ทรัพย์ สินระหว่ างคู่สมรสในระหว่ างการแต่ งงาน
1.1 สิทธิในทรั พย์ สน
ิ

ในระหว่างการแต่งงานคูส่ มรสมีสทิ ธิทกุ อย่างในทรัพย์สนิ ที่เป็ นของตน ไม่วา่ ทรัพย์สนิ ที่เป็ นของตน ไม่วา่ ทรัพย์สนิ นันจะเป็
้
นทรัพย์สนิ ร่วมกัน
(Felleseie) หรื อเป็ นทรัพย์สนิ ส่วนตัว (særeie) หรื อทรัพย์สนิ นันเป็
้ นทรัพย์สนิ ที่มีมาตังแต่
้ ก่อนแต่งงานหรื อเป็ นทรัพย์สนิ ที่มีหลังจาก
แต่งงานแล้ ว ดังนันทั
้ งคู
้ ส่ มรสจึงมีสทิ ธิในการที่จะใช้ หรื อขายทรัพย์สนิ ที่เป็ นของตน ในขณะเดียวกันแต่ละฝ่ ายไม่มีสทิ ธิใดๆในทรัพย์ สนิ ที่เป็ น
ของอีกฝ่ าย แต่มีข้อยกเว้ นเรื่ องบ้ านที่อยูอ่ าศัย พร้ อมทังของใช้
้
ในบ้ านและสิง่ ของทีเ่ ป็ นของลูกอยูว่ า่ ไม่วา่ คูส่ มรสคนใดเป็ นเจ้ าของบ้ านหรื อ
เป็ นคนที่เช่าบ้ าน หากไม่ได้ รับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากอีกฝ่ าย คูส่ มรสไม่มีสิทธิที่จะขาย จานอง หรื อทาสัญญาเช่าหรือยกเลิก
สัญญาเช่าบ้ านทีเ่ ป็ นที่อยูอ่ าศัยของทังสอง
้ อย่างเช่นคน นอกจากนันคู
้ ส่ มรสยังไม่มีสทิ ธิทจี่ ะขาย จานองหรื อให้ คนอื่นเช่าสิง่ ของทีเ่ ป็ นของใช้
ในบ้ านร่วมทังสิ
้ ง่ ของที่เป็ นของลูกหากไม่มีการยินยอมจากอีกฝ่ าย
ในกรณีที่คสู่ มรสฝ่ ายหนึง่ ไม่ยินยอม คูส่ มรสอีกฝ่ ายมีสทิ ธิที่จะยื่นเรื่ องถึงศาลได้ ข้ อยกเว้ นที่ได้ ระบุไว้ เบื่องต้ นจะมีผลจนถึงเมื่อได้ มกี ารแบ่ง
ทรัพย์สนิ สิ ้นสุดลงระหว่างคูส่ มรส หากบ้ านและของใช้ ในบ้ านเป็ น særeie ข้ อยกเว้ นนี ้จะมีผลจนถึงเมื่อได้ มีการแยกกันอยูร่ ะหว่างคูส่ มรสทัง้
สองคน
1.2 ทรัพย์สน
ิ ที่คสู่ มรสทังสองครอบครองด้
้
วยกัน (særeie)

คูส่ มรสสามารถทาสัญญาระหว่างกันเอง ได้ วา่ ทรัพย์สนิ ชิ ้นใดเป็ นทรัพย์สนิ ที่ทงสองครอบครองด้
ั้
วยกัน แต่ก็มีสงิ่ ของบางชิ ้นที่ถือว่าเป็ น
ทรัพย์สนิ ที่คสู่ มรสครอบครองด้ วยกันถึงแม้ วา่ จะไม่มีข้อตกลงระหว่างคูส่ มรสก็ตาม อย่างเช่นสิงของที่คสู่ มรสได้ รับเป็ นของขวัญด้ วยกัน หรื อ
สิง่ ของที่ทงสองคนได้
ั้
ซื ้อหรื อออกค่าใช้ จา่ ยด้ วยกัน เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ที่คสู่ มรสครอบครองด้ วยกัน ทังสองคนจะมี
้
สทิ ธิในส่วนที่เป็ นของ
ตน แต่เกี่ยวกับบ้ านที่เป็ นที่อยูอ่ าศัยพร้ อมทังของใช้
้
ในบ้ านและสิง่ ของที่เป็ นของลูกคูส่ มรสไม่มีสทิ ธิที่จะขายหรื อให้ คนอื่นเช่าสิ่ งของเหล่านี ้ได้
หากไม่มกี ารยินยอมจากอีกฝ่ ายดังที่ระบุไว้ ที่ข้อ 1.1
1.3 หนี ้สิน

