
ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสในระหว่างการแต่งงาน  

1.1 สทิธิในทรัพย์สนิ 

ในระหวา่งการแตง่งานคูส่มรสมสีทิธิทกุอยา่งในทรัพย์สนิท่ีเป็นของตน ไมว่า่ทรัพย์สนิท่ีเป็นของตน ไมว่า่ทรัพย์สนินัน้จะเป็นทรัพย์สนิร่วมกนั 

(Felleseie) หรือเป็นทรัพย์สนิสว่นตวั (særeie)  หรือทรัพย์สนินัน้เป็นทรัพย์สนิท่ีมีมาตัง้แตก่่อนแตง่งานหรือเป็นทรัพย์สนิท่ีมีหลงัจาก

แตง่งานแล้ว ดงันัน้ทัง้คูส่มรสจึงมีสทิธิในการท่ีจะใช้หรือขายทรัพย์สนิท่ีเป็นของตน ในขณะเดียวกนัแตล่ะฝ่ายไมม่ีสทิธิใดๆในทรัพย์สนิท่ีเป็น

ของอีกฝ่าย แตม่ีข้อยกเว้นเร่ืองบ้านท่ีอยูอ่าศยั พร้อมทัง้ของใช้ในบ้านและสิง่ของทีเ่ป็นของลกูอยูว่า่ ไมว่า่คูส่มรสคนใดเป็นเจ้าของบ้านหรือ

เป็นคนท่ีเชา่บ้าน หากไมไ่ด้รับการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากอีกฝ่าย คูส่มรสไมม่ีสิทธิที่จะขาย จ านอง หรือท าสญัญาเชา่หรือยกเลกิ

สญัญาเชา่บ้านท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของทัง้สอง อยา่งเช่นคน นอกจากนัน้คูส่มรสยงัไมม่ีสทิธิทีจ่ะขาย จ านองหรือให้คนอื่นเช่าสิง่ของทีเ่ป็นของใช้

ในบ้านร่วมทัง้สิง่ของที่เป็นของลกูหากไมม่ีการยินยอมจากอีกฝ่าย 

ในกรณีที่คูส่มรสฝ่ายหนึง่ไมย่ินยอม คูส่มรสอีกฝ่ายมีสทิธิที่จะยื่นเร่ืองถึงศาลได้ ข้อยกเว้นท่ีได้ระบไุว้เบื่องต้นจะมีผลจนถึงเมื่อได้มกีารแบง่

ทรัพย์สนิสิน้สดุลงระหวา่งคูส่มรส หากบ้านและของใช้ในบ้านเป็น særeie ข้อยกเว้นนีจ้ะมีผลจนถึงเมื่อได้มีการแยกกนัอยูร่ะหวา่งคูส่มรสทัง้

สองคน 

1.2 ทรัพย์สนิท่ีคูส่มรสทัง้สองครอบครองด้วยกนั (særeie)   

คูส่มรสสามารถท าสญัญาระหวา่งกนัเอง ได้วา่ทรัพย์สนิชิน้ใดเป็นทรัพย์สนิท่ีทัง้สองครอบครองด้วยกนั แตก็่มีสิง่ของบางชิน้ท่ีถือวา่เป็น

ทรัพย์สนิท่ีคูส่มรสครอบครองด้วยกนัถึงแม้วา่จะไมม่ีข้อตกลงระหวา่งคูส่มรสก็ตาม อยา่งเช่นสงิของที่คูส่มรสได้รับเป็นของขวญัด้วยกัน หรือ

สิง่ของที่ทัง้สองคนได้ซือ้หรือออกคา่ใช้จา่ยด้วยกนั เก่ียวกบัสทิธิในทรัพย์สนิท่ีคูส่มรสครอบครองด้วยกนั ทัง้สองคนจะมีสทิธิในสว่นที่เป็นของ

ตน แตเ่ก่ียวกบับ้านท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัพร้อมทัง้ของใช้ในบ้านและสิง่ของที่เป็นของลกูคูส่มรสไมม่ีสทิธิที่จะขายหรือให้คนอื่นเชา่สิ่งของเหลา่นีไ้ด้

