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Et eksempel

• Norske Kari gifter seg med 

italienske Giuseppe 

• De bosetter seg straks i Roma, 

og får to barn

• Etter 12 år flytter paret til 

Norge 

• 19 år senere dør Giuseppe



Hvorfor det er viktig å ha kunnskap 

om IPR (1)

• Rundt 16 % av 

folkemengden i Norge 

består av innvandrere

• Stadig flere nordmenn 

finner seg utenlandske 

ektefeller

• De siste årene har det årlig 

flyttet i overkant av 30 000 

personer fra Norge til 

utlandet



Hvorfor det er viktig å ha 

kunnskap om IPR (2)

• Arveretten er ikke harmonisert 

internasjonalt

• Lovvalget kan derfor være avgjørende for 

utfallet av saken!
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Rettskildesituasjonen

• I stor grad ulovfestet, få autorative kilder

• Internasjonale kilder:

– Haagkonvensjonen om testamentsformer, se al. § 54

– Den nordiske konvensjonen om arv og dødsboskifte

– (EUs arveforordning (gjelder ikke i Norge))

• Nye norske lovfestede regler (ikke trådt i kraft)

– Lov om arv og dødsboskifte (arveloven) 14. juni 2019
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Jurisdiksjon (1) – hjemler

• De alminnelige domstolers kompetanse 

– Tvl. § 4-4 (hovedregel – alminnelig verneting)

– Tvl. § 4-5 (6) (særlig verneting i saker om arv)

• Skifterettens kompetanse

– Sl. § 8

– Utkast til ny skiftelov § 1-4, jf. NOU 2007: 16

– Forslaget er senere endret, jf. NOU 2014: 1



Jurisdiksjon (2) – «bopel»

• Hva ligger i begrepet «bopel»?

– Tvisteloven: prosessuell bopel

– Skifteloven: internasjonalprivatrettslig domisil

• Utkast til ny skiftelov § 1-4 (1): 

– Skiftelovutvalgets forslag: «fast bosted» 

– Ny arvelov § 85: «vanlig bosted» 



§ 85 Skiftebehandling i Norge. 

Lovvalg
Hvis ikke noe annet følger av overenskomst etter § 82, kan det kreves 

skifte for norsk skiftemyndighet når arvelateren ved sin død hadde sitt 

vanlige bosted i Norge.

Hvis arvelateren ved sin død ikke hadde sitt vanlige bosted i Norge, og det 

ikke kreves skifte i den staten der han eller hun hadde sitt vanlige bosted, 

kan formue i Norge skiftes her hvis det begjæres av en person som nevnt i 

§ 127 og skiftemyndigheten finner det hensiktsmessig. På samme vilkår 

kan også formue i utlandet skiftes her hvis arvelateren var norsk stats-

borger eller ved sin død hadde alminnelig verneting i Norge.

Skiftebehandling for norsk skiftemyndighet gjennomføres etter norsk lov.
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Lovvalg (1) – hovedregel 

• Arvespørsmål avgjøres etter avdødes 

siste domisillands rett

• Ny arvelov § 78: 
«Hvis ikke noe annet følger av overenskomst etter § 82, 

skal arveretten i den staten der arvelateren ved sin død 

hadde sitt vanlige bosted, anvendes.»



Lovvalg (2) - renvoi

• Formuesforholdet mellom Kari 

og Giuseppe

• Norsk IPR: partenes første 

felles domisillands rett 

(italiensk rett)

• Italiensk IPR: retten i det land 

der det «ekteskapelige liv 

overveiende blir levd» (norsk 

rett) 

• Skal en norsk domstol legge 

norsk eller italiensk rett til 

grunn?



Lovvalg (2) – renvoi forts.

• Gjeldende rett: 

– Usikkert

• Ny arvelov:

– Ingen regulering, men Arvelovutvalget uttalte 

følgende:  «Utvalget mener … at en 

tilbakevisning til norsk rett bør aksepteres …» 



Lovvalg (3) – fast eiendom

• I arveoppgjøret inngår fast 

eiendom i England

• Skal den faste eiendommen 

underlegges arvestatuttet?



Lovvalg (3) – fast eiendom forts.

• Gjeldende rett: 
– Arveovergangen skal skje under ett, uten noe skille 

mellom løsøre og fast eiendom 

(universalsuksesjonsprinsippet)

– Med mindre det dreier seg om et internordisk 

arveforhold – da skiller man mellom løsøre og fast 

eiendom, jf. den nordiske arverettskonvensjonen art. 13

• Ny arvelov:
– Ingen regulering i ny lov, og Arvelovutvalget uttaler 

seg heller ikke om spørsmålet



Lovvalg (4) – arvelaters lovvalg

• Det viser seg at Giuseppe har 

opprettet et testament om at 

arvegangen etter ham skal 

avgjøres etter italiensk rett

• Skal domstolen legge italiensk 

rett (jf. lovvalget) eller norsk 

rett (jf. hovedregelen) til 

grunn?



Lovvalg (4) – arvelaters lovvalg 

forts. 

