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Ægtefællers og fast samboendes formue-
forhold
av docent GUDRUN ERLENDSDÓTTIR

I. Indledning

De nordiske lande har i lang tid haft nært samarbejde ved lovgivning om
familieretslige anliggender. Ved den forste nordiske jurist kongress der blev
holdt i Kobenhavn 1872, blev de grundprincipper fremsat vedrörende ægte-
fællers formueforhold, som endnu i dag er gyldige.

Nordiske samarbejdskomitéer om revision af familieretslige love, der be-
gyndte sit arbejde 1909, formede de regler, hvis hovedtræk gælder endnu i
alle de nordiske lande.

Disse regler bygger på det grundprincip, at hver ægtefælle for sig, skal
være mest muligt selvstændig i ægteskabet, have bestemmelsesret over sit
gifteeje, og kun bære ansvar overfor sine egne forpligtelser, men det sam-
menhold der skabes af ægteskabet reflekterer sig i ægtefællernes gensidige
forsorgspligter, og i halvdelingsprincippet af gifteejet ved ophor af ægteska-
bet.

I årene mellem 1920—30 trådte love om ægtefællers formueforhold i kraft i
alle de nordiske lande, med disse grundprincipper som basis.1 For knap 30*
år siden, eller på den 20. nordiske jurist kongress i Oslo, var et af diskus-
sionsemnerne "Er en ændring i lovene om ægtefællers formueforhold påkræ-
vet?"2

I diskussionerne der fandt sted, var det den almindelige mening, at
erfaringen af lovene var ret god, og at der ikke var anledning til gennemgri-
bende ændringer.3

Nu er der gået omkring 60 år siden lovene om ægtefællers formueforhold
trådte i kraft. Ganske vist har visse forandringer i de fleste love fundet sted,
men der er dog ikke tale om nogle ændringer af grundprincipper. De sidste

1 Sverige: Giftermålsbalken, 11. juni 1920.
Island: Lov om ægtepars rettigheder og pligter, 20. Juni 1923.
Danmark: Lov om ægteskabets retsvirkninger, 18. marts 1925.
Norge: Lov om ektefellers formueforhold, 20. maj 1927.
Finland: Äktenskapslag, 13. juni 1929.

2 Forhandlingerne på det 20. nordiske juristmöde 1954, s. 5-60.
3 Forhandlingerne på det 20. nordiske juristmöde 1954, s. 169-208.
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22 Guðrún Erlendsdóttir

årtiers udvikling giver anledning til at standse et öjeblik, og overveje om
lovene har bestået sin prove gennem årene.

Man må bemerke, at det ikke er ganske pludseligt at interesse for dette
spörgsmål vågner i dag.

Der har været stor interesse for familieanliggender og familieretslovgiv-
ning i de sidste år. Nordiske ægteskabsudvalg har haft lovene om ægtefællers
formueforhold til revision de sidste år.

Diskussionerne om könnenes ligeberettigelse har resulteret i kritik af
ægteskabslovene, idet mange mener, at de vedligeholder den gamle ordning
om kvindens underordnede samfundsstilling. I særdeleshed er kritikken
rettet mod reglerne om forsorg og halvdelingsprincippet.

Overmåde omfattende ændringer har fundet sted i samfundet, siden
lovene trådte i kraft for omkring 60 år siden, og det er nok at påpege
kvindens ændrede samfundsstilling, familiens forandrede rolle, det stadig
voksende antal af skilsmisser, og sidst men ikke mindst, den store forögelse
af dem der bor sammen i ugift stand.

Det er derfor aktuelt at optage her på dette sted diskussionen om ægte-
fællers og fast samboendes formueforhold, med hensyn til de samfundsfor-
andringer der har fundet sted.

II. Emnets fordeling

Det er langt fra, at jeg i denne udredning vil komme frem med en universal
lösning af de problemer der hersker omkring ægtefællers, og fast sam-
boendes formueforhold.

Min udredning deler jeg i hovedtræk i to dele. Den ene handler om
ægtefællers formueforhold, den anden om fast samboendes formueforhold.
Denne fordeling hentyder straks til, at jeg anser at de samme regler om
formueforhold ikke bör gælde for disse to grupper.

Jeg vil ikke detaljere de gældende regler for ægtefællers formueforhold,
men nöjes med at henvise om dette emne til Sigrid Beckmans redcgörelse fra
den 20. jurist kongress i Oslo 1954. Jeg vil dog göre rede for de ændringer i
ægtefællers formueforhold, som jeg har kendskab til, og ligeledes for de
ændringer, som jeg anser for önskelige, og de ideer der er fremkommet i de
nordiske lande i den retning.

I afsnittet om fast samboendes formueforhold vil jeg kortfattet beskrive de
regier som gælder der, og forklare den retslige udvikling i de sidste år, og
hvilke slutninger man kan drage deraf.
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III. Ægtefællers formueforhold. Nugældende regler

1. Gifteeje

Ordningen om gifteeje er det almindelige arrangement vedrörende ægte-
fællers formueforhold i de nordiske lande. Selvom ordningen ikke kaldes ved
de samme navne i de nordiske lande, er meningen dog den samme.4

Med gifteeje menes de ejendele som ægtefællen lægger til boet ved ægte-
skabets ophav, eller erhverver senere, indtil formueforholdets slutning. For-
tjeneste af sådan eje, og det der kommer ind i dets sted, bliver også gifteeje.

Den generelle regel er, at ægtefællen har selvbestemmelsesret over sit
gifteeje.

Der sættes dog begrænsning for denne selvbestemmelsesret, begrundet på
hensyn til den anden ægtefælle, eller familien i helhed, og de viser sig i, at
den anden ægtefælles samtykke påkræves ved salg eller pantsætning af fast
ejendom som familien bor i, eller er benyttet ved den ene ægtefælles, eller
begges næringsdrift (Danmark, Island, Norge). I Sverige og Finland på-
kræves samtykke for al fast ejendom.

Endvidere påkræves samtykke for salg eller pantsætning af lösöre, hvis
den indbefattes i ægtefællernes fælles hjem, til den anden ægtefælles nödven-
dige arbejdsredskaber, eller benyttes til börns behov.

Forskellige regler gælder om formen for samtykke. I Danmark og Island
kræves ikke skriftligt samtykke om fast ejendom, men i de andre lande er det
påkrævet.

Disse regler der påkræver ægtefællens samtykke til visse foranstaltninger
er samfundsmæssige beskyttelsesregler. Det er naturligt at ægtepar har
samråd om disponeringen af disse ejendomme, der er af vigtighed for hele
familien. Det er betydningsfuldt for den af ægtefællerne der ikke er ejeren,
hvorledes der disponeres over ejendommen, idet vedkommende har gifteret
til den, og ret til sin del ved boskiftet.5

2. Gældsansvar

Hovedregelen er den, at hver ægtefælle for sig kun har ansvar overfor de
forpligtelser der påhviler vedkommende, men ikke ansvar for den anden
ægtefælles gæld.

4 Danmark: Formuefællesskab, Norge: Felleseje, Sverige, Giftorättsgods.
Finland: Egendom utan giftorät, Island: Gifteeje (hjuskapareign).

5 Se Armann Snævarr: Forelæsninger om familieretslove III, s. 375—6.
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24 Guðrún Erlcndsdóttir

Fra denne hovedregel er der afvigelser, når det drejer sig om nödvendige
omkostninger til hjemmets forsorg, eller hornenes behov, og i Danmark,
Island og Norge, ligeledes til hustruens særbehov. Er der tale om denne art
af udgifter, spiller det ikke rolle hvem af ægtefællerne afgör kontrakten,
begge ægtefæller er i forening ansvarlige.

Denne undtagelse fra hovedregelen om gældsansvar stammer fra ægtepar-
rets ökonomiske fællesskab, mens regelen om hustruens særbehov er i mod-
sætning til det ligeberettigelsessynspunkt, som lovene anses at begrundes
på, og baseres på en ældre ordning om könnenes rollefordeling.

3. Særeje

Grundprincippet for ægtefællers selvstændighed vedrörende særrådighed og
særansvar for gæld, har til folge, at ægtefæller kan göre kontrakt med
hinanden.

Ifolge lovene kan ægtefæller ved ægtepagt enes om at en ejendom bliver
særeje, foruden, at ifolge lovene kan tredjemand, (giver eller testator) be-
stemme at en gave, eller arv bliver modtagerens særeje. Særeje kan endvi-
dere skabes ved bestemmelser i andre love.6 Værdier der kommer i stedet
for særeje, bliver ligeledes særeje, men fortjenste af særeje bliver gifteje, hvis
ikke ægtepagten bestemmer anderledes.

Der er ingen forskel på særeje og gifteje med hensyn til gældsansvar. Hver
ægtefælle for sig bærer ansvar for sin gæld, med alle sine ejendele, hvadenten
der er tale om særeje eller gifteeje. Der er ingen begrænsning for en ægte-
fælles disponeringsrettigheder af sit særeje.

Hovedforskellen mellem særeje og gifteeje fremkommer ved boskifte, idet
særeje holdes udenfor skifte, og den anden ægtefælle far ingen del i særeje-
værdier ved skilsmisse.

Forskellige regler gælder for særeje ifolge ægtepagt i de forskellige lande.
I Norge blev en lovforandring vedtaget 1937, således at en speciel ægte-

pagtsform blev tilladt (skilsmisseægtepagt), dvs. ægtepar fik tilladelse til at
göre en ejendel til særeje, men særejet blev til gifteeje ved en af ægtefællernes
död. En tilsvarende lovændring blev vedtaget i Island med lov nr. 10/1962.
Sådan en bestemmelse findes ikke i de andre landes love.

