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Førsteamanuensis, dr.jur. Kirsti Strøm Bull, Norge, baseret på skriftligt
indlæg: »Avtaler om formuesordningen - avtalefrihet contra lovbe-
stemte restriksjoner«:

De regler, der ligger til grund for dagens tema »aftaler mellem
ægtefæller eller samlevende om økonomiske forhold«, er i både Nor-
ge, Sverige og Danmark ændret for ganske nyligt. Man kan med rette
sætte spørgsmålstegn ved, om det er nyttigt at stille så nye retsregler til
debat. Ser man nøje på reglerne, vil man imidlertid opdage, at der er
ting ved disse, som bevirker, at de i den nærmeste fremtid ikke blot vil
være genstand for debat, men også at der vil være stor mulighed for, at
reglerne vil blive ændret. De nuværende regler om ægtefællers adgang
til at indgå aftaler om formueordningen har rod i retstilstanden fra det
forrige århundrede, hvor fællesejeordningen havde et andet indhold,
end det er tilfældet i dag. Dengang hvilede fælleseje- og særejeordnin-
gen på principper, som tilsagde en begrænsning i ægtefællers aftale-
adgang. Reglerne i dag er ligesom dengang karakteriseret ved, at æg-
tefællerne har meget begrænsede variationsmuligheder i adgangen til
at indgå aftaler om formueordningen. De grundlæggende principper
er imidlertid ikke de samme som dengang. Samtidig vælger flere at
leve sammen uden at indgå ægteskab, hvilket er undergivet helt andre
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regler end dem, der gælder for ægtefæller. For de ugifte samboende
gælder de almindelige formueretlige aftaleregler, hvor udgangspunk-
tet er fuld aftalefrihed. Det gælder på dette område - aftaler mellem
ægtefæller om formueordningen - ligesom på andre områder inden-
for ægteskabsretten, at der er en unaturlig skillelinje mellem reglerne
for ugifte samboende på den ene side og reglerne for ægtefæller på
den anden side. I visse tilfælde kan der naturligvis være behov for
regler, som sikrer beskyttelsen af særlige rettigheder, der har en sådan
karakter, at ægtefællerne ikke bør kunne tilsidesætte disse ved en for-
håndsaftale. Der kan imidlertid sættes spørgsmålstegn ved, om de nu-
værende beskyttelsesregler har fundet den rette form.

Reglerne for ægtefællers adgang til at indgå aftaler om formueord-
ningen er relativt forskellig i Norge, Sverige og Danmark. I Norge er
der ved den seneste lovændring i 1991 sket en kraftig udvidelse af
aftaleadgangen med hensyn til variationer af fælleseje og særeje. I
Danmark er der i 1990 indført regler, der ligeledes udvider adgangen
til at indgå aftaler om formueordningen, idet der er åbnet mulighed
for indgåelse af aftaler om »særeje i live - fælleseje ved død« - det
såkaldte skilsmissesæreje. For Sveriges vedkommende er der stadig
meget begrænsede variationsmuligheder for indgåelse af aftaler om
formueordningen.

En nærmere analyse af reglerne for ægtefællers adgang til at indgå
aftaler om formueordningen kræver en definition af, hvad der forstås
ved en sådan aftale. Definitionen må lyde, at en aftale om formueord-
ningen er en forhåndsaftale om, hvorledes det økonomiske opgør
mellem ægtefællerne skal foregå i tilfælde af separation, skilsmisse
eller død. I både norsk, svensk og dansk ret gælder det som overordnet
udgangspunkt, at valget af formueordning er uden betydning under
ægteskabet. I Sverige og Danmark - og til en vis grad også i Norge - er
reglerne om ejerægtefællens rådighed over sine værdier dog til en vis
grad knyttet til valget af formueordning. I svensk og dansk ret opstilles
der således enkelte begrænsninger i rådigheden over værdier, som er
fælleseje. Disse særlige regler forudsætter imidlertid næppe en opret-
holdelse af fælleseje- og særejeordningen, idet der ikke er nogen nød-
vendig sammenhæng mellem rådighedsregler og ægtefællernes valg af
formueordning. Det skal tilføjes, at formueordningen i dansk ret i et
vist omfang tillige kan have skattemæssige konsekvenser.

I forarbejderne til den norske ægteskabslov er forholdet til livsar-
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vinger og kreditorer anført som begrundelse for begrænsningen i af-
talefriheden mellem ægtefæller. Endvidere er det anført, at en for
omfattende aftalefrihed ville gøre reglerne uoverskuelige.

For så vidt angår forholdet til livsarvinger er det korrekt, at ægte-
fællerne gennem valget af formueordning vil kunne manipulere med
arven over for livsarvinger. Navnlig ved en aftale om indgåelse af skils-
missesæreje vil arven efter førstafdøde kunne reduceres. På trods af
dette hensyn til livsarvinger er der imidlertid ikke grund til, at en
aftale, der er ugyldig på grund af beskyttelseshensyn over for livsarvin-
ger, tillige skal være ugyldig i forholdet mellem ægtefællerne og i
forholdet til andre arvinger end livsarvinger.

