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Onsdagen den 19 augusti 1981 kl. 14
Sektionsmöte

Makars och samboendes egendoms-
förhållanden

Referat, se bilaga 6 (del II, s. 19)

Debattledare: hæstaréttardómari ÁRMANN SNÆVARR, Island

Referenten, docent GUDRUN ERLENDSDÓTTIR, Island:

Endnu engang tages der op til diskussion på et nordisk juristmöde et emne
på familierettens område. Temaet på dette sektionsmöde handler om ægte-
fællers og fast samboendes formueforhold. Allerede i begyndelsen af dette
århundrede blev de grundprincipper formet, som ægtefællers formueforhold
hviler på endnu i dag, og forholdet mellem ægtefæller har flere end en gang
været diskussionsemne på et nordisk juristmöde.

Forholdet mellem ugifte samboende er derimod et relativt nyt emne på et
nordisk juristmöde. I 1975 var dog et af diskussionsemnerne "Den papirlöse
familie".

Der er nu gået omkring 60 år siden de nordiske love om ægtefællers
formueforhold trådte i kraft. Overmåde omfattende ændringer har fundet
sted i samfundet siden da. Det er nok at pege på kvindens ændrede sam-
fundsstilling, familiens forandrede rolle, det stadig voksende antal skils-
misser, og sidst men ikke mindst, den store forögelse af dem der bor sammen
uden at være gift.

De nordiske ægteskabsudvalg har haft lovene om ægtefællers formuefor-
hold til revision de sidste år og overvejer om der skal lovgives om de ugifte
samboendes forhold.

Det er derfor på höje tid at optage her på dette sted diskussionen om dette
emne.
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I mit trykte referat gör jeg rede for de gældende regler for ægtefællers
formueforhold samt de ændringer, som er blevet gjort i de sidste år. Lige-
ledes gör jeg rede for ændringer, som jeg anser for önskelige og ideer i den
retning som er fremkommet i de nordiske lande.

Angående de fast samboendes formueforhold beskriver jeg i mit referat de
regler som gælder derom og prover at belyse den retlige udvikling og hvilke
slutninger man kan drage deraf.

Jeg vil nu i korthed belyse de hovedpunkter jeg kommer ind på i mit
referat.

Det forste punkt er måske: Hvorfor skelne mellem gifte og ugifte sam-
boende? Skal der ikke være lovformelig ligestilling mellen dem? Her er der
tale om to sambosformer, der betjener samme samfundsmæssige funktion, i
særdeleshed når parterne har börn sammen. Skal derfor ikke ægteskabslo-
venes regler også gælde for ugifte samboende?

Jeg anser det for udelukket at lade ægteskabslovenes regler nå over fast
samboende. Ægteskabet er en kontrakt mellem to individer, der far övrighe-
dens bekræftelse. Ved denne kontrakt anerkender ægtefællerne det retsfor-
hold, som ægteskabslovene beskriver. Fast samboende deltager ikke i sådan
en kontrakt, og hvis ægteskabets retsvirkninger skulle også nå til sam-
boende, ville det sandsynligvis være i modsætning til paragraf 16 i de
Forenede Nationers Menneskerettighedserklæring, der handler om de vor-
dende ægtefællers samtykke for giftermålet.

Det andet punkt jeg kommer ind på er, om det er på tide at göre radikale
ændringer på de grundprincipper som formueforholdet mellem ægtefæller
bygger på. Er det aktuelt at gå bort fra ligedelingsprincippet over i sær-
ejeordning?

Grundprincipperne i ægteskabslovgivningen er, at hver ægtefælle for sig
skal være mest muligt selvstændig i ægteskabet, han skal have bestemmel-
sesret over sit gifteeje og kun bære ansvar overfor sine egne forpligtelser,
men den samhörighed ægteskabet som regel forer med sig reflekterer sig i
ægtefællenes gensidige forsörgelsespligter og ligedeling af formuefællesska-
bet (gifteeje) ved ophor af ægteskabet.

Ægteskabslovene var et stort skridt i retning af ligestilling mellem kön-
nene. Den hjemmegående ægtefælle har dog ikke opnået den selvstæn-
dighed, som lovene regnede med, fordi han var sjældent i position til at
erhverne noget gifteeje og havde derfor ikke bestemmelsesret over nogen
ejendom. I diskussionen i de sidste år om ligestilling mellem könnene har
man lagt hovedvægt på, at ligestilling först bliver aktuel, når kvinden er
blevet ökonomisk selvstændig på lige fod med manden. Reglerne om de
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gensidige forsörgelsespligter mellem ægtefæller har været under stor kritik
og er blevet skyldt for at vedligeholde kvindens uselvstændighed. Sær-
ejeordning i ægteskab er mest passende for disse tanker.

Jeg må vedkende, at jeg finder disse tanker tiltrækkende. Idealet må være
at hvert enkelt menneske kan forsörge sig selv og at forsörgelsespligter
mellem ægtefæller bliver afskaffet.

Selv om ligeberettigelse er vedtaget i de nordiske lande, er resultatet ikke
blivet det, at kvinder står ligestillet med mænd ökonomisk set. Endnu i dag
er der en stor gruppe kvinder, der ingen erhvervsuddannelse har og kun har
arbejde i hjemmet og desuden har kvinder lavere lön end mænd. I 1979 var
det så i Island, at kun 3 % af gifte kvinder opnåede gennemsnitslön, sam-
menlignet med 61 % af mænd. Lovgiveren må derfor endnu i dag tage
hensyn til denne gruppe. Forsorgelses- og ligedelingsreglerne er derfor
endnu i sin fulde ret, selvom idealet er fuldkommen ökonomisk selvstæn-
dighed for hver enkelt ægtefælle for sig.

Da ligedelingsprincippet blev indfort i de nordiske love, var der kun
meget fa. skilsmisser og reglen passer godt ved boskifte, der finder sted efter
et langvarigt ægteskab, og man kan sige, at reglen tager sigte på det. Den
passer derimod ikke så godt, når skifte finder sted efter et kort ægteskab, og
der er blevet vedtaget afvigelser fra ligedelingsnormen under specielle for-
hold, f. eks. ved skifte på grund af anullering af ægteskab, eller hvis ægteska-
bet har været kortvarigt og den ene ægtefælle har medbragt hoveddelen af
boet (skævdeling).

Som för nævnt er det kun gifteeje som deles lige; særeje indbefattes ikke i
boskifte. I dansk lov blev der i 1969 indsat en bestemmelse, der tillader ved
skilsmisse at tildömme en ægtefælle erstatning fra særeje hvis specielle
omstændigheder anbefaler det. Dette er en retfærdighedsregel for at sikre at
den ægtesfælle, der ikke er særejer, ikke bliver uheldigt stillet.

Jeg er af den mening, at man skal vedligeholde ligedelingsprincippet som
hovedregel rnen tillade omfattende afvigelser fra den, hvis skifte ellers tyde-
ligvis ville være uretfærdig for den ene af ægtefællerne, og jeg er inde på den
tanke, at det skal være efter domstolenes vurdering, men ikke en særskilt
lovfæstet proportionel delingsregel.

Jeg vil gerne nævne, at der inden de nordiske ægteskabsudvalg er kommet
forslag om at bolig og indbo skal blive et ægtepars sameje. Jeg synes, at det
strider imod den ligestillingsudvikling der har fundet sted at lovbeskytte en
regel om, at visse artikler er ægtefællers sameje uden hensyn til hver enkelts
ökonomiske bidrag. Det er klart, at det er især disse værdier (bolig og indbo)
som behöver beskyttelse, men vi har allerede særregler om bolig og indbo,
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hvor disponeringen af disse ejendomme er betinget af den anden ægtefælles
samtykke. Ved at kræve den anden ægtefælles samtykke, også ved dispone-
ring af bolig og indbo i særeje, synes jeg at tilstrækkeligt er gjort til familiens
beskyttelse.

Inden jeg går over til de ugifte samboende, er der lige et par punkter om
önskelige ændringer i ægtepars formueforhold, jeg vil pege på.

For det förste angående ægtepagter synes jeg, at bestemmelsen i de norske
og islandske love om de såkaldte "skilsmisseægtepagter" er god, men den
indbefatter, at man kan bestemme, at særeje ifölge ægtepagt bliver gifteeje
ved död. Jeg synes, der kan være grund til at udvide bestemmelsen, således
at den også når til særeje ifölge tredjemands bestemmelse. Jeg synes også at
man skal overveje, om man skulle kunde göre tidsbegrensede ægtepagter.
Jeg mener, at man i selve loven skal bestemme de valgmuligheder ægtepar
har, og at de ikke må være för mange.

For det andet synes jeg det ville være en stor fordel, hvis man havde en
lovfæstet regel om skæringstidspunkten for formueskiftet, således at alt hvad
en ægtefælle erhverver efter at skilsmissekravet er fremsat blev vedkom-
mendes særeje, og på samme måde at gæld, som den ene ægtefælle stifter
efter den tid, ikke kom ind i skiftet.

Hovedregelen angående fast samboendes formueforhold er, at de sam-
boende er stillede som to enkelte individer, således at deres formueforhold
må löses ifölge formuerettens grundprincipper. Vedrörende formueskifte
gælder derfor den generelle regel, at hver enkelt for sig tager hvad vedkom-
mende bragte ind i samboet og er kommet i besiddelse af senere. Der er
ingen forsörgelsespligt mellem fast samboende, og der er ingen lovbestemt
arveret mellem dem.

De nordiske lande har afslået muligheden af at benytte ægteskabslovene
generelt om fast samboende, og domstole har været forsigtige i at benytte
analogi.

Som samfundsudviklingen har været de sidste år er det vanskeligt at få
oversigt over familiens retslige stilling uden at regne med offentlige rets-
regler, hovedsagelig på sociale-, forsikrings- og skattefelter. Man kan godt
sige, at sociallovgivningen har haft betydelig indflydelse på at fast sam-
boende har fået anerkendelse og forbedret de fast samboendes retlige still-
ing.