6 Paragraf 18, Lov nr. 8/1962, paragraf 30 Lov nr. 73/1972.
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4. Gaver mellem ægtefæller indbyrdes

Selvom hovedregelen er forhandlingsfrihed mellem ægtefæller, gælder dog
særlige regler om gaver mellem ægtefæller indbyrdes. Sådanne gaver har
ofte et skær af uvirkelighed over sig, og der er fare for proforma overforsel,
for at få en ejendel sat udenfor kreditorers rækkevidde.

I Finland er indbyrdes gaver mellem ægtefæller forbudt, undtagen de
sædvanlige lejlighedsgaver.

I de andre nordiske lande er det påkrævet at en ægtepagt bliver gjort
vedrörende gaver mellem ægtefæller, undtagen ved de sædvanlige lejlig-
hedsgaver, forsorgssikring (Danmark, Island, Norge), og overforsel af halv-
delen af den enes nettofortjenste til den anden. I alle lovene er der særlige
regler til beskyttelse af kreditorer.

5. Halvdelingsprincippet

En ægtefælles rettigheder over den anden ægtefælles gifteeje, viser sig i
halvdelingsprincippet, men det indbefatter, at hver ægtefælles netto gifteeje
deles ligeligt ved boskifte. Denne regel hviler på gammelt grundlag, og er
först og fremmest en beskyttelsesregel for den svagere ægtefælle.

I alle landene gælder afvigelser fra halvdelingsprincippet når skifte finder
sted på grund af anullering af ægteskab (regler om anullering blev afskaffet i
de svenske ægteskabslove 1973).

I de islandske love er afvigelsen således, at ved skifte på grund af anulle-
ring af ægteskab, får hver ægtefælle den udelte værdi af gifteejet, der svarer
til hvad vedkommende bragte ind i boet ved ægteskabets ophav, og til hvad
der senere blev indlagt i det, med gaver eller arv, og ligeledes med de
værdier som vedkommende overförte fra særeje til gifteeje.7

I alle lovene er der endvidere bestemmelser der tillader en ægtefælle, ved
skilsmisse, at undtage fra boskifte forskellige personlige artikler, nödvendigt
bohave og arbejdsredskaber.

Halvdelingsprincippet passer godt ved boskifte, der finder sted, efter at
ægteskabet har bestået i lang tid. Det passer derimod ikke så godt når skifte
finder sted efter et kortvarigt ægteskab. Derfor er der fremkommet regler der
tillader videre afvigelser under specielle forhold.

7 Jfr. paragraf 27 Lov nr. 60/1972.
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26 Guðrún Erlcndsdóttir

I 1937 blev norske love ændret, således at dommeren kan bestemme når
der er grund til, at skifte finder sted ifölge de regler der gælder for skifte ved
anullering (såkaldt restitutionsprincip). Dette passer hovedsagelig, hvis æg-
teskabet har været kortvarigt og den ene ægtefælle har medbragt hoveddelen
af boet.

En lignende regel, dog ikke så omfattende, blev indsat i den danske
skiftelov 1963 (skævdeling)8, og i islandsk love året 1972.9 Svensk lovænd-
ring i samme retning blev vedtaget 1973.

Som allerede bemærket er hovedforskellen mellem særeje og gifteeje den,
at særeje ikke indbefattes i boskifte. I dansk lov om ophav og slutning af
ægteskab fra 1969, blev der indsat en bestemmelse der tillader ved skilsmisse
at tildömme en ægtefælle erstatning fra særeje, hvis specielle omstændig-
heder anbefaler så. Dette er en retfærdighedsregel, som passer bedst hvis
ægteskabet har bestået i lang tid, og er sat ind, for at sikre at den ægtefælle
der ikke er særejer, ikke bliver forfordelt. Lignende bestemmelser blev
vedtaget i norske love 1970.

Halvdelingsprincippet træder selvfolgelig også i kraft, når boskifte finder
sted ved den ene ægtefælles död. I Danmark, Norge og Island, sörges der
godt for den efterlevende ægtefælle. Vedkommende har for eksempel tilla-
delse til at sidde i uskift bo, er den afdödes arving ifölge arveloven, og i
Danmark og Island endvidere pligtarving. Der er også særlige regler i
boskiftelovene, der giver den efterlevende ægtefælle ret til udlæg til sig i
omfattende grad. Det er også ret, at minde om den regel i norske og
islandske love, der tillader ægtefæller at göre en ejendel til særeje med
ægtepagt, således at den bliver gifteeje ved död.

I Sverige og Finland kan halvdelingsprincippet være ubelejligt for den
efterlevende ægtefælle, i de tilfælde hvor den afdöde har börn, idet den
efterlevende ikke har arveret, når den afdöde har börn.9a

6. Sameje

I de nordiske ægteskabslove er der ikke bestemmelser om sameje. Den
generelle regel om ægtefællers formueforhold er gifteejeordningen, som alle-
rede bemærket, og der er tilladt at göre en ejendel til særeje ved en ægtepagt.

8 Paragraf 56, danske love nr. 156/1969 (Ægteskabsloven).
9 Paragraf 57, Lov nr. 60/1972.
9a Jfr. dog for svensk rets vedkommende reglerne i 13 kap. 12 § giftermålsbalken.
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I Danmark og Island findes der ikke generelle love om sameje. Begrebet
benyttes om det tilfælde, hvor to eller flere ejer en artikel tilsammen, og kan
kun i forening disponere over den. Hvis andet ikke er bestemt, er der
sandsynlighed for, at halvdelingsprincippet bliver praktiseret ved samejets
ophævelse. Ingen af ejerne har prioritet til overtagelse af ejendelen, således
at den må sælges på auktion, hvis begge vil beholde den for sig.

Sameje kan etableres med en særlig kontrakt, og såden en kontrakt kan
ægtefæller ligeledes göre.10 Specielt sameje kan derfor så sandelig formes i et
ægteskab, og ejendomsandele må derfor vurderes som gifteeje eller særeje,
efter forholdene.11 Kontrakt om sameje har begrænset betydning i ægte-
skaber, hvor gifteejeordningen råder. Hvis der er tale om sameje, må begge
ægtefællerne dog stå sammen om disponeringen af samejet.

I Sverige findes der love om sameje fra 1904, og i Norge blev love om
sameje vedtaget 1965. Disse love er hovedsagelig af formueretslig karakter,
men har været benyttet vedrörende ægteskaber (og fast samboendes for-
hold).

Norske domstole har i de sidste år haft stærk tendens til at tildömme
sameje mellem ægtefæller.

"Husmoder" dommen fra 1975 (NRT 1975:220) slog det fast, at ved
fortolkning af paragaf 50 i den norske skiftelov ("brakt inn i fælleseiet"), må
husmoderens arbejde i hjemmet vurderes. Retten til, ved skifte, at få udlagt
til sig efter vurdering, har i hovedtræk været begrænset til eget gifteeje, hvad
dog ofte er urimeligt overfor den ægtefælle der intet ejer. I ovennævnte dom
havde ægtefællerne köbt et hus, og ægtemanden alene udredt penge og
arbejde til köbet. Hustruen udredte intet til köbet, men passede hjemmet og
ægteparrets tre små börn. Ved skilsmissen forlangte ægtemanden at få huset
udlagt til sig, men höjesteret nægtede. Tre dommere mente, at ægteparret
var i fællesskab kommet i besiddelse af huset, og hensyn måtte derfor tages
til den hjemmegående ægtefælle. To dommere mente, at det var ligefrem
uretfærdigt at manden skulle få huset. Mange diskussioner har fundet sted
om denne dom, og det et uvist, hvilke konsekvenser den generelt kan have
for ægtefællers formueforhold.12 Blev fÖlgerne muligvis de, at alt hvad
ægteparret erhvervede i ægteskabet blev til deres sameje, således at begge
måtte tage del i forhandlinger om det? I hvilke forholdsprocenter burde
samejet være? Hvorledes, hvis der var fuldstændig særejeordning mellem

10 Gaukur Jörundsson: Ejendomsret s. 20-21. Betænkning nr. 915, 1980, s. 102.
11 Jfr. Armann Snævarr: Forelæsninger om familieretslove I l l s . 354.
12 Se Peter Lödrup: Lov og Ret 1975, s. 437-438.
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28 Guðrún Erlcndsdóttir

ægteíællerne, var så den hjemmegående ægtefælles arbejde uden betydning?
Svar på alle disse spörgsmål er ikke fremkommet endnu. Man kan også
henvise til dommen i NRT 1978:871, hvor ægtemandens kreditorer gjorde
udlæg i hus og auto, der var hustruens særeje ifolge ægtepagt. Ægtemanden
havde ingen ejendom, men havde höjere indtægter end hustruen. Höjesteret
mente, at når der var tale om en fast ejendom, erhvervet til familiens fælles
brug, måtte ægtefællernes forholdsprocent i ejendommen vurderes, men ikke
udelukkende holde sig til bogstavsformen. Hvis man anså, at huset og
autoen var ægteparrets sameje, kunne ægtemandens kreditorer kun göre
udlæg i hans andel.

Dette blev fortolket på den måde, at hvis det havde været hustruens
kreditorer, der krævede udlæg, havde de også måttet respektere ægteman-
dens medejendomsret.13

IV. Bör halvdelingsprincippet afskaffes?

Jeg har her foroven berört hovedtrækkene i lovene om ægtefællers formue-
forhold og de vigtigste ændringer der er blevet gjort på dem. Det der nu er
for hånden, er at undersöge om det er aktuelt at göre flere ændringer på
lovene, og da særdeles, om det kunne være rigtigt helt at gå bort fra
halvdelingsprincippet, over i særejeordning.