หนี ้สินที่คสู่ มรสฝ่ ายหนึง่ เป็ นผู้สร้ างจะอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้สร้ างเพียงผู้เดียวและจะไม่เป็ นภาระหรื อมีผลต่อคูส่ มรสอีกฝ่ าย
1.4 ความรับผิดชอบในครอบครัว

คูส่ มรสมีหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบครอบครัวและค่าใช้ จา่ ยต่างๆในครอบครัวด้ วยกัน คูส่ มรสสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวโดยการออก
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆในครอบครัวหรื อโดยการเลีย่ งลูกและดูแลงานบ้ านต่างๆ ขึ ้นและแต่คสู่ มรสทังสองคน
้
ตามกฎหมายการดูแลงานบ้ านมี
ความสาคัญเช่นเดียวกันกับการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ จา่ ยต่างๆในครอบครัว คูส่ มรสฝ่ ายหนึง่ มีสทิ ธิที่จะเรี ยกร้ องเงินจากอีกฝ่ ายเพื่อเป้น
ค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวได้ ในกรณีที่ฝ่ายหนึง่ ไม่ชว่ ยแบ่งเบาภาระใดๆในครอบครัว ศาลสามารถตัดสินให้ ฝ่ายนันจ่
้ ายเงินเป็ นจานวนหนึง่ ให้ กบั
อีกฝ่ ายได้
1.5 ข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน

คูส่ มรสมีสทิ ธิที่จะขอข้ อมูลที่แสดงฐานะการเงินของแต่ละฝ่ าย ทังสองมี
้
สทิ ธินี ้จนถึงเมื่อได้ มีการแบ่งทรัพย์สนิ กันเรี ยบร้ อยแล้ วหลังจากที่มกี าร
แยกกันอยูห่ รื อการหย่าร้ างกันระหว่างทังสองคน
้
2.0 ข้ อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สน
ิ
2.1 ข้ อตกลงว่าทรัพย์สน
ิ ที่คสู่ มรสมีเป็ นทรัพย์สนิ ร่วมกัน (Felleseie) หรื อเป็ นทรัพย์สนิ ส่วนตัว (særeie)

ร้ างกันระหว่างคูส่ มรส

จะมีความสาคัญเมื่อมีการหย่า

2.2 ทรัพย์สน
ิ ร่วมกัน (Felleseie)

หากไม่มีข้อตกลงใดๆระหว่างคูส่ มรส ทรัพย์สนิ ที่แต่ละฝ่ ายมีถือว่าเป็ น (Felleseie) ถึงแม้ วา่ ทรัพย์สนิ ที่แต่ละฝ่ ายมีจะกลายเป้นทรัพย์สนิ
ร่วมกัน แต่คสู่ มรสก็ยงั มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ นันอยู
้ ่ เมื่อมีการหย่าร้ างกันทรัพย์สนิ เป็ น Felleseie จะถูกแบ่งให้ ทงสองฝ่
ั้
ายเท่ากันหลังจากที่
ได้ หกั หนี ้สินแล้ ว
ตามเดิมแล้ วเมื่อมีการหย่าร้ างกันทรัพย์สนิ ที่เป็ น Felleseie จะถูกแบ่งให้ คสู่ มรสเท่ากันหลังจากทีไ่ ด้ ชาระหนี ้สินแล้ ว แต่ก็ยงั มีข้อยกเว้ นอยูค่ ือ
skjevdeling ซึง่ คูส
่ มรสสามารถเรี ยกร้ องที่จะไม่แบ่งครึ่งทรัพย์สนิ ที่ตนมีตงแต่
ั ้ ก่อนแต่งงาน หรื อทรัพย์สนิ ที่ได้ รับเป็ นมรดกหรื อของขวัญที่
ได้ รับจากคนอื่นหลังจากแต่งงานแล้ ว
2.3 ทรัพย์สน
ิ ส่วนตัว (særeie)

