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Den internasjonale privatretten
på familierettens område

Av førstelektor dr. juris HELGE J. THUE, Norge

1. Innledning

/. Problemene

1. Temaet — Den internasjonale privatretten på familierettens område
— er meget omfattende. Det dekker alle de lovvalgsproblemer som kan
oppstå:
a. i forbindelse med inngåelse og oppløsning av ekteskap hvor den ene eller

begge er utlendinger,
b. ved spørsmål om anerkjennelse av utenlandske ekteskapsstiftelser eller

-oppløsninger.
c. i forbindelse med fastsettelse av rettsvirkningene av ekteskap mellom per-

soner med hvert sitt hjemland, og når et ektepar flytter og får et nytt
hjemland, og

d. i forholdet mellom foreldre og barn hvis de ikke alle har samme hjemland.

//. Avgrensning av temaet og problemstilling

2. Skulle jeg problematisere alt dette, ville det sprenge rammen som
er satt for denne rapporten.

Hertil kommer at vi i Norden nå er i ferd med å utforme en ny ekteskaps-
lovgivning. Den vil indirekte få internasjonalprivatrettslig betydning. Det
arbeides også med en direkte nyordning av vår internasjonale familierett.1

I en slik lovgivningstid har vi muligheten til å stoppe opp, og besinne

1 I Sverige ble det i 1960 årene utarbeidet en innstilling til familierettslige IPR-
regler, SOU 1969:60 (Internationell äktenskaps- och arvsrätt). Forslaget ble imidlertid
ikke fremmet som lovforslag. Familjelagssakkunniga arbeider nå med et nytt forslag.
Dette er ikke ferdig ved skrivingen av nærværende rapport, men hovrättsrådet Lars Göran
Enström har vært så elskverdig å la meg se visse deler av innstillingen.

Det norske justisdepartement laget i 1981 et utkast til lovvalgsregler for ektefellers
formuesforhold. Dets skjebne er uviss.
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oss over de grunnleggende spørsmålene i den internasjonale familieretten;
gjøre dem til gjenstand for etter-tanke.

Disse spørsmålene kan en etter-tenke og kommunisere om over våre
nasjonale særegenheter. De gir muligheter til en diskusjon som kan bære
frukter for det pågående lovrevisjonsarbeidet.

3. Jeg har forsøkt å utforme min rapport slik at den kan gi grunnlag
for å ettertenke grunntrekkene i de etablerte ordninger, og den utviklings-
retning vi synes å være inne i. — Da jeg vil søke å unngå at diskusjonen
går seg vill i små spørsmål, har jeg latt detalj ene få sin fortjente plass, nem-
lig ingen.2

4. Det grunnleggende spørsmål i hele den internasjonale privatrett er
om en skal anvende det egne landets rett eller et fremmed lands rett. I en
internasjonal familierett er grunnspørsmålet også dette, men her er det even-
tuelle fremmede landets rett utpekt til hovedsakelig å være de aktuelle par-
ters hjemlands rett, deres personalstatutt.

I første del av denne rapport vil jeg ta partenes personalstatutt som
gjennomgangstema, og ettertenke dets betydning ved stiftelse og oppløsning
av »internasjonale» ekteskap, og for de personlige rettsvirkningene av
ekteskapet.

I annen del av rapporten tar jeg opp formuesordningen mellom ektefel-
ler i »internasjonale» ekteskap. Også her står personstatuttet sentralt, men
problemene er mer formuerettslige.

5. Som utgangspunkt for min diskusjon gir jeg i hver del en skisse av
de någjeldende hovedregler for lovvalget.

Første del: Inngåelse og oppløsning av ekteskap og de
personlige rettsvirkningene av ekteskapet

///. De gjeldende low algsregler ved inngåelse av ekteskap

6. Et lands vigselsmyndigheter kan vie enhver, også utlendinger, som
ikke rammes av en ekteskapshindring.

Vielsen foregår alltid etter vigselslandets form og ritual.

2 En finner dem i standardverkene: Allan Philip: Dansk international privat- og
procesrett, 3. utg. København 1976. Karsten Gaarder: Innføring i internasjonal privat-
rett, Oslo 1975, Michael Bogdan: Svensk internationell privat- och processrätt, Lund 1980;
se også Lennart Pålsson: Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt, Stock-
holm 1986.
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På samme måte som overfor brudepar hjemmehørende i vigselslan-
det, må vigselsmyndighetene også ovenfor utlendinger som ønsker å gifte
seg, kontrollere om partene har rettslig handleevne og om det foreligger
ekteskapshindringer.

Den internasjonalt anerkjente lovvalgsregel for rettslig handleevne og
om det finnes ekteskapshindringer er at dette skal avgjøres etter hver av
brudefolkenes hjemlands lov.

Hvilket fremmed lands rett som er partenes hjemlands rett, avhenger
av om vigselslandet bygger på domicilet eller nasjonaliteten som hjemlands-
rett; personalstatutt.

I Danmark, Island og Norge er personalstatuttet domicillandets rett, i
Finland og Sverige nasjonalitetslandets rett.

7. De nordiske land — unntatt Danmark — følger den alminnelig
anerkjente utgangsregel at brudefolkenes rettslige handleevne og spørsmålet
om ekteskapshindringer avgjøres etter deres personalstatutt; etter norsk
internasjonal privatrett, deres domicillov, etter finsk og svensk deres nasjo-
nalitetslov.3

I Danmark er utgangsregelen derimot at ekteskapshindringene skal prøves
etter dansk rett.4

Også etter den nordiske familierettskonvensjon av 6. II. 1931 skal like-
ledes ekteskapshindringene prøves etter partenes personalstatutt, her nasjo-
nalitetsloven, hvis ingen av partene er bosatt i prøvelseslandet. Er den ene
bosatt der skal prøvelseslandets ekteskapshindringer legges til grunn, med
mindre vedkommende søker krever statsborgerloven brukt, art. 1.

8. Seiv om utgangsregelen for prøving av rettslig handleevne og ek-
teskapshindringer er partenes personalstatutt — Danmark unntatt —, er unn-
takene likevel slik at de sikrer myndighetslandets interesser.

I strid med absolutte ekteskapshindringer i vielseslandets egen rett kan

3 For Norge, se Karsten Gaarder. Innføring i internasjonal privatrett, Oslo 1975
s. 132 for Finland, Lag ang. vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur
5. 12. 1929/379, § 2, og for Sverige, Lag 1904:26 om vissa internationella rättsförhål-
landen rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) § 1:1. I svensk internasjonal pri-
vatrett har en ytterligere muligheten til å fravike personalstatuttet ved stiftelse av ekteskap.
Svensk borger som har bodd mer enn to år i ett utland, og utlending som har bodd
mer enn to år i Sverige, kan med samtykke fra den han/hun vil gifte seg med, få
ekteskapshindringene fastlagt etter bopeislandets rett (IÄL § 1:2).