Som det blev bemærket i indledningen, har samfundet gennemgået store
ændringer siden lovene om ægtefællers formueforhold trådte i kraft for ca. 60
år siden. Lovene var et stort skridt i retning af ligeberettigelse, idet de
byggede på selvbestemmelsesret og selvskyldsansvar for hver ægtefælle for
sig. Den hjemmegående ægtefælle har dog ikke opnået den selvstændighed
som lovene regnede med, fordi vedkommende var sjældent i position til at
erhverve noget gifteeje, og havde derfor ikke bestemmelsesret over nogen
ejendom.

Lovene bygger dog ikke alene på ægtefællernes selvstændighed, men tager
hensyn til det ökonomiske sammenhold der som regel er en folge af ægte-
skab. Det sker med reglerne om forsorg og halvdelingsprincippet. I diskus-
sionen i de sidste år om ligestilling mellem könnene har man lagt hovedvægt
på at ligestilling först bliver aktuel når kvinden er blevet ökonomisk selv-
stændig på lige fod med manden. Forsorgsreglerne mellem ægtepar har

13 Betænkning nr. 915, 1980s. 117.
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Ægtefællers og fast samboendes formueforhold 29

været under stor kritik og er blevet skyldt for at vedligholde kvinders
uselvstændighed. Særejeregler i ægteskab er mest passende for disse ideer.

Jeg må vedkende at jeg finder disse tanker tiltrækkende. Idealet må være,
at hvert enkelt menneske kan forsörge sig selv, og at forsorgspligter mellem
ægtefæller bliver afskaffet, og kun bundet ved börnene. Vedrörende ejen-
domsordningen, kan der være tale om en fuldkommen særejeordning, eller,
hvad sandsynligvis er mere realistisk, kun de ejendele man kommer med ind
i ægteskabet, eller får i arv eller som gave. Men selvom ligeberettigelse er
vedtaget i de nordiske lande, er resultatet ikke blevet det, at kvinder står
ligestillet med mænd öknonomisk set. Man må se kendsgerningerne sådan
som de er i dag i öjnene.

Endnu i dag er der en stor gruppe kvinder, der ingen erhversuddannelse
har, og har kun arbejdet i hjemmet, og desuden har kvinder lavere lön end
mænd. Lovgivningen må derfor endnu i dag tage hensyn til denne gruppe.
Forsorgsregelen og halvdelingsprincippet er derfor endnu i sin fulde ret,
selvom idealet er fuldkommen ökonomisk selvstændighed for hver enkelt
ægtefælle for sig.

I denne forbindelse må man påpege at det er ikke almindeligt at ægte-
fæller forandrer ejendomme til særeje med ægtepagt, tiltrods for, at lovene
tillader det, som det fremkommer i Sigrid Beckmans redegörelse i Oslo
1954,14og ifölge de oplysninger jeg har, er der ikke sket nogen nævneværdig
forögelse siden. Dette kan tyde på, at man finder sig generelt i halvdelings-
princippet, der jo står på gammelkendt grund, og er almindelig kendt.

1. Videre afvigelser fra halvdelingsprincippet

Da halvdelingsprincippet blev indfort i lovene, var der kun meget få skils-
misser, og regelen var relevant, når et bo blev skiftet, efter et langvarigt
ægteskab, og man kan sige at princippet tager sigte på det. Princippet passer
derimod ikke så godt, når skifte finder sted efter et kort ægteskab, men netop
her er der vedtaget afvigelser fra halvdelingsprincippet, under forhold, som
foroven beskrevet.

De nordiske ægteskabsudvalg har nu lovene om ægtefællers formuefor-
hold til revision. Tiltrods for nogen meningsforskel hos komitéerne, er der
dog tilsyneladende den generelle anskuelse, at halvdelingsprincippet bör

14 Forhandl, på det 20. nordiske juristmode 1954, s. 11.

11



30 Guðrún Erlcndsdóttir

vedligeholdes som hovedregel, men ret omfattende afvigelser fra den dog
tillades,1^ og man kan sige, at hovedmeningsforskellen ligger i hvordan
sådanne afvigelser skal bestemmes.

Det finske ægteskabsudvalg har anbefalet i sin betænkning, at en ægte-
fælles andel i den andens gifteeje skal vokse i forhold til ægteskabets varig-
hed. Forögelsen skal være 5% årlig, således at efter 10 års ægteskab har
ægtefællen ret til halvdelen af den anden ægtefælles netto gifteeje.lb Udval-
get har endvidere fremsat et forslag der går ud på, at ved skifte bör man anse
fast ejendom, erhvervet under ægteskabet til familiens beboelse, som ægte-
fællernes sameje.

Disse tanker er ikke nye. På jurist kongressen i Oslo 1954 kom Åke
Malmström frem med et lignende forslag,17 og motiverede det på den måde,
at når et ægteskab slutter med skilsmisse efter en kort periode (indenfor 10
år), var der ikke så stærk en grund for den ene ægtefælles gifteejere t over den
andens ejendom.

Det svenske ægteskabsudvalg er nået til et lignende resultat som finnerne,
og mener at det er rigtigt at vedligeholde halveringsprincippet som hovedre-
gel, men hvis ægteskabet afsluttes med skilsmisse indenfor 10 år, ville der
kun være tale om proportionelt skifte, således, at gifteejerctten foröges årligt,
indtil halveringsprincippet er opnået efter 10 års ægteskab. Hvis ægteparret
har boet sammen for ægteskabet og har laet barn, beregnes 10 års perioden
fra barnets födsel.18 Desforuden anbefaler svenskerne en tilladelse til afvi-
gelse fra halvdelingsprincippet under særlige forhold. Det svenske udvalg
har endvidere fremsat forslag om, at visse ejendomme, for eksempel bolig og
indbo, bliver ægteparrets sameje, og begrunder det på den måde, at ægte-
fællers ökonomiske samstilling gör det ofte meget vanskeligt at vurdere
hvilken af ægtefællerne er ejeren af een bestemt artikel.

I de norske love har der længe bestået en regel, der tillader omfattende
afvigelser fra halvdelingsprincippet. Norske domstole har endvidere, som
ovenfor sagt, i udstrakt grad fastslået, at ejendele er ægtefællers sameje. Det
norske udvalgs ideer går i den retning, at man bör i alle tilfælde anse bolig
og indbo erhvervet under ægteskabet, for at være ægtefællernes absolutte
sameje.

15 Betænkning nr. 716, 1974.
Komitébetänkande 1976:29.
Lars Tottie: TfR 1977.
Westling: TfR 1977 og 1980.

16 Komitébetänkande 1976: 29 s. 82.
17 Forhandl, på det 20. nordiske juristmöte s. 195—196.
18 Lars Tottie: TfR 1977, s. 654."
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Det danske udvalg har i sin betænkning19 anbefalet mere omfattende
afvigelsesregler end lovene tillader i öjeblikket. Danske domstole har ikke så
ofte tildömt sameje mellem ægtefæller, der er jo ikke så stor nödvendighed
for samejekonstruktionen i ægteskaber med fællesejeordning, foruden at
man kan sige, at det er i modsætning til den selvstændighedsånd som lovene
om ægtefællers formueforhold bygger på.

Visse vanskeligheder viser sig, hvis samejeregelen skal vedtages ved lov.
Skal den kun nå til bolig og indbo, eller skal den strække sig længere, og nå
for eksempel til kapitalopsparing?

Det islandske ægteskabsudvalg har forslag svarende til de danske. Den
anbefaler lovvedtagelse, der tillader afvigelse fra halvdelingsprincippet og
bestemmelserne om skifte af særeje, hvis skifte ellers tydeligvis ville blive
uretfærdigt for den ene af ægtefællerne, i særdeleshed når hensyn tages til
ægteparrets formueforhold og ægteskabets varighed. Denne afvigelse vil i
særdeleshed blive benyttet hvis den ene af ægtefællerne har indbragt i boet
betydelig mere end den anden ved giftemålet, eller senere arvet, eller faet
som gave. Endvidere er det foreslået at afvigelser fra halvdelingsprincippet
tillades når den ene ægtefælle har med arbejde, bistand til familiens forsorg,
eller på anden måde væsentlig bidraget til forögelse af den formue der
tilfalder den anden ægtefælle, eller har på anden måde været medvirkende i
at foröge den anden ægtefælles formue. Hvis en af ægtefællerne har forringet
sit fælleseje med utilböriig adfærd, og det har resulteret i forringelse af den
formuepart som den anden ægtefælle har krav på, kan afvigelse fra halvde-
lingsprincippet også finde sted. Det er anbefalet at disse regler endvidere
kan benyttes til fordel for ægtefællens arvinger, hvis hensynet til dem anbe-
faler det i særlig grad.

2. Særregler for bolig og indbo

Som ovenfor beskrevet har finner, nordmænd og svenskere fremkommet
med forslag om, at bolig og indbo bliver et ægtepars sameje.

Disse er sikkert de værdier der er de vigtigste for enhver familie, og der er
en tvingende nödvendighed for beskyttelsesregler. Men her vil jeg påpege, at
vi allerede har særregler om bolig og indbo, hvor disponeringen af disse
ejendomme er betinget af den anden ægtefælles samtykke, og det er derfor et
spörgsmål om, hvorvidt flere beskyttelsesregler er påkrævet. Som allerede

19 Betænkning nr. 716, 1974, s. 65-66.
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sagt her foroven, er der kun minimal forskel på reglene som de er i dag og
samejeordningen, for så vidt som det vedkommer disponeringsret og skifte.
Vedrörende gældsansvar er der derimod en stor forskel.

Det forslag er også sat frem, at bolig og indbo ikke skal stå generelt til
fyldestgörelse for kreditorer, undtagen for direkt påhvilende gæld.