Om forholdet til kreditorerne er det i forarbejderne til den norske
ægteskabslov erkendt, at dette hensyn ikke har stor betydning. Ved
aftaler om særeje og fælleseje sker der ingen overførsel af værdier,
ligesom der ikke på anden måde sker begrænsninger i kreditorernes
dækningsadgang. Der er derfor ikke af den grund behov for begræns-
ninger i ægtefællers adgang til at indgå aftaler om formueordningen.

Den væsentligste begrundelse for begrænsninger i aftalefriheden er
herefter, at reglerne af hensyn til ægtefællerne ikke må blive uover-
skuelige. De norske regler er imidlertid i dag så komplicerede, at der
er skabt usikkerhed om aftaleadgangens rækkevidde. Dertil kommer,
at reglerne er karakteriserede ved, at det alene er de aftaler, der po-
sitivt er hjemlet i loven, som gyidigt kan indgås. Det havde været et
bedre udgangspunkt, hvis der var indført fuld aftalefrihed eventuelt
med angivelser af de aftaletyper, der af hensyn til beskyttelse af rettig-
heder af særlig karakter ikke kan indgås. For så vidt angår de ægte-
fæller, der ikke har behov for at indgå særlige aftaler om formueord-
ningen, bør der som i dag eksistere deklaratoriske regler. Hvis disse
deklaratoriske regler ønskes fraveget, bør der være fri adgang hertil.

Regeringsråd, Lars Tottie, Sverige, baseret på skriftligt indlæg: »Bör
särskilda formkrav gälla för avtal mellan makar?«:

Regeringsråd Lars Tottie indledte med en kort gennemgang af de
formkrav, der stilles i henholdsvis Norge, Sverige, Finland og Dan-
mark, ved ægtefællers indgåelse af bodelingsaftaler, ægtepagter samt
formueretlige aftaler i øvrigt. Lars Tottie erklærede sig endvidere enig
med Kirsti Strøm Bulls indledende bemærkning om vigtigheden af, at
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de relativt nye nordiske ægteskabsretlige regler bliver genstand for
debat. Lars Tottie fortsatte herefter:

Som almindelig tese for vurderingen af formkrav skal det anføres, at
formkrav, der ikke forfølger et bestemt, fornuftigt sigte, bør undgås. I
modsat fald risikeres det, at domstolene får vanskeligheder med an-
vendelsen, idet en nøje efterlevelse af sådanne formkrav i det enkelte
tilfælde kan gå ud over den ene part på en måde, der opleves som
uretfærdig og utilfredsstillende. Som eksempel på sådanne vanskelig-
heder kan udviklingen i Sverige vedrørende formkrav ved køb af fast
ejendom nævnes. Den oprindelige opfattelse, som den var gældende
i 1800-tallet, var, at alle købeaftalens vilkår skulle indsættes i en skriftlig
købeaftale, der skulle bevidnes af to samtidigt nærværende og uvildige
vidner. I to nært sammenhængende afgørelser fra 1930'erne fra
Högsta domstolen (NJA 1935 s. 157 og 1938 s. 35) anerkendtes en
mundtlig aftale om overdragelse af fast ejendom som værende gyldig.
Forholdene i de to afgørelser var meget særprægede, hvilket gør disse
uegnede til generalisering, men afgørelserne skal nævnes som et sym-
bol på tendensen i svensk ret på det tidspunkt, hvor man så restriktivt
på kravet om skriftlighed. Samtidig havde man ved retsanvendelsen
vanskeligheder med en striks efterlevelse af vidnekravet. I de tilfælde,
hvor det ikke over for domstolene var gjort gældende, at aftalen var
forfalsket, eller at købet var behæftet med en materiel ugyldigheds-
grund, viste domstolene sig i praksis tilbøjelige til at slække på kravet
til, at vidnerne skulle være samtidigt nærværende, at der nødvendigvis
skulle være to vidner o.s.v. Enden på udviklingen blev for fast ejen-
doms vedkommende, at det var en tilstrækkelig betingelse, at alene de
væsentligste købevilkår var nedfældet i købekontrakten. Endvidere af-
skaffedes kravet om vidner.

Det er vigtigt - også når det drejer sig om aftaler mellem ægtefæller
- at man vurderer de enkelte aftaletyper hver for sig. Det der i den
forbindelse falder i øjnene, er det mindre rimelige i at henføre gave-
aftaler mellem ægtefæller til samme kategori som aftaler om formue-
ordningen, ved at presse gaveaftaler ind under formen for ægtepagter.
Gaveoverdragelser bør snarere - som det er tilfældet i Sverige - følge
de almindelige formueretlige formregler blot med den tilføjelse, at
gaven skal registreres for at få gyldighed mod giverens kreditorer.

Enslydende formkrav for gaver og ægtepagter i øvrigt synes endvi-
dere at føre med sig, at en ægtepagt kan godkendes trods manglende
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underskrift fra den ene ægtefælle, mens den samme ægtepagt må
underkendes, hvis de to vidner ikke var samtidigt nærværende. Man
bør derfor afskaffe de regler, der er udtryk for en mistro mod formue-
retlige aftaler mellem ægtefæller. I den udstrækning det er rimeligt,
bør man lade almindelige formueretlige regler være gældende for
sådanne aftaler. En løsning kunne som nævnt være at fjerne gaverne
fra ægtepagtsformen, og i stedet kræve registrering som betingelse for
gyldighed over for giverens kreditorer.