4 Bekg. nr. 685 av 15. XII. 1982 § 22. Partenes personalstatutt kan imidlertid
komme inn som et tilleggskrav. Er ekteskap absolutt forbudt etter den enes eller begges
nasjonalitets- eller domicillov, kan det i Danmark ikke gis prøvelsesattest og foretas vielse
(§ 22, stk. 3).
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vielse ikke foretas; ved bigami og incest. /«cesMiindringen som finnes i alle
lands rett, er hos oss beskåret til et minimum. Det vil derfor sjelden oppstå
konflikt for en nordisk vigselsmyndighet i forhold til ikke-nordiske parters
personalstatutt. Oppstår det konflikt vil vel det skje oftest for finske myn-
digheter, siden incestforbudet der omfatter også ekteskap mellom onkel-
niese, tante-nevø. For svenske myndigheter vil det vel aldri oppstå, siden
halvsøsken der kan gifte seg etter dispensasjon (GB § 2:3, 2 st.).

Tilsvarende vigselsbegrensninger er det åpnet adgang til i den nordiske
familierettskonvensjon. I sluttprotokollen, annet ledd nr. 1, fastsettes at en
konvensjonsstats myndigheter kan nekte å vie personer som rammes av
absolutte ekteskapshindringer i det egne landets rett.

9. Det kan tenkes ekteskapsforbud i den ene eller begge brudefolks per-
sonalstatutt, som er av en slik karakter at nordiske myndigheter må se bort
fra dem ut fra vår ordre public; ekteskapsforbud mellom personer med
forskjellig religion eller av forskjellig etnisk opprinnelse (»rase»).

IV. Anerkjennelse av ekteskap stiftet i utlandet

10. Ekteskap stiftet i utlandet anerkjennes som gyldig, hvis det er gyldig
etter stiftelseslandets rett; lex loci celebrationes. Dette er regelen i de nordiske
land, såvel som den internasjonalt anerkjente alminnelige regel.

I Sverige er dette lovfestet (IÄL 1:7), i de andre nordiske land er det
sikker sedvanerett.

Er ekteskapet derimot ugyldig i stiftelseslandet blir det ikke gyldig om
ektefellene flytter til et land hvor det ville ha vært gyldig. Svensk rett
anerkjenner ekteskap som er gyldig etter partenes personalstatutt på stiftel-
sestidspunktet, men ugyldig etter vigselslandets rett, (IÄL 1:7, 2 st.).

11. En generell regel om å anerkjenne ekteskap stiftet i utlandet, kan
ikke etterleves absolutt. Det egne landets ubetingende ekteskapshindringer
kan som uttrykk for vår ordre public være til hinder for å anerkjenne visse
typer »fremmede» ekteskap. Incest- og bigamiforbudet har denne ordre
public-karakter. Likeså må en vel kreve at ekteskapet er inngått med et visst
minimum av frivillighet og medvirkning fra brudefolkenes side. — Når det
gjelder anerkjennelse av allerede stiftede ekteskap, må en være åpnere enn
ved spørsmålet om vigsel, se punkt 8 foran.

12. Fremmede ekteskap inngått i strid med vårt bigamiforbud blir ikke
direkte anerkjent. Indirekte kan imidlertid et slikt ekteskap legges til grunn,
ved for eksempel spørsmålet om barns rettsstilling.
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Tidligere da vår lovgivning opererte med materielt ugyldige ekteskap
møtte en bigamiekteskapene med en ugyldighetsdom. Etter at en opphevet
ugyldighetssanksjonen er bigamiekteskap omstøtelige. I Sverige har en nå
bare skilsmisse å ty til, også for bigamitilfellene, GB 11:5.5

Bigamiforbudet i våre lands ekteskapslover, kan ikke brukes direkte over-
for polygame ekteskap stiftet i et land hvor dette er tillatt. Forbudet må
brukes i form av ordre public. Derfor er det heller ikke formelt gitt etter
loven, når og hvordan en skal reagere mot slike ekteskap.

To norske høyesterettsdommer illustrerer problemet, — eller usikker-
heten. I den ene saken, gjengitt i Rt. 1977 s. 715, hadde hustru nr. 2 an-
lagt omstøtelsessak mot sin mann. Begge ekteskap var inngått i partenes
tidligere hjemland Bangladesh. På sakstidspunktet befant begge hustruer
seg i Norge. Høyesterett, som tidligere lagmannsretten og herredsretten
omstøtte ekteskapet, ut fra ordre public.

Høyesterett berørte spørsmålet om separasjon/skilsmisse, men forkastet
disse alternativene:

»Jeg har funnet at en ordre-public-betraktning i alle fall må lede til at omstötelses-
spørsmålet i denne saken løses etter norske rettsregler.

Ekteskapslovens § 47 gir den første ektefellen rett til å få sitt første ekteskap oppløst.
Noen tilsvarende mulighet til å få skilsmisse åpner loven ikke for den annen. Jeg finner
det således klart at lovens § 48 — utroskapsbestemmelsen — ikke kan anvendes. Sepa-
rasjonsinstituttet passer overholdet ikke . . . , da en separasjon forutsetter at ektefellene
igjen skal kunne gjenoppta samlivet.» (s. 723)

I den andre saken, gjengitt i Rt. 1983 s. 251, var partene opprinnelig
fra Pakistan og begge ekteskapene var inngått der. Her var det bare hustru
nr. 2 som sammen med mannen hadde flyttet til Norge, og hun hadde an-
lagt separasjonssak. Hun fikk medhold i byretten, dommen ble stadfestet
av lagmannsretten og en enstemmig Høyesterett:

»Jeg legger som utgangspunkt til grunn at . . . ekteskapet i denne sak etter norske
internasjonalrettslige regler må anses som et så vel formelt som materielt lovlig inngått
og gyldig ekteskap. . . . Jeg kan ikke se at det er noen grunn til at ektefellen ikke også
skal kunne kreve separasjon etter norsk rett. Jeg nevner i denne forbindelse at et omstøtelig
ekteskap etter norsk rett er et gyldig ekteskap inntil det blir omstøtt, og at ektefeller i
slike ekteskap har valg mellom å kreve omstøtelse eller separasjon med etterfølgende
oppløsning av ekteskapet ved skilsmisse. Det samme valg må ektefeller i et lovlig inngått
polygamt ekteskap ha.»

