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SŁOWO WSTĘPNE
Niniejsza broszura traktuje o konkubinacie.
Omawiamy w niej uprawnienia i obowiązki, jakie się ma z racji życia
w konkubinacie. Konkubinat oznacza, że mieszkasz ze swoją
sympatią (partnerem) bez zawarcia ślubu.
Broszura ta została napisana pod kątem projektu prowadzonego przez
kancelarię JURK pod nazwą Ambasadorzy Prawa. W ramach tego
projektu wolontariuszki z kobiecych organizacji zrzeszających Polki i
Tajlandki, po przejściu przeszkolenia z zakresu ważnej tematyki,
przekazują zdobytą wiedzę w środowiskach kobiet ze swojego
otoczenia. Broszura została skonstruowana tak, by pasowała do
prelekcji prowadzonych przez Ambasadorów Prawa, ale można ją z
powodzeniem czytać bez konieczności wysłuchania prelekcji.
Projekt Ambasadorzy Prawa finansowany jest przez Główny Urząd
ds. Integracji i Wielokulturowości [Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi)]. Dziękujemy za środki na prowadzenie
kursów i wydawanie broszur.
Dziękujemy także naszym Ambasadorom Prawa – wspaniałemu
zespołowi kobiet, które wykonują bardzo ważną pracę. My, osoby
pracujące w kancelarii JURK, bardzo wiele się uczymy pracując z
Ambasadorami Prawa.
Jeśli po przeczytaniu tej broszury będziesz mieć więcej pytań, możesz
skontaktować się z kancelarią JURK lub którąś z innych instancji
pomocowych, o których piszemy w tej broszurze.
Broszura wydana jest w języku norweskim, polskim i tajlandzkim.
Oslo, czerwiec 2019 r.
Z poważaniem
Ingeborg Fjeldstad
Radca merytoryczny i kierownik projektu Ambasadorzy Prawa
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JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) świadczy bezpłatne porady
prawne wszystkim osobom definiującym się jako kobiety. Informacje
o nas znajdziesz na stronie internetowej: www.jurk.no
Możesz do nas dzwonić pod numer 22 84 29 50 lub odwiedzić nas
pod adresem: Skippergata 23, 0154 Oslo.
Zawsze możesz przesłać nam swoją sprawę elektronicznie! Można to
zrobić korzystając ze strony www.jurk.no  «Prześlij nam swoją
sprawę!» [«Send oss din sak!»]
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1.0 WSTĘP
1.1 Cel broszury
Celem niniejszej broszury jest przybliżenie osobom
żyjącym w konkubinacie informacji o uprawnieniach i
obowiązkach, jakie mają jako konkubenci.
Nie przypuszczamy, by każdy odbiorca tej broszury miał
doświadczyć wszystkiego, o czym tu piszemy, jednak
postanowiliśmy się zwracać bezpośrednio do czytelnika
w całym tekście, by łatwiej się go czytało.
Mimo że staramy się pisać prostym językiem, znajdą się
tu zapewne rzeczy trudne do zrozumienia. Jeśli czegoś
nie zrozumiesz, możesz skontaktować się z kancelarią
JURK, by uzyskać więcej informacji lub wyjaśnienia.