Da jeg som advokat begyndte at beskæftige mig med ugifte samboendes
forhold for mange år siden, blev jeg hurtigt klar over, at de fleste problemer
opstod angående börns retsstilling og formueskifte ved samboskabets ophor.

Jeg må lige nævne, at i ny islandsk barnelov som træder i kraft 1. jan.
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1982, har lovgiveren ligestillet ægteskab og fast samboenskab hvad angår
omsorg (forældremyndighed) for börn — her tænkes der kun på barnets
behov.

Hvad formueskiftet angår syntes jeg i begyndelsen, da jeg begyndte at
praktisere som advokat, at den enkleste lösning ville være at benytte den
samme regel som man har ved formueskifte ved anullering af ægteskab. Men
eftersom jeg har tænkt mere over det, har jeg set, at det ikke er helt så enkelt
og jeg er blevet mere og mere konservativ.

Er det forresten nödvendigt at have en speciel lov om formueforholdet
mellem ugifte samboende? Der er mange ting som taler imod en speciel
lovgivning, og jeg synes der er flere ulemper end fordele.

For det förste er det meget svært at komme til resultat om hvilken form for
samboskab, der burde have retsvirkninger. Der er store bevisvanskeligheder
om hvornår samboskab begyndte og hvornår det sluttede. Det er ikke muligt
en gang for alle at begrænse de sambosformer, som retslig indflydelse kan
knyttes til. Samboskabsformerne er overordentlig forskellige. En betydelig
del af dem, der bor sammen i ugift stand, indgår ægteskab senere hen.

For det andet er der mange, der bevidst har valgt at bo sammen ugift med
det for öje at undgå ægteskabets retslige fölger. Lovregler ville derfor kun
have indflydelse på en forholdsvis lille del af samboende, og jeg tror ikke det
er rigtigt at lovfæste regler, som kun et fåtal av dem de skal nå til sympati-
serer med.

Jeg vil dog ikke gå gå langt at lovgiveren ingen notits skal tage af
samboende. Man kan ikke se bort fra, at en betydelig del af samboende bor
sammen i længere tid og kun en ganske lille del af dem har forsögt at löse
formueproblemerne ved aftale eller testamente. Store vanskeligheder kan
opstå, når sådan et sambo skal oplöses. Jeg synes derfor det kunde være
rigtigt at vedtage lov om et begrænset felt for at hindre en uretfærdig deling
ved formueskifte.

Her kommer hovedsagelig to muligheder i betragtning. På den ene side at
vedtage ved lov, at de ejendele, der skabes i samboet og er mente til fælles
brug, bliver begges sameje og skiftes i overensstemmelse dermed, og på den
anden side at vedtage lov, der tillader at domme den ene part til at udrede til
den anden en sum for at hindre, at denne bliver uheldigt stillet ved skiftet.

Hvad angår det forrige alternativ (sameje) synes jeg der er fare for, at
denne regel ikke er elastisk nok og absolut ikke retfærdig i alle tilfælde.

Det er meget forståeligt, at sådanne samejetanker i samboskab er frem-
kommet. I ægteskabet spiller det ikke så stor en rolle hvem af ægtefællerne,
der ejer tingene på grund af gifteejeretten og ligedelingsreglen. I fast sambo-
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skab, hvor der ikke findes nogen ret til andel i den andens ejendom, er det af
stor vigtighed. Det er derfor ikke urimeligt, når begge parter har indægter og
kun tilfældet bestemmer, hvem af dem betaler for familiens fornödenheder
og hvem lægger kapital til indköb af artikler, at regne sådanne artikler som
sameje.

Domstole i de nordiske lande har anerkendt sameje i samboskab i stor
grad, specielt i Norge. Efter den danske Højesteretsdom fra 1. april 1980
synes retsudviklingen i Danmark at være på vej fra samejekonstruktionen.
Som det fremkommer i min trykte udredning, så ser de nordiske domstole
forskelligt på formueskifte ved samboskabs ophor, og fast samboendes öko-
nomiske retsstilling er usikker. Jeg synes derfor ikke det er klogt at lovfæste
en regel om sameje i samboskab, hvad enten det er en skifteregel eller en
regel om sameje mens samboskabet består. Jeg synes at man skal se tiden an
og se hvordan udviklingen bliver i hvert enkelt land.

Men jeg tror, at det er nödvendigt at have en slags billighedsregel, således
at man kan forhindre et uretfærdigt resultat ved formueskifte mellem sam-
boende.

Endvidere mener jeg, at det ikke bör være mere ökonomisk fordelagtigt for
mennesker at bo sammen ugift end gift, og jeg tror derfor, at man skal ændre
de regler, som giver sådan et resultat. Jeg mener derfor, at retten til
underholdsbidrag fra en forhenværende ægtefælle skal bortfalde, hvis rets-
haveren er i fast samboskab, såvel som den længere levendes ret til hensid-
den i uskift bo.

Som det fremgår af det foregående går jeg ikke ind for radikale ændringer
af ægteskabslovgivningen og er lidt konservativ overfor lovgivning om sam-
boendes formueforhold.

På grund af den korte tid jeg har til rådighed, er jeg ikke kommet ind på
en del punkter, som jeg gerne ville have nævnt, men jeg håber, at de kommer
frem ved den efterfolgende diskussion.

Selvom det ville være önskeligt at opnå den mest mulige enighed om de
nordiske familieretslove, må man tage hensyn til de nationale forhold i hvert
land, for familieretten griber ind i folkets helt private forhold og må derfor
mere end nogen anden lovgivning rette sig efter folkets sædvaner.

Korreferenten, kanslichef ANJA TULENHEIMO-TAKKI, Finland:

Före ikraftträdande av våra nuvarande äktenskapslagar formade makarna
ett gemensamt bo med samäganderätt i boets förmögenhet. Genom de nu
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50—60 år gamla lagarna förvandlades systemet ganska radikalt så att varde-
ra maken blev ensam ägare av sin egendom och kan med de undantag som
referenten nämnt själv ensam disponera över sin egendom. Giftorätten
kommer in i bilden, utom vid nämnda dispositionsbegränsningar, huvud-
sakligen först vid avvittringen, alltså då äktenskapet blivit upplöst. Fast den
reformen var ett stort framsteg på vägen mot jämställdhet mellan makarna
och skapade en möjlighet för ekonomisk självständighet och oberoende av
den andra märktes ändringen i praktiken inte så mycket. Det kanske är
därför som det ännu idag tycks vara svårt, ej endast bland den stora
allmänheten utan även bland jurister, att förstå vad giftorätten betyder och
vad den inte betyder. Att den alltså inte betyder samäganderätt utan endast
rätt till hälftendelning vid äktenskapets upplösning, och att man på grund
av giftorätten inte kan kräva på sin lott något som den andra ensam äger. En
intressant utvecklingstendens är att samäganderätten åter kommit in i
bilden. Det kanske är skäl att här nämna att det i referentens utredning i not
4 på sidan 5 är ett tryckfel. Med gifteeje menar man detsamma i alla
nordiska länder och således heter det ju i Finland liksom i Sverige giftorätts-
gods eller egendom med giftorätt och inte egendom utan giftorätt.

Skall hälftendelningsprincipen då upprätthållas och hurdana undantag
bör då gälla? I den senaste tidens samhällsdebatt har man kritiserat den
tidigare så självklara utgångspunkten från familjen som samhällets grund-
enhet och ansett att grundenheten är individen själv. Jämställdhet och
ekonomiskt oberoende makar emellan är allmänt accepterade ideal. En
fullständig egendomsskillnad passar bäst för dessa tankar, åtminstone teore-
tiskt sett, men å andra sidan har flera orsaker lett till att vikten av olika slags
stödåtgärder för familjeenheter kraftigt betonats i den familjepolitiska de-
batten. Men hur långt skall man betona individens betydelse och sträva
efter all slags oberoende av den andra maken om man över huvud taget vill
upprätthålla äktenskap och samlevnad? Skulle det kanske vara riktigare att
vid en fullständig egendomsskillnad mellan makarna tala om "parallell-
levnad" i stället för samlevnad? En fullständig egendomsskillnad gällande
all egendom torde vara främmande för det levande livet åtminstone i lång-
variga äktenskap. Jag anser det tvivelaktigt om man borde se det som ett
ideal att sträva efter. Som referenten påpekar skulle den ju ofta vara orättvis
mot den hemmaarbetande maken. Oftast gäller det hustrun, men det är ju
inte så besynnerligt mera med "hemmapappor". De män som väljer denna
roll frivilligt är kanske inte så många, beroende på det beklagliga faktum att
det åtminstone i Finland tidvis finns hundratusentals arbetslösa, både män
och kvinnor. Talrika är numera de män vilkas inkomstnivå är lägre än
hustruns.
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Då debatten angående äktenskapslagarnas reform började växa fram
trodde man allmänt ännu på den fortgående ekonomiska tillväxten och
samhällets obegränsade förmåga att garantera alla vuxna människor rätt till
bland annat arbete, stigande inkomstnivå, social trygghet. Att samhället
borde svara för dessa grundrättigheter är man ganska ense om, men som
läget är i dag vågar man knappast lita på att samhällets garanti för en
ekonomisk självständighet för alla människor skulle vara inom räckhåll
under en nära framtid. Antagligen kommer det också alltid att finnas
människor som av en eller annan anledning inte kommer att nå en självstän-
dig position, även om både teoretiska och praktiska möjligheter skulle vara
för handen. Målsättningen skall vara klar och sikten skall man ha långt ut i
framtiden. Speciellt en familjerättslig lagstiftning borde dock bygga på
realiteter och ta hänsyn till olika situationer för att kunna ge möjlighet för
alla, både de mera och de mindre jämställda och oberoende männen och
kvinnorna, att ordna sina förhållanden rimligt. Liksom referenten tycker jag
alltså att hälftendelningsprincipen fortfarande bör vara en utgångspunkt för
äkta makars egendomsförhållanden, men möjligheten att genom äkten-
skapsförord bestämma om annat bör vara öppen.