5 Se Bogdan, op.eit. s. 144. Det samme er foreslått i Danmark og Finland. Det
norske ekteskapslovutvalg foreslår »oppløsning» av slike ekteskap, som forskjellig fra
»skilsmisse», se NOU 1986:2 s. 51.
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V, Opplesing av »internasjonale» ekteskap

13. I Danmark og Norge er oppløsning av internasjonale ekteskap gjort
til et jurisdiksjonsspørsmål. Har domstolene eller de administrative myn-
digheter kompetanse,6 anvendes separasjons-, skilsmisse- eller omstøtelses-
reglene i lex fori.

Også i Sverige har en klare jurisdiksjonsregler for oppløsning av in-
ternasjonale ekteskap. (IÄL § 3:2—3) Likeså brukes svensk rett for å be-
stemme hvilken form for ekteskapsoppløsning som kan gies; bare skilsmisse,
ikke omstøtelse eller ugyldighet.7 Videre er hovedregelen at skilsmissebe-
tingelsene fastsettes etter svensk rett, lex fori (IÄL § 3:4). Men er begge
ektefeller utlendinger og en eller begge ikke-nordisk statsborger, må den
aktuelle utenlandske rett tas i betr aktning.8

I finsk rett har en i store trekk den samme ordning som i Sverige.9

Også i den nordiske familierettskonvensjonen er adgangen til oppløs-
ning av ekteskap gjort til et jurisdiksjonsspørsmål, art. 7. Om oppløsnings-
betingelsene foreligger avgjøres etter lex fori, art. 8.

VI. Anerkjennelse av utenlandske ekteskapsoppløsninger

14. Ekteskap stiftet i utlandet anerkjenner vi nærmest uten videre som
gyldige, punkt 10 foran. En slik liberal holdning har vi derimot ikke til opp-
løsning av ekteskap meddelt i utlandet. Her er utgangspunktet det samme
som for øvrig ved utenlandske myndighetsavgjørelser, vi anerkjenner dem
ikke uten videre. — I prinsippet må en ha avtale med vedkommende stat
om anerkjennelse.

15. Innbyrdes mellom de nordiske land har en avtalt slik anerkjennel-
se i den nordiske familierettskonvensjon av 6. II 1931 art. 7.

De nordiske land er også tilsluttet Haag-konvensjonen av 1. juni 1970
om anerkjennelse av skilsmisser og separasjoner.

På samme måte som oppløsningen av »internasjonale» ekteskap i våre
land hovedsakelig er et jurisdiksjonsspørsmål (punkt 13 foran), gjør disse

6 Etter den danske rettsplejelov § 448, henholdsvis den norske tvistemålslovs
§ 419 a.

7 Michael Bogdan, op.eit. s. 143—44.
8 Se IÄL § 3:4, 2 og 3 st.
9 Se Lag ang. vissa familjerättslige förhallanden av internationell natur. 5. 12.

1929/379, 2 kap.
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konvensjonene også anerkjennelsen av utenlandske oppløsningsavgjørelser
til et jurisdiksjonsspørsmål; hadde paret en tilstrekkelig tilknytning til den
stat som oppløste ekteskapet.10

I Haag-konvensjonen er det er ordre public-forbehold. En stat kan nekte
å anerkjenne en utenlandsk separasjon eller skilsmisse, hvis den er »mani-
festement incompatible avec son ordre public», art. 10. Den nordiske kon-
vensjonen har ikke en slik reservasjon. Det er det klarligvis heller ikke be-
hov for.

16. Separasjon og skilsmisse gitt i en ikke-konvensjonsstat, kan og-
så anerkjennes. Men det skjer ut fra en mer reell prøving av saken, der
anerkjennelsen hovedsakelig vil avhenge av om vi anser at angjeldende stat
hadde kompetanse.

VIL De personlige rettsvirkningene av ekteskapet

17. De personlige rettsvirkningene av et ekteskap kan være mange og
mangeartede. Alt fra troskap og samlivsplikt via hustruens myndighet,
lydighet og rett eller plikt til å bære mannens navn, til underholdsplikten,
kvalifiseres i internasjonalprivatrettslig sammenheng som en personlig virk-
ning av ekteskapet. Noen av disse rettsvirkningene kan være klare som for
eksempel navnerett og underholdsplikt, andre diffuse, som for eksempel sam-
livsadferd; hva ekteskapelig samliv innebærer.

De personlige rettsvirkningene varierer fra land til land. Men innen den
samme kultur er de nasjonale forskjellene ikke så store. Det kan de derimot
være fra en kultur til en annen. — I enhver kultur finnes det en ekteskaps-
kultur.

18. Det er etablert rett — og lære — at ektefellenes til enhver tid
felles personalstatutt fastsetter de personlige rettsvirkningene av ekteskapet.
I Sverige er dette lovfestet, IÄR § I.11

For Sverige og Finland hvor ektefellenes nasjonalitet er deres personal-
statutt, vil en langt lettere komme opp i det problem at partene har hver
sitt personalstatutt, enn en gjør i Danmark, Island og Norge hvor en har
domicilprinsippet.12

10 Den nordiske konvensjons art. 7 og Haag-konvensjonens art. 2.
11 Lag 1912:69 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap rätts-

verkningar. — Om denne lovens rettslige karakter, se Bogdan s. 154.
12 Om dette, og svensk retts stilling, se Bogdan s. 155—56.

23
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VIII. Diskusjon: Tese A: Partenes personalstatutt legges til grunn for
inngåelse og oppløsning av »internasjonale» ekteskap og for
slike ekteskaps personlige rettsvirkninger

19. Den internasjonale privatretten — også familieretten — er preget
av ordens- og formalbetraktninger. At personalstatuttet anvendes ved inn-
gåelse og oppløsning av »internasjonale» ekteskap tas dels for gitt, eller be-
grunnes med at det skal hindre »haltende ekteskap»; uheldigvis har noen
stater domicilprinsippet, mens resten bygger på nasjonaliteten. Det blir så-
ledes tradisjon eller rettsteknisk hensiktsmessighet som opprettholder per-
sonalstatuttets betydning i den internasjonale familierett. Særlig tydelig kom-
mer hensiktsmessighetssynspunktene til syne i diskusjonen om nasjonalitet
versus domicil.

Domicilprinsippet er langt mer rettsteknisk hensiktsmessig enn nasjo-
naliteten i den forstand at det oftere er sammenfattende med lex fori. Et
klart uttrykk for hensiktsmessighetstenkningen er det derfor at en nettopp
i nasjonalitetsstatene diskuterer muligheten for å skifte personalstatutt, til
domicilet.13 I domicilstater forekommer ikke noen tilsvarende diskusjon,
om å skifte til nasjonaliteten som personalstatutt.14

20. En gang i blant bør en gå tilbake til grunnlaget for de rettslige ord-
ninger; ad fontes. Ikke for å søke etter deres rent historiske begrunnelse,
men for å se om den opprinnelige begrunnelse fortsatt har gjennomslagskraft.