For så vidt angår de rene aftaler om formueordningen er der gode
grunde til at beholde kravet om skriftlighed og underskrifter. Vidner
bør derimod ikke kræves, i hvert fald ikke vidner, der nærmer sig
testamentsvidner. For så vidt angår tinglysning er det en nærliggende
tanke at reservere al form for offentliggørelse til beskyttelse mod kre-
ditorer. På den anden side er der gode grunde til generelt at kræve
tinglysning eller registrering også af ægtepagter, idet der ofte er tale
om meget langsigtede aftaler. Herved forhindres, at en efterlevende
ægtefælle i realiteten kan vælge mellem flere indgåede aftaler.

Det skal erindres, at der ikke nødvendigvis bør findes ens løsninger
på spørgsmålet om formkrav i de nordiske lande. Formkravene bør
altid opvejes mod de muligheder, som de nationale lovgivninger åbner
op for med hensyn til indholdet af en ægtepagt. Med de mange varia-
tionsmuligheder, som den norske ægteskabslov åbner op for, bør der
i Norge eksempelvis findes mere nuancerede regler for formkrav.

For så vidt angår bodelingsaftaler er det muligt, at helt mundtlige
aftaler bør kunne anerkendes. Man bør dog være opmærksom på de
tilfælde, hvor en regel uden for ægteskabslovgivningen - som det f.eks.
er tilfældet ved overdragelse af fast ejendom - kræver skriftlighed. I
disse tilfælde bør kravet om skriftlighed naturligvis opretholdes. Tilla-
der man helt mundtlige bodelingsaftaler, opnås det endvidere, at man
anerkender de i praksis ofte forekommende tilfælde, hvor ægtefæller
med ukomplicerede økonomiske forhold deler boet uden skriftligt at
nedfælde delingsaftalen.

Med hensyn til ugifte samboende er udgangspunktet, at der eksi-
sterer fuld aftalefrihed. Den svenske lovgivning indeholder imidlertid
en særskilt regulering af visse aftale typer mellem ugifte samboende,
idet disse ifølge lovens deklaratoriske regel skal anvende ægteskabs-
lignende delingsnormer ved samlivets ophør. Eftersom den svenske
lovgivning således kan siges at tvinge samboende til en bestemt øko-
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nomisk regulering, er de ugifte samboende i lovgivningen givet en ret
til at aftale sig bort fra lovens regler (sambolagen § 5, stk. 2). Dette kan
siges at være de ugifte samboendes modstykke til ægtefællernes mu-
lighed for at aftale særeje. En sådan aftale skal ikke registreres, og der
kræves ikke vidner.

Advokat, Regine Ramm Bjerke, Norge, baseret på skriftligt indlæg: »Re-
visjonsadgangen vedrørende avtaler mellom ektefeller eller ugifte sam-
boere«:

Regine Ramm Bjerke indledte med at bemærke, at gennemgangen er
begrænset til at omhandle ændring af bodelingsaftaler samt aftaler om
formueordningen. Aftaler om forældremyndighed, ægtefællebidrag
o.s.v. behandles således ikke. Endvidere vedrører fremstillingen alene
reglerne i Norge, Sverige og Danmark. Regine Ramm Bjerke fortsatte
herefter:

Til trods for relativt nye lovregler i både Norge, Sverige og Danmark
vedrørende ændring af aftaler mellem ægtefæller har disse nordiske
lande valgt meget forskellige lovgivningsmæssige løsninger.

I den nye norske ægteskabslov, der trådte i kraft den 1. januar 1993,
er der indsat tilnærmelsesvis enslydende regler vedrørende ændring af
aftaler om formueordningen og vedrørende ændring af bodelingsaf-
taler. Ifølge disse nye regler kan domstolene helt eller delvist tilside-
sætte aftaler, der findes urimelige for den ene ægtefælle. Rimeligheds-
vurderingen er identisk med den vurdering, der foretages ved anven-
delsen af aftalelovens § 36. Ordlyden af de nye norske bestemmelser
indeholder imidlertid ikke som aftalelovens § 36 en opregning af de
typer af momenter, der ved anvendelsen kan lægges vægt på. En anden
forskel til aftalelovens § 36 er, at domstolene i medfør af ægteskabslo-
ven ikke har adgang til at ændre aftalen, men alene til helt eller delvist
at sætte aftalen ud af kraft. I stedet har domstolene ifølge de ægte-
skabsretlige regler mulighed for at tilkende den ægtefælle, der bliver
stillet urimeligt ringe, et beløb, som betales af den anden ægtefælle.
Endelig adskiller reglerne om ændring af aftaler mellem ægtefæller i
den norske ægteskabslov sig fra aftalelovens § 36 derved, at ægteskabs-
loven angiver en frist for indgivelse af krav om ændring. Ægteskabslo-
vens fristregler er uheldigt udformet. Især bestemmelsen om ændring
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af aftaler om formueordningen, hvor fristen regnes fra skilsmissen.
Det hedder i bestemmelsen, at ægtefæller, der har ejendele, som er
fælleseje, må fremsætte kravet om ændring af en aftale om formue-
ordningen, inden delingen af fællesejet er afsluttet. Reglen kan
komme til at virke som en fælde for ægtefæller, der eksempelvis har
indbo som fælleseje og i øvrigt har særeje. Hvis disse ægtefæller hurtigt
bliver enige om deling af fællesboet, vil det være for sent at fremsætte
krav om ændring af ægtepagten om særeje.