Vad skall hälftendelningen då gälla? Det teoretiskt sett riktigaste systemet
skulle enligt min mening vara det så kallade förvärvsgemenskapssystemet.
Den egendom som man har då man gifter sig eller under äktenskapet far i
arv eller som gåva skulle förbli privat medan giftorätten skulle omfatta
egendomen som förvärvats under äktenskapet. Systemet tillgodoser önske-
målet att i korta äktenskap som regel inte skall uppkomma något delnings-
anspråk och gör rätta för den hemmaarbetande maken i längre äktenskap.
Detta system föreslog den finska äktenskapslagskommittén i sitt första be-
tänkande 1972. Men systemet har sina olägenheter. Man måste röra sig med
egendom av olika natur och äganderättsfrågan kan få en överbetonad bety-
delse. Om egendom av olika slag sammanblandas, vilket ju ofta händer vid
inköp eller reparation av värdefulla föremål som ej lätt kan bekostas med
kontanta medel, kan det bli synnerligen svårt att avgöra vad som är gemen-
samt och vad som är enskild egendom. Särskilt gäller det frågan, om det som
har trätt istället för enskild egendom har samma karaktär. Speciella svårig-
heter kunde det bli med egendom som köpts på avbetalning med en del rater
betalda före äktenskapet och en del under det. Systemet skulle säkert
fungera bra om man inventerar sin egendom när man gifter sig och sedan
sköter om bokföring och bokslut etc. Men det gör man ju inte. Vill man ha
system som skulle leda till en rättfärdig lösning i alla olika situationer borde
man ge domstolarna en bred möjlighet att överväga situationerna och
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bestämma om andelarna. Vid bedömningen om man skall ge domstolarna
en sådan möjlighet eller hellre ha klara bestämmelser i lagen stöter man på
en skillnad mellan å ena sidan det dansk-norska och å andra sidan det
svensk-finska systemet vid skifte. I Danmark, Norge och Island finns det
skifterätter, specialdomstolar för skiften. I Finland och Sverige är man sedan
gammalt van att göra bodelningen och skiftena själva eller alternativt
genom en av allmän domstol förordnad skiftesman. I länderna med skifte-
rätt måste det vara betydligt lättare att hantera allmänt hållna jämknings-
regler medan kravet på att lagen skall ge ledning är strängare i länder utan
skifterätter. Klara regler i lagen gör det lättare för den enskilde att förutse
resultatet av avvittringen vilket i och för sig redan förebygger stridigheter.

Man borde alltså enligt min mening inte lämna för mycket öppet och inte
lämna avgörandena åt domstolarna. Systemet med den lineära tillväxten,
enligt vilket andelarna växer i förhållande till äktenskapets varaktighet,
anser jag för min del vara en bra lösning som huvudprincip. Utan någon
slags kompletterande möjlighet i skälighetsbedömning klarar man sig dock
inte. De svenska familjelagssakkunniga torde i en nära framtid komma med
förslag om ny äktenskapsbalk med bland annat jämkningsregler. Jag hoppas
att vi under diskussionen kan få några upplysningar därom.

Behövs det speciella regler angående bostad och bohag? Behovet av
sådana regler är beroende av läget på bostadsmarknaden i samhället. Är
utbud och efterfrågan av bostäder med rimlig hyres- eller prisnivå i balans,
är behovet av specialregler naturligtvis mindre än om det är svårt att vid
behov skaffa sig en ny bostad. Då min kännedom om bostadsmarknaden i
andra länder än Finland är ringa måste jag nöja mig med att se på saken ur
finsk synvinkel. Jag vill då först fä.sta uppmärksamhet vid en finsk speciali-
tet, bostadsaktiebolagen som äger ett eller flera hus med lägenheter. Besitt-
ningen av en viss lägenhet är bunden till vissa aktier. Den som äger dessa
aktier har lägenheten i sin besittning. Aktier är lös egendom och begräns-
ningarna angående disponering av enskilt ägd bostad gäller endast fast
egendom. Aktier har heller inte ansetts motsvara bohag. Här har vi alltså en
stor brist i den finska lagstiftningen. Att rätta detta missförhållande vore
inte en stor sak men jag anser det inte vara tillräckligt för att trygga
familjens behov av bostad vid separation.

I Finland är det brist på hyresbostäder och man strävar efter att skaffa sig
en ägorättsbostad. Prisnivån är relativt hög och det behövs stora ansträng-
ningar och i regel en ekonomisk insats av båda makarna för att överhuvud-
taget kunna köpa sig en bostad. Vanligtvis köper makarna bostaden tillsam-
mans men ibland är det mannen ensam som undertecknar köpebrevet. I

6-23-636
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regel behövs det lån för att möjliggöra förvärvet och borgenärerna ser nog
till att även hustrun får skriva sitt namn på ett papper, nämligen som
gäldenär på skuldebrevet. Att även i sådana situationer alltid anse bostaden
tillhöra endast den maken som undertecknar köpebrevet och den andres
insats betecknas som lån eller fordringsrätt anser jag ej vara riktigt. Att man
börjat fasta vikt vid de faktiska omständigheterna i stället för formella
grunder reflekteras i rättspraxis också i Finland i "husmoderdomarna" som
referenten kallar dem. Dessa domar ger även uttryck för den uppfattningen
att arbetet hemma kan motsvara en ekonomisk insats. Speciella regler
behövs eftersom hälftendelningsprincipen inte ensamt skulle vid skiftet
skydda den icke ägande maken som är i större behov av att få behålla
bostaden. Giftorätten gäller ju inte enskilda egendomsföremål och den mera
ägande får enligt huvudregeln själv välja vad han överlåter till den mindre
ägande. Som samägare av bostaden har maken emellertid större möjlighet
att få behålla bostaden. Att jag anser det finnas behov av speciella regler
angående bostad samt bohag torde framgå av det förut sagda. Jag är dock
fullt ense med referenten om att en make inte enbart på grund av äktenska-
pet, än mindre en samboendepartner på grund av samboendeskapet, borde
kunna bli samägare av något som förvärvas under samlevnaden. Men om
egendomen är avsedd för gemensamt bruk och vardera parten har ekono-
miskt bidragit till förvärvet anser jag samäganderättskonstruktionen vara
på sin plats. Detta torde gälla gemensamma förvärv överhuvudtaget, ej
endast makar emellan.

I kritiken mot samäganderättskonstruktionen har man bland annat ansett
att den försvagar gränsen mellan giftorättsgods och enskild egendom. Om
man emellertid väger denna synpunkt mot det ändamål man strävar efter,
att undvika orimliga lösningar och skydda den svagare parten, anser jag inte
den kritiken vara alltför vägande.

Utan speciella regler présumeras det att ägare är den som köpt egendo-
men, alltså till exempel undertecknat köpebrevet. Jag anser en ny presum-
tionsregel vara påkallad. Det borde présumeras att bostadsegendomen är
gemensam med lika stora andelar. Om den andra kan visa att egendomen
tillhörde honom redan vid äktenskapets ingående eller att han fått den
under äktenskapet genom arv, gåva eller testamente, skulle egendomen
anses tillhöra honom och vara giftorättsgods eller enskild egendom beroende
på om det finns äktenskapsförord eller inte. Likaså anser jag att egendomen
borde kunna anses tillhöra den ena maken med en större andel eller ensam i
sådana fall där han i väsentligt större omfattning än den andra bidragit till
förvärvet och övriga gemensamma kostnader för hem och hushåll. Om de



Makars och samboendes egendomsförhållanden 83

faktiska omständigheterna visar att egendomen är gemensam anser jag det
ej vara påkallat att göra skillnad mellan läget under äktenskapet och vid
skifte. Samäganderätten skall alltså vara verksam i själva äktenskapet.

Samboende utan äktenskap har blivit allt vanligare och förväntningarna
om att denna företeelse skulle ha nått sin naturliga mättnadsgrad och att
pendeln skulle börja svänga tillbaka har ännu inte blivit uppfyllda även om
samboendet ofta leder till äktenskap. Medan antalet ogifta familjer har ökat
har också problemen och olägenheterna stigit fram. Om man godkänner den
utgångspunkten att lagstiftningen bör tillhandahålla lösningar på praktiska
problem och oförutsedda konflikter samt att speciellt den familjerättsliga
lagstiftningen bör syfta till att skapa skydd för den svagare parten kan man
inte nöja sig med cyniska och efterkloka hänvisningar till äktenskapets
prioritet för de ogifta samboende som frågar efter lagens stöd. Regler behövs
alltså och störst är behovet angående värdefullare egendom. Därom att
äktenskapslagen som sådan ej bör analogt tillämpas är jag ense med referen-
ten. Man kan inte tvinga någon under en reglering som han frivilligt inte vill
underkasta sig.

Ofta har parterna olika åsikter om samlevnadens art och form. Medan
den ena anser sig sambo med någon kan den andra anse sig vara arbetsgiva-
re till en hushållerska eller varför inte gårdskarl eller vara hyresvärd för en
underhyresgäst. Kravet på tillämpning av äktenskapslagens regler kunde
komma som en överraskning vid förhållandets upphörande och hur skulle
man enligt samma lag lösa situationer där någon är gift med en person men
sammanbor med en annan? Skall det då vara en speciallagstiftning enbart
för de personer som sambor under äktenskapsliknande förhållanden eller
skall man kanske tänka sig en allmän lösning som tar hänsyn tiii olika slags
gemensamma bon och samboende med gemensamma ekonomiska intres-
sen? Ska man sträva efter en lösning som skulle ta hänsyn också till åldriga
syskon som bor tillsammans med gemensamt hushåll? Ska möjligen regler
endast komma ifråga om paret bildas av man och kvinna? Det är lätt att
ställa frågor men det är betydligt svårare att finna svar. Men jag har inte
funnit vägande skäl som talar mot regler som skulle kunna tillämpas på alla
samboende personer med gemensamma intressen oberoende av om sam-
boendet sker under äktenskapsliknande förhållanden eller i andra tecken.