Man kan ganske bestemt sige, at der er en tiltrækkende tanke bag det
norske samejeforslag, at en hjemmegående ægtefælle får en aktiv ret over
ejendommen, så længe ægteskabet står vedlige men ikke kun når det kom-
mer til skifte på grund af skilsmisse. Alligevel mener jeg, 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. Ved betingelsen om, at også den anden ægtefælles samtykke skal
forefindes ved disponeringen af særeje (dvs. bolig og indbo), som det is-
landske såvel som det danske udvalg anbefaler, synes jeg, at tilstrækkeligt er
gjort til familiens beskyttelse.

3. Ægtepagter

Som allerede beskrevet har alle de nordiske lande i deres love, tilladelse for
ægtefæller, til at göre en ejendel til særeje ved ægtepagt, og ligeledes kan
tredjemand göre en ejendel til modtagerens særeje.

I Norge og Island er der endvidere bestemmelser om såkaldt "skilsmisse-
særeje", der indbefatter, at særeje bliver gifteeje ved död. Sådan en bestem-
melse er en stor forbedring, idet det kan være meget ubehageligt for den
efterlevende ægtefælle, hvis der kun er særeje i boet. Det må dog erindres at
denne bestemmelse kun når til særeje ifölge ægtepagt, men når ikke til særeje
ifölge tredjemands bestemmelse. Jeg vil henvise til paragraf 56 i den danske
lov om etablering og afslutning af ægteskab, der bestemmer, at ved skils-
misse kan den ægtefælle der har særeje, blive dömt til at udrede til den
anden en sum der sikrer at vedkommende ikke bliver stillet urimeligt ringe
ökonomisk efter skilsmissen. Denne paragraf gælder ikke ved skifte efter den
ene ægtefælles död. Der er fremkommet forslag om, at man bör tillade
ægtefæller endnu flere veje til ægtepagter, som for eksempel, at tillade den
efterlevende ægtefælle at sidde i uskift bo med særeje, og at göre tidsbegræn-
sede ægtepagter. Endvidere burde man give muligheder for at ægtefæller
kan med ægtepagt ændre tredjemands bestemmelser med hensyn til særeje,
hvis vigtige grunde taler for det, og da med myndighedernes samtykke. Det
islandske ægteskabsudvalg har forslag der går i denne retning.
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Jeg mener, at man bör i selve lovene bestemme de valgmuligheder ægte-
par har, og at de må ikke være for mange. Jeg anser det endvidere ret, at
registrering af ægtepagter bör vedblivende være en betingelse for gyldighed,
ikke alene overfor tredjemand, men også mellem ægtefællerne indbyrdes.

Ved lovændringer er det nödvendigt at sörge for, at ægtepagter der er
gjort i eet af landene, også er gyldige i de andre lande, idet man må tage
hensyn til den store tilflytning af mennesker fra det ene nordiske land til det
andet.

4. Bo sondring

I de gældende love (undtagen Finland) er der bestemmelser, der tillader en
ægtefælle at forlange ophör af ökonomisk fællesskab mens ægteskabet endnu
består, hvis visse betingelser er for hånden. Denne bestemmelse er kun
blevet brugt i ganske få tilfælde i alle landene, og i Island er det en
fuldstændig undtagelse hvis den bliver brugt. Det er derfor min anskuelse, at
det bör tages i betragtning, om denne bestemmelse ikke skulle afskaffes.

5. Skærings tidspunkt

I Norge blev en regel etableret i 1937, der bestemmer at alt hvad en
ægtefælle erhverver efter at skilsmissekravet er fremsat, eller efter afslutning
af fællesboskab på grund af uenighed, blev vedkommendes særeje, og på
samme måde kom gæld, som den ene ægtefælle satte sig i efter dette öjeblik,
ikke ind i skiftet.

Jeg synes at det er til en stor fordel, at have sådan et skæringstidspunkt for
formueskiftet, og det islandske udvalg anbefaler dette.

6. Udlæg ved skifte

Hovedregelen ved udlæg ved skifte er, at det er bundet ved eget gifteeje,
således, at hvis begge ægtefællerne gör krav om udlæg til sig på samme
artikel, har den ægtefælle forsteret som ejer den.

Den danske lov blev ændret 1963 (paragraf 70 a., i skifteloven), således, at
man kunne udlægge til en ægtefælle, en fast ejendom, der udelukkende eller
hovedsagelig blev benyttet som familiebolig, selvom det var den anden
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ægtefælles ejendom, men den betingelse blev sat, at det var af stor nödven-
dighed for ægtefællen, af hensyn til familiehusholdning. Det samme gælder
om arbejdsforetagende og lösöre, der er benyttet til arbejdsdrift, og indbo,
som er benyttet i familiens fælles hjem.

Det islandske ægteskabsudvalg har anbefalet tilsvarende forslag og endvi-
dere, at skifteretten kan beordre ægtefælle eller arvinger, at udleje til den ene
ægtefælle en lejlighed der er i en fast ejendom tilhörende den anden ægte-
fælle.

Her foroven har jeg beskrevet de hovedanskuelser der er fremkommet
vedrörende ændringer af lovene om ægtefællers formueforhold.

Det er langt fra, at det har været muligt at give en tömmende redegörelse
for alle disse ideer, foruden at ikke alle detaljer er blevet berört. Det er
tilsyneladende ikke meget der adskiller de forskellige landes tanker, selvom
det er indlysende, at de ikke helt falder i den samme farvej. Tiltrods for at
det er önskeligt, at have så lig en lovgivning som muligt i de nordiske lande,
er det dog ikke nödvendigt at have de samme love, men man må tage hensyn
til de nationale forhold i hvert land for sig, og forsöge at löse forhåndenvær-
ende problemer.

V. Fast samboende, (ægteskabslignende samliv)

De nordiske ægteskabslove har det præg, at ægteskab er den eneste aner-
kendte samlivsform mellem mand og kvinde. Vielse må lovmæssigt finde
sted, for at forbindelse mellem mand og kvinde kan få den retslige stilling,
som ægteskabslovene bygger på.

För i tiden, da man anså ægteskabet som en evig forbindelse mellem
mand og kvinde, og arbejdsfordelingen mellem könnene var absolut, var det
let at finde et skarpt skel mellem ægteskab og samboskab.

Ægteskab som institution er blevet meget svagere i de sidste år, som fölge
af det forögede antal skilsmisser, kvindens ændrede samfundsstilling, og det
svulmende antal af fast samboende, som gör det stadig vanskeligere at
skelne mellem ægteskab og fast samboskab.

Familieretslovene må beses i nært sammenhæng med de sociale ænd-
ringer der er sket i löbet af de sidste årtier. Det er derfor realistisk, når der
tales om ægtefællers formueforhold, også at tage op til diskussion de vanske-
ligheder der vedrörer fast samboendes formueforhold.

Jeg skal i det folgende göre rede for de regler der gælder om fast sam-
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boendes formueforhold, og de ideer der er fremkommet i denne forbindelse,
og til slut, hvorvidt, og i hvilken målestok bestemte regler desangående
burde bestemmes ved lov.

/. Definition

Den förste vanskelighed man törner imod, når der er tale om fast samboende
er hvor tilfældene er overmåde forskellige, både med hensyn til samboets
varighed og dets hensigt. Det er derfor meget vanskeligt at definere hvilken
art samboskab burde have retslig indflydelse. Der er store bevisvanskelig-
heder om, hvornår samboskab begyndte, og hvornår det sluttede, idet vi
ikke her har med at göre en formfast kontrakt, vielse, eller skilsmissetil-
ladelse, eller dom.

Der findes ingen generelle regler om, hvad man mener, når der tales om
fast samboende. I daglig tale er det en mand og en kvinde, der bor sammen
som ægtepar. I de lovbestemmelser der binder retslig indflydelse til fast
samboende, har man gået ud fra fælles bolig, ökonomisk sammenhold,
samboets varighed, fælles börn, og meddelelse eller registrering af sambo-
skabet.20

Det er ikke muligt en gang for alle at begrænse de sambosformer, som
retslig indflydelse kan knyttes til. Det er dog klart, at man må kræve fælles
bolig og visse ökonomiske fællesforhold, og almindeligvis regne med mini-
mal varighed.

2. Antallet af fast samboende

I sin betænkning nr. 915, 1980 (Samliv uden ægteskab) gör det danske
ægteskapsudvalg rede for sine undersögelser, der er blevet gjort vedrörende
antallet af dem der er fast samboende. Det viser sig deri, at i Findland er
8 % af alle dem der bor sammen ugifte (ifölge undersögelser der blev gjort
1977-78), i Norge 5 % (undersögelse gjort 1977), i Sverige 15 % (undersö-
gelse gjort 1974), og i Danmark 13 % (undersögelse gjort 1978-79,21). I
Island har en undersögelse af fast samboskab ikke fundet sted, men den

20 Paragr. 51 i socialforsikringslovene nr. 67/1971, (begge ugifte, to års samboskab, eller fælles
barn, eller ventende et barn), paragr. 8 barnelovene nr. 9/1981 (meddelelse til nationalregis-
teret).

21 Betænkning nr. 915, 1980, s. 33-38.
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nationalökonomiske beretning, peger hen på en forögelse af fast sambo-
skab.22

Den danske beretning viser, at antallet af fast samboende er stærkt foröget
i lobet af de sidste 5 år (1974 var 8 % fast samboende), og at et betydeligt
antal havde boet sammen i 5 år, eller længere.

Den norske undersögelse viser, at fast samboskab er almindeligere blandt
unge mennesker end ældre, og at et forholdsvis stort antal ender i ægteskab.
Grundene til at folk ikke gifter sig var mangfoldige, en ret stor flok talte om
pröveægteskab og andre ville ikke underkaste sig ægteskabets retsforhold.23

En svensk undersögelse viser, at 99 % af dem der gifter sig i dag har boet
sammen i ugift stand.24

3. Fast sambo ende s formueforhold

Hovedregelen vedrörende fast samboendes formueforhold er, at de sam-
boende er stillede som to enkelte individer, således at deres formueforhold
må löses ifölge formuerettens grundprincipper.