Den klassiske konflikt for den internasjonale privatrett er konflikten
mellom rettens territorialitet og dens personalitet: Noen rettsregler var knyttet
til territoriet og gjaldt for alle som befant seg på det, andre regler var slik
knyttet til personen at vedkommende tok dem med seg også inn i fremmede
land. Dette siste sett av regler ut gjør personalstatuttet.

Forestillingen om rettens personalitet har sine historiske røtter i de
arkaiske stammesamfunn.

En vanlig forståelse er at de eldste samfunn var et religiøst fellesskap;
de tilhørte samfunnet som dyrket den samme religion. Stammen kan således
ses som et fellesskap om og i en idé. I denne idéen inngikk retten som en
vesentiig del; en del er stammens kultgrunnlag. Deres rett var en del av det

13 I Sverige har således dette vært et sentralt tema i den internasjonale familieretts-
diskusjon, se bl.a. redegjørelsen i SOU 1969:60 s. 41 flg. Temaet ble også behandlet på
det 20. nordiske juristmøtet i Reykjavik i 1960. I den innstilling til revisjon av den inter-
nasjonale familierett som nå utarbeides i Sverige, foreslås en overgang til domicilprinsippet;
»hemvist».

14 Nasjonalitet versus domicil tas opp nedenfor, punkt XI.
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som bant den sammen og ga den sin egenart, forskjellig fra andre stamme-
samfunn.

Retten var derfor uløselig knyttet til personene som tilhørte stammen.
Men ikke bare det, den var også en viktig del av deres selvforståelse. Den
etablerte dem som personer. Retten ga stammens medlemmer en eksklusivitet
i forhold til andre. Den vedlikeholdt stammen som en ektsklusivitet.

Dette synet hadde »lovvalgskonsekvenser»: Fremmede kunne ikke be-
handles etter stammens rett, for da ville en ta inn de fremmede i stammen.
Stammens samlede idé ville bli uttynnet med de fremmedes idéer, og stam-
mefellesskapet ville gå i oppløsning. De fremmede måtte behandles etter sin
egen rett. Dette standpunkt var ikke bare det negative, at en utelukket dem
fra den egne stammen. Det var også det positive, at en anerkjente deres
egenart; lot dem beholde sin egen rett.

Denne rettens personalitet ble helt avvist under feudaltiden, hvor retten
ble sett som territorial. Forestillingen ble imidlertid gjennopptatt av post-
glossatorene på 1200-tallet og den franske inter nas jonalprivatrettsskole på
1500-tallet. De forsøkte å finne en balanse mellom rettens territorialitet og
personalitet; statuta realia og statuta personalia (og statuta mixta).

21. Retten — i hvertfall privatretten — er en dimensjon i enhver kul-
tur. Den inngår i individets selvforståelse og livsanskuelse. Ikke retten som
abstrakte eller hypotetiske regler, men retten slik den inngår i den enkeltes
eksistensielle situasjon. Stående i situasjonen vil den enkelte ha sin retts-
forestilling som en del av grunnlaget for sine valg, og dermed sine forvent-
ninger. — Det er ved å ta hensyn til forventninger, og altså herunder retts-
forestillingene, at en yter rettferdighet.

Lovvalgsreglene må derfor utformes med grunnlag i de forventninger
parter antas å ha i bestemte situasjoner, og på bestemte livsområder.

Forvolder en eksempelvis skade i utlandet, forventes en å bli bedømt
etter reglene i det land der skaden er forvoldt. Enhver forholder seg nemlig
til sine omgivelser. Kjenner en ikke de rettsregler som inngår i disse om-
givelser, — hvis en er i utlandet —, vil en likevel forvente å bli tatt etter
dem. Forventningene springer ut av situasjonen.

Visse (rettslige) situasjoner er så personlig nærgående at de egentlig gjelder
personen eller individet som rettighet. Her vil forventningene være forvent-
ninger sprunget ut av retts- og kulturforestillinger av så grunnleggende
karakter at de er konstituerende for individets kulturelle identitet. De inn-
går i min forestilling om meg: Jeg er meg, pluss min omstendighet; »yo soy
yo y mi circunstancia», som den spanske tenker Ortega uttrykte det.
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På disse rettsområdene står en mer overfor en kulturkonflikt enn en lov-
konflikt.

22. Ikke noen rettsregler uttrykker så klart kulturen som familier etten.
Men ikke bare det, regiene er også religiøse uttrykk. Også i vår kultur er
ekteskapet forbundet med religionen, i hvertfall har det vært det, og er det
hvis en ser det fra en annen religiøs kultur.

Familieretten — i allfall store deler av den — inngår derfor i enhvers
kulturelle identitet. Den er en del av den enkeltes »omstendighet». Den må
respekteres hvis en skal respektere personen.

Å ta hensyn til en persons hjemlands rett — personalstatutt —, er der-
for ikke et hensiktsmessighetsspørsmål. Det er et spørsmål om å respektere
vedkommenede egenart som person, ved å respektere vedkommende kul-
tur, — eller religion.

Denne begrunnelsen av personalstatuttet rekker ikke fram til alle fami-
lierettslige spørsmål. Men der hvor den rekker fram, det gjør den ved inn-
gåelse og oppløsning av ekteskap og ved ekteskapets personlige rettsvirk-
ninger, bør den respekteres.

23. Min tese (punkt VIII) er i overensstemmelse med det som er utgangs-
reglen ved stiftelse av ekteskap når den ene eller begge er utlendingen I våre
land — unntatt Danmark — bestemmes eventuelle ekteskapshindringer av
hver parts hjemlands lov, se foran punkt 7.

Tesen er ikke, i hvertfall ikke i prinsippet, forenlig med de svenske
familjesakkunnigas forslag. Der foreslåes det som utgangsregel at svensk
rett avgjør ekteskapshindringene, (forslaget § 1:1). Men den praktiske kon-
sekvens av regelen er likevel at partenes personalstatutt blir bestemmende.
Det foreslåes nemlig et alternativt personalstatutt: Hemvist i Sverige i minst
to år eller svenske borgerskap. Svensk retts eksklusive bestemmelse av
ekteskapshindringene er betinget av at minst en av partene oppfyller dette
kravet. Har begge parter fremmed personalstatutt, skal riktignok også svensk
rett legges til grunn, men det kreves i tillegg at det ikke i noen av partenes
hjemlands lov er hindringer mot ekteskapet, (forslaget § 1:2). — Tar en i
betraktning svensk retts minimale ekteskapshindringer, vil konsekvensen
være at partenes hjemlands lov reelt blir avgjørende, bortsett fra hvor bare
den ene er utlending, da skal — slik jeg leser forslaget — svensk rett brukes;
den annens svenske personalstatutt. — Da jeg ikke kjenner motivene, har
jeg vanskelig for å se hvorfor de familjelagssakkunniga har formulert en
regel om myndighetslandets rett, i stedet for personalstatuttet.15