หากไมม่กีารยินยอมจากอกีฝ่ายดงัที่ระบไุว้ที่ข้อ 1.1  

1.3 หนีส้นิ 

หนีส้นิท่ีคูส่มรสฝ่ายหนึง่เป็นผู้สร้างจะอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้สร้างเพียงผู้ เดยีวและจะไมเ่ป็นภาระหรือมีผลตอ่คูส่มรสอีกฝ่าย 

1.4 ความรับผิดชอบในครอบครัว 

คูส่มรสมีหน้าที่ดแูลรับผิดชอบครอบครัวและคา่ใช้จา่ยตา่งๆในครอบครัวด้วยกนั คูส่มรสสามารถชว่ยแบง่เบาภาระในครอบครัวโดยการออก

คา่ใช้จา่ยตา่งๆในครอบครัวหรือโดยการเลีย่งลกูและดแูลงานบ้านตา่งๆ ขึน้และแตคู่ส่มรสทัง้สองคน ตามกฎหมายการดแูลงานบ้านมี

ความส าคญัเช่นเดียวกนักบัการช่วยแบง่เบาภาระคา่ใช้จา่ยตา่งๆในครอบครัว คูส่มรสฝ่ายหนึง่มีสทิธิที่จะเรียกร้องเงินจากอีกฝ่ายเพื่อเปน้

คา่ใช้จา่ยในครอบครัวได้ ในกรณีที่ฝ่ายหนึง่ไมช่ว่ยแบง่เบาภาระใดๆในครอบครัว ศาลสามารถตดัสนิให้ฝ่ายนัน้จา่ยเงินเป็นจ านวนหนึง่ให้กบั

อีกฝ่ายได้ 

1.5 ข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน 

คูส่มรสมีสทิธิที่จะขอข้อมลูที่แสดงฐานะการเงินของแตล่ะฝ่าย ทัง้สองมีสทิธินีจ้นถงึเมื่อได้มีการแบง่ทรัพย์สนิกนัเรียบร้อยแล้วหลงัจากที่มกีาร

แยกกนัอยูห่รือการหยา่ร้างกนัระหวา่งทัง้สองคน  

2.0 ข้อตกลงเก่ียวกบัทรัพย์สนิ 

2.1 ข้อตกลงวา่ทรัพย์สนิท่ีคูส่มรสมีเป็นทรัพย์สนิร่วมกนั (Felleseie) หรือเป็นทรัพย์สนิสว่นตวั (særeie)   จะมีความส าคญัเมื่อมกีารหยา่

ร้างกนัระหวา่งคูส่มรส  



2.2 ทรัพย์สนิร่วมกนั (Felleseie) 

หากไมม่ีข้อตกลงใดๆระหวา่งคูส่มรส ทรัพย์สนิท่ีแตล่ะฝ่ายมีถือวา่เป็น (Felleseie)  ถงึแม้วา่ทรัพย์สนิท่ีแตล่ะฝ่ายมจีะกลายเปน้ทรัพย์สนิ

ร่วมกนั แตคู่ส่มรสก็ยงัมีกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนินัน้อยู ่เมื่อมีการหยา่ร้างกนัทรัพย์สนิเป็น Felleseie จะถกูแบง่ให้ทัง้สองฝ่ายเทา่กนัหลงัจากที่

ได้หกัหนีส้นิแล้ว 

ตามเดิมแล้วเมื่อมีการหยา่ร้างกนัทรัพย์สนิท่ีเป็น Felleseie จะถกูแบง่ให้คูส่มรสเทา่กนัหลงัจากทีไ่ด้ช าระหนีส้นิแล้ว แตก็่ยงัมีข้อยกเว้นอยูค่ือ 

skjevdeling  ซึง่คูส่มรสสามารถเรียกร้องที่จะไมแ่บง่คร่ึงทรัพย์สนิท่ีตนมีตัง้แตก่่อนแตง่งาน หรือทรัพย์สนิท่ีได้รับเป็นมรดกหรือของขวญัที่