นอกจาก Felleseie แล้ ว คูส่ มรสสามารถทาสัญญาระหว่างกันเองได้ วา่ ทรัพย์สนิ ชิ ้นใดเป็ น særeie ทรัพย์สนิ ที่เป็ น særeie จะไม่ถกู แบ่งให้
คูส่ มรสอีกฝ่ ายเมื่อมีการหย่าร้ างกัน
เกี่ยวกับ særeie คูส่ มรสต้ องทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมด้ วยพยานสองคน ที่ต้องลงลายมือชื่อพร้ อมกัน
ผู้มอบของขวัญและผู้ยกมรดกให้ คสู่ มรสมีสทิ ธิที่จะกาหนดว่าของชิ ้นนันเป็
้ น særeie ของผู้รับคนเดียว หากของนันเป็
้ นมรดกจะต้ องมีการ
กาหนดอยูใ่ นพินยั กรรมหากเป็ นของขวัญมอบจะต้ องบอกกับผู้รับในขณะที่มอบของนันว่
้ ามอบให้ ผ้ รู ับคนเดียว
3.0

การแยกกันอยู่และการหย่ าร้ าง

3.1 Mekling

คูส่ มรสที่มีบตุ รด้ วยกันและบุตรมีอายุตา่ กว่า 16 ปี จะต้ องมีการพูดคุยตกลงกันเกี่ยวกับความรับผิดชอบเรื่ องลูกก่อน (mekling) ก่อนที่จะ
สามารถแยกกันอยูไ่ ด้ และก่อนหย่าร้ างกันเช่นทาการตกลงกันว่าลูกจะอยูก่ บั ใคร
หลังจากทีม่ ีการตกลงกันเรี ยบร้ อยแล้ ว คู่สมรสจะได้ รับใบ meklingattest ซึง่ เป็ นเอกสารยืนยันว่าได้ มีการตกลงกัน หากตกลงกันไม่ได้ คู่
สมรสจะได้ รับใบที่ยืนยันว่าได้ มีการพยายามที่ จะตกลงกัน คูส่ มรสจะต้ องมีใบ meklingattest เพื่อที่จะได้ รับการอนุมตั ิให้ แยกกันอยูไ่ ด้
3.2

การแยกกันอยู่ (separasjon)

คูส่ มรสที่ไม่ต้องการอยูด่ ้ วยกันเป็ นสามีภรรยาอีกต่อไป สามารถยืน่ เรื่ องขอแยกกันอยูไ่ ด้ โดยที่ไม่จาเป็ นจะต้ องได้ รับการยินยอมจากคูส่ มรส
อีกฝ่ ายก่อน และไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้ องแจ้ งเหตุผลในการยื่นเรื่ องขอแยกกันอยู่ สอบถามขอใบคาร้ องขอแยกกันอยูไ่ ด้ ที่ fylkesmannen และส่ง
คาร้ องไปยัง fylkesmannen ทีค่ สู่ มรสอยู่
3.3

การหย่าร้ าง (skilsmisse)

คูส่ มรสสามารถยื่นเรื่ องคาร้ องขอหย่าได้ หลังจากที่ทงสองคนได้
ั้
แยกกันอยูอ่ ย่างน้ อยเป็ นเวลาหนึง่ ปี แล้ ว หรื อหลังจากที่ทงสองไม่
ั้
ได้ อยูด่ ้ วยกัน
อย่างสามีภรรยาแล้ วเป็ นเวลาอย่างน้ อยสองปี
คูส่ มรสฝ่ ายหนึง่ สามารถยยื่นคาร้ องขอหย่าได้ โดยที่ไม่ได้ มีการแยกกันอยูใ่ นกรณีที่อีกฝ่ ายพยายามที่จะทาร้ ายหรื อพยายามที่ จะฆ่าอีกฝ่ าย
และลูก ในกรณีนี ้หากยื่นเรื่ องขอหย่าคูส่ มรสจะต้ องยื่นเรื่ องภายในเวลาที่กาหนดแต่กรณีนี ้จะใช้ เวลานานกว่าเรื่ องจะได้ ขึ ้นศาล
การแยกกันอยูแ่ ละการหย่าร้ างจะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับการอนุมตั ิจาก fylkesmannen หรื อตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับคาตัดสินจากศาล คูส่ มรสไม่
สามารถจดทะเบียนสมรสใหม่ได้ จนกว่าจะได้ จดทะเบียนหย่าเรี ยบร้ อยแล้ ว
3.4