Man har afslået muligheden af at benytte ægteskabslovene generelt over-
for fast samboende, og domstole, i det mindste i Danmark og Island, har
været meget forsigtige i at benytte analogi, endog om samboendes indbyrdes
forbindelse. Vedrörende formueskifte gælder derfor den generelle regel, at
hver enkelt for sig tager hvad vedkommende bragte ind i samboet og er
kommet i besiddelse af senere. (Jeg skal senere heri göre rede for domsprak-
sis der er fremkommet vedrörende formueskifte ved samboskabets ophor.)

Der er ingen indbyrdes forsorgspligt mellem fast samboende, og det er
ikke muligt at domme den ene til at udrede til den anden underholdsbidrag
ved samboets ophor. Man må dog påpege, at domstole har idömt sam-
boende til at udrede erstatning på grund af tabet af forsorger.25

Man må påpege i denne forbindelse, at der er sket en ændring i udredelse
af underholdsbidrag mellem ægtefæller efter skilsmisse i lobet af de sidste år
og udredning af sådan et underholdsbidrag er meget indskrænket, i det
mindste til ubegrænset tid. I Island har det altid været en fuldkommen
undtagelse at påkende betaling af underholdsbidrag efter skilsmisse.

22 Statistisk Bureau report nr. 10, 1980.
23 NOU 1980:50, s. 12-15.
24 SOU 1978:55, s. 59 og 145.
25 Jfr. Hrd. 1949:214 og Hrd. 1957: 158 (Lavere erstatning blev tildömt, end ville være sket,

hvis der havde været tale om ægteskab).
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I Sverige blev der i 1978 vedtaget en lov om "underhåll till barn och
frånskilda"26. Denne lov tager hensyn til samboende. Fast samboende kan
blive forsorgspligtig overfor den andens barn, men det er dog en betingelse
at de har et fælles barn. Loven afskaffede endvidere den regel at underholds-
bidrag ophörte automatisk hvis modtageren giftede sig igen. Ifölge loven er
det kun en af de punkter der kommer til overvejelse ved vurderingen af om
udredelse skal ophore, om vedkommende er blevet gift igen, eller indgået i
fast samboskab.27

Der er ingen lovbestemt arveret mellem fast samboende, og derfor heller
ikke ret til at hensidde i uskift bo. Arveret mellem fast samboende må derfor
begrundes på testamente.

Som samfundsudviklingen har været de sidste år, er det vanskeligt at få en
oversigt over familiens retslige stilling, uden at regne med offentlige rets-
regler, hovedsagelig på sociale-, forsikrings- og skattefelter.

I de tilfælde hvor lovgiveren lægger ansvar på ægtefæller, som ellers ville
påhvile det offentlige, har lovgiver og domstole haft tilböjelighed til at lægge
disse pligter ligeledes på fast samboende. Der er mange tilfælde om dette, for
eksempel i lovene om socialforsikring.

Man kan sige at sociallovgivningen har haft betydelig indflydelse på, at
fast samboende har faet anerkendelse, og forbedret de fast samboendes
retslige stilling.

I islandsk lovgivning om socialforsikring fra 1943, fremkom det princip, at
fast samboende skulle nyde de samme rettigheder som ægtefæller. Ifölge
paragraf 51 i lov nr. 67/1971 om socialforsikring skal fast samboende nyde
de samme rettigheder som ægtefæller til erstatning fra socialforsikringen,
hvis begge parter er ugifte, samboet har varet i 2 år, eller de samboende har
faet et fælles barn, eller venter et barn.

I en nylig ændring af islandsk lov om statsansattes pensionfond (lov nr,
98/1980), hedder det, at hvis et fondsmedlem afgår ved döden, uden at
efterlade sig en ægtefælle, har fondet tilladelse til at udrede ægtefællepension
til den fast samboende, som har passet den afdödes hjem i en årrække, dog
ikke en kortere periode end fem år.

I den islandske huslejelov fra 1979, findes der regler om den efterlevende
samboers ret til at beholde lejeretten. I den danske lejelov fra 1979, har en
samboer, der har boet sammen med den afdöde lejer i mindst 2 år, ret til at
fortsætte lejen.

26 SOU 1977:37, prop. 1978/79: 12, LU 1978/79:9, SFS 1978:853 och 854.
27 Äktenskap eller samboende (Agell, Forsman og Ingebrand), s. 40.
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I 1973 blev der i Sverige vedtaget en lov om fast samboendes fælles bolig.
Ved samboskabets slutning kan den af parterne der har mest brug for
boligen overtage den andens lejeret, men det er en betingelse at de sam-
boende har faet et barn sammen, hvis ikke, må ganske særlige omstændig-
heder forefindes.

I Norge og Finland er der ingen bestemmelser om fast samboendes
rettigheder over lejebolig.

Jeg har peget på ganske få eksempler, hvor lovgiveren forbinder visse
rettigheder ved samboskab, og man kan nævne mange flere, der kommer ind
på fast samboendes formueforhold, men jeg tror at jeg må begrænse mig til
formueforhold mellem fast samboende indbyrdes, og da specielt formue-
skifte på grund af samboets afbrydelse, men netop der kommer de fleste
vanskeligheder frem.

För end jeg kommer ind på dette emne, vil jeg dog henlede opmærksom-
heden på den nye islandske barnelov (lov nr. 9/1981), der træder i kraft 1.
januar 1982. Der siger, at det svarer til faderskabsanerkendelse hvis et barns
moder, og manden som hun siger er faderen, boede sammen ved barnets
födsel, ifölge folkeregisteret eller andre uomtvistelige oplysninger. Det sam-
me gælder hvis de senere hen optager samboskab. I loven er der endvidere
bestemmelser om börns omsorg (forældremyndighed). Hvis et barns for-
ældre bor sammen, har de fælles omsorgspligt for barnet, uden hensyn til om
de er gift eller ej. Ved samboskabets ophor må man senere hen tage stilling
til, hvem af forældrene får omsorg over barnet, på samme måde, som det
sker ved seperation og skilsmisse. Vedrörende disse punkter har lovgiveren
ligestillet ægteskab og fast sambo, her tænkes der kun på barnets behov, og
dets forbindelse med den ene af forældrene.

4. Avtaler

Der er forhandlingsfrihed mellem fast samboende, som mellem andre,
hvorfor avtaler mellem dem har i alle hovedtræk samme gyldighed som
avtaler mellem ægtefæller. I ægteskabslovene er der forskellige bestem-
melser til beskyttelse af ægtefællers kreditorer, såvel som til den svageres
beskyttelse, og man kan sige, at tilsvarende synspunkter gælder for avtaler
mellem fast samboende. Den samme risiko for proforma gerninger mellem
fastboende forefindes som mellem ægtefæller, og der er endvidere fare for at
den stærkere part i samboskabet får den svagere til at göre en ufordelagtig
kontrakt.
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I de sidste år har man skrevet meget om gyldigheden af avtaler mellem
fast samboende.28

Avtaler mellem ægtefæller, der går ud på, at den enes fremtidige ejendele
eller indtægter bliver vederlagsfrit den andens ejendom, erklæres ugyldige i
ægteskabsloven. Det anses at man ikke kan have sådan en indsigt ind i
fremtiden, at man kan give afkald på ret over fremtidige ejendele. Det
samme synspunkt mener jeg er gældende mellem ugifte, om fremtidens
ejendele.

Almindeligvis anses det, at fast samboende ikke kan göre en generel avtale
om at alle regler om ægtefællers formueforhold skal gælde for fællesejet, jfr.
domen i UfR 1979:808, hvor det blev nægtet at tinglyse sådan en almen
avtale som begrænsning af disponeringsretten over en fast ejendom. Det må
vurderes ifölge formuerettens almene regler, hvorvidt en avtale er gyldig
mellem parterne indbyrdes og i forbindelse med omverdenen. Det anses
heller ikke muligt at fast samboende kan göre avtale på den måde, at deres
indbyrdes forsorg skulle folge ægteskabsloven. I det mindste kan de ikke
forplikte det offentlige med deres avtale, til at afgive kendelse vedrörende
deres forsorg.29

Fast samboendes almene avtaler, gjort mens alt er lykke og fryd, om
pengeudbetalinger, hvis samboskabet oplöses, vil også anses for ugyldige,
hvilket er i overensstemmelse med de bestemmelser fra de ældre ægteskabs-
love, der siger, at et löfte om erstatning for et endnu ikke sket ophor af
forlovelse, er ugyldigt.30

Der er derfor stor tvivl om hvor omfattende avtaler fast samboende kan
göre.

Avtaler som fast samboende gör vedrörende deres formueforhold, når
man står overfor en afbrydelse af samboskabet, er alment gyldige. På samme
måde kan fast samboende göre en begrænset avtale om pengebetalinger,
hvis samboskabet afbrydes, for eksempel med det for öje, at den ene part
betaler til den anden, til at afslutte studier.

Der synes ikke nogen hindring for, at fast samboende forhandler om
fordeling af deres ejendele ved samboets ophor. Dette har ingen indflydelse
på disponeringsret eller gældsansvar, mens samboskabet består.

28 F. eks. Inger Margrete Pedersen: Papirlöse samlivsforhold 1976.
Kirsti Bull: Avtaler mellem ugifte samboende, TfR 1979, og Det papirlöse ekteskab,Jussens
venner 1976.
Bertil Bengtsson: Aktenskapsliknande samlivsforhold, 1973.
Helge J. Thue: Avtalt samliv 1977 og Avtaler mellom ugifte samboende, TfR 1979.