15 Det kan nevnes at i den nye tyske internasjonale familierettslov av 19. 6. 1986,
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24. For anerkjennelsen av ekteskap stiftet i utlandet spiller ikke per-
sonalstatuttet noen direkte avgj ørende rolle. Vi aner kjenner slike ekteskap
seiv om vigselslandet ikke har fulgt personalstatuttet ved kontrollen av
ekteskapshindringer; vi godtar danske vigsler. At ekteskapet skal være gyl-
dig i partenes hjemland er heller ikke noe krav. Har partene inngått et
ekteskap som ikke godtas i deres hjemland er det deres valg; som bør
respekteres. Er derimot ekteskapet ugyldig i vielseslandet, men anerkjennes
i partenes hjemland, bør også vi anerkjenne det, slik svensk rett gjør, se
foran punkt 10.161 hvertfall bør vi gjøre det hvis partene mente å ha stiftet
ekteskap. Da å anerkjenne det vil være å ta hensyn til deres hjemlands
ekteskapsforestillinger.

25. Også våre regler om oppløsning av »internasjonale» ekteskap er
hovedsakelig sammenfallende med tesen om personalstatuttets dominans.
Her kommer ikke personalstatuttet inn som lovvalg, men som hovedregel i
form av jurisdiksjonsbetingelse; adgangen til å få oppløst et »internasjonalt»
ekteskap er et jurisdiksjonsspørsmål, se foran punkt 13. Etter den norske
tvml. § 419a er betingelsene for norsk domstols (eller administrativ) kom-
petanse at saksøkte har bopel her eller at saksøkte har eller har hatt bopel
eller er norsk statsborger. Det opereres her med et utvidet personalstatutt;17

bopel eller statsborgerskap. Den som ønsker ekteskapet oppløst, må leve
eller ha levd i den norske »ekteskapskultur». — Fremmede får ikke sitt
ekteskap oppløst i Norge med mindre saksøkte har bopel her.

Den danske rpl. § 448c setter tilsvarende krav for å oppnå oppløsning
av ekteskap i Danmark.

Også svenske myndigheters kompetanse sammenfaller i hovedsak med
de norske og danske. Dog slår partenes egentlige personalstatutt — nasjo-
nalitetene — igjennom overfor bopelen (»hemvist») i visse situasjoner, slik
at betingelsene for oppløsning i partenes personalstatutt må foreligge, se
foran note 10.18

De finske reglene er i hovedsak stort sett som de svenske.19

ikrafttreden 1. 9. 1986, har en opprettholdt regelen om personalstatuttet som bestem-
mende for ekteskapshindringene, EGBGB art. 13.

16 Dette synet opprettholdes i det svenske forslaget, § 1:7, jfr. 3 st.
17 Logisk og dogmatisk burde lovvalget ved separasjons- og skilsmissebetingelsene

korrespondere med lovvalget for det personlige rettsvirkningene av ekteskapet, se punkt
27, for oppløsningsgrunnene bygger på overtredelse av de plikter en har som gift.

18 Opprettholdeles i det svenske forslaget, § 2:3.
19 Lag ang. vissa familierättslige förhållanden av internationell natur 5. 12. 1929/

379.
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At en i Norge og Danmark som har domicilet som personalstatutt, også
gir sine utflyttede borgere adgang til å få sine ekteskap oppløst, illustrerer
at en har tatt hensyn til deres »ekteskapskultur»; de har norske henholdsvis
danske, forestillinger om når og hvordan en kan få sitt ekteskap oppløst.

26. Når en står overfor spørsmålet om å aner kjenne utenlandske
ekteskapsoppløsninger, har personalstatuttet, som ved anerkjennelse av
utenlandske ekteskapsstiftelser, bare indirekte betydning. Avgjørende er om
den utenlandske myndighet har hatt kompetanse. I Haag-konvensjonen er
kompetansen som i våre egne rettergangsregler knyttet til et utvidet perso-
nalstatutt: »residence habituelle» eller statsborgerskap, art. 8.

Ekteskapsoppløsninger gitt i land utenfor konvensjonen, bør vi uten
videre anerkjenne hvis oppløsningslandet er partenes hjemland. Da finnes
det ingen grunn til overprøving, annet enn eventuelt ut fra vår ordre public.
Er oppløsningslandet et tredje land, også utenfor konvensjonen, bør vi
anerkjenne avgjørelsen hvis den anerkjennes i partenes hjemland. Det bør
være hovedkriteriet. Anerkjennes oppløsningen ikke etter parets perso-
nalstatutt, bør vi likevel kunne anerkjenne den hvis det er forenlig med
våre oppløsningsbetingelser, i hvertfall hvis partene er enige om å oppløse
ekteskapet.

27. For de personlige rettsvirkningene av »internasjonale» ekteskap,
er min tese fullt ut dekkende for gjeldende rett; de personlige rettsvirkningene
bestemmes ut fra partenes personalstatutt.

I Danmark, Island og Norge hvor en har domicilet som hjemlands lov,
skaper dette i normaltilfellene ikke noen særlige problemer. Ektefellene har
vanligvis samme domicilland. Problemene oppstår i de unntakstilfellene hvor
de bor i hvert sitt land, har hvert sitt domocil. Problemene kan også oppstå
umiddelbart etter vielsen, før de ennå har rukket å etablere felles bopel.

I Finland og Sverige med sitt nasjonalitetsprinsipp, er situasjonen hvor
ektefellene har hvert sitt personalstatutt, — hver sin nasjonalitet —, eller
en felles fremmed nasjonalitet, langt mer aktuell; og det over lang tid.

Ved de personlige rettsvirkningene av ekteskap har en i motsetning til
for spørsmålene om inngåelse og oppløsning av ekteskap, konsekvent hev-
det personalstatuttets domene. Og etter min mening altfor konsekvent. Per-
sonalstatuttets begrunnelse, se foran punkt 21 og 22, rekker ikke fram til
alle de rettsspørsmål som tradisjonelt henføres til de personlige rettsvirk-
ningene av ekteskap. Den rekker ikke frem til å omfatte underholdsplikten.

Rett nok kan vi si at underholdsplikten er et utslag av idéen om felles-
skap og omsorg ektefeller imellom. Men primært er den begrunnet i at den
ene ektefelle ikke skal falle samfunnet til byrde, hvis den andre har midler
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til å hindre det. Underholdsplikten bør derfor bestemmes av underholds-
mottakerens bopeislands rett. For det er dette landet som eventuelt må gripe
støttende til. — Slik ser en det ved underhold av barn, og det er ingen god
grunn til å ha en annen regel for ektefeller. I det svenske forslaget har en
tatt dette standpunkt; spørsmålet om underhold avgjøres etter retten i den
stat der den berettigede har bopel (»hemvist»), (Forslaget 13:2).