4.0

การแบ่ งทรัพย์ สิน

คูส่ มรสมีสทิ ธิกาหนดเองได้ วา่ จะแบ่งทรัพย์สนิ กันเมื่อไหร่และอย่างไร หากตกลงกันไม่ได้ จะมีการใช้ กฎหมายกรแต่งงาน
ekteskaploven ในการแบ่งทรัพย์สน
ิ
4.1

คูส่ มรสสามารถเรี ยกร้ องขอแบ่งทรัพย์สนิ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ได้ รับการอนุมตั ิให้ แยกกันอยูห่ รื อตังแต่
้ ได้ รับอนุมตั ิการหย่า
ทรัพย์สนิ ที่จะแบ่งกันเป็ นทรัพย์สนิ ที่ทงสองมี
ั้
ณ kjæringstidspunktet ซึง่ หมายถึงวันที่ยื่นเรื่ องขอแยกกันอยูห่ รื อขอหย่าถึง
fylkesmannen หรื อตังแต่
้ วนั ทีท่ งสองไม่
ั้
ได้ อยูก่ ินเป็ นสามีภรรยากันแล้ ว
ผลกาไรและหนี ้สินที่สร้ างหลังจาก kjæringstidspunktet จะไม่เกี่ยวข้ องและมีผลต่อการแบ่งทรัพย์สนิ
4.2 การแบ่งทรัพย์สน
ิ

ตามกฎหมายการแต่งงาน ทรัพย์สนิ ที่คสู่ มรสมีร่วมกัน (felleseie) จะถูกแบ่งเท่ากันหลังจากที่ได้ หกั หนี ้สินแล้ ว
คูส่ มรสสามารถตกลงกันเองในเรื่ องการรับผิดชอบหนี ้สิน คูส่ มรสอาจจะสร้ างหนี ้ด้ วยกัน และรับผิดชอบใช้ หนี ้ด้ วยกัน หรื อฝ่ ายหนึง่ อาจจะ
รับผิดชอบใช้ หนี ้คนเดียวทังหมด
้
หรื อคูส่ มรสฝ่ ายหนึง่ อาจจะเป็ นคนทาสัญญากันเจ้ าหนี ้ แต่คสู่ มรสทังสองคนสามารถตกลง
้
ระหว่างกันเองที่
จะช่วยกันรับผิดชอบใช้ หนี ้นันด้
้ วยกัน คูส่ มรสที่ทาสัญญษกันเจ้ าหนี ้และรับผิดชอบใช้ หนี ้จะได้ หกั หนี ้ทังหมดและคู
้
ส่ มรสอีกฝ่ ายจะไม่ต้อง
รับผิดชอบในหนี ้นัน้
4.3 ตามเดิมแล้ วทรัพย์สน
ิ ของคูส่ มรสจะถูกแบ่งเท่าๆกัน แต่มกี รณีและสิง่ ของที่ยกเว้ นอยูด่ งั เช่น สิง่ ของส่วนตัว เช่นเสื ้อผ้ าเครื่ องประดับ หรื อ

เช่นเงินบานาญ
4.4 Skjevdeling

คูส่ มรสมีสทิ ธิเรี ยกร้ องที่จะไม่แบ่งทรัพย์สนิ ที่ตนมีมาก่อนแต่งงาน หรื อมรดกและของขวัญที่ได้ รับจากคนอื่น คูส่ มรสที่เรียกร้ องขอ
Skjevdeling จะต้ องมีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่ายังมีสงิ่ ของนันอยู
้ ่ สิง่ ของนี ้จะคานวณเป็ นมูลค่า ซึง่ หลังจากที่ได้ หกั หนี ้สินแล้ วที่คสู่ มรสจะ
สามารถเรี ยกร้ องไม่แบ่งกับคูส่ มรสอีกฝ่ ายได้
4.5 Særeie