Den av referenten rekommenderade billighetsregeln, som skulle förplikta
den ena parten att betala den andra en viss summa pengar vid upplösning
av samboendeskapet, kan möjligtvis vara påkallad i länder med skifterätter
som torde kunna förplikta till sådana ersättningar. Annat torde gälla i t.ex.
Finland där vi inte har en sådan specialdomstol. Jag tror inte att de



84 Anja Tulenheimo-Takki

skiljande parterna själva lätt skulle komma överens om vilket belopp som
skulle vara skäligt och det vore knappast lämpligt heller att låta en skiftes-
man avgöra en sådan fråga. I Finland t.ex. skulle det då bli tvistemål i
allmän domstol, kanske en ny typ av skilsmässoprocesser. Det vill knappast
varken allmänheten eller domarna. Det påstås ju att en orsak till att inte
gifta sig är den uppfattningen att det blir stora och stridiga processer vid
äktenskapsskillnader. Jag är alltså inte förtjust i alternativet att den ena
parten skulle förpliktas att betala en skälig summa åt den andra. Tanken
bakom förslaget är riktig, att undvika en obillig lösning, men jag tycker att
systemet även upprätthåller gamla rollmönster. Vid det här laget skulle jag
anse lämpligast en lösning som skulle bygga på samäganderättskonstruk-
tionen. Vi har ju redan lagar om samäganderätt och möjligheten att utvidga
deras tillämpningsområde skulle vara värd att undersökas. Denna lösning
skulle ta hänsyn till de fall då man med ömsesidiga ekonomiska insatser
förvärvar egendom för gemensamt bruk, närmast bostad, vilket speciellt
torde hända i långvariga samboendeskap och i vilka situationer behovet av
speciella regler är mest uppenbar. Utgångspunkten för sambor, liksom för
äkta makar, bör givetvis vara en ekonomisk självständighet. Samäganderät-
ten skulle förstås inte vara huvudregel utan ett undantag för det fall där
båda parterna faktiskt gjort en betydande ekonomisk insats vid förvärvande
av visst egendomsobjekt. Utan någon slags registrering kan man dock inte
tänka sig att en sådan samäganderätt skulle vara verksam mot tredje man
under samboendeskapet. Jag har närmast tänkt på situationer vid samboen-
deskapets upplösning. Jag anser det vara självklart att all egendom som
förvärvas under samboendeskapet inte bör eller kan bli föremål för sam-
ägande. Det skulle ju leda tillbaka till det system som rådde före de nuva-
rande äktenskapslagarna.

Referentens sista fråga var: skall samboskapet, på samma sätt som äkten-
skap, leda till avskaffande av vissa rättigheter. På den svarar jag principiellt
jakande. Det borde inte vara mer ekonomiskt fördelaktigt att inte gifta sig än
att göra det. Men om lagen medför att man genom att gifta sig förlorar vissa
rättigheter och om det är det som leder till att man hellre bara sammanbor
kunde det kanske vara skäl att justera lagarna i den riktningen att varken
äktenskap eller samboendeskap skulle betyda ekonomiska förluster. Under-
håll, pension, rätt att sitta i oskiftat bo gäller ju huvudsakligen för äldre
personer, för vilka en vän inte alltid betyder förbättrad ekonomisk trygghet.
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F.d. hovrättspresident BJÖRN KJELLIN, Sverige:

Den svenska kommitténs betänkande (SOU 1981:85) har lämnats till tryc-
keriet. Tyvärr dröjer det åtskilliga veckor innan det är färdigt att publiceras
och det är knappast möjligt att här på några få minuter lämna en något så
när fullständig och välmotiverad redogörelse för innehållet. Men i korthet
kan jag säga att vi i betänkandet lägger fram ett förslag till en ny äkten-
skapsbalk som skall ersätta den nuvarande giftermålsbalken. Till äkten-
skapsbalken överflyttas då de delar av giftermålsbalken som behandlades
1973 och 1977. Huvuddelen av det som nu är nytt avser makars ekonomiska
förhållanden, främst reglerna för bodelning vid äktenskapets upplösning. I
betänkandet föreslås också väsentliga ändringar i ärvdabalken i syfte att
skapa ett ökat skydd för efterlevande make. Vidare föreslås ändringar i
försäkringsavtalslagen för att på ett enklare och begripligare sätt reglera
förhållandet mellan dödsbo och förmånstagare till livförsäkring. En central
fråga för kommittén har varit att ta ställning till i vilken omfattning man bör
lagstifta för ogifta samboende. Betänkandet är således mer omfattande och
behandlar fler frågor än vad som kan tas upp här i diskussionen. Referenten
uppehåller sig emellertid i sitt briljanta referat vid de centrala problemen
och det har kompletterats av korreferenten. Jag skall begränsa mig till att
försöka ge ett svar på några av de frågor referenten ställde.

Det svenska förslaget ansluter sig till tanken att de gemensamma nordiska
grundprinciperna för egendomsordningen i äktenskapet skall bevaras. Eko-
nomisk självständighet för vardera maken under äktenskapet och likadel-
ning vid dess upplösning är som grundläggande system överlägset vad som
eljest kunde komma ifråga. Det måste dock finnas möjlighet att göra undan-
tag och jämkningar och behovet därav har ökat under de senaste 60 åren. Så
långt är alla överens. Det är när det gäller undantagen som de skillnader
mellan de nordiska länderna som korreferenten talade om framträder. Dan-
mark, Island och Norge, å ena sidan, där man har särskilda domstolar,
skifterätter, som handlägger boutredningar och familjerättsliga uppgörelser
och Finland och Sverige, å den andra, där man sedan gammalt har brukat
behandla sådana här frågor privat med hjälp av kunniga personer. Det är
inte bara en procedurfråga. Vårt system ställer strängare krav på att lagen
skall ge besked och vi kan inte nöja oss med en lag som endast anger i vilken
omfattning domstol får avvika från huvudregeln.

Som svar på referentens fråga under punkt 1 måste således sägas att vi för
vår del inte kan låta avvikelserna bero enbart på domstolarnas värderingar.
Vi måste ha några regler. Vi har arbetat vidare på det så kallade lineära
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systemet som korreferenten nämnde vilket ju är en finsk uppfinning, men vi
har gjort det i den formen att när ett äktenskap har varat kort tid skall båda
ha möjlighet att begära att delningen inte skall vara en fullständig hälften-
delning utan att fa behålla mer av sitt eget; först om man då inte kommer
överens uppställer lagen som en hjälpregel, systemet upp till 10 år, som man
då kan åberopa.

I punkt 2 frågar referenten om några ytterligare skyddsregler är nödvän-
diga för bostad och bohag och om det är riktigt att sådan egendom skall vara
samägd mellan makarna. Härtill hör ju enligt min mening att säga att det
inte alls kan vara frågan om att skapa några skyddsregler, de man har blir
inte bättre på det här sättet. Nej, frågan gäller vem av makarna som äger
bostad och bohag när en bodelning skall företas och det svar som man
tidigare har givit har i allt för hög grad byggt på ett förmögenhetsrättsligt
resonemang. Man har sett saken så att den som har förvärvat egendomen
och betalt för den är och förblir ägare till den. Genom att ensidigt resonera
på det viset åstadkommer man ett orättvist resultat. Om den ena har använt
sin egendom till att förvärva föremål av bestående värde medan den andre
aningslöst har förbrukat sina inkomster på familjens uppehälle eller gjort en
direkt arbetsinsats i hemmet så bör inte den förre ensam kunna göra
anspråk på hela hemmet utan det bör ske en utjämning. Detta åstadkommer
man enklast genom att bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt
begagnande vid bodelningen anses tillhöra makarna tillsammans. För det
angivna syftet är det inte nödvändigt att ge sig in på frågan vem som har
ansetts som ägare under äktenskapets bestånd. Den frågan får bedömas
enligt vanliga regler. Det kan visst sägas att det är en obehövlig omväg om
förhållandena är okomplicerade och det ändå skulle göras en likadelning.
Men i andra fall kan det ha betydelse. T.ex. när makarna har enskild
egendom, när den ene har stora skulder eller när makarna kämpar om vem
som skall få viss egendom på sin lott.

Referentens 3:e fråga gäller i vad mån man bör lagstifta för ogifta sambor.
Det finns på detta område ett danskt betänkande och ett norskt betänkande.
Den svenska riksdagen har gjort ett principuttalande 1973 och det svenska
betänkande som bygger på det uttalandet är som sagt på väg. Det kan då
konstateras att alla dessa meningsyttringar, inbegripet vad referenten och
korreferenten nu har sagt, överensstämmer i princip. Alla ger uttryck åt, att
det är omöjligt att här ge sig ut på några vida falt om man samtidigt vill slå
vakt om äktenskapet som den normala och naturliga formen för familjebild-
ning, men att det likväl är nödvändigt att försöka lösa de praktiska svårighe-
terna och skydda den svagare parten vid upplösningen av ett sambo. När
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det sedan gäller att föra ut denna princip i verkligheten och föreslå lagregler
går meningarna isär. Då framträder de olika rättstraditioner som jag tidi-
gare har talat om. På sina håll finns också en enligt min mening uppenbart
överdriven föreställning om att varje praktisk regel om sambors ekonomiska
förhållanden skulle innebära en legitimering och stimulans av samboendet,
som man då tror sig kunna motarbeta genom att avstå från sådana praktiska
lagregler.

Vilka är nu de förslag som finns? Ja, det danska förslaget går ut på att
vidga skifterätternas befogenheter så att dessa kan göra ungefär vad som
helst som de finner rimligt i det enskilda fallet. Bland annat att efter billighet
förplikta den ena parten att betala ett belopp till den andra. Det norska
förslaget innebär att lagstiftaren skall sticka huvudet i busken och låta
domstolarna hantera problemen utan inblandning med hjälp av generella
principer och de norska domstolarnas omfattande rättspraxis om samägan-
derätt.

Vilket är då det svenska förslaget? Ja, det är att använda den samägande-
presumtion som jag redan har talat om, inte bara vid bodelning mellan
makar utan också vid bodelning mellan sambor. Därvid når man således att
bostad och bohag som sambor har förvärvat för gemensamt begagnande
anses tillhöra dem tillsammans när samlevnaden upphör. Båda har alltså
rätt att vid bodelningen få sin andel i denna egendom. Längre än så går inte
vårt förslag. Någon likadelning av annan egendom är det inte fråga om och
inte heller föreslås någon underhållsskydighet eller några arvsregler.