Med hensyn til ugifte samboende er retstilstanden således, at disse
reguleres af aftalelovens § 36. Det er uforståeligt, at retstilstanden skal
være så forskellig mellem ægtefæller på den ene side og mellem ugifte
samboende på den anden side. I Norge - som det også er tilfældet i
Sverige - er der indført regler, der giver en samlever ret til at overtage
den anden ægtefælles bolig eller indbo i tilfælde af samlivets ophør.
Det fremgår af de norske regler, at hvis de ugifte samboende har
indgået en aftale om deling i tilfælde af samlivets ophør, skal retten
også tage hensyn til en sådan aftale ved vurderingen af, hvorledes boet
skal deles. En udtrykkelig aftale bliver således blot et moment blandt
mange, hvilket i praksis er at vende princippet om aftalefrihed på
hovedet.

I Sverige er der i äktenskabsbalken indføjet en ændringsregel, der
indholdsmæssigt svarer til aftalelovens § 36. Aftalelovens § 36 er i
Sverige generelt analogt anvendelig på familieretlige aftaler, men er af
informationshensyn gengivet i äktenskabsbalken. Äktenskabsbalkens
ændringsregel er efter sin ordlyd alene anvendelig for ægtepagter og
for bodelingsaftaler, der er indgået før bodelingen bliver aktuel. Eks-
empelvis omfatter ordlyden af äktenskabsbalken ikke den egentlige
bodelingsaftale, hvor aftalelovens § 36 må finde analog anvendelse.

I Danmark er der i ægteskabsloven § 56 indført en såkaldt »urime-
ligt ringe regel«, der giver domstolene - i forbindelse med dom til
separation eller skilsmisse - mulighed for at bestemme, at den ene
ægtefælle skal yde den anden ægtefælle et beløb for at sikre, at denne
ikke stilles urimeligt ringe i forbindelse med deling af boet. For så vidt
angår vilkårsaftaler bestemmer den danske ægteskabslovs § 58, at af-
talen kan erklæres uforbindende, hvis den skønnes urimelig for den
ene ægtefælle på tidspunktet for aftalens indgåelse. Vilkårsaftaler dæk-
ker i den forbindelse over aftaler om vilkår, der er indgået med hen-
blik på separation eller skilsmisse. Ifølge dansk ret må det antages -
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som det er tilfældet i Sverige - at ægteskabslovgivningens ændrings-
regler suppleres af aftalelovens § 36. I Danmark har man imidlertid
ikke taget konsekvensen af dette på samme måde som i Sverige, hvor
en regel svarende til aftalelovens § 36 af informationshensyn er ind-
føjet i ægteskabslovgivningen.

Som det fremgår af gennemgangen af gældende ret i Norge, Sverige
og Danmark er den lovgivningsmæssige udformning af reglerne for
ændring af ægteskabsretlige aftaler meget forskellig i de tre lande.
Dette er uheldigt i betragtning af, at reglerne i de tre lande er så
relativt nye.