ได้รับจากคนอื่นหลงัจากแตง่งานแล้ว 

2.3 ทรัพย์สนิสว่นตวั (særeie)    

นอกจาก Felleseie แล้ว คูส่มรสสามารถท าสญัญาระหวา่งกนัเองได้วา่ทรัพย์สนิชิน้ใดเป็น særeie ทรัพย์สนิท่ีเป็น særeie จะไมถ่กูแบง่ให้

คูส่มรสอีกฝ่ายเมื่อมกีารหยา่ร้างกนั 

เก่ียวกบั særeie คูส่มรสต้องท าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมด้วยพยานสองคน ท่ีต้องลงลายมือช่ือพร้อมกนั 

ผู้มอบของขวญัและผู้ยกมรดกให้คูส่มรสมีสทิธิที่จะก าหนดวา่ของชิน้นัน้เป็น særeie ของผู้ รับคนเดียว หากของนัน้เป็นมรดกจะต้องมีการ

ก าหนดอยูใ่นพินยักรรมหากเป็นของขวญัมอบจะต้องบอกกบัผู้ รับในขณะที่มอบของนัน้วา่มอบให้ผู้ รับคนเดียว 

3.0  การแยกกันอยู่และการหย่าร้าง 

3.1  Mekling 

คูส่มรสที่มีบตุรด้วยกนัและบตุรมอีายตุ า่กวา่ 16 ปี จะต้องมีการพดูคยุตกลงกนัเก่ียวกบัความรับผิดชอบเร่ืองลกูก่อน (mekling) กอ่นท่ีจะ

สามารถแยกกนัอยูไ่ด้และก่อนหยา่ร้างกนัเช่นท าการตกลงกนัวา่ลกูจะอยูก่บัใคร 

หลงัจากทีม่ีการตกลงกนัเรียบร้อยแล้ว คู่สมรสจะได้รับใบ meklingattest ซึง่เป็นเอกสารยืนยนัวา่ได้มีการตกลงกนั หากตกลงกนัไมไ่ด้คู่

สมรสจะได้รับใบที่ยืนยนัวา่ได้มีการพยายามที่ จะตกลงกนั คูส่มรสจะต้องมใีบ meklingattest เพื่อท่ีจะได้รับการอนมุตัิให้แยกกนัอยูไ่ด้  

3.2  การแยกกนัอยู ่(separasjon) 

คูส่มรสที่ไมต้่องการอยูด้่วยกนัเป็นสามีภรรยาอีกตอ่ไป สามารถยืน่เร่ืองขอแยกกนัอยูไ่ด้ โดยที่ไมจ่ าเป็นจะต้องได้รับการยินยอมจากคูส่มรส

อีกฝ่ายก่อน และไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องแจ้งเหตผุลในการยื่นเร่ืองขอแยกกนัอยู ่สอบถามขอใบค าร้องขอแยกกนัอยูไ่ด้ที่ fylkesmannen  และสง่

ค าร้องไปยงั fylkesmannen ทีคู่ส่มรสอยู ่ 

3.3  การหยา่ร้าง (skilsmisse) 

คูส่มรสสามารถยื่นเร่ืองค าร้องขอหยา่ได้หลงัจากที่ทัง้สองคนได้แยกกนัอยูอ่ยา่งน้อยเป็นเวลาหนึง่ปีแล้ว หรือหลงัจากที่ทัง้สองไมไ่ด้อยูด้่วยกนั

อยา่งสามีภรรยาแล้วเป็นเวลาอยา่งน้อยสองปี 

คูส่มรสฝ่ายหนึง่สามารถยยื่นค าร้องขอหยา่ได้โดยที่ไมไ่ด้ มีการแยกกนัอยูใ่นกรณีที่อีกฝ่ายพยายามที่จะท าร้ายหรือพยายามที่จะฆา่อีกฝ่าย

และลกู ในกรณีนีห้ากยื่นเร่ืองขอหยา่คูส่มรสจะต้องยื่นเร่ืองภายในเวลาที่ก าหนดแตก่รณีนีจ้ะใช้เวลานานกวา่เร่ืองจะได้ขึน้ศาล  