Jag kan inte underlåta att uttrycka ett beklagande att Guðrún som hade
en så riktig syn på dessa ting vid juristmötet i Reykjavik 1975 och där talade
för en likadelning av det som har förvärvats under samlivet nu har låtit sig
bedåras av de danska funderingarna på en billighetsregel. I referatet säger
Guðrún att man därmed kan förhindra ett orättfärdigt resultat vid skiftet,
men det är just vad man inte kan. Varje beslut att den ene skall betala en
summa pengar till den andre måste bli högst godtyckligt. Erfarenheten visar
att sådana belopp vanligen blir alldeles för låga. Den sambo som inte får
någon del i sitt hem, inte får någon rätt till det som båda hade samlat och
byggt upp tillsammans utan i stället avspisas med en summa pengar, den
måste ju uppleva beslutet som djupt kränkande. Man måste här göra klart
för sig, och det bygger på sociologiska undersökningar som vi har gjort med
hjälp av Uppsala universitet, att samboendet i de allra flesta fall inte är
någon protesthandling riktad mot äktenskapet och inte heller beror på något
medvetet val mellan olika alternativ. Samboendet är idag det naturliga
sättet att starta en familjegemenskap. Om och när sambor gifter sig har
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ingenting med juridik att göra utan beror på andra faktorer. Menar man
allvar med talet om jämställdhet mellan man och kvinna är det närmast
självklart att det hem som de samboende skaffar sig skall tillhöra dem
gemensamt. Det utesluter naturligtvis inte att också annan egendom kan
vara, men inte behöver vara, samägd, t.ex. pengar på ett bankkonto eller
utrustning för ett jordbruk eller en affärsrörelse. Det beror alltså på tillämp-
ning av allmänna principer och den inriktning rättspraxis har i det hänseen-
det. Guðrún invänder nu att det är fara för att samägandepresumtionen inte
är elastisk nog. Den invändningen menar jag undanröjs genom att man ger
den som bäst behöver bostad och bohag företräde till egendomen genom att
lösa ut den andre. Guðrún invänder också att regeln om samägande absolut
inte är rättfärdig i alla tillfällen. Det må ju vara sant, men det gäller om all
lagstiftning.

Retspræsident N. C. BITSCH, Danmark:

Det fremgik af, hvad min kollega Björn Kjellin sagde, at der har været
kritiske røster på grund af vanskelighederne med at skabe grundlaget for
den ønskelige ensartethed i de fremtidige nordiske ægteskabslove. Ikke
mindst i Nordisk Råd har der været udtrykt en vis skepsis med hensyn til det
arbejde, der udføres. Hertil vil jeg gerne sige to ting. For det første, at uanset
hvad resultatet måtte blive af de forhandlinger mellem de nordiske ægte-
skabsudvalg, som nu har stået på i snart 10 år, har forhandlingerne været af
uvurderlig betydning. Der har været krydset klinger i sjælden grad, og man
har været meget dybt i argumentationen. Det er også grunden til, at jeg skal
afstå fra ved denne lejlighed at genoptage diskussionen med Björn Kjellin
om samejepræsumptionens velsignelser eller mangel på samme. Dernæst,
når man vurderer eller nedvurderer det nordiske samarbejde om familierets-
lovgivningen, da bør man ikke overse noget som er meget væsentligt, nemlig
at der er skabt enighed om — som både referenten og Björn Kjellin fremhæ-
vede — at bevare formuefællesskabet — ligedelingen — som udgangspunkt
ved opgøret efter ægteskabets ophør. Det bør understreges, at det langt fra
var en selvfølge. Som netop referenten gør opmærksom på i sit indlæg side
10—11, var der både hos referenten og hos andre meget betydelig sympati
for at gennemføre en særejeordning som udgangspunkt som en slags tribut
til den selvstændighed for ægtefæller, som vi alle er tilhængere af. Man
fristes til at sige, at ved siden af dette meget betydelige resultat, er alt andet i
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virkeligheden detaljer. De praktiske resultater vil ikke blive så forfærdelig
forskellige.

Til referentens diskussionstemaer på side 31—32 skal jeg knytte nogle få
bemærkninger. Det, man omtaler som det svensk-finske lineare system eller
proportionalitetsprincippet, hvor man altså efterhånden erhverver en større
og større ret til andel i den anden ægtefælles formue, før man efter 10 års
forløb i princippet slutter med ligedeling, har været præsenteret i det danske
ægteskabsudvalg. Det kom ret sent ind i vor diskussion, og man kan ikke
sige, at det vakte den store interesse.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige, og her er jeg altså på linje også
med korreferenten, at efter min opfattelse rummer det nævnte princip
mange rigtige synspunkter. Det fortjener at overvejes grundigt i de øvrige
nordiske lande, før man skrider til lovgivning. Jeg vil dog nok tro, at det kun
skal være et udgangspunkt eller et vejledende synspunkt ved opgørelsen,
ikke et stift matematisk princip.

Det sidste, jeg skal komme med et par bemærkninger om, er særejeord-
ninger. Som det har været omtalt, kan ligedeling virke overordentlig urime-
lig i kortvarige ægteskaber. Jeg synes man i nogen grad overser, at ordninger
med særeje kan virke mindst lige så urimelige i langvarige ægteskaber. Det
typiske er, at en ægtepagt om fuldstændigt særeje indgås i de unge år, hvor
man intet ejer. Den får sin virkning efter måske 20—30 års forløb, når
ægteskabet opløses. Resultatet vil da typisk være, at den hjemmearbejdende
hustru intet ejer, medens manden som sit særeje ejer efter omstændighe-
derne betydelige midler. Disse ægtepagter rammer specielt de hjemmearbej-
dende hustruer som en bombe. Der findes regler, blandt andet i den danske
lovs § 56, som er nævnt på side 14, som skal bøde på disse urimeligheder,
men de beløb, der tilkendes, er alt for små til, at der kan tales om rimelighed
i denne forbindelse. Efter min opfattelse burde man overveje en regel om
som hovedprincip at forbyde — altså som præceptiv regel — særeje, i hvert
fald med hensyn til boligen, herunder fritidshus og indbo i videste forstand.
For min skyld også gerne med hensyn til opsparing, som har fundet sted
under ægteskabet. Jeg tror iøvrigt, at en sådan regel i resultatet — og det er
det, der tæller — stort set ville ramme det samme som den meget omtalte
samejepræsumption, som man hylder fra svensk side. Man kan spørge,
hvorfor den så ikke er foreslået i det danske ægteskabsudvalg, som nogen
sikkert vil have opdaget, at jeg har en vis tilknytning til. Grunden hertil er,
at jeg ikke mener, at man har den fornødne baggrund for at gennemføre en
så vidtgående regel i denne omgang. Når jeg bringer det frem her netop på
det nordiske juristmøde, er det henvendt til de mange videnskabeligt arbej-
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dende unge jurister, som er med her. Jeg håber, at nogen af dem vil tage op
til vurdering, hvor urimeligt særejeordninger kan virke i langvarige ægte-
skaber, og virke stik imod det, som har været tanken med dem, da de blev
indgået.

Der tales meget om kvinderetsforskning i disse år. En undersøgelse af
særejets virkninger på godt og ondt ville være kvinderetsforskning af betyde-
lig relevans.

Universitetslektor GURI GREVE, Norge:

Jeg skal bare ta opp to av de spørsmål Gudrun Erlendsdottir har reist.
Nemlig nr. 1: Skal videre avvik fra likedelingsregelen vedtas? Nr. 2: Er det
riktig at bolig og innbo blir ektefellenes sameie?

Jeg deler med en gang ektefellenes felleseie opp i to deler, nemlig den
formue ektefellene bragte med seg inn i ekteskapet eller senere har ervervet
ved arv eller gave — og det formueskompleks ektefellene har ervervet mens
ekteskapet besto.

Når det gjelder det første formueskompleks — det en ved ekteskapets
inngåelse og senere har ervervet ved arv eller gave, har Norges Høyesterett
og underordnede domstoler siden 1950 utvist et fornuftig skjønn som i
korthet går ut på at når ekteskapet oppløses etter fa år, har ektefellene svært
ofte fatt anledning til å skifte etter restitusjonsprinsippet. En har foretatt
såkalt skjevdeling, dvs. ektefellene har forlodds fatt anledning til å utta
verdier som tilsvarer det de har bragt inn i felleseie ved ekteskapets inn-
gåelse eller senere har ervervet ved arv eller gave. Mitt spørsmål er om en
ikke bør videreføre de tanker som ligger til grunn for domstolenes avgjø-
relser i disse tilfellene og la formue en ektefelle bringer med seg inn i
ekteskapet og senere erverver ved arv eller gave bli ektefellenes særeie. Da
felleseiet ble innført i 1918 var begrunnelsen for at alt skulle gå inn i felleseiet
og at nettoen skulle deles likt ved ekteskapets opphør, ett resultat av ønsket
om at en hjemmeværende husmor skulle fa en kompensasjon for sin arbeids-
innsats for hjem og familie. Dette ønske kan idag oppfylles, noe jeg skal
komme tilbake til, på andre og mer tilfredsstillende måter. Jeg finner det
urimelig at en ektefelle ved ekteskapets oppløsning skal måtte gi fra seg
halvparten av den verdi vedkommende har bragt inn i ekteskapet eller
senere har ervervet ved arv eller gave. Dette er en tilfeldig fordel for den
annen ektefelle som det i våre dager etter min mening ikke finnes en
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fornuftig begrunnelse for. Det strider mot likestillingstanken det vi i Norge
populært uttrykker — en kan ikke gifte seg til penger — men en kan skille seg
til dem.

Jeg er uenig i det syn som er kommet til uttrykk fra finsk og svensk rett at
en skal erverve i felleseie etter antall år ekteskapet har bestått. Dette syn
finner jeg støtende, en skal ikke premieres for hvert år ekteskapet består.