Det er i tilknytning til emnet relevant at rejse det generelle spørgs-
mål, om der bør stilles strengere krav til ændring af aftaler mellem
ægtefæller end til ændring af aftaler mellem ugifte samboende. Svaret
må være nej. En nærmere analyse af retspraksis i Norge - som er
foretaget af Kirsti Strømm Bull i sin nyligt udkomne doktorafhandling
- viser, at domstolene stiller samme strenge krav til ændring af aftaler
mellem ægtefæller som for 40 år siden. Praksis for ændring af aftaler
mellem ægtefæller har således ikke fulgt med den almindelige udvik-
ling på formuerettens område siden indførelsen af aftalelovens § 36. I
teorien har der været anført en række argumenter, som taler for en
strengere praksis ved ændring af aftaler mellem ægtefæller. Det drejer
sig navnlig om hensynet til forudberegnelighed, hensynet til ro om-
kring parternes indbyrdes forhold samt hensynet til, at den enkelte
aftale ikke let bør kunne ændres, da den er et led i et større aftaleret-
ligt kompleks. Der kan imidlertid anføres mindst ligeså stærke hensyn,
der taler i modsat retning. Dels er ægtepagter meget langsigtede af-
taler, som det for ægtefæller kan være svært at overskue virkningerne
af. Det medfører, at ægtepagter ofte bliver for tilfældige og utilsigtede.
Dels foregår indgåelse af aftaler om ægtepagter ofte ved afkrydsning i
et fortrykt skema, hvor krydset udløser et sæt af komplicerede retsvirk-
ninger, som det for den enkelte kan være svært at overskue. Dette har
den konsekvens, at ægtefællerne efter en vis tid glemmer indholdet af
indgåede ægtepagter, hvorefter hensynet til forudberegneligheden
mister sin tyngde. Endelig kan det anføres, at ægtepagten ikke gene-
relt har praktisk betydning under selve ægteskabet, hvilket bevirker, at
ægtefællerne ikke løbende tilskyndes til at ændre på aftaler om for-
mueordningen i takt med, at de økonomiske forhold ændrer sig. For
så vidt angår bodelingsaftaler kan det endvidere anføres som argu-
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ment imod en streng ændringspraksis, at disse aftaler ofte er indgået
i en følelsesmæssig ustabil situation. Som tese skal det anføres, at de
hensyn, der generelt taler for og imod ændring af aftaler mellem
ægtefæller, udmærket lader sig indpasse i en konkret rimelighedsvur-
dering, som den er beskrevet i aftalelovens § 36. Det er derfor vigtigt,
at ægteskabsretlige regler om ændring af aftaler udformes i overens-
stemmelse med ordlyden af aftalelovens § 36. Der bør ikke inden for
familieretten udvikle sig afvigende krav til ændring af aftaler i forhold
til det, der er gældende på formuerettens område i øvrigt. Konklusio-
nen må således være, at ændring af aftaler på ægteskabsrettens om-
råde og på formuerettens område, bør bygge på samme principper.
Det er dog fortsat vigtigt af informationsmæssige hensyn, at der eksi-
sterer selvstændige ændringsregler i ægteskabslovgivningen. Sådanne
regler bør dog være en henvisning til ordlyden i aftalelovens § 36. I
den forbindelse er den svenske løsning forbildelig, og bør følges i de
andre nordiske lande.

Efter indledningstalerne besluttede debatlederen - på grund af
begrænset deltagelse - at aflyse gruppediskussionen, og alene
foretage en samlet uformel plenumdiskussion med deltagelse af alle
tilstedeværende. Diskussionen foregik herefter frit, uden talerliste
og med kun få egentlige indlæg. En del af deltagerne stillede
endvidere korte konkrete spørgsmål til de tre indledningstaleres
diskussionsoplæg.

På baggrund heraf vil det følgende referat alene være en kort gengi-
velse af hovedpunkterne i diskussionen, der var inddelt i overensstem-
melse med de tre indledningstaleres indlæg. Det første diskussions-
emne var således hovedsageligt baseret på førsteamanuensis Kirsti
Strøm Bulls indlæg om »Avtaler om formuesordningen - avtalefrihed
contra lovbestemte restriksjoner«.

F.d. Högsta domstolens ordf. Olle Höglund, Sverige, udtrykte skepsis
over for anerkendelsen af helt mundtlige bodelingsaftaler. Hensynet
til arvinger, kreditorer samt hensynet til ægtefællerne tilsiger, at en
bodelingsaftale alene bør anerkendes, hvis den er nedfældet på skrift.
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Førsteamanuensis, dr.jur. Kirsti Strøm Bull, Norge, svarede hertil, at der
for så vidt angår større aktiver - f.eks. fast ejendom - i praksis altid vil
eksistere en skriftlig bodelingsaftale. Endvidere er muligheden for
anerkendelse af mundtlige bodelingsaftaler i mange tilfælde særdeles
praktisk. Det drejer sig navnlig om de tilfælde, hvor ægtefællerne alene
ejer aktiver af ubetydelig værdi.

Advokat Örjan Teleman, Sverige, tilføjede blandt andet, at han var enig
med Olle Höglund i, at en ordning med anerkendelse af helt mundt-
lige bodelingsaftaler kan være problematisk, navnlig fordi bodelings-
aftaler, der ikke er nedfældet på skrift, kan åbne mulighed for fortolk-
ningstvivl, ligesom der kan opstå bevisproblemer.

Professor Armann Snævarr, Island, bemærkede, at den islandske ægte-
skabslov senest er revideret i april 1993, og at der allerede i 1962 på
Island blev indført mulighed for indgåelse af aftaler om »særeje i live
- fælleseje ved død«.

Professor Armann Snævarr gennemgik herefter kort de nye is-
landske ægteskabsregler, som i forhold til tidligere indeholder ind-
holdsmæssige udvidelser i adgangen til at indgå ægtepagter. Ifølge de
nye regler kan det således mellem ægtefæller aftales, at indbo i hjem-
met skal være særeje, selv om indboet ikke var erhvervet på tidspunktet
for aftalens indgåelse. Endvidere er der indført en regel om rådig-
hedsbegrænsning vedrørende fast ejendom og indbo, selv om ejer-
ægtefællen har særeje.