2.0 UPRAWNIENIA KONKUBENTÓW
2.1 Ważne pojęcia
Uprawnienia – Uprawnienie to coś, do czego ma się
prawo, coś, co się człowiekowi należy lub coś, co wolno
mu zrobić. Uprawnieniem może być przykładowo
przysługiwanie Ci prawa do spadku (pieniędzy) po
swoim konkubencie.
Obowiązki – Obowiązek to coś, co trzeba zrobić.
Przykładem obowiązku może być to, że musisz zapłacić
podatek dochodowy. Innym przykładem obowiązku jest
to, że musisz zgłosić do urzędu NAV informację o
zamieszkaniu ze swoją sympatią.
Przedmiot majątkowy – Przedmiot majątkowy to coś
co jest własnością danej osoby. Może to być lokal
mieszkalny, meble, samochód lub inne rzeczy.
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Ruchomości domowe – Ruchomości domowe to te
przedmioty majątkowe i te rzeczy, które masz w swoim
domu. Są to meble, ale też inne przedmioty, jak na
przykład sprzęt kuchenny, odzież, pościel, ręczniki,
telewizor i radio.
Umowa majątkowa konkubentów – Umowa
majątkowa konkubentów to pisemna umowa między
konkubentami. W umowie takiej Ty i Twój partner
możecie ująć postanowienia o tym, do kogo należą
poszczególne przedmioty majątkowe i pieniądze.
Możecie też w niej postanowić jak mają zostać
podzielone przedmioty majątkowe i pieniądze w razie
Waszego rozstania lub śmierci jednego z Was.
Testament - Testament to dokument, w którym spisane
są dyspozycje na wypadek śmierci mówiące, co ma się
stać ze wszystkim, co jest własnością danej osoby, kiedy
ta umrze. Konkubenci mogą razem spisać testament, w
którym zapisują sobie wzajemnie wiele z posiadanego
przez siebie majątku. Nazywa się to testamentem
wzajemnym.
Zadłużenie – Zadłużenie ma miejsce wtedy, kiedy jest
się komuś winnym pieniądze. Jeśli przykładowo
pożyczysz pieniądze z banku, masz zadłużenie w banku.
Spadek – Spadek to pieniądze lub rzeczy, które
otrzymuje się po zmarłym.
Spadkobierca – Spadkobierca to osoba, która otrzymuje
pieniądze po zmarłym. Często spadkobiercą jest
małżonek, konkubent, dzieci czy wnuki zmarłego.
Zasada główna – Zasada główna to najważniejsza i
najpowszechniej stosowana zasada na jakimś polu.
Przeciwieństwem zasady głównej jest wyjątek od tej
zasady. Wyjątek od zasady to możliwość zrobienia
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czegoś, mimo iż jest to niezgodne z zasadą główną.
Przykład: Zasadą główną jest to, że wszystkie sklepy są
zamknięte w niedziele. Wyjątkiem od tej zasady jest to,
że małym sklepom spożywczym zezwala się na
prowadzenie handlu w niedziele.
Warunek – Warunek to wymóg, który musi być
spełniony, by można było coś uzyskać. Przykład: By
mieć prawo do zasiłku rodzinnego, trzeba mieć dziecko.
Warunkiem uzyskania tego zasiłku jest posiadanie
dziecka.
2.2 Konkubenci i prawo o konkubinacie
Mieszkanie
z sympatią

Konkubent to osoba, która mieszka ze swoją sympatią
(partnerem) bez zawarcia ślubu.
Zgodnie z norweskim prawem konkubenci mają
uprawnienia i obowiązki wynikające z pozostawania w
konkubinacie.

Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej odrębnej ustawy o
Brak ustawy konkubinacie. Uregulowania dotyczące uprawnień i
o konkubiobowiązków konkubentów ujęte są w wielu różnych
nacie
ustawach. Stąd ustalenie praw i obowiązków, jakie się
ma jako konkubent może sprawiać trudności.

Różne
definicje

Ponadto różne ustawy w różny sposób definiują pojęcie
konkubenta i konkubinatu. Przykładowo jedna ustawa
może określać przepisy obowiązujące względem
związków, które mają za sobą pięć lat wspólnego
zamieszkiwania – stąd przed upływem tych pięciu lat
konkubentom nie będą przysługiwały uprawnienia
wynikające z przepisów tej ustawy. W myśl innej ustawy
może wystarczyć dwuletni okres wspólnego
zamieszkiwania, by konkubenci mieli uprawnienia
wynikające z jej przepisów.
Jeśli masz wątpliwości czy przysługują Ci uprawnienia z
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racji pozostawania w konkubinacie, zawsze możesz
zwrócić się z pytaniem do kancelarii JURK.
2.3 Stosunki własności w konkubinacie
Co jest czyje może być ważną kwestią w wielu
sytuacjach. W przypadku konkubinatu to, kto jest
właścielem jest istotne dla stwierdzenia, kto może
użytkować, sprzedać lub podarować dane przedmioty
majątkowe. Ponadto kwestie własności mogą nabrać
znaczenia przy rozstrzyganiu, co ma komu przypaść w
razie rozpadu związku lub w razie śmierci jednego z
konkubentów.

Niesprawiedliwy
podział

W kancelarii JURK spotykamy się z sytuacjami, w
których kobiety żyjące przez wiele lat w
konkubinacie napotykają na problemy, gdy
wyprowadzają się od konkubenta lub gdy ten umiera.
Widzimy przypadki, w których kobiety zostają z
niczym po wieloletnim okresie pozostawania w
konkubinacie, podczas gdy ich byli konkubenci mają
może dom, samochód i pieniądze w banku. Często
jest to bardzo niesprawiedliwe.