Når det gjelder spørsmål som for eksempel hustruens myndighet og
råderett, og ektefellenes samlivsplikt, vil de være grunnleggende i partenes
»ekteskapskultur», og bør derfor prinsipielt utledes av deres personalstatutt;
hvis de har hver sitt hjemland, av dens lands rett hvor virkningene av
ekteskapet er svakest.20

IX. Diskusjon: Tese B: Inngrep i personalstatuttets domene, bør skje
ved ordre public og ikke ved velvillig hensiktsmessighet, eller
egne absolutte ekteskapshindringer

28. Våre rettsmyndigheter kan ikke unntaksfritt anvende partenes per-
sonalstatutt i alle familiesaker av internasjonal privatrettslig karakter. I noen
saker måtte en da for eksempel overse bigamiforbudet.

Jeg vil her reise en kort, men prinsipiell diskusjon om hvordan vi bør
forholde oss til slike, for vår, den europeiske kultur, fremmede fenomener.

29. Som utgangspunkt griper jeg til den norske høyesterettsdommen
gjengitt i Rt. 1983 s. 251, se foran punkt 12.

I denne saken hvor mannen hadde inngått ekteskap med to kvinner i
Pakistan, ble hustru nr. 2 gitt separasjon. Det er neppe tvil om at dette
var et velvillighetsstandpunkt. Begrunnelsen var i hvertfall ikke holdbar:
Det ble sagt at norske ektefeller i omstøtelige ekteskap har valget mellom
omstøtelse og separasjon/skilsmisse. Men da må det i tilfelle i tillegg til
omstøtelsesgrunnen foreligge separasjons-Akilsmissegrunner. I et bigami-
tilfelle har imidlertid ektefelle nr. 2 ikke noe slikt valg; ekteskapet må
omstøtes.

Ved at Høyesterett i denne saken valgte separasjon framfor omstøtelse,
valgte retten forutsetningsvis å anerkjenne polygame ekteskap som gyldige
etter norsk rett. Om denne forutsetning ikke var synbar for retten, burde
i hvertfall konsekvensene av dommen ha vært det: En separasjon gir par-
tene også den mulighet til å flytte sammen igjen, og dermed uten videre re-

20 Etter den nye tyske loven kan ektefellene også velge hvilket lands rett som skal
bestemme de personlige rettsvirkningene, EGBGB Art. 14.
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etablere forholdet som ekteskap. Hvis dette paret hadde gjenopptatt sam-
livet, måtte vi da anerkjenne at de levde i gyldig ekteskap? Logisk og dog-
matisk, utvilsomt. — Hva en dommer ville gjøre er ikke så sikkert.

Som nevnt er ekteskapsinstitusjonen et kulturfenomen. Ens idé om
ekteskapet er formet av ens kultur, og idéen er forskjellig i de ulike kulturer.

Vi skal respektere andres kultur, er parolen. Men kan vi gjøre det ved
ikke å markere vår egen? Respekterer vi islamsk ekteskapskultur og -syn
ved å behandle denne kulturens ekteskap som norsk ekteskap, av velvillig-
het; det er bare den overlegne som har råd til velvillighet.

30. Jeg har i denne rapporten framholdt at personalstatuttet skal være
det dominerende — og konsekvente — lovvalg ved inngåelse og oppløsning,
samt for de personlige rettsvirkningene av »internasjonale» ekteskap.
Derigjennom respekterer en andres ekteskapssyn og ekteskapskultur.

Ender dette i forhold som er uforenlig med vår egen ekteskapskultur,
bør vi avvise resultatet ut fra ordre public. Ved lovvalget anerkjenner vi da
den fremmede ekteskapsordning, ved å bruke ordre public anerkjenner vi
samtidig også vår egen. — Det ligger mer anerkjennelse av de andre i å av-
vise dem, enn å overse dem. Og det var nettopp å overse islamsk ekteskaps-
kultur/ekteskapsordning den norske Høyesterett gjorde i ovennevnte sak
fra 1983, Retten overså at mannen i saken var lovlig og gyldig gift også med
en annen kvinne. Den skar bort tilfellets islamske elementer slik at det passet
til den norske (europeiske) ekteskapsordning.

En konsekvent anerkjennelse av personalstatuttet, eventuelt møtt med
ordre public, vil innebære at for eksempel absolutte ekteskapshindringer i
vielseslandets lov ikke kan anvendes direkte, men eventuelt som ordre public.
Dette er vel dogmatisk sett også det riktige standpunkt. Ekteskapshindringene
i vår interne lovgivning er ikke utformet med tanke på »internasjonale»
ekteskap.

Dette standpunktet, å bygge konsekvent på personalstatuttet, begrenset
av ordre public, vil ikke bare være en anerkjennelse av fremmede ekteskaps-
ordninger, det vil også ha direkte rettslige konsekvensen Norsk vigselsmyn-
dighet kan i medhold av norsk ekteskapslovs § 7 nekte å vie et svensk
halvsøskenpar, som har fått svensk dispensasjon. Tilsvarende kan finsk
myndighet i medhold av sin lovs § 10 nekte å vie så nær beslektede som
onkel/niese, tante/nevø. Her står en nemlig overfor absolutte ekteskaps-
hindringer i de to lands lover.

Holdt en seg her til personalstatuttet, begrenset med ordre public, vil
det neppe være grunnlag for å nekte vielse i disse tilfellene. Det vil være
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et sterkt standpunkt å hevde at svensk rett strider mot norsk ordre public,
og at retten i de øvrige nordiske land strider mot finsk ordre public.

31. Paradoksalt nok tror jeg dette konsekvente standpunkt om å
anerkjenne personalstatuttet kombinert med vår egen ordre public, er vik-
tigere i dag hvor vi konfronteres med meget fremmede ekteskapskulturer, enn
tidligere da vi sto overfor nasjonale varianter av det europeiske ekteskapet.

X. Diskusjon: Tese C: I visse tilfelle er nasjonalitetsprinsippet riktigere
for lovvalget i familieretten enn domicilprinsippet

32. I det jeg her har skrevet, har jeg brukt uttrykket personalstatuttet,
uten å angi om jeg har ment nasjonaliteten eller domicilet. Jeg utelukker
ikke at det har skinnet igjennom hva jeg foretrekker.

Nasjonalitetsprinsippet versus domicilprinsippet er nærmest permanent
på dagsordenen. Det nordiske Juristmøtet drøftet det i 1960 i Reykjavik.