Vi har i norsk rett muligheter for å tilkjenne den annen ektefelle veder-
lagskrav hvis en ektefelles særeie er forøket p.g.a. den annen ektefelles
innsats eller hvis felleseiets midler er redusert til fordel for en ektefelles
særeie. Med disse regler vil m.a.o. en ektefelle ikke lide noe økonomisk tap
selvom E.loven blir endret dithen at det ektefellene bringer med seg inn i
ekteskapet og senere erverver ved arv eller gave blir dennes særeie.

Et problem vil imidlertid oppstå, og det er når ekteskapet oppløses ved en
ektefelles død. Etter norsk rett vil en ektefelles særeie umiddelbart bli
gjenstand for skifte. Denne forskjell på retten til å sitte i uskifte med særeie
og felleseie er etter min mening unaturlig. Den norske ekteskapslov har da
også fra 1972 fatt bestemmelser om at ektefeller i ektepakts form kan
bestemme at en ektefelle skal ha rett til å sitte i uskifte med særeie midler.
Hvis en innfører en bestemmelse om at det en bringer med seg inn i
ekteskapet og senere erverver ved arv eller gave skal være særeie — bør
konsekvensen være at arveloven far bestemmelser som gir ektefeller rett til å
sitte i uskifte med disse midler. Når ektefeller bestemmer det, eller det ved
arv eller gave bestemmes at formuesgoder skal være særeie, gjøres dette med
henblikk på skilsmisse-situasjoner og sjelden med henblikk på dødsfall. Jeg
vil si det slik at det er like urimelig at ektefeller med særeie skal måtte skifte
v/dødsfall som det er at det en bringer med seg inn i ekteskapet ervervet ved
arv eller gave skal gå inn i felleseiet.

Når det gjelder det annet formueskompleks, nemlig det ektefellene på
annen måte erverver under ekteskapet, er og bør dette være felleseie. Spørs-
målet er om disse formuesgoder bør bli i sameie mellom ektefellene eller om
en skal opprettholde det nåværende system. Norges Høyesterett har her tatt
stilling til to ytterpunkter av formuesgoder. Bolig ervervet under ekteskapet
har vært ansett som ervervet i fellesskap. M.a.o. en har ervervet hver sin
ideelle halvpart uansett om den ene ektefelles innsats har bestått i stell av
hus og barn, økonomisk innsats til husholdning, etc. I det hele tatt ser det ut
til at Hr. anser bolig som ervervet i fellesskap når ektefellene i fellesskap har
gått inn for å skaffe seg et hjem. Konsekvensen av denne dommen er at
ektefellene råder over en ideell halvdel og hefter med det samme når det
gjelder innbo og bolig.
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Som det annet ytterpunkt har vi dom inntatt i Rt. 1978 s. 330 som gjaldt
det Hr. selv omtalte som bedrift av betydelig størrelse, hvor ektemannen
hadde kjøpt og betalt hotellbedrift. Han hadde drevet bedriften mens hus-
truen hadde tatt seg av barn og arbeidet på hotellet. Her anså Hr. hotellet
innbragt av mannen i relasjon til tilleggsregelen i S. Her ble ikke hotellet å
anse som sameie, men hustruen fikk tross alt glede av hotellets verdi i kraft
av likedelingsregelen i Høyesteretts begrunnelse.

Mellom ytterpunktene hjem og bedrift av betydelig størrelse er det mange
formuesgoder som er vanlige i nordiske familier i dag og som de i fellesskap
har gått inn for å skaffe. Jeg tenker her på fritidshus og bil og båt anskaffet til
familiens beste. Vi har ingen avgjørende Hr. dommer som avgjør eierforhol-
det i disse tilfellene. Etter min mening er det rimelig å anse disse formues-
gjenstander som sameie på samme måte som bolig når de ligger innenfor en
rimelig verdi. I de fleste tilfeller vil disse gjenstander være anskaffet ved felles
anstrengelser på samme måte som hjemmet.

Jeg er ikke enig med referenten som gir uttrykk for at sameietanken strider
mot utvikling mot likestilling mellom kjønnene. Tvert imot synes jeg at
sameieløsningen er et uttrykk for at begge ektefellers innsats for hjem og
familie verdsettes økonomisk likt — noe som selvfølgelig vil være en styrke
for kvinnen når hun f.eks. er hjemmeværende husmor.

Ett problem reiser seg også i relasjon til sameiløsningen og det er forhol-
det til kreditorene. Velger en sameieløsningen vil en ektefelles konkursbo og
hans kreditorer bare kunne ta beslag i den ideelle andel av de formuesgoder
som tilhører ektefellene i sameie.

Noe uløselig problem er imidlertid ikke dette. Som før nevnt bør det bare
utover hjem og bolig være formuesgoder anskaffet til familiens bruk innenfor
en obj. rimelig verdi som bør være sameie. Luksusgjenstander bør falle
utenfor. Dessuten vil kreditorer og konkursbo i alle fall i Norge kunne bruke
sameielovens regler om oppløsning av sameie etc. slik at sameieandelen
tross alt ikke blir verdiløst som objekt for ektefellenes kreditorer.
Min konklusjon er:
1. Formuesgoder ektefellene bringer med seg inn i ekteskapet eller senere

erverver bør være ektefellenes særeie.
2. Ektefeller bør ha rett til å sitte i uskifte med særeie med mindre annet er

avtalt i ektepakts form.
3. Gjenstander ektefellene erverver mens ekteskapet består bør fortsatt være

felleseie.
4. Formuesgoder ektefellene erverver til felles eller familiens beste bør være
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i sameie mellom ektefellene når verdien ligger innenfor en objektivt
rimelig grense.

Professor JACOB SUNDBERG, Sverige:

Jag sysslar numera inte så mycket med praktisk familjerätt, men däremot
har jag utvecklat ett intresse för familjerättslig argumentation. Jag menar
att vi lever i en kritisk tid och att många av de gamla tankeschablonerna
spricker. Systemet har sedan någon tid kritiserats — särskilt det svenska
systemet! — för att föra till inlärd hjälplöshet bland individerna. Vi skapar
individer som är inkapabla att klara sig själva, som är inkapabla att skilja
mellan mitt och ditt; och en sådan tankestruktur aktualiseras i den här
diskussionen. Jag vill draga uppmärksamheten till den.

Det finns en tendens i denna debatt att man säger att man vill "skapa
regler för att skydda de svaga". Det är, såvitt jag kan förstå, ett typiskt
schabloniserat feltänkande. Marxisterna spetsar till det där ytterligare så att
de talar om kvinnorna såsom de förtryckta, de exploaterade, ja proletariatet,
under det att männen företräder den kompakta kapitalistiska borgerlighe-
ten.

Nu är det ju emellertid på det viset, om man funderar ett tag, att vi
känner allesammans många äkta par. Innan man skall ge sig i lag med dem
ställer man sig gärna frågan, vem av dem är det som bestämmer? Alla vet
omedelbart "vem det är som bestämmer". Det har ingenting med inkoms-
terna att göra!

En marxistiskt programmerad akademiker kom för någon tid sedan till
oss på Stockholms universitet och föreläste om äktenskapsrätten. Han ut-
vecklade där just detta budskapet om hur kvinnorna, vilkas inkomster
angavs vara lägre än männens, var exploaterade och förtryckta i det kapita-
listiska samhället; och det var väl samhällets fel att det var så, om jag fattade
honom rätt. Jag tillät mig då att fråga honom hur det hade gått till i hans
hem. Det visade sig då, att hans mamma hade varit hemma hela tiden, och
att hans pappa hade tjänat pengarna och att hans mamma hade då tagit
hand om pengarna. Jag frågade då, vem som hade bestämt i familjen och då
sa han att det var mamma som hade bestämt! Pappa hade ingenting att säga
till om! Det är realiteterna!

Det är mot den bakgrunden man skall se på särskilt den nordiska 70-
talslagstiftningen — den som jag har tillåtit mig att karaktärisera som "en
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bärsärkagång i familjerätten" — där man ställt till med ett ohyggligt kra-
sande utan att åstadkomma just någonting.

Jag vill ta fram en bit ur samtidshistorien som far illustrera det här
resonemanget: vilken felschablon det är frågan om! Det är 1966 års lagstift-
ning om automatisk höjning av underhållsbidrag, sålunda en svensk lagstift-
ning. Den var byggd på tanken att man skulle skydda de svaga. De svaga
var hemmafruarna som hade blivit övergivna. Därför lade man upp syste-
met så att de verkligen skulle skyddas. Man lät varje litet ökat behov till
följd av inflationen höja kravet på underhåll. Efter 1966 var det automatik i
det här, vad gäller inflationen, under det att lindring i betalarens börda, det
fick ske bara, när väsentligt ändrade förhållanden påkallade det. När så
inflationen fattade galopp på 1970-talet fick denna aningslöshet, som var
inbyggd i systemet, plötsligt väldiga konsekvenser. Underhållsbördan för
dem, som hade dömts därtill före den 1 april 1970, hade med 1966 års
system på 2 år förhöjts med nästan 20%. Men det svenska högskattesam-
hället såg till att de, som skulle betala detta, bara hade fått 4 % mer att
betala med.

I 10 år pågick systemet utan att någon knystade! Efter 10 år övergavs
äntligen och för en gångs skull föreställningen om att man skyddar de svaga
på detta vis, och man gjorde i stället en rak lösning. Jag menar att det är
tankeväckande och den erfarenheten har sin applikation även i den här
situationen.

Professor ANDERS AGELL, Sverige:

En diskussion om makars egendomsförhållanden har under de 100 år då det
arrangerats juristmöten förekommit åtskilliga gånger och också haft klart
inflytande på företagen lagstiftning. Det som sades vid det första juristmötet
1872 och vid det följande 1875 spelade en roll som idégivning för det
nordiska giftorättssystemet, som det växte fram 40 år senare. Det är ett
angeläget ämne vi har i dag och det är tacknämligt att synpunkter här
kanske kan påverka kommande lagstiftning. Samtidigt kanske man kan säga
att diskussionen kommer vid en olycklig tidpunkt just nu, åtminstone i
Sverige. Det är for sent att genom synpunkter vid juristmötet påverka ut-
formningen av familjelagssakkunnigas förslag som framläggs av, i jämförelse
med förhållandena i Danmark och Norge, en mycket liten krets, bestående
av en ordförande, 6 politiskt valda ledamöter, ett sekretariat samt sakkun-



Makars och samboendes egendomsförhållanden 95

niga. Det är fór tidigt att fa till stånd någon ingående diskussion om betän-
kandet, som ännu inte föreligger.