• Gjeldende rett

– Usikkert

– Endringsoverenskomst til den nordiske 

arverettskonvensjonen art. 3a

• Ny arvelov

– Arvelater kan bestemme at arveoppgjøret skal 

reguleres av retten i den stat der vedkommende 

er eller har vært statsborger, jf. § 79



§ 79 Arvelaters adgang til å 

foreta lovvalg
En arvelater kan bestemme at retten til arv etter ham eller henne skal avgjøres 

etter arveretten i den staten der han eller hun er eller har vært statsborger. Et slikt 

lovvalg er likevel ikke gyldig hvis arvelateren er norsk statsborger ved dødsfallet.

Lovvalget skal være uttrykkelig og i testaments form.

En ektefelles eller samboers arverettigheter etter denne loven kan begrenses ved et 

lovvalg etter første ledd bare hvis han eller hun har fått kunnskap om lovvalget før 

arvelaterens død. Vilkåret om at ektefellen eller samboeren må ha fått kunnskap 

om lovvalget, gjelder ikke hvis det var umulig eller urimelig vanskelig å varsle 

ektefellen eller samboeren om lovvalget.

Tredje ledd gjelder tilsvarende for lovvalg etter konvensjon 19. november 1934 

mellem Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige om arv og dødsboskifte 

artikkel 3.



Kort praktikum – formuesforhold 

mellom ektefeller
• A (kvinne) og B (mann) gifter seg i Marokko og bosetter seg i en marokkansk landsby

• Etter to år flytter de til Norge

• Etter ti år skiller de seg

• A begjærer offentlig skifte ved Oslo byfogdembete, ihht. norsk skifterett. 

• B krever saken avvist pga. manglende domsmyndighet. Subsidiært gjør B gjeldende at 

marokkansk rett skal få anvendelse

• Ifølge A vil en avgjørelse av skiftet bygget på marokkansk ekteskapslovgivning være i 

strid med norsk og europeisk rettsoppfatning, og det vil være nødvendig å gripe inn med 

ordre public. Marokkansk familierett bygger på sharia med mannen som overhode. En 

anvendelse av marokkansk rett i saken, vil i utgangspunktet bety at det ikke er noe å 

fordele på skiftet fordi B, som mann, eier alt. 

• Kan Oslo byfogdembete behandle saken, og hvilket lands rett får 

anvendelse?



Forslag til ny § 97 i el.: Stedlig 

og internasjonal kompetanse
Hvis ikke noe annet er fastsatt ved overenskomst med fremmed stat, kan det kreves skiftebehandling i 

Norge når en av ektefellene har sitt vanlige bosted her. Hvis ingen av ektefellene har sitt vanlige bosted 

her, men minst en av dem har en annen klar tilknytning til Norge, kan det skiftes her hvis ektefellene i 

fellesskap begjærer det og skiftemyndigheten finner det hensiktsmessig. Skiftebehandling for norsk 

skiftemyndighet gjennomføres etter norsk lov.

Skiftebehandling foretas ved norsk domstol i den rettskretsen

a) der ektefellene hadde sitt siste felles bosted hvis noen av dem ved skiftets åpning bor i rettskretsen,

b) der en av dem bor, hvis de ikke har hatt felles bosted i riket, eller ingen av dem bor i den rettskretsen 

der de hadde sitt siste felles bosted,

c) der en av dem oppholder seg, hvis ingen av dem har bosted i riket,

d) der en fast eiendom som omfattes av skiftet, ligger, og ektefellene ikke har hatt felles bosted i riket,

e) der ektefellene har avtalt at skiftet skal behandles, forutsatt at avtalen er inngått etter at tvisten har 

oppstått.

Er mer enn én tingrett kompetent til å gjennomføre skiftet, foretas det ved den tingretten som først mottar 

skiftebegjæring.



Ordre public

• Generelt prinsipp i norsk rett

• Kodifisert i den nye arveloven § 81: 
«En regel i fremmed rett har virkning i Norge bare så 

langt den ikke leder til et resultat som er uforenlig 

med grunnleggende prinsipper i norsk rett.»

• Svært snever unntaksregel

• Det er resultatet av anvendelse av utenlands 

rett som er avgjørende



Kontrollspørsmål

1. Hvorfor er det viktig å ha kunnskap om IPR?

2. Redegjør kort for rettskildesituasjonen på området.

3. Hvor finnes reglene om domsmyndighet?

4. Hvordan skal begrepet «bopel» forstås i henholdsvis tvisteloven og skifteloven?

5. Hva er hovedlovvalgsregelen i arveretten?

6. Hva innebærer universalsuksesjonsprinsippet?

7. Kan arvelater velge hvilket lands rett som skal regulere arvegangen etter ham/henne?

8. Hvilken lovvalgsregel gjelder for formuesforhold mellom ektefeller?

9. Hva er ordre public?

10. En norsk domstol kommer til at shariarett får anvendelse på et arveoppgjør etter en 

mann som etterlater seg én sønn og tre døtre i Norge. Etter shariaretten arver døtre 

halvparten av sønner, og døtrene gjør gjeldende at denne regelen må settes til side som 

ordre public-stridig. Vil de få medhold? Ville det påvirke resultatet om arvelateren 

bare etterlot seg døtre?



Takk for meg!