3.4  การแยกกนัอยูแ่ละการหยา่ร้างจะมีผลตัง้แตว่นัท่ีได้รับการอนมุตัิจาก fylkesmannen  หรือตัง้แตว่นัท่ีได้รับค าตดัสนิจากศาล คูส่มรสไม่

สามารถจดทะเบียนสมรสใหมไ่ด้จนกวา่จะได้จดทะเบียนหยา่เรียบร้อยแล้ว 



4.0  การแบ่งทรัพย์สิน  

4.1  คูส่มรสมีสทิธิก าหนดเองได้วา่จะแบง่ทรัพย์สนิกนัเมื่อไหร่และอยา่งไร หากตกลงกนัไมไ่ด้ จะมีการใช้กฎหมายกรแตง่งาน 

ekteskaploven ในการแบง่ทรัพย์สนิ 

คูส่มรสสามารถเรียกร้องขอแบง่ทรัพย์สนิได้ตัง้แตว่นัท่ีได้รับการอนมุตัิให้แยกกนัอยูห่รือตัง้แตไ่ด้รับอนมุตัิการหยา่ 

ทรัพย์สนิท่ีจะแบง่กนัเป็นทรัพย์สนิท่ีทัง้สองมี ณ kjæringstidspunktet ซึง่หมายถึงวนัท่ียื่นเร่ืองขอแยกกนัอยูห่รือขอหยา่ถึง 

fylkesmannen  หรือตัง้แตว่นัท่ีทัง้สองไมไ่ด้อยูกิ่นเป็นสามีภรรยากนัแล้ว 

ผลก าไรและหนีส้นิท่ีสร้างหลงัจาก kjæringstidspunktet จะไมเ่ก่ียวข้องและมีผลตอ่การแบง่ทรัพย์สนิ 

4.2 การแบง่ทรัพย์สนิ  

ตามกฎหมายการแตง่งาน ทรัพย์สนิท่ีคูส่มรสมีร่วมกนั (felleseie) จะถกูแบง่เทา่กนัหลงัจากที่ได้หกัหนีส้นิแล้ว 

คูส่มรสสามารถตกลงกนัเองในเร่ืองการรับผิดชอบหนีส้นิ คูส่มรสอาจจะสร้างหนีด้้วยกนั และรับผิดชอบใช้หนีด้้วยกนั หรือฝ่ายหนึง่อาจจะ

รับผิดชอบใช้หนีค้นเดยีวทัง้หมด หรือคูส่มรสฝ่ายหนึง่อาจจะเป็นคนท าสญัญากนัเจ้าหนี ้แตคู่ส่มรสทัง้สองคนสามารถตกลง ระหวา่งกนัเองที่

จะช่วยกนัรับผิดชอบใช้หนีน้ัน้ด้วยกนั คูส่มรสที่ท าสญัญษกนัเจ้าหนีแ้ละรับผิดชอบใช้หนีจ้ะได้หกัหนีท้ัง้หมดและคูส่มรสอีกฝ่ายจะไมต้่อง

รับผิดชอบในหนีน้ัน้  

4.3 ตามเดมิแล้วทรัพย์สนิของคูส่มรสจะถกูแบง่เทา่ๆกนั แตม่กีรณีและสิง่ของที่ยกเว้นอยูด่งัเช่น สิง่ของสว่นตวั เช่นเสือ้ผ้าเคร่ืองประดบั หรือ

เช่นเงินบ านาญ 

4.4 Skjevdeling 

คูส่มรสมีสทิธิเรียกร้องที่จะไมแ่บง่ทรัพย์สนิท่ีตนมีมาก่อนแตง่งาน หรือมรดกและของขวญัที่ได้รับจากคนอื่น คูส่มรสที่เรียกร้องขอ 

Skjevdeling จะต้องมีหลกัฐานที่แสดงให้เห็นวา่ยงัมีสิง่ของนัน้อยู ่สิง่ของนีจ้ะค านวณเป็นมลูคา่ ซึง่หลงัจากที่ได้หกัหนีส้นิแล้วที่คูส่มรสจะ