Jeg vil ikke her gi noe begrunnet standpunkt til det ene eller det andre,
for problemet ligger i beste fall i utkanten av mitt tema. Men da det ikke
er tvil om at utviklingsretningen går mot domicilprinsippet, vil jeg reise det
som spørsmål, og antyde mitt svar.

La meg presentere spørsmålet i form av et eksempel:
En pakistaner giftet seg i Pakistan. Etter en tid ble han og hustruen enige

om å bryte samlivet, bl.a. fordi kvinnen ikke kunne få barn. Av sosiale
grunner — og diskresjonære —, ønsket ingen av dem skilsmisse. Mannen
flyttet så til Norge. Etter en tid besøkte han Pakistan, og giftet seg der med
en annen pakistansk kvinne.

Etter norsk syn hadde mannen ervervet domicil i Norge da han giftet
seg. Norske ekteskapshindringer og bigamistraffebestemmelser kom til an-
vendelse.

33. Å bygge på domicilet, er en modifisert form for territorialitet; et
modifisert lex fori-prinsipp. Det er tjenlig for myndighetene i ethvert land.
Det er også fordelaktig for fremmede som ønsker å bli raskt integrert i sitt
nye land. Men overfor noen og i noen tilfelle kan det være annektering.

Ser en deler av familierettene som kulturuttrykk kan domicilprinsippet
innebære at en må skifte kultur over natten. Det er ugjørlig når en kommer
fra en annen kultur, særlig når det gjelder så grunnleggende forestillinger
i en kultur, som åt personlige sidene ved ekteskapet. — Ved de økonomiske
virkningene er det annerledes.

Slik jeg bedømmer det er nasjonalitetsprinsippet for mange av familie-
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rettens problem er et langt mer kosmopolitisk Standpunkt enn domicilet.
Og kosmopolitisme er den internasjonalprivatrettslige idé.

Annen del: Formuesordningen mellom ektefeller i »internasjonale»
ekteskap

XL Problemene, og de gjeldende løsninger

34. I jordbruksamfunnet var det vesentligste av et ektepars aktiva fast
eiendom. Ekteparet inngikk også i en storfamilie. Det var naturlig at deres
formuesforhold var regulert av retten der eiendommene lå.

Utgangspunktet for et annet syn ble en betenkning skrevet av Charles
Dumoulin. Av Parlamentet i Paris ble han i 1525 bedt om å begrunne at
ekteparet de Ganays (»Paffaire de Ganay») eiendommer i Paris og Lyonnais
(nå departementene Rhone og Loire) var underlagt coutumen i Paris.
Dumoulin hevdet at når ekteparet hadde valgt å bosette seg i Paris hadde
de stiltiende godtatt retten i Paris.21

Med dette ble personalstatuttet introdusert som grunnlag for formues-
ordningen mellom ektefeller, — og partsautonomien; det siste har hatt stor
betydning i fransk praksis og doktrin.

35. Det er to hovedproblemer en står overfor ved spørsmålet om hvilket
lands rett som bestemmer formuesordningen i »internasjonale» ekteskap.

Det ene spørsmålet er hvilket lands rett som etablerer formuesordningen
når personer med forskjellig personalstatutt inngår ekteskap. Det andre er
hvilket lands rett som er bestemmende når et etablert ektepar skifter perso-
nalstatutt; flytter til et annet land og får nytt domicil eller nasjonalitet.

For begge spørsmåls vedkommende er de gjeldende ordninger i våre
nordiske land rimelig översiktlige, men ikke for alle tilfeller rimelige.

36. Etter norsk rett etableres formuesordningen etter retten i partenes
første felles domicil etter ekteskapsinngåelsen.22 I dansk rett fastlegges den
som hovedregel etter mannens domicillov.23 Slik også i finsk og svensk rett,
men der mannens nasjonalitetslov.24

21 Se Henri Batiffol/Paul Lagarde: Droit international privé, II, 7. utg. Paris 1983
s. 357, utførligere: Georges Wiederkehr: Les conflits des lois en matiére de regime
matrimonial, Paris 1967 s. 37 flg.

22 Se Gaarder, s. 142.
23 Philip, s. 225—26.
24 Se henholdsvis Lag ang. internationell familjerätt § 14, 2 og IÄR § 1.2.
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Etter den nordiske familierettskonvensjon er partenes første felles bopel
etter ekteskapsinngåelsen bestemmende, art. 3.

37. I alle de nordiske land gjelder det såkalte uforanderlighetsprinsippet:
Skifter paret personalstatutt etter at formuesordningen er etablert, beholder
de den opprinnelig engang etablerte ordning.

Er de nordiske borgere og flytter innen Norden, skal imidlertid det nye
bopellandets formuesordning anvendes, familierettskonvensjonen, art. 3,
2. punktum.

XII. Diskusjon: Tese D: Ektefellene velger selv det lands rett
som skal regulere formuesforholdet mellom dem

38. Det finnes vel knapt noe rettsområde der de nasjonale forskjel-
ler er så mangfoldige som ved formuesordningen for ektefeller, — ikke i
hovedtrekkene, men i detaljene. Seiv innenfor et så rettsenhetlig område som
Norden, er forskjellene påtakelige.25

Det er vel heller ikke noe formueretts-område hvor detalj reguleringen
er så gjennomført; hvor partene intet behøver å avtale.

Nettopp den gjennomgripende regulering en har funnet grunn til i familie-
retten, skulle tilsi at også lovvalget burde undergies lovfaste regler. I hvertfall
rekker begrunnelsen for reguleringen også fram til lovvalget: Ektefeller av-
taler ingenting, derfor bør deres rettigheter og plikter lovfestes.

Problemet er imidlertid at det er vanskelig å formulere faste lovvalgsregler
som i alle praktisk viktige tilfeller og konstellasjoner gir tjenlige og rimelige
resultater; rimelige ut fra partenes forventninger. — At ektefeller sjelden
avtaler noe om sin formuesordning, skyldes ikke at den er dem likegyldig.
Det skyldes at de har visse forestillinger om hvordan formueordningen
er; de har forventinger om de store trekkene. Og forestillingene og for-
ventningene springer ut av deres hjemlands ordning.

39. De gjeldende regler er problematiske både når det gjelder etable-
ringen av formuesforholdet og når det gjelder statuttveksling; partene flytter
og får ny hjemlands lov.

Første felles bopel, som etter norsk rett etablerer formuesforholdet, er
vanskelig for partene, og omverdenen, å peke ut; i mange tilfeller må de
ha rettskraftig dom. Den danske ordning, at mannens domicil skal være

25 Det er nok å nevne de ulike standpunktene til sameie. — Se min nok Samliv og
sameie, Oslo 1983, særlig s. 185 flg.
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avgjørende, er en anakronisme. Det samme er det når en i Sverige legger
mannens nasjonalitet til grunn.