Årmann Snævarr bemærkede endvidere, at det er vigtigt at udforme
de ægteskabsretlige regler på en sådan måde, at ægteskabet juridisk set
gøres til en attraktiv institution. Ægteskabsfrekvensen er for nedadgå-
ende, hvilket kunne skyldes det forhold, at de ægteskabsretlige regler
er for restriktive. Navnlig derfor er det vigtigt at bemærke sig det, der
er anført af Kirsti Strøm Bull om betydningen af ægtefællernes frie
adgang til at indgå aftaler om formueordningen. Kirsti Strøm Bulls
arbejdstese stemmer overens med den internationale tendens, hvor-
efter reguleringen i ægtefællernes juridiske råderum nedtrappes. På
den anden side bør adgangen til at indgå aftaler om formueordningen
næppe slippes fuldstændig fri. Det må i den forbindelse ikke glemmes,
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at ægtefællerne i princippet har fri adgang til at indgå aftaler om
fordelingen af formuen ved ægteskabets ophør.

Advokat Suzanne Ahlner, Sverige, erklærede sig enig med Kirsti Strøm
Bulls arbejdstese om, at aftaleadgangen bør være fri. Urimeligheden i
en begrænsning af aftaleadgangen træder især frem, når retsreglerne
for ugifte samboende sammenlignes med reglerne for ægtefæller. Der
bør navnlig være mulighed for at kunne indgå aftaler om formueord-
ningen, der er forskellige afhængig af, om der er tale om et opgør ved
skilsmisse eller ved død.

Advokat Regine Ramm Bjerke, Norge, tilføjede herefter som endnu et
argument for fuldstændig aftalefrihed, at aftalen i så fald bliver par-
ternes egen aftale. Den bliver indforstået i ordets gode betydning, idet
ægtefællerne tvinges til at forstå indholdet. I modsætning hertil står
aftaler, som indgås ved afkrydsning i et skema, der herefter udløser et
sæt af retsvirkninger.

Høyesterettsadvokat Sverre Thune, Norge, berørte de tredjemandsbe-
stemte særejer herunder tilfælde, hvor gavegiver i forbindelse med en
gaveoverdragelse bestemmer, at gaven skal være særeje. Sådanne afta-
ler skaber ofte problemer, hvis aftalen skal ændres. Er gaveoverdragel-
sen eksempelvis foretaget for år tilbage, vil det i visse tilfælde være
rimeligt, om gaven overgår fra særeje til fælleseje. Hvis tredjemand
ikke længere er i live, kan det være umuligt at få en sådan særejeklau-
sul ændret. Det er derfor ofte uheldigt at bibeholde særejeklausuler i
langvarige ægteskaber, hvor særejeklausulen er indsat af tredjemand.
Der bør således indføres regler, der i et vist omfang giver ægtefællerne
mulighed for at ændre på tredjemandsbestemte særejeordninger.

Advokat Kirsten Reimers-Lund, Danmark, fremhævede herefter, at man
som advokat ofte oplever ægtefæller, der skal skilles, og som viser sig at
have misforstået den formueordning, de har levet under igennem en
lang periode. Der bør derfor udformes regler, der som udgangspunkt
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giver ægtefællerne fri adgang til at indgå aftaler om formueordningen.
Samtidig bør der indføres beskyttelsesregler samt enkelte deklaratori-
ske regler. Det er vigtigt, at disse regler udformes med udgangspunkt
i den måde, ægtefæller rent faktisk i praksis vælger at indrette sig på.
Endvidere er det vigtigt, at ægtefæller opfordres til at indgå aftaler
samt til løbende at regulere disse aftaler i takt med, at forholdene
ændrer sig.

Amanuensis Asbjørn Strandbakken, Norge, bemærkede, at der flere
gange i debatten om eventuelle begrænsninger i ægtefællers adgang
til at indgå aftaler er trukket paralleller til ugifte samboende. Der kan
være grund til at sætte spørgsmålstegn ved, om denne parallel er helt
rammende. Baggrunden for dette er, at man i Norge har valgt to
principielt forskellige løsninger ved vurderingen af behovet for regu-
lering af parternes rettigheder og pligter i henholdsvis ægteskab og
ugift samliv. Mens man i relation til ægtefæller har anset det som en
lovgivningsopgave at udforme klare og præcise regler med henblik på
at regulere parternes rettigheder og pligter, har man valgt den mod-
satte løsning for ugifte samboende. Ugifte samboende må regulere
deres forhold gennem individuelle aftaler. Hvis man ønsker at bevare
ægteskabet som den højst prioriterede samlivsform, er der grund til at
være skeptisk med hensyn til at drage for mange paralleller til ugifte
samboende ved spørgsmålet om udformningen af regler for ægtefæl-
ler. Som det også er fremhævet i debatten, kan det være usikkert,
hvilket aftaler der gyldigt kan indgås, og hvilke der ikke gyldigt kan
indgås. Dette kan naturligvis skabe usikkerhed for enkelte, men de
fleste vil kunne finde fornuftige løsninger blandt de alternativer, som
klart ligger inden for lovens rammer. Fuldstændig aftalefrihed vil
næppe heller blive et bedre alternativ til den gældende ordning. Hvis
en begrænset aftalefrihed er problematisk, hvordan vil det så blive,
hvis man kan aftale, hvad man vil. De rammer, som loven sætter, in-
debærer, at det er muligt at overskue konsekvenserne af aftalen. Det er
tvivlsomt, om fuldstændig aftalefrihed vil bidrage til, at parterne vil
opnå tilsvarende klarhed med hensyn til den retlige stilling. I stedet
for at rejse spørgsmålet om, hvorvidt man bør ophæve begrænsningen
i ægtefællers adgang til at indgå aftaler om formueordningen, kan det
være nærliggende at rejse spørgsmålet om, hvorvidt den norske lov er
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gået for langt med hensyn til udvidelse af aftalefriheden. Hensynet til
overskuelige regler kan tilsige, at Norge burde have valgt en tilsva-
rende løsning som den, der er valgt i Sverige.