Ponieważ doświadcza tego wiele osób, kancelaria JURK
jest zdania, iż należy przybliżyć wiedzę o uprawnieniach
Ważne, by
i obowiązkach, jakie mają konkubenci. Pozwoli to może
znać swoje
uniknąć niesprawiedliwego podziału przedmiotów
uprawnienia majątkowych i pieniędzy w przypadku, gdy konkubenci
się rozejdą bądź gdy jeden z nich umrze.
Dlatego w tej broszurze omówimy uregulowania
obowiązujące dla stosunków własności w konkubinacie,
czyli co do kogo należy, gdy pozostaje się lub żyło się w
takim związku. Najpierw zajmiemy się stosunkami
własności gdy konkubenci mieszkają ze sobą. Potem
omówimy stosunki własności w przypadku zerwania
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związku / zaprzestania wspólnego zamieszkiwania.
Przedstawimy też stosunki własności w razie śmierci
konkubenta.
Ponadto omówimy w broszurze inne uprawnienia i
obowiązki konkubentów. Między innymi kwestie władzy
(odpowiedzialności) rodzicielskiej konkubentów
względem ich wspólnych dzieci. Na koniec powiemy,
czym jest umowa majątkowa konkubentów i dlaczego
ważne jest jej spisanie. W rozdziale 8.0 znajdziesz
proponowaną wersję takiej umowy. Możesz z niej
skorzystać, jeśli zechcesz spisać umowę majątkową ze
swoim konkubentem.

3.0 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
KONKUBENTÓW KIEDY MIESZKAJĄ
RAZEM
3.1 Co jest czyje, gdy mieszkasz ze swoim
konkubentem
Ty jesteś
właścicielką
swoich
rzeczy, Twój
partner jest
właścicielem
swoich

Stosunki własności między małżonkami uregulowane są
w ustawie o związkach małżeńskich. Nie ma żadnej
takiej ustawy traktującej o konkubinacie. Dlatego
wspólne zamieszkanie i wejście w konkubinat nie ma co
do zasady (głównej) żadnego znaczenia w odniesieniu
do stosunków własności.
Oznacza to, że jeśli zamieszkasz ze swoją sympatią bez
zawarcia ślubu i zostaniecie konkubentami, to w
dalszym ciągu Ty będziesz właścicielką swoich rzeczy, a
on właścicielem swoich. To, co było Twoją własnością
w chwili, gdy wspólnie zamieszkaliście w dalszym ciągu
będzie wyłącznie Twoją własnością. To samo dotyczy
Twojego konkubenta.
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Jeśli w czasie, gdy mieszkasz ze swoim konkubentem
kupisz coś nowego, odziedziczysz coś lub otrzymasz w
prezencie, to co do zasady (głównej) będzie to wyłącznie
Twoją własnością. To samo dotyczy Twojego
konkubenta.
3.1.1 Własność osobista
Własność
osobista

Gdy coś należy wyłącznie do Ciebie lub wyłącznie do
Twojego konkubenta nazywamy to własnością osobistą
danej osoby.

Prawo
rozporządzania

W sprawach tego, co jest wyłącznie Twoją własnością,
decydujesz samodzielnie (prawo swobodnego
rozporządzania). Oznacza to, że możesz robić co chcesz
z takim przedmiotem majątkowym. Jeśli przykładowo
dom, w którym mieszkasz ze swoim konkubentem jest
Twoją osobistą własnością, możesz zażądać, by
konkubent się wyprowadził z tego domu, gdy tylko
zechcesz. Jeśli zechcesz, możesz też sprzedać dom nie
pytając o zdanie swojego partnera. Jeśli jakiś przedmiot
majątkowy jest własnością wyłącznie Twojego
konkubenta, to on może z nim robić co chce.
3.1.2 Współwłasność

Współwłasność

Brak swobody rozporządzania

Ty i Twój konkubent możecie też posiadać coś wspólnie.
Jeśli coś należy do Was obojga nazywamy to
współwłasnością.
Jeśli coś jest Waszą wspólną własnością, to nie możecie
swobodnie decydować o całości danego przedmiotu
majątkowego w pojedynkę (brak prawa swobodnego
rozporządzania).
Przykład: Jeśli Ty i Twój konkubent wspólnie
posiadacie dom, wówczas konkubent nie może Ci kazać
się wyprowadzić, gdy Ty tego nie chcesz. Nie może on
też sprzedać domu w tej części, która jest Twoją
10

własnością, jeśli Ty się na to nie zgadzasz (nie wyraziłaś
zgody). To samo dotyczy Ciebie.
3.1.3 Jak ustanowić współwłasność
Współwłasność może być ustanowiona na kilka
sposobów:
Umowa