ทรัพย์สนิ ที่เป็ น særeie จะไม่ถกู แบ่งระหว่างคูส่ มรส หากคูส่ มรสได้ ใช้ ทรัพย์สนิ ที่เป็ น felleseie เพื่อผลประโยชน์ของทรัพย์สนิ ที่เป็ น særeie
ของตนคูส่ มรสอีกฝ่ ายสามารถทีจ่ ะเรี ยกร้ องค่าทดแทนได้ หลังจากหักหนี ้สินแล้ ว
4.6 คูส
่ มรสสามารถที่จะเรี ยกร้ องครอบครองบ้ านที่เป็ นที่อยูอ่ าศัยของทังสองและของใช้
้
ในบ้ าน พิจารณาตามความจาเป้นของบุตรและคู่

สมรส ตามปกติคสู่ มรสที่มีบตุ รอยูใ่ นความดูแลจะมีสทิ ธิกว่าอีกฝ่ าย แต่หากว่าบ้ านนันเป้
้ นบ้ านทีค่ สู่ มรสได้ รับเป็ นมรดกหรื อ เป็ นของขวัญจาก
ครอบครัวและญาติของตน คูส่ มรสอีกฝ่ ายไม่มีสทิ ธิที่จะเรี ยกร้ องบ้ านนันได้
้
ถึงแม้ วา่ คูส่ มรสฝ่ ายหนึง่ จะได้ ครอบครองบ้ าง แต่คสู่ มรสอีกฝ่ ายก็มีสทิ ธิที่จะขออยูอ่ าศัยในบ้ านนัน้ ซึง่ พิจารณาตามความจาเป็ นของบุตรและ
คูส่ มรส สิทธินี ้อาจจะมีเวลากาหนดเช่นคูส่ มรสมีสทิ ธิอยูบ่ ้ านนันได้
้ จนกว่าบุตรจะย้ ายออกจากบ้ าน
คูส่ มรสที่ครอบครองบ้ านมีสทิ ธิทจี่ ะเรี ยกร้ องค่าเช่าบ้ านจากคูส่ มรสอีกฝ่ ายได้ สิง่ ของทีค่ สู่ มรสไม่ต้องการจะเก็บไว้ ทงสองคนสามารถเรี
ั้
ยกร้ อง
ขายสิง่ ของเหล่านันได้
้
4.7 ในระหว่างการแยกกันอยูแ่ ละจนกว่าจะมีการแบ่งทรัพย์สน
ิ กันเป้นที่เรี ยบร้ อย คูส่ มรสจะเป้คนรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเ่ ป็ นสิง่ ของของตน

หากเป็ นสิง่ ของที่คสู่ มรสมีเป็ น særeie คูส่ มรสจะออกค่าใช้ จา่ ยด้ วยกัน

5.0 เรื่ องอื่นๆ
5.1

เงินค่าเรี ย้ งดู

คูส่ มรสอาจจะต้ องจ่ายเงินค่าเลี ้ยงดูลกู ให้ กบั คูส่ มรสอีกฝ่ าย คูส่ มรสสามารถตกลงระหว่างกันเองได้ เกี่ยวกับเงินค่าเลีย่ งดูนี ้ หากตกลงกันไม่ได้
คูส่ มรสสามารถยื่นเรื่ องถึงศาลได้
เวลาในการจ่ายเงินค่าเลี ้ยงดูลกู กาหนดไว้ ได้ ถึงสามปี แต่ในบางกรณีอาจจะกาหนดเวลานานกว่าสามปี สิทธิในเงินค่าเลี ้ยงดูจะหมดลงเมื่อคู่
สมรสที่รับเงินค่าเลี ้ยงดูแต่งงานใหม่
5.2 คูส
่ มรสสามารถที่จะขอให้ ศาลตัดสินเรื่ องการแยกกันอยูช่ วั่ คราว สิทธิในเงินค่าเลี ้ยงดูและสิทธิในการใช้ บ้านและของใช้ ในบ้ าน
5.3 คูส
่ มรสสามารถที่จะตกลงระหว่างกันเองเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สนิ หรื ออาจจะใช้ ศาลช่วยในการแบ่งทรัพย์สนิ