29 Inger Margrete Pedersen, s. 108-109.
30 Jfr. Paragraf 6, Love nr. 39/1921.
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Avtale om, at alt, eller en del af det som fast samboende erhverver, skal
være deres sameje, har derimod större betydning for kreditorer, idet ejen-
domsretten överföres straks, mens samboskabet består.

De ideer er fremkommet, at sådanne avtaler mellem fast samboende, (det
er, at alt hvad parterne erhverver i samboskabet bliver deres sameje), er
gyldige, idet deres hensigt er, at beskytte den svagere part i samboskabet.31

Selvfölgelig må bona fide tredjemands rettigheder respekteres. Dette kunne
ske ved tinglysning, eller registrering, hvis det drejer sig om fast ejendom,
eller ejendele der ifölge lov bör registreres. Ellers ville det blive svært at sikre
tredjemands ret. Dette sker i grunden kun ved artikelens udlevering, og
bevis er vanskeligt, hvis ejendelen er i fast samboerides fælleshjem. Kredi-
torer har således ikke samme beskyttelse, som de har overfor ægtefæller
(registrering (tinglysning) af ægtepagt).

Det må bemærkes, at fast samboende kan ikke forpligte hinanden, uden at
have bemyndigelse eller anden særlig retsbasis. Ægteskabslovenes regler om
ægtefællers fælles ansvar for omkostninger ved familie- og barneforsorg,
gælder ikke for fast samboende. I de tilfælde hvor den ene part har i længere
tid taget varer ud på den andens regning, og han betalt uden bemærkninger,
anses det almindeligvis at vedkommende er ansvarlig, idet man her stötter
sig til de almene regler om fuldmagt.

I det hele taget er det tilsyneladende meget sjældent at fast samboende
gör avtaler med hinanden vedrörende deres formueforhold.32

5. Formueskifte — Sameje

Fast samboendes retslige stilling er usikker på mange felter. Domstolene har
i de senere år taget stilling til visse dele af deres formueopgör (særdeles i
Norge), men stor uvished gælder dog på mange punkter ved ophor af
samboskab.

Hovedregelen vedrörende ejendele er, at hvad hver for sig ejer og köber
for sine egne penge, er dennes ejendom. Dette er det samme i ægteskab. Men
i ægteskabet spiller dette ikke så stor en rolle, på grund af fællesejeretten og
halvdelingsprincippet ved skifte. I fast samboskab, 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 indtægter og kun tilfældet be-

31 Kirsti Bull: TfR 1979 s. 282.
32 Kirsti Bull: TfR 1979.
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stemmer hvem af dem betaler for familiens fornödenheder, og hvem lægger
kapital til indköb af artikler, at regne sådanne artikler som sameje.

I ægteskab der bygger på et fuldkomment særejegrundlag, er forholdene
lignende dem hos fast samboende. Her foroven blev der talt om den ændring
der blev gjort på den danske ægteskabslov i 1969 (paragraf 56) om formue-
skifte i særejendoms-ægteskaber. Denne paragraf har haft stor betydning for
ægtefæller med særeje, således at en eller anden retfærdighedsregel har
tydeligvis vist sig nödvendig, endog hvor ægtefæller har gjort kontrakt om,
at der ikke skal være fælleseje i ægteskabet.33

Man kan sige at det samme synspunkt fremkommer ved ophor af sambo-
skab. Derfor er tankerne om sameje kommet frem.

Det var ikke fof end i slutningen af halvtredserne at domstole begyndte at
benytte samejekonstruktioner i deres domme, og de nordiske landes dom-
stole er gået hver sin vej.

För i tiden, og endnu den dag i dag i Island, har man provet på at rette
det misforhold der kan fremkomme ved samboskabs ophor, på den måde at
tildömme den ene samboende, (kvinden), vederlag for hendes arbejde i
hjemmet under samboskabet. Af de islandske domme kan man ikke se, at en
arbejdskontrakt er blevet gjort mellem parterne, der ligger til grund for
sådanne betalinger.

Det er ret at henvise til en svensk dom (NJA 1975: 298), der handler om
kravet om lön for arbejde til hjemmets fordel. En kvinde på 34 år flyttede ind
til en mand på 70 år og de boede sammen i 10 år, indtil hans död. Da
forlangte kvinden betaling for sit arbejde i hjemmet, men hun havde blandt
andet sorget for manden under hans sygdom i nogle år. Högsta domstolen
mente at man kunne tildömme betaling for fuldfort arbejde, selvom kontrakt
derom var ikke blevet gjort, hvis arbejdet var af sådan en art, at man
normalt betalte for det. Undtagelser forefandtes fra denne regel, for eksem-
pel kunne börn, der sorger for deres forældre ikke göre krav om betaling. En
samboers arbejde for sin samboer var ikke af sådan en art, at det var muligt
at göre krav efterpå om erstatning. Man måtte anse sådan et arbejde for at
være til fordel for begge, akkurat som i ægteskab.

Den samstilling der formes mellem fast samboende taler imod at en af
parterne kommer frem med en regning for præsterede tjenesteydelser ved
samboets ophor. Samboet bygger i det hele taget på den forudsætning at
begge parter bidrager til samboet, uden at komme frem med regninger ved

33 Inger Margrete Pedersen, s. 80.
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dets ophör. I enkelte tilfælde drejer det sig dog om lån, der kan tilbagebe-
tales efter almene regler.

6. Domme om sameje

I islandske domme er der gjort meget strenge krav til bevis på at ejendele
der er erhvervet i fast samboskab bliver anerkendt som parternes sameje.
Dette blev dog anset i en dom fra 1967,34 og i en höjesteretsdom fra 1978
(side 895), hvor formueskifte mellem fast samboende, der havde boet sam-
men i 4 år, blev taget i betragtning. Her mente een af dommerne dog, at
retslige begrundinger påviste, at kvinden burde få del i den formuedannelse
der fandt sted mens samboet varede. I en höjesteretsdom fra 4. februar 1981,
der handlede om formueskifte mellem fast samboende, der havde boet
sammen i 2 år, blev kvinden tildömt pengeydelse for hendes del i formue-
dannelsen. Foruden dette har det ikke været anerkendt i islandske domme,
at sameje skabes gennem sambosperioden.35

I Sverige har man haft tilbojelighed til at anse, at bolig og indbo er sameje
ved samboets afslutning, men praksis giver dog ikke klare skel derom. Her er
der ikke tale om sameje i formuemæssig forståelse, dette er kun en regel i
forbindelse med skifte.

To svenske hovrättsdomme SvJT 1974: 71 og 1977: 2 handlede begge om
ægtefæller der var separerede (hemskillnad), men vedblev at bo sammen.
En ejendom blev köbt, der ifölge separationsdommen var dens særeje der
köbte den, således at forholdene var tilsvarende til dem der forefindes hos
fast samboende. Det blev anset at sameje kunne formes hvis ejendommen
blev köbt til fælles brug, og den part, der ikke köbte, havde gjort köbet
muligt med sin financielle hjælp, enten med egne indtægter, eller arbejde i
hjemmet, og endelig, måtte ingen kontrakt forefindes mellem parterne, om
at köberen af en ejendom alene skulle anses som ejer.

I Danmark er flere domme blevet dömt vedrörende samboskabs ophör.
Mange af dem beskrives i Inger Margrete Pedersens bog, Papirlöse samlivs-
forhold, s. 83-94, og i Betænkning 915, 1980s. 104-112. Som der fremkom-
mer er dommene forskellige og viser tydeligt at samboskabets form er yderst
varierende. Af dommene kan man råde, at der er tilbojelighed til at ved-
kende sameje af indbo, hvis begge parter har haft indtægter og samboskabet

34Hrd. 1967:631.
35 Hrd. 1963:41, Hrd. 1964:834.
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ikke har været kortvarigt. I alle domstilfældene har begge parter haft nogen
indtægt, og tilsyneladende er der ikke taget stilling til, om sameje kunne
skabes, hvis den ene part er hjemmegående, og endvidere synes arbejde i
hjemmet at være vurderet på forskellig vis i dommene.

Det er ret at göre opmærksom på, at skifteret i Danmark har taget fast
samboendes bo til skifte, når det har været vanskeligt at adskille parternes
ejendele, således, at når mange ejendele er blandet sammen, forefindes et
bo, der kan afsluttes hos skifteretten iiblge skiftelovens paragraf 82.36

I norsk ret er det ikke muligt at lade fast samboendes bo blive skiftet i
skifteretten, og heller ikke i Island, hvor en höjesteretsdom blev afsagt 1980
(s. 1489), hvor man ikke ville anerkende, at paragraf 90 i den islandske
skifteretslov (der behandler om skifte i andre boer end dödsbo), kan be-
nyttes ved afslutning af fast samboendes formueforhold.

I Norge har domstolene anerkendt sameje i mangfoldige tilfælde, både
hvor begge parter har haft indtægter, der er gået til indköp af artikler, uden
mulighed for at bevise ejendomsprocenten for hver part for sig, og ligeledes
hvor den ene part benytter sine indtægter til hjemmets omkostninger, men
den anden part benytter sine indtægter til investering, i særdeleshed hvis der
er tale om artikler til fælles brug (bolig, indbo). Endog i de tilfælde hvor kun
den ene part har indtægter, men den anden er hjemmegående, er sameje
blevet anderkendt, i overensstemmelse med "husmoder" dommen. I dom i
Rt. 1978: 1352 behandles fast samboskab. Der synes grundlaget at være, at
det er muligt at benytte samme synspunkter for samboskab og ægteskab,
vedrörende den hjemmegående kvindes arbejde. Det menes dog, at sambo-
skabet må være varigt, og at parternes ökonomiske samstilling er tilstede, for
at sameje kan skabes. De domme der har tildömt sameje i ægteskab har
begrænset samejet, til fælles bolig og indbo. Hvis der er tale om fast
samboskab, anses det for tænkeligt, at sameje skabes i hele boet, ikke kun i
enkelte artikler.37 Sameje har også været anset til at indbefatte artikler der
blev erhvervet forud for samboskabet, hvis de i virkeligheden er blevet
blandet sammen med andre ejendele. I fornævnte dom (Rt. 1978: 1352)
mente Höjesteret, at sameje også var skabt om artikler fra för samboet, idet
de havde blandet sig sammen med andre ejendele. Dommen handlede om
ophor af samboskab på grund af den ene parts död, og Höjesteret fremkom
med den principudtalelse, at paragraf 63 i norsk skiftelov (om den efterle-

36 UfR 1953: 182, UfR 1959: 793.
37 Jon Lyng: Lov og Rett 1980.
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vende ægtefælles ret til udlægning til sig), også kunne efter omstændighe-
terne benyttes om den efterlevende i samboskabet.