Ordningen med at formuesforholdet forblir uforandret ved statuttveks-
ling er heller ikke god, den er altfor stivbent, og skaper overraskelser såvel
for ektefellene som for dem de kommer i rettsforhold til. Den har videre
en begrunnelse som ikke lenger er gangbar i internasjonal privatrett: Vel-
ervervede rettigheter (vested rights, droit acquis).

40. Rettsfastlagte lovvalgsregler stemmer overens med vårt dominerende
internrettslige syn på formuesforholdet mellom ektefeller. Dette forholdet
plasserer vi i familieretten, og ikke i formueretten. Derfor er det gjennom-
regulert som andre familierettslige spørsmål, med liten plass for individuelle
avtalte ordninger.

I lovvalgssammenheng er det imidlertid ingen betenkelighet i å føre for-
muesordningen mellom ektefeller tilbake til formueretten, og gi ektefellene
adgang til å avtale lovvalget. En slik frihet innebærer ikke noe verre enn
at de seiv bestemmer hvilket av de aktuelle lands interne preseptoriske
ektefelleordning som skal gjelde for dem.

Ved slik å la partsautonomien bestemme lovvalget, både ved etableringen
av formuesforholdet og ved statuttveksling, vil en få en smidig ordning. Og
enda bedre, en ordning som tilfredsstiller partene.

I det svenske forslaget, og også i det norske, har en innsatt som hoved-
regel at ektefellene seiv skal kunne velge hvilket lands rett de vil ha sin for-
muesordning regulert etter.26

41. Ektefellene bør selvsagt ikke kunne velge hvilket som helst lands
rett som formuesstatutt. De bør ha en viss tilknytning til det land hvis rett
de velger. En av dem bør ha sitt domicil i angjeldende land eller ha stats-
borgerskap der.27

De bør også kunne velge retten i et land de ønsker å flytte til, seiv om
ingen av dem ved tidspunktet for valget har domicil eller statsborgerskap
der. I hvertfall må de kunne velge dette landets rett hvis de flytter dit og
får sin første felles bopel der, se nedenfor punkt 43. Men også ved statutt-
veksling under ekteskapet bør et slikt forhåndsvalg godtas.28

26 Det svenske forslaget § 4:2.
Også i den nye tyske lovgivning kan ektefellene selv foreta lovvalget; enten ved å

velge »Ehewirkungsstatut» generelt, EGBGB Art. 14, II og III, eller bare for formues-
forholdet, Art. 15, II. — Ektefellenes eget valg er også utgangsregelen i Haag-konvensjonen
om lovvalget for ektefellers formuesforhold av 14. mars 1978; ikke ratifisert av de nor-
diske land.

27 Slik det svenske forslaget, § 4:2.
28 Etter den nye tyske lov kan partene også velge retten i det land der en av dem



Den internasjonale privatretten på familierettens område 365

42. Nær forbundet med spørsmålet om å velge retten i et fremtidig hjem-
land som formuesstatutt, er spørsmålet om et valg som ikke slik er frem-
tidsrettet har gyldighet også hvis partene senere flytter til et land de ikke
hadde noen tilknytning til da lovvalget ble foretatt; statutt veksling. At av-
taler av materiellrettslig art, som særeie og eiendomsoverføringer, står ved
lag også etter statuttveksling, er vel ikke mer enn rimelig. Hvorvidt lovvalgs-
avtaler i en slik situasjon fortsatt bør bli stående er et vanskeligere spørsmål,
men det oppstår bare hvis partene ikke inngår ny avtale om lovvalget. Lar
en avtalen gjelde, ender en opp med den någjeldende uforanderlighetsord-
ningen, lar en den falle bort kan det bli en overraskelse for partene.

Godtar en mitt syn at partene kan velge retten i et fremtidig hjemland
som formuestatutt, vil det være naturlig å la partenes forutsetninger ved
den opprinnelige avtalen være utslagsgivende for om den gjelder også etter
statuttveksling. Men, en bør vel ha som presumsjon at den faller bort.
I det ligger en oppfordring til dem om å revurdere lovvalget.

XIII. Diskusjon: Tese E: Har ektefellene ikke valgt formuesstatutt,
kommer retten i deres første felles domicilland til anvendelse,
og ved statuttveksling, retten i det nye domicilland

43. Også her kan en diskutere om en skal velge nasjonaliteten eller
domicilet som personalstatutt. Men ser en formuesordningen mellom ekte-
feller som hovedsaklig formuerett, slik jeg gjør, faller problemet utenfor
personalstatuttets sfære. En kan derfor foreta lovvalget ut fra »nærhets-
prinsippet».29 Og da blir retten i partenes første bopels land mest nær-
liggende til å etablere formuesforholdet. — Siden dette bare blir aktuelt når
ektefellene har unnlatt å avtale noe lovvalg, står innvendingen mot at en
ikke tar hensyn til »familiekultur» og nasjonalitet svakt.

44. Har ektefellene heller ikke foretatt noe lovvalg ved statuttveksling,
er det likeledes naturlig å la den nye domicilloven bestemme formuesord-
ningen.

Her kan det diskuteres om en skal la det gå en viss tid før skiftet av for-
muestatutt skjer.30 Men legger en til grunn den dansk-norske domicilfor-
ståelsen, skulle dette være unødvendig.

har fast eiendom, EGBGB Art. 15 III nr. 3. — En slik adgang er unødig kompliserende.
29 Uttrykket (Le principe de proximité) brukt av Paul Legarde i IPR-forelesningen

sommeren 1986 ved Académie de droit international i Haag. — Angjeldende bind av
Recueil des cours foreligger ikke i skrivende stund.

30 Det svenske forslaget opererer med to år, § 4:3, 2 st.



366 Helge J. Thue

XIV. Diskusjon: Tese F: I tiden mellom ekteskapsinngåelsen og til
første felles domicil er etablert, eller hvis ektefellene ikke
etablerer noe felles domicil, fast set t es formuesordningen etter
den av partenes hjemlands lov (personalstatutt) som tillegger
ekteskapet de svakeste virkningene

45. Aktualiseres rettsspørsmål med grunnlag i et ektepars formuesord-
ning før de har rukket å etablere et felles domicil, vil en stå overfor et meget
kortvarig ekteskap. Det er derfor rimelig å minimalisere virkningene av det;
bruke den av partenes hjemlands lov som har de svakeste virkninger.

Det samme vil være en rimelig løsning for de unntakstilfellene der par-
tene bor hver for seg i hvert sitt land; hvor de ikke har felles domicil.