Advokat Ruth Anker Høyer, Norge, erklærede sig enig i de betragtnin-
ger, som fremgår af Kirsti Strømm Bulls indledningstale. Når lovgiver
i Norge er gået så langt i retning af fuld aftalefrihed virker det uhel-
digt, hvis man oplever at have udformet en aftale, som er netop på den
»forkerte« side af det tilladte. Det korrekte må være at opstille dekla-
ratoriske regler, og i øvrigt at stille ægtefællerne frit i adgangen til at
indgå aftaler.

Advokat Ditlef Martens, Norge, pegede på, at de ægteskabsretlige regler
tillige kan have retsvirkninger udenfor ægteskabsrettens område. Eks-
empelvis er der i den norske ægteskabslovgivning en stærk parallel til
de pensionsretlige regler, hvor retsvirkningen af et ægteskab i visse
situationer vil være, at ægtefællerne mister en del af pensionen. Det er
uheldigt, at ægteskabet udløser sådanne negative retsvirkninger.

Med hensyn til tredjemandsbestemte særejeklausuler bemærkede
Ditlef Martens, at disse i visse tilfælde kan være af væsentlig ketydning.
Navnlig hvis gaven eller arven vedrører en stor virksomhed kan det
være vigtigt, hvordan og af hvem virksomheden bliver ledet. I sådanne
tilfælde er det rimeligt, at tredjemand - det være sig gavegiver eller
testator - kan stille som betingelse, at gaven eller arven bliver særeje
for den person, der er udset til at lede virksomheden.

Diskussionen var herefter baseret på regeringsrådet Lars Totties ind-
læg: »Bör särskilda formkrav gälla för avtal mellan makar?».

Høyesterettsadvokat Sverre Thune, Norge, bemærkede vedrørende u-
myndige personers adgang til at indgå aftaler om formueordningen, at
denne ret bør følge de umyndiges adgang til at indgå ægteskab uden
værgens samtykke. Umyndige, der kan indgå ægteskab uden værgens
samtykke, bør på tilsvarende måde kunne indgå aftaler om formue-
ordningen.
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F.d. Högsta domstolens ordf. Olle Höglund, Sverige, bemærkede, at han
ikke er enig i Lars Totties anbefaling af en lempning af skriftligheds-
kravet ved gaveoverdragelser mellem ægtefæller. Det må erindres, at
en gaveoverdragelse i et sådant tilfælde ikke alene vedrører ægtefæl-
lerne, men tillige er gældende i forholdet til arvingerne. Mundtlige
gaveaftaler vil endvidere i høj grad kunne give anledning til tvister i
forbindelse med et skifte. Dertil kommer, at det i praksis ikke vil have
den store betydning, om man tillod, at mundtlige gaveaftaler mellem
ægtefæller havde retsvirkning over for tredjemand. De fleste ægtefæl-
ler har på fornemmelsen, at det er en betingelse for gyldighed i for-
hold til tredjemand, at gaveaftalen er skriftlig, hvorfor langt de fleste
alligevel vil udarbejde en skriftlig aftale.

Det sidste diskussionsemne foregik på baggrund af indlægget fra
advokat Regine Ramm Bjerke, Norge: »Revisjonsadgangen vedrø-
rende avtaler mellom ektefeller eller ugifte samboere«.

Lektor Ingrid Lund-Andersen, Danmark, bemærkede, at Regine Ramm
Bjerke som diskussionstema opstiller, hvorvidt der bør gælde stren-
gere krav for ændring af aftaler mellem ægtefæller end for aftaler i
øvrigt. Denne problemstilling er pudsig i betragtning af, at indførelsen
af ægteskabslovens § 58 i dansk ret i 1920'erne blev begrundet med, at
der var behov for en særlig vidtgående ændringsregel for ægtefællers
indbyrdes aftaler. Der blev henvist til den særlige følelsesmæssige af-
hængighed mellem ægtefæller og de særlige udnyttelsesmuligheder,
der gør sig gældende i tiden op til en separation eller skilsmisse. Først
langt senere blev aftalelovens § 36 gennemført vedrørende andre kon-
traktsretlige aftaler. Det fører til at stille det modsatte spørgsmål: Er
dommerne ikke for strenge, når de bedømmer muligheden for at
ændre ægtefællernes aftaler? For nogle år siden gennemgik jeg den
trykte retspraksis for de sidste 25 år vedrørende ægteskabslovens § 58
(se UfR 1987.155-162) og kom frem til, at ægteskabslovens § 58 i vidt
omfang var blevet en regel om vejledningens omfang mere end en
beskyttelsesregel for den svage part. Hvis eksempelvis en kvinde i en
stærk følelsesmæssig belastet situation havde givet afkald på at få andel
i ægtemandens formue ved skilsmissen, ville hun ikke kunne få ændret
aftalen, hvis hun var blevet informeret om, hvad hun gav afkald på.
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Bliver der fremover indført aftalefrihed mellem ægtefæller - som fo-
reslået af Kirsti Strøm Bull - vil behovet for en mere lempelig æn-
dringspraksis blive endnu større.