Ifolge den norske praksis virker sameje også mens samboskabet består, og
ikke kun som en skifteregel. Vedrörende parternes andel i samejet, synes
praksis gå langt i den retning, at anse parterne ligestillede som samejere.38

Ovennævnte domme viser, at domstole i de nordiske lande, ser forskelligt på
formueskifte ved samboskabs ophor, og at fast samboendes ökonomiske
retsstilling er usikker.

Til trods for at hovedregelen er, at fast samboende har selvstændigt
formueforhold, kan forskellige retsregler forårsage at omfattende ökonomisk
samstilling skabes mellem dem. Selvom parterne ikke har gjort nogen avtale
om deres fælles formueforhold, kan det have betydning itolge formuerettens
generelle regler, at de faktisk havde fælles formueforhold. Dette må vurderes
i hvert enkelt tilfælde. Hensyn må tages til, om den ene part har afgivet
noget til den andens ejendomsforögelse, og der kunne opstå spörgsmål om,
hvorvidt den ene part kan have erstatningskrav eller berigelseskrav på den
anden. Omstændighederne kan selvfölgelig også være således, at begge
parter har bidraget ökonomisk til köbet af en artikel, således at der bliver
tale om sameje ifolge formuerettens almene bestemmelser.

Forestillingen om at hjemmegående sambospartner bliver en virksom
samejer af alle ejendele der skabes i samboet, synes jeg går temmelig langt.

VI. De nordiske landes samarbejde m.m.

I de nordiske lande har fast samboendes problemer været til omtale de
senere år. De direktiver som det svenske ægteskabsudvalg fik 1969, gik ud på
at en ny ægteskabslov burde være neutral overfor andre sambosformer.
Ægteskabet burde have försteret indenfor familieretten, men man skulle
forsögc ikke at lade slige bestemmelser være i ægteskabsloven, der lorte til
vanskeligheder for dem der levede sammen i ugift stand. Hensigten med
ægteskabsloven skulle være at löse reelle problemer, og reglerne burde
formes på sådan en måde, at alle kunne fölge dem. På den måde kunne
ægteskabet, som det almene sambosform, vedligeholdes for det overvæl-
dende flertals vedkommende.

38 NOU 1980:50, s. 21.
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Et af diskussionsemnerne i den 27. nordiske jurist kongress der blev holdt
i Reykjavik 1975, var den papirlöse familie, og indlederne var Inger Marg-
rete Pedersen og Kirsti Bull. Resultatet af diskussionerne var, at det var ikke
ret, at have komplet ligestilling mellem disse to sambosformer. Omfattende
diskussioner fandt sted, om hvilke kriterier burde benyttes for samboskabet
(bestemt årrække, börn, registrering), og man mente at det måtte under-
söges i hvert enkelt sammenhæng for sig, og kunne være variabelt, efter det
felt der var tale om.

Hovedreferenten var modsat samejeordningen, og fremlagde en lovskitse,
som begrundedes på, at man kan domme den ene part til at betale den
anden en pengesum ved skiftet, for at sikre at denne ikke kommer til at blive
åbenbart urimeligt stillet ökonomisk.39

Korreferenten var derimod en tilhænger af samejeordningen.40

Om sommeren 1979 blev der holdt en international kongress i Uppsala om
"Family Living in a Changing Society", hvor fast samboskab og dets
problemer blev ivrigt diskuteret, og de vanskeligheder det har til folge. Det
lod ikke til, at der var nogen international tilböjelighed til at fremkomme
med en omfangsrig lovgivning om fast samboskab.41

Nordisk Råd har behandlet nödvendigheden af at sætte regler om fast
samboskab på sine moder 1976, 1978 og 1979. En betænkning til ministerrå-
det om nordisk samarbejde blev vedtaget om dette emne, der havde som
mål, at finde så lig en lösning i alle landene som muligt.

De nordiske ægteskabsudvalg har haft fast samboendes anliggender til
behandling, og redegörelser er blevet udgivet om denne sag i Danmark og
Norge.42 Disse redegörelser er meget omfattende, og jeg vil ganske kortfat-
tet beskrive de resultater man kom til, med henblik på en påkrævet lovgiv-
ning om fast samboendes formueforhold.

1. Det danske ægteskabsudvalg

Ægteskabsudvalget anbefaler ikke at man lovfæster regler om fast sam-
boendes formueforhold mens alt er fryd og gammen hos dem, men mener at
det er nödvendigt at beskytte den part der står forfordelt tilbage, ved

39 Forhandl, på det 27. nordiske jurismöte 1975, s. 356-362.
40 Forhandl, på det 27. nordiske juristmöte 1975, s. 363-369.
41 Marriage and Cohabitation in Contemporary Societies, 1980.
42 Betænkning nr. 915, 1980, Samliv uden ægteskab.

NOU 1980: 50, Samliv uten vigsel.
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samboskabets ophör. Det er endvidere vigtigt at samboendes formueskifte
kan komme ind under skifteret. Folgende forslag kom frem, som tillæg til
skiftelovens paragraf 82:

a) "Oplöses et samliv mellem to personer, kan skifteretten foretage deling
af deres formue."

b) "Ved oplosning af et samliv mellem to personer, kan skifteretten
pålægge den ene part at yde den anden et belob, for at sikre, at denne ikke
stilles åbenbart urimeligt (væsentlig ringere end stemmende med billighed),
navnlig når hensyn tages til parternes ökonomiske forhold og samlivets
varighed. Hensyn kan også tages til den indsats, den pågældende har ydet til
det fælles hjem, gennem arbejde, bidrag til det fælles underhold, afsavn,
eller på anden måde."

Disse bestemmelser er ikke kun indskrænket til fast samboende, men tager
dog först og fremmest sigte på deres formueforhold.

Udvalget er enig om at man bör ikke ved lov vedtage arveret mellem
samboende. Halvdelen af udvalget mener at billighedsregelen beskrevet her
ovenfor (b), burde komme ind i billedet, når samboskab ophorer ved den
ene parts död, men den anden halvdel er det modsat. Udvalget er enig om,
at den efterlevende samboer ikke bör have ret til at fa udlagt til sig efter
vurdering af den afdödes ejendele.

Det danske ækteskabsudvalg har i sin forrige redegörelse nr. 4, om beting-
elserne for separation og skilsmisse (719/1974), foreslået at den regel bliver
vedtaget ved lov, at forpligtelsen til at udrede underholdsbidrag til forhen-
værende ægtefælle afskaffes, hvis den part der har retten, indstifter fast
samboskab, nöjagtig som den bortfalder hvis vedkommende indgår ægte-
skab.

Flertallet i udvalget vil ændre arvelovene, således at en arving kan for-
lange skifte, hvis den efterlevende ægtefælle, siddende i uskift bo, har boet i
fast samboskab i to år.

Flertallet i udvalget foreslår endvidere at ministeren far foröget hjemmel
til at reducere arveskatten, til fordel for fast samboende.

2. Det norske ægteskabsudvalg

Ægteskabsudvalget var enig om ikke at anbefale omfattende lovgivning om
fast samboskab, men en mere begrænset lovgivning på de felter, hvor
nödvendigheden for love har vist sig i særdeles grad, men hensigten er först
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og fremmest at beskytte den svagere part i samboet, og börnene. Desforuden
må man stole på formuerettens generelle regler, deriblandt reglerne om
sameje og den domspraksis der findes vedrörende sameje mellem sam-
boende. Udvalget foreslår at bestemmelsen i ægteskabslovene om bortfæld-
ning af underholdsbidrag, hvis den ægtefælle der nyder det, gifter sig igen,
bliver ændret med disse ord:

"Det samme gjelder dersom den berettigede har bodd og levd sammen
med en person av motsatt kjönn i minst ett år."

Udvalget foreslår endvidere, at tilladelsen til at hensidde i uskift bo
bortfalder, ikke kun hvis den der lever længere gifter si^ igen, men også hvis
vedkommende indstifter samboskab, og har boet i det mindste i eet år med
en person af modsat kön.

Udvalget anbefaler at love bliver vedtaget om samboendes ret til fælles
bolig ved samboskabets ophor, hvadenten det sker ved död, eller af anden
årsag. Lovene skal kun gælde når de samboende har et barn, eller venter et
barn, eller når samboet har bestået i mindst tre år.

Udvalget gör ingen forslag om at vedtage arveret ved lov for samboende.

De svenske og finske ægteskabsudvalgs redegörelse er ikke for hånden, men
det menes, at der er betydelig interesse for at löse fast samboendes formue-
forhold på grundlag af samejekonstruktionen.43

Det islandske ægteskabsudvalg har kun behandlet fast samboendes pro-
blemer meget lidt, og er ikke rede til at fremkomme med forslag om deres
lösning.

VII. Er love om fast samboendes formueforhold nödvendige?

Der er delte meninger om hvorvidt regler om fast samboendes formuefor-
hold burde vedtages ved lov.