สามารถเรียกร้องไมแ่บง่กบัคูส่มรสอีกฝ่ายได้ 

4.5  Særeie 

ทรัพย์สนิท่ีเป็น særeie จะไมถ่กูแบง่ระหวา่งคูส่มรส หากคูส่มรสได้ใช้ทรัพย์สนิท่ีเป็น felleseie เพื่อผลประโยชน์ของทรัพย์สนิท่ีเป็น særeie  

ของตนคูส่มรสอีกฝ่ายสามารถทีจ่ะเรียกร้องคา่ทดแทนได้หลงัจากหกัหนีส้นิแล้ว 

4.6 คูส่มรสสามารถที่จะเรียกร้องครอบครองบ้านท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของทัง้สองและของใช้ในบ้าน พิจารณาตามความจ าเปน้ของบตุรและคู่

สมรส ตามปกตคิูส่มรสที่มีบตุรอยูใ่นความดแูลจะมีสทิธิกวา่อีกฝ่าย แตห่ากวา่บ้านนัน้เปน้บ้านท่ีคูส่มรสได้รับเป็นมรดกหรือเป็นของขวญัจาก

ครอบครัวและญาติของตน คูส่มรสอีกฝ่ายไมม่ีสทิธิที่จะเรียกร้องบ้านนัน้ได้ 

ถึงแม้วา่คูส่มรสฝ่ายหนึง่จะได้ครอบครองบ้าง แตคู่ส่มรสอีกฝ่ายก็มีสทิธิที่จะขออยูอ่าศยัในบ้านนัน้ ซึง่พิจารณาตามความจ าเป็นของบตุรและ

คูส่มรส สทิธินีอ้าจจะมเีวลาก าหนดเช่นคูส่มรสมีสทิธิอยูบ้่านนัน้ได้จนกวา่บตุรจะย้ายออกจากบ้าน  

คูส่มรสที่ครอบครองบ้านมีสทิธิทีจ่ะเรียกร้องคา่เช่าบ้านจากคูส่มรสอีกฝ่ายได้ สิง่ของทีคู่ส่มรสไมต้่องการจะเก็บไว้ทัง้สองคนสามารถเรียกร้อง

ขายสิง่ของเหลา่นัน้ได้ 

4.7 ในระหวา่งการแยกกนัอยูแ่ละจนกวา่จะมีการแบง่ทรัพย์สนิกนัเปน้ท่ีเรียบร้อย คูส่มรสจะเปค้นรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทีเ่ป็นสิง่ของของตน 

หากเป็นสิง่ของที่คูส่มรสมเีป็น særeie คูส่มรสจะออกคา่ใช้จา่ยด้วยกนั 



5.0 เร่ืองอื่นๆ  

5.1  เงินคา่เรีย้งด ู

คูส่มรสอาจจะต้องจ่ายเงินคา่เลีย้งดลูกูให้กบัคูส่มรสอีกฝ่าย คูส่มรสสามารถตกลงระหวา่งกนัเองได้เก่ียวกบัเงินคา่เลีย่งดนูี ้หากตกลงกนัไมไ่ด้

คูส่มรสสามารถยื่นเร่ืองถึงศาลได้ 

เวลาในการจ่ายเงินคา่เลีย้งดลูกูก าหนดไว้ได้ถึงสามปี แตใ่นบางกรณีอาจจะก าหนดเวลานานกวา่สามปี สทิธิในเงินคา่เลีย้งดจูะหมดลงเมื่อคู่

สมรสที่รับเงินคา่เลีย้งดแูตง่งานใหม่ 

5.2 คูส่มรสสามารถที่จะขอให้ศาลตดัสนิเร่ืองการแยกกนัอยูช่ัว่คราว สทิธิในเงินคา่เลีย้งดแูละสทิธิในการใช้บ้านและของใช้ในบ้าน 

5.3 คูส่มรสสามารถที่จะตกลงระหวา่งกนัเองเก่ียวกบัการแบง่ทรัพย์สนิ หรืออาจจะใช้ศาลชว่ยในการแบง่ทรัพย์สนิ 

 