Høyesterettsadvokat Sverre Thune, Norge, bemærkede herefter, at det
er tvivlsomt, om en regel svarende til aftalelovens § 36 er tilstrækkelig
i forholdet mellem ægtefæller. Der bør snarere indføres en mere fær-
dig regel med mere specifikke kriterier, som ikke er så afhængig af,
hvorledes retspraksis udvikler sig.

F.d. Högsta domstolens ordf. Olle Höglund, Sverige, tilføjede i tilslut-
ning hertil, at fortolkningen af aftalelovens § 36 er meget afhængig af
aftaletypen. Eksempelvis stiller retspraksis strenge krav til ændring af
erhvervsmæssige aftaler. Ved forbrugeraftaler er kravet i følge rets-
praksis derimod ikke strengt, når det gælder ændring af aftaler, der er
til fordel for forbrugeren. På tilsvarende måde må det forventes, at §
36 på ægteskabsrettens område vil kunne tilpasse sig de specielle for-
hold, som gør sig gældende på dette område.

Amanuensis Asbjørn Strandbakken, Norge, bemærkede, at han er enig
med Regine Ramm Bjerke i, at vurderingstemaerne i ægteskabslovens
ændringsregler adskiller sig fra vurderingstemaet i aftalelovens § 36.
Det er dog tvivlsomt, om rimelighedsvurderingen vil blive forskellig
efter de forskellige regler. Det er fremhævet, at der ikke er hjemmel til
at ændre en aftale om formueordningen med hjemmel i ægteskabslo-
vens ændringsregel, men at aftalelovens § 36 har denne mulighed over
for formueretlige aftaler, der fremstår som urimelige. I denne forbin-
delse kan det anføres, at formkravene til aftaler om formueordningen
tilsiger, at domstolene ikke kan foretage ændringer. I relation til fri-
sten for at fremsætte krav om ændring er det, som anført af Regine
Ramm Bjerke, uheligt med absolutte tidsfrister. Det er antageligt bedre
at operere med et skærpet krav til urimeligheden efterhånden som
tiden går. Spørgsmålet om, hvorvidt der bør stilles strengere krav til
urimeligheden i relation til ændring af familieretlige aftaler i forhold
til aftaler på formuerettens område, er det næppe tvivlsomt, at svaret

11*



164 Asbjørn Strandbakken

er nej. Men som jeg opfatter norsk retspraksis, opererer man ikke med
strengere krav til urimelighed over for familierettens aftaler. Jeg stiller
mig også tvivlende til argumentationen om, at de fleste ægtefæller kun
forstår lidt af, hvad en aftale om formueordningen går ud på. Man kan
nok finde eksempler på dette, men det er uheldigt at have argumen-
tationen som et generelt udgangspunkt ved spørgsmålet om, hvorvidt
man bør åbne op for større brug af ændringsreglerne. Det er en fal-
literklæring at indføre komplicerede lovregler som argumentation for
forøget brug af ændringsreglerne. I så fald er det lovreglerne, der er
noget galt med, og næppe aftalerne. Endelig er der grund til at frem-
hæve princippet om, at aftaler - også familieretlige - er bindende. En
øget bevidsthed om dette princip vil medføre, at der bliver mindre
brug for ændringsreglerne. Dette vil dog naturligvis ikke gøre de al-
mindelige ugyldighedsgrunde overflødige.

Skifterettsdommer Finn Kløvstad, Norge, fremhævede det praktiske
aspekt af spørgsmålet om ændring af ægteskabsretlige aftaler. Det er
antageligt alene i 1-2% af alle skilsmissetilfælde, det bliver nødvendigt
for retten at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en ægteskabs-
retlig aftale skal ændres. Hvis der indføres en lavere tærskel for uri-
melighedskriteriet, risikeres det, at flere vil forsøge at få spørgsmålet
om eventuel urimelig prøvet ved retten. Dertil kommer, at det er en
yderst vanskelig vurdering, om en aftale er urimelig. Vurderingen kræ-
ver, at man gennemgår en ofte langvarig sammenblanding af økonomi
mellem ægtefæller, hvilket kan bevirke en meget usikker standard.
Konklusionen må være, at man ikke må se bort fra det praktiske aspekt
under en teoretisk diskussion af, om der skal ske en mildning af prak-
sis for ændring af ægteskabsretlige aftaler.

Hertil bemærkede Kirsti Strømm Bull, at hun er enig i, at der kan være
praktiske grunde til at have en streng praksis for ændring af familie-
retlige aftaler. Dette adskiller sig imidlertid ikke fra det, der er gæl-
dende for andre aftaletyper. Der er ingen grund til, at ægteskabsretten
skal være anderledes stillet på dette område.