För egen del vill jag ställa vissa frågor om den rättspolitiska och rätts-
systematiska lämpligheten av det förslag som väntas från de svenska familje-
lagssakkunniga. Jag lägger till att jag för egen del inte har någon slutgiltig
uppfattning om vilka lösningar, som kan vara de bästa. Det är naturligtvis
mycket lättare att ställa kritiska frågor än att komma med egna, alltigenom
goda förslag. Jag vill uppehålla mig vid de tre byggstenar i det tilltänkta
svenska systemet som förekommit också i den övriga nordiska debatten och
som är viktiga för att få ett helhetsgrepp, nämligen för det första det så
kallade lineära systemet, för det andra möjligheten att genom vad vi i
Sverige och Norge kallar för skevdelningsregler göra modifikationer av detta
system och för det tredje lämpligheten av att införa en speciell reglering om
samäganderätt mellan makar. Tiden tvingar mig att helt lämna därhän
frågor om samboende utan äktenskap. Jag menar nog för min del att redan
frågorna om egendomsordningen i äktenskap rymmer så många problem att
man inte inom ramen för en diskussion kan klara även samboendefrågorna.
Jag tillåter mig att för min del hänvisa till vad jag skrivit i annat samman-
hang om de frågorna.

Det lineära systemet eller den så kallade trappan innebär ju att giftorätten
skulle — enligt vad det har antytts under hand i Sverige — byggas ut under
en 10-års period. Efter 1 år skulle man ha giftorätt till 10 procent, efter 2 år
till 20 procent osv. så att full giftorätt i all egendom som makarna äger, om
det inte finns äktenskapsförord, skulle uppstå efter äktenskap i 10 år. Det
där är naturligtvis en ganska finurlig idé vars främsta värde skulle vara
lättillämpligheten. Jag återkommer strax till den frågan. Beträffande den
principiella lämpligheten av ett lineärt system kan man emellertid fråga, om
det egentligen tillgodoser någon grundläggande synpunkt om vad som är en
rättvis egendomsfördelning på ett lämpligt sätt. Som korreferenten framhål-
lit borde kanske det idealiska systemet innebära, som i Tyskland där man
har "Zugewinngemeinschaft" ("tillväxtgemenskap"), en skillnad mellan
egendom förvärvad före äktenskapet och egendom förvärvad under äkten-
skapet genom arbete. Hälftendelningen vid äktenskapets upplösning borde
avse sådan förmögenhetstillväxt som grundar sig på förvärv under äktenska-
pet. Det är möjligt att det tyska systemet innehåller tekniska problem som
gör det mindre lämpligt, men idén är nog rättspolitiskt god. Då kan man
möjligen säga om det lineära systemet, att det går för långt när det gäller
egendom förvärvad före äktenskapet, eftersom det då ju egentligen kanske
inte finns något rättspolitiskt skäl för att över huvud taget ge den andre
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maken ett delningsanspråk. A andra sidan kan det sägas att det lineära
systemet inte går tillräckligt långt beträffande besparingar under äktenska-
pet. Redan våra kommittéer på 1910-talet anförde nämligen, att skälet för
giftorätten framför allt är att besparingar på inkomster under äktenskapet
ofta möjliggörs genom den andre makens sätt att hushålla, när man har
gemensam underhållsskyldighet och gemensam ekonomi; det är därför rim-
ligt att man har en hälftendelning av allt som förvärvats under äktenskapet.
Ur den synpunkten kan man säga, som jag nyss gjorde, att det lineära
systemet ger för litet när det gäller egendom, som förvärvats under äkten-
skapet.

Frågan är om idén med en tioårig utbyggnad av giftorätten ändå framstår
som en rimlig kompromiss på grund av att regeln skulle vara så lättilämpad?
Jag vill som antytts inte för egen del uttala mig bestämt i den frågan men far
jag säga beträffande den rättstekniska lämpligheten, att införandet av det
lineära systemet kommer att göra det betydelsefullt vem som är ägare till
enskilda förmögenhetsföremål. Har en av makarna förvärvat egendom un-
der äktenskapet, ska han vid bodelning efter 3 år låta 30 % gå till likadel-
ning om han är ensam ägare. Men finner man i stället att makarna är
samägare till egendom som förvärvats under äktenskapet, blir slutresultatet
en hälftendelning, även om man tar hänsyn till det lineära systemet. — I ett
system, som gör skillnad mellan egendom förvärvad före resp. under äkten-
skapet och som låter giftorätt gälla fullt ut i det senare fallet, kommer
tidpunkten för förvärv av egendom att bli särskilt betydelsefullt, medan frågan
vem som är ägare kan sakna betydelse, om det är klart att egendomen
förvärvats under äktenskapet.

Skevdelningsregeln är en regel, som finns i Sverige, och som ju framför
allt vill hindra att en make skiljer sig till pengar. Regeln har motsvarighet i
Danmark och Norge. Den ger möjlighet att ta hänsyn till när egendom
förvärvats genom att man kan skevdela för att hindra make att gifta sig till
egendom, som den andre maken hade före äktenskapets ingående. Man kan
då möjligen fråga: om vi har skevdelningsregeln, som delvis fyller samma
funktion som den lineära idén eller trappan, behövs då det lineära systemet?
Svaret skulle väl framför allt vara att man normalt skulle klara sig med det
lineära systemet, som möjligen skulle vara mera lättillämpat. Jag vill i alla
fall peka på detta att både det lineära systemet och skevdelningsregeln har
samma syfte, nämligen att minska verkningarna av en omedelbar giftorätt i
all egendom, som den andra maken äger. Får jag i förbigående lägga till att
enligt min mening bör skevdelningsregeln i Sverige kanske kompletteras
med den möjlighet som finns i den danska äktenskapsloven, nämligen att,
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när det bara finns enskild egendom, ge make mer än vad han skulle få enligt
en vanlig delning för att inte ställa den maken i en alltför svår situation efter
äktenskaps upplösning.

Får jag till slut säga något om samäganderätten. Vi har ju en traditionell
idé, att makar kan bli samägare om var och en har gjort ett ekonomiskt
tillskott. Vidare finns det på senare år i något olika tappning rättsfall från de
nordiska länderna som bygger på att make eller samboende kan bli samäga-
re till en bostad, som den andre parten förvärvat, även om man inte gjort
något omedelbart ekonomiskt tillskott utan bara indirekt medverkat till
förvärvet. I Sverige finns det inte något avgörande av högsta domstolen i
denna riktning, men däremot 2 uppmärksammade hovrättsavgöranden där
president Kjellin var ordförande i Skånska hovrätten. Vi vet inte om Högsta
Domstolen i Sverige skulle godta en sådan konstruktion. (Se sedermera NJA
1980 s. 705 och 1981 s. 693 i vilka mål HD antagit samäganderätt men ej på
samma grunder som tidigare Skånska hovrätten.)

Den nya samäganderättsidén kommer enligt vad som har förljudits om
familjelagssakkunnigas arbete, att föranleda ett lagförslag om samägande-
rätt till bostad eller bohag, som en make förvärvat, under förutsättning att
den andre maken indirekt anses ha möjliggjort förvärvet genom, om inte
annat, sitt bidrag till hushållsekonomin genom arbete i hemmet. Det skulle
vara en presumtion, som skulle sättas åt sidan, om det utreds att makarnas
avsikt har varit, att var och en ska äga sitt.

Om man skall bedöma en sådan regel, i första hand beträffande dess
rättspolitiska lämplighet, kan det å ena sidan kanske sägas att bostad och
bohag är särskilt centralt för makar och att det finns anledning att sätta
dessa tillgångar i en särställning. Å andra sidan kan man också säga att en
sådan regel om samäganderätt just till bostad och bohag är för snäv, därför
att, som jag antydde förut, har det uppkommit besparingar under äktenska-
pet så kan det vara rimligt att den andre maken har giftorätt i det och att
han får en hälftendel i det vid upplösningen, även om det inte är bostad eller
bohag. Den föreslagna regeln om samäganderätt just om bostad eller bohag
leder till slumpeffekter. Om en make har 100000 kronor på banken och
äktenskapet upplöses den dagen föreligger inte samäganderätten. Men om
man hinner köpa en fastighet innan skilsmässan inträder, kommer sam-
äganderätt att gälla. Och i den mån det är så att man inte behöver köpa
någon bostad därför att ena maken har bostad när man gifter sig, så ställs
den andre maken utan det skydd, som den tilltänkta regeln avser att ge.

Det kan också finnas tillämpningsproblem vid avgörandet om ett förvärv
har möjliggjorts genom indirekta insatser, när den make som köpt bostad
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eller bohag, haft medel som i och för sig gjort det möjligt för honom att
förvärva bostaden eller bohaget. Vi har också frågan om de sakrättsliga
effekterna; jag hoppar över vissa andra rättstekniska synpunkter här. Presi-
dent Kjellin sa att det inte är fråga om att införa en billighetsregel utan att vi
behöver en äganderättsregel. Det föreslås emellertid en äganderättsregel,
som skall gälla bara vid äktenskapets upplösning om jag förstår det rätt, det
vill säga inte under äktenskapet, och det är ju otvivelaktigt en skyddsregel.
Sedan kan man ju leka med ord om det ena eller det andra men det är klart
att det är en äganderättsregel, som är klarare än en billighetsregel så tillvida
att det är en hälftenrätt.

