andet tidspunkt
– og rent statistisk vil cirka 25 pct. af alle nye ægteskaber være endt med en skilsmisse allerede efter
10 år.
For yderligere oplysninger kontakt:
•

Anne Broksø på tlf. 7070 5015 / mobil 2225 6750
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Diverse fakta
Hæftelse for ægtefælles gæld i formuefællesskab
Når man er gift og har formuefællesskab, tror mange, at man er fælles om det man ejer, og også fælles om den gæld hver part optager. Dette er imidlertid ikke korrekt.
Selvom man er gift og har formuefællesskab, sondres der stadig mellem hvilke aktiver, der tilhører
manden, og hvilke aktiver der tilhører hustruen, ligesom der er forskel på, hvem der hæfter for hvilken gæld.
Gæld er personlig - det vil sige, hvis hustruen har skrevet under på gæld i banken eller på anden
måde forpligtet sig, er udgangspunktet, at gælden er hustruens alene og ikke mandens blot fordi, de
er gift.
Hæftelse for ægtefælles gæld ved skilsmisse
Formuefællesskabet kommer først til udtryk, når ægteskabet ophører på grund af separation, skilsmisse eller død. I den situation vil man nemlig skulle dele både aktiver og passiver.
Når man skal gøre et bo op, eksempelvis i forbindelse med en skilsmisse, vil man ikke dele hvert aktiv
og hvert passiv for sig, man vil derimod udarbejde et regnskab over, hvad manden ejer af aktiver og
passiver, samt hvad han herefter ejer netto. På samme måde udarbejdes et regnskab over hustruens
nettoformue. Herefter skal den anden part have halvdelen af den nettoformue – under forudsætning
af, at nettoformuen er positiv. Viser det sig, at nettoformuen er negativ, må den ægtefælle, der har
en negativ formue, beholde den selv.
I dette tilfælde har det altså stor betydning, hvorvidt gælden står i begges navn eller kun den ene
part.
Det kan derfor være meget relevant at få undersøgt, hvem der ejer hvilke aktiver, men også at få sat
fokus på, hvem, der i jeres ægteskab hæfter for hvilke gældsforhold således, at I ikke får en uhensigtsmæssig deling ved en eventuel separation, som aldrig har været meningen.
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