De der er modstandere af samboskab af moralske eller religiöse grunde
mener, at man ved lovsætning om samboskab indrömmer det som noget
önskværdigt, flere ville vælge sig den sambosform, folk som ellers ville være
gået ind i ægteskab, og det ville derfor reducere ægteskabets styrke som
social institution.

43 NOU 1980:50 s. 29 og 47.
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Mange mener at lovgiveren burde tage så lidt notits som muligt af
samboskab. Det skulle ikke være nödvendigt at fremsætte regler mellem
voksne selvstændige mennesker, der selv har valgt sin form for samboskab.

Så er der andre der mener, at der burde være en lovformelig ligeberetti-
gelse mellem gifte og ugifte der bor sammen. Her er der tale om to sambos-
former der betjener samme samfundsmæssige funktion, i særdeleshed når
parterne har börn sammen.

Efter min mening er ægteskab den enkleste lösning, og den bedste til at
opbygge rammen om familielivet, og sikre den enkeltes tryghed, både föl-
elsesmæssigt og ökonomisk. Regler om ægteskab bör derfor være i forhold til
den ændrede sociale indstilling i samfundet, således at mennesker fore-
trækker det fremfor samboskab.

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.

Jeg er også modfalden speciel lovgivning for samboskab. Ved det er der
blandt andet fare for at samboskab bliver anset som et slags andenklasses
ægteskab.

Det der taler imod lovgivning er, at den er slet ikke nödvendig, og har
flere ulemper end fordele. Som allerede bemærket er det meget svært at
komme til resultat om, hvilken form for samboskab burde have retsvirk-
ninger, og samboskabsformerne er overordentlig forskellige. En betydelig
del af dem der bor sammen i ugift stand, indgår senere hen ægteskab. Man
må heller ikke glemme dem, der bevidst har valgt sambosform med det for
öje at undgå ægteskabets retslige fölger. Lovregler ville derfor kun have
indflydelse på en forholdsvis lille del af samboende, og jeg mener at det ikke
er rigtigt at lovfæste regler som kun et fåtal af dem de skal nå til sympati-
serer med.

Bör lovgiveren da ingen notits tage af samboende? Nej, det kan jeg ikke gå
med tilf Man kan ikke se bort fra, at en betydelig del af de samboende, bor
sammen i længere tid, og kun en ganske lille del af dem har försökt at löse
formueproblemerne ved kontrakt eller testamente. Der kan derfor opstå
store vanskeligheder når sådan et sambo skal afsluttes efter lang tid, så der
vågner det spörgsmål, om det ikke var rigtigt at vedtage love om et begræn-
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set felt, der bygger på ægteskabslovens interessesamstilling og beskyttelses-
synspunkter, for at forhindre en uretfærdig forfordeling ved formueskifte.

Her kommer hovedsagelig to veje 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 love der tillader at domme den ene part til at udrede
til den anden, en sum for at forhindre at denne bliver forfordelt ved skiftet.

Jeg holder mig mere til det senere alternativ, og mener at dermed kan
man forhindre et uretfærdigt resultat af formueskifte mellem samboende.
Vedrörende det forrige alternativ (sameje), mener jeg der er fare for, at
denne regel ikke er elastisk nok, og absolut ikke retfærdig i alle tilfælde.

Jeg anser det også for nödvendigt at ændre skiftelovene således, at skifte-
retten kan skifte samboendes bo.

Endvidere mener jeg at det ikke bör være mere ökonomisk fordelagtigt for
mennesker at bo sammen i ugift stand, end gift, så det er derfor ret at ændre
de regler der giver sådan et resultat. Jeg mener derfor at retten til under-
holdsbidrag fra forhenværende ægtefælle skal bortfalde, hvis retshaveren er i
fast samboskab, såvel som den længere levendes ret til hensidden i uskift bo.
Det er ret at lade de samme regler gælde i disse tilfælde, hvadenten ægteskab
indgås, eller fast sambo sker, idet tilsvarende synspunkter gælder.

VIII. Slutning

Jeg har her foroven kommet noget ind på de gældende regler om ægtefællers
og fast samboendes formueforhold, og berört de vigtigste punkter der er
fremkommet vedrörende ændringer i disse anliggender. Det ville være til
stor fordel, at fa nærmere diskussioner frem om de forskellige faktorer, og
her har jeg hovedsagelig efterfölgende i tanker:

1. Skal videre afvigelseseregler fra halvdelingsprincippet vedtages ved
lov, og hvis så, skal det være domstolenes vurdering, eller skal en særskilt
proportionel delingsregel lovfæstes, hvis ægteskab ophorer indenfor 10 år?

2. Er videre beskyttelsesregler nödvendige vedrörende bolig og indbo? Er
det rigtigt at lovfæste regler om, at disse ejendele bliver et ægtepars sameje?
Skal sådan et sameje være virksomt i selve ægteskabet, eller kun ved skifte?

3. Skal en særskilt lov vedtages om samboendes formueforhold? Hvis så,
skal så alt hvad parterne erhverver mens samboskabet består, være sameje,
eller kun de ejendele, der er mente til fælles brug? Eller er det nok kun at
have en billighedsregel, der kommer i betragtning ved skiftet?
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4. Skal samboskabet have til folge, på samme måde som ægteskab, afskaf-
felse af visse rettigheder, såsom retten til at sidde i uskift bo, og underholds-
bidrag fra den forhenværende ægtefælle?

Omfattende diskussioner om ægtepars og samboendes formueforhold er
under de herværende omstændigheder til stort gavn for dem der har dem
under behandling, idet alle de nordiske lande forbereder i öjeblikket lovgiv-
ning vedrorende disse problemer.

Det ville sandelig være glædeligt hvis det var muligt at gå fremad på den
bane der blev markeret ved århundredets begyndelse, og opnå så omfat-
tende en enighed som muligt, om de familieretslove, der for tiden er under
forberedelse.

32



Ægtefællers og fast samboendes formueforhold 51

KILDEFORTEGNELSE

Agell, Anders/Forsman, Gösta/Ingebrand, Göran: Äktenskap eller samboende, Stockholm
1980.

Andrup, Henrik: Samliv og Samfund, Aalborg 1979.
Årmann Snævarr: Forelæsninger om familieretslov III, Reykjavik 1972.
Bengtsson, Bertil: Aktenskapsliknande Samlivsforhold, 1973. Om Aktenskapsliknande

Samliv, Nordisk Gjenklang, Oslo 1969.
Borum, O. A.: Könsrolledebatten og Ægteskabslovgivningen, Nordisk Gjenklang,

Oslo 1969.
Bull, Kirsti: Avtaler mellom ugifte samboende, Tidsskrift for Rettsvitenskap (TfR)

1979.
Eekelaar, John M./Katz, Sanjord N.: Marriage and Cohabitation in Contemporary

Societies, Butterworths, Toronto 1980.
Gard, Torjus: I hvilken utstrekning er en ektefèlles arbeid i hjemmet relevant ved

fortolkningen af uttrykket "brakt inn i felleseiet'7, Lov og Rett 1974.
Gaukur Jörundsson: Ejendomsret I og II, duplikering, Reykjavik, 1978—80.
H'ôgtun, Gustav: Papirlos t ekteskap, Lov og Rett 1974.
Lyng, Jon: Opplösning av samliv uten vigsel, Lov og Rett 1980.
Lbdrup, Peter: Familierett i utvikling, Lov og Rett 1975.
Pedersen, Inger Margrete: Papirlöse samlivsforhold, Köbenhavn 1976.
Smidt, Poul: Papirlöst ægteskab, Köbenhavn 1976.
Stagetorn, Merete: Deling af ægtefællers og samlevers fælles formue ved separation,

skilsmisse, samlivsophævelse og död, Köbenhavn 1979.
Sundberg, Jacob W. F.: Recent Changes in Swedish Family Law, The American

Journal of Comparative Law, Vol. XXIII, No. 1 1975.
Thue, Helge J.: Papirlöst ekteskap, Lov og Rett 1974. Avtalt samliv, 1977, Avtaler

mellom ugifte samboende — et tilsvar, TfR 1979, Hvilke krav bör kunne stilles til
en ny ekteskapslovgivning, Jussens Venner 1979.

Tottie, Lars: Bodelning efter äktenskapsskillnad, TfR 1977.
Westling, Achilles: Förslag til nytt bodelningssystem vid äktenskapsskillnad, TíR

1977. Än ett ord om bodelning efter äktenskapsskillnad, TfR 1980.
Forhandlingerne på det 20. nordiske juristmöte i Oslo 1954:

Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden?
Förhandlingarna på det 21. Nordiska juristmötet i Helsingfors 1957:

Bör lagstiftningen om äktenskapsskillnad reformeras, og Efterlevande makes rätts-
ställning.

Forhandlingerne på det 27. nordiske juristmöde i Reykjavik 1975:
Den papirlöse familie.

Betænkning nr. 716, 1974: 3 Formueordningen, afgivet af ægteskabsudvalget af 1969,
Köbenhavn 1974.

Betænkning nr. 720, 1974:5 Samliv og ægteskab (udarbejdet af Inger Margrete
Pedersen), Köbenhavn 1974.

Betænkning nr. 726, 1974: 6 Ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning, Köben-
havn 1974.

Betænkning nr. 915, 1980:8 Samliv og ægteskab I, Köbenhavn 1980.

33



52 Guörún Erlendsdóttir

NOU 1980:50 (Norges offentlige utredninger): Samliv uten vigsel, Oslo 1980.
SOU 1977:37 (Statens offentliga utredningar): Underhåll till barn och frånskilda,

Delbetänkande av familjelagssakkunniga, Stockholm, 1977.
SOU 1978:55: Att sambo och gifta sig, rapport utgiven av familjelagssakkunniga,

Stockholm 1978.

34