Nabycie

Nakłady w
toku pożycia

1. Wraz z konkubentem umawiacie się, że będziecie
wspólnie właścicielami jakejś rzeczy. Nazywa się
to współwłasnością w następstwie umowy.
Umowa powinna być pisemna.
2. Wraz z konkubentem – wspólnie – kupujecie,
dziedziczycie lub dostajecie jakiś przedmiot
majątkowy i oboje jesteście jego właścicielami
(wspólnie). Nazywa się to współwłasnością w
następstwie nabycia.
3. Uzyskujesz udział w czymś, co wcześniejszej
stanowiło własność wyłącznie Twojego
konkubenta, lub Twój konkubent uzyskuje udział
w czymś, co wcześniej było wyłącznie Twoją
własnością. Nazywa się to współwłasnością w
następstwie nakładów w toku pożycia.
W trzech następnych podrozdziałach powiemy nieco
więcej o tych trzech sposobach ustanowienia
współwłasności.
3.1.3.1 Współwłasność w następstwie umowy

Swoboda
zawierania
umów

Konkubenci mogą się umówić, co do kogo ma należeć.
Mogą się też umówić, jak duża część danego przedmiotu
jest własnością każdego z nich.
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Przykład: Jeśli lokal mieszkalny jest własnością
wyłącznie jednego z konkubentów, konkubenci mogą się
umówić, że drugi z nich będzie współwłaścicielem.
Oznacza to, że umawiają się, iż każdy z nich będzie
właścicielem jakiejś części lokalu. Wielkość tych części
można uzgodnić konkretnie. Mogą się na przykład
umówić, że mężczyzna będzie właścicielem 40 %, a
kobieta 60 % lokalu.
Taka umowa między konkubentami może być ustna lub
Umowa
powinna być pisemna. Ze względów dowodowych powinna być
pisemna. Umowa taka zwana jest umową majątkową
pisemna
konkubentów. Więcej o umowach majątkowych
konkubentów przeczytasz w rozdziale 6.2.
3.1.3.2 Współwłasnośc w następstwie nabycia

Nabycie

Zakup,
spadek lub
darowizna

Jeśli konkubenci nie uzgodnili, do kogo należy dany
przedmiot majątkowy, to co do zasady (głównej)
właścicielem rzeczy jest osoba, która ją nabyła.
Nabycie oznacza pozyskanie przedmiotu majątkowego.
Możesz na przykład nabyć lokal mieszkalny w drodze
zakupu, spadku lub darowizny.
Przykład 1: Para konkubentów wspólnie zakupuje lokal
mieszkalny, przy czym każde z nich płaci po milionie.
Oboje są właścicielami lokalu, ponieważ obydwoje
partycypowali w jego nabyciu. Lokal mieszkalny jest ich
współwłasnością.
Przykład 2: Iga jest w podeszłym wieku. Jest ona
właścicielką pewnej daczy. Iga zapisuje w swoim
testamencie, że po jej śmierci Piotrek i Tosia żyjący ze
sobą w konkubinacie odziedziczą tę daczę.
Gdy Piotrek i Tosia dostaną daczę w spadku, będą
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wspólnie jej właścicielami, bo tak postanowiła Iga.
Dacza będzie współwłasnością Piotrka i Tosi.
3.1.3.3 Współwłasność w następstwie nakładów w toku
pożycia
Możesz też uzyskać udział w czymś, co wcześniej było
wyłącznie własnością Twojego konkubenta, w
następstwie nakładów poczynionych przez Ciebie w toku
pożycia. Twój partner także może uzyskać udział w
czymś, co jest wyłącznie Twoją własnością.
Współwłaściciel

Gdy uzyskasz udział w czymś, co wcześniej było
własnością wyłącznie Twojego konkubenta staniesz się
współwłaścicielem.

Umowa

Wraz z konkubentem możecie umówić się, że Ty lub on
staliście się współwłaścicielami czegoś, co wcześniej
było własnością wyłącznie tego drugiego z Was.

Sądy

Kto jest
konkubentem?

Jeśli nie dojdziecie do porozumienia o tym, co do kogo
należy, sprawa może zostać rozstrzygnięta na drodze
sądowej.
Aby sąd mógł zadecydować, że masz dostać udział w
czymś, co wcześniej było własnością wyłącznie
Twojego konkubenta, konieczne jest, by związek Wasz
był stabilnym związkiem podobnym do związku
małżeńskiego. Rozumie się przez to, że powinniście z
konkubentem przynajmniej przez dwa lata mieszkać w
tym samym lokalu lub że macie, mieliście lub będziecie
mieli wspólne dziecko. Ponadto konkubinat musi być
związkiem «podobnym do związku małżeńskiego».
Oznacza to, że konkubent musi być Twoją sympatią /
musicie stanowić parę i żyć ze sobą tak jak byście byli
małżeństwem.
13

Dwa
warunki

Po to, by konkubent mógł uzyskać udział w czymś, co
wcześniej stanowiło własność wyłącznie jego partnera,
trzeba dodatkowo rozważyć czy spełnione są dwa
warunki / wymogi:
Warunek