En sista rättsteknisk fråga, särskilt för gifta. Är det totalt sett ett rimligt
system att ha den lineära idén och skevdelningsregeln vid sidan av varand-
ra, som delvis har samma syfte att minska verkningarna av en full giftorätt
och där det lineära systemet ur vissa synpunkter ger både för litet och för
mycket? Är det vidare rimligt att vid sidan av detta ha en speciell form av
samäganderätt, vilket betyder att vid äktenskap skulle vi ha dels den "van-
liga" samäganderätten, som innebär att när två makar betalat hälften var
blir de samägare, dels en annan form av samäganderätt som innebär att man
har andra förutsättningar för samägandets uppkomst och dessutom innebär
att samäganderätten skall gälla först vid äktenskapets upplösning, vilket
betyder att rättsverkningarna av denna samäganderätt är annorlunda. Är
det dessutom rimligt att vid sidan av detta ha något annat, som man kallar
giftorätt, vilket — om man drar summan av kardemumman — innebär, att
samäganderätten av speciellt slag till bostad och bohag i sak har alldeles
samma karaktär som giftorätten; i båda fallen är ju syftet att ge en hälften-
rätt. Fast när det gäller bostad och bohag kallas det samäganderätt av ett
speciellt slag, och när det gäller egendomen i övrigt kallas det giftorätt. Jag
tror att det blir ganska svårt att få folk i allmänhet att förstå ett så kompli-
cerat system och jag tror kanske, att systemet står på litet för många fötter.
Jag återkommer emellertid till sist till att jag inte har någon färdig egen
lösning och därför känner något dåligt samvete som kritiker utan något
genomtänkt, positivt förslag.

Civildommer INGER MARGRETE PEDERSEN, Danmark:

Jeg vil gerne have lov at gøre nogle bemærkninger om sameje mellem
samboende. Udviklingen er gået meget hurtigt på det område. Det er kun
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seks år siden, vi fik den første principielle landsretsdom i Danmark. Den
blev efterfølgt af mange andre, og af en højesteretsdom i 1980. Problemerne
er ikke løst, men vi ved nu på en helt anden måde, hvor vi står. Hos os som
måske også i de andre nordiske lande, er der et andet problem på det
økonomiske område, som langt mere trænger til afklaring. Det er aftalerne
mellem de samboende, der ikke blot overlader det til domstole og advokater
at klare deres problemer, men som gerne vil lægge deres forhold fast i en
mere generel sameje- og samlivsaftale. På det område er det meget lidt
retspraksis og en meget stor uklarhed om, i hvilket omfang sådenne aftaler
kan indgås samt hvad gyldighed de har.

Men tilbage til det sameje uden aftale, som er domstolenes svar på de
samboendes ønske om en løsning af deres økonomiske problemer. Ved det
nordiske juristmöte i 1975 udtrykte jeg allerede skepsis over for sameje som
den rette løsning og foreslog, at domstolene skulle have en mulighed for at
give et skønsmæssigt beløb. Ud fra de mange domme, som er afsagt siden
da, kan man med rette sige, at samejeløsningen har betydelige ulemper. Når
jeg vil være provokerende, plejer jeg at sige, at det er familiefjendsk at bringe
samejejuraen ind i familielivet, når den kan få selv specialister inden for
juraen til at skændes, som få andre områder kan. Samejereglerne er indvik-
lede. Selv når det drejer sig om aftalt sameje, hvor juraen ligger meget
fastere. Disse mange domme, som ikke alene omhandler deling, men også
t.ex. problemer omkring kreditorer under samlivet, viser, at der opstår
ganske mange komplikationer. I virkeligheden er de utvivlsomt opstået
mange flere i tidens løb, som blot ikke er nået frem til domstolene, og som
ville være næsten uløselige.

Som professor Anders Agell vil jeg gerne understrege, at hvis det sameje,
som skal bruges, når forholdet skal opløses, kun skal gælde i denne situa-
tionen og ikke under samlivet, bør man finde et andet navn. Ellers gør man
samejejuraen endnu mere indviklet, end den i forvejen er. Professor Carsten-
sen i Århus har luftet tanken om at bruge udtrykket "andelsret", og det er et
godt udtryk. Man markerer derved, at der er tale om en deling, og at det er
noget, det virker anderledes end almindelig aftalt sameje, som vi kender det,
også fra familieforhold. I Danmark er det ganske almindeligt, at både
ægtepar og samboende køber fast ejendom i sameje, således at samejet
opstår ved en direkte aftale.

Hvis sameje uden aftale også skal virke under samlivet, må man være
opmærksom på de mange nye problemer, der er opstået under den økono-
miske krise. Det viser sig nemlig, at et aftalt sameje ikke blot betyder, at man
har flere beføjelser, men også, at man er med ansvarlig for gælden. Det viser
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sig blandt andet ved tvangsauktion over familieboliger. Det er også alvor-
ligt, når det er en landbrugsejendom eller en anden familieerhvervsvirk-
somhed, som lider et økonomisk sammenbrud. Da kan et sameje gøre den
økonomiske ulykke for familien endnu større. Den højesteretsdom om papir-
løse pars økonomiske opgør, som kom i Danmark i april 1980, nægtede da
også at acceptere den meget udvidede samejepraksis, som landsretterne
havde fundet frem til, især Østre Landsret. Den gav i stedet for et beløb på
25 000 kr., som var mindre end halvdelen, men som på den anden side gav
den samlevende kvinde en ganske pæn økonomisk kompensation for den
økonomiske indsats, hun havde gjort. Denne højesteretsdom er i tiden
derefter fulgt op af en 12—15 landsretsdomme. Man kan af disse domme se,
at landsretterne og skifteretterne, som også har været inde i billedet, er ved
at finde sig til rette med dette system og har udmålt varierede beløb, som er
tilpasset det enkelte pars forhold. Det har vist sig, at dette at udmåle en rund
sum, de skal give en passende økonomisk kompensation, er muligt. Der skal
imidlertid ske en passende bekendtgørelse af domspraksis. Vi kender dette
fra et andet punkt i familieretten, nemlig vor ægteskabslov § 56, som præsi-
dent N. C. Bitsch omtalte. Et af ægteskabsudvalgets medlemmer, landsdom-
mer Svend Danielsen, har regelmæssigt offentliggjort artikler om utrykte
domme med det resultat, at de fleste af disse sager forliges af advokaterne.
På samme måde kan danske domstole og danske advokater leve med en
regel om, at man giver domstolene en mulighed for at tildele et passende
beløb, når et samlivsforhold opløses ved skilsmisse eller ved død.

Referenten, docent GUDRUN ERLENDSDÓTTIR, Island:

Som det har vist sig, så har det været højst på tide at tage dette emne op til
diskussion her på dette sted, og der er fremkommet mange forskellige
synspunkter. Björn Kjellin beklagede, at jeg har andret synspunkter an-
gående formueforholdet mellem ugifte samboende. Til trods for hans ud-
mærkede argumentation for sameje om bolig og bohave mellem ugifte
samboende, så fik han mig ikke overbevist om, at hans regel om sameje er
mere retfærdig end min billigheds regel. Jeg synes ikke, at det er rigtigt, at
mennesker som bor sammen ugifte, automatisk skal underkastes lovregler
om sameje, så at de må gøre specielle aftaler til at gå uden om dem.

De ideer om det såkaldte akkvisitions fællesskab, det vil sige, at alt hvad
en ægtefælle medbringer ind i ægteskabet eller far ved arv eller gave skal
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være særeje, men kun hvad de erhverver under ægteskabet skal deles lige,
synes jeg er i takt med ligestillingstanken, og som jeg sagde før, så synes jeg
sådanne tanker er meget tiltrokkende. Men jeg tror altså, at tiden endnu
ikke er inde for sådan en regel, som jo er en stor afvigelse fra ligestillings-
princippet, og man ville nødvendigvis få. vidtgående fravigelsesregler fra
sådan en regel, som ville kunne virke urimelig hård i mange tilfælde. Jeg
synes, at der er kommet meget positivt ud af diskussionen. Det er fremkom-
met tydeligt, at man ikke vil afskaffe ægteskabet som institution, og jeg for
min part ser det som noget positivt, og jeg tror ikke, at Jacob Sundberg
behøver at være ræd for at nordiske jurister går "bärsärkagång" med de
ugiftes samboendes forhold.

Korreferenten, kanslichef ANJA TULENHEIMO-TAKKI, Finland:

Det har i diskussionen kommit fram värdefulla synpunkter. I våra länder
försöker sakkunniga personer att finna en god lösning för de nu aktuella
familjerättsliga problemen. Men en lösning som skulle tillfredsställa alla
torde aldrig kunna uppnås. System och regler och paragrafer må vara hur
finslipade som helst men när det gäller mänskliga relationer kommer käns-
lorna in i bilden. Det är känslor vid ingående av ett förhållande och annat
slags känslor vid upplösning av detsamma och då är det ju inte alltid så lätt
att finna en lösning som båda parterna skulle vara nöjda med.

Debattledaren, hæstaréttardómari ÅRMANN SNÆVARR, Island:

Kære kolleger. Nu er vi snart færdige med dagens forhandlinger. Det kunne
være interessant at foretage en lille opsummering af vore forhandlinger
forsåvidt hovedpunkterne angår. Dette ville dog före for langt. Jeg skal bare
indskrænke mig til at konstatere at jeg synes at vore forhandlinger i dag har
været værdifulde og berigende. Problemerne er blevet belyst fra alle de
nordiske lande og der er mange punkter der er blevet berört. Man kan
næppe sige at det har været nogen større uenighed, af forhandlingerne
fremgår det med al tydelighed at nordiske jurister er inde på at bevare
hovedprinciperne i formueordningen forsåvidt ægtefæller angår, men der er
nok delte meninger på en del punkter vedrörende ordningen af de ugifte



102 Årmann Snævarr

samboendes forhold. Dette er noget man kunne forvente sig og det vil være
meget interessant at folge med i diskussionen i den nærmeste fremtid.
Diskussionen her i dag tjener som et godt og solidt grundlag for den videre
behandling af disse vigtige problemerne, også på lovgivningsplan.

Til sidst vil jeg takke referenten og korreferenten for deres interessante og
stimulerende indlæg og jeg takker alle dem der ved deres bidrag her i dag
har beriget diskussionen. Dette har været en rigtigt god og fornöjelig dag i de
nordiske juristmoders historie. Tak tiljer alle. Mödet er afsluttet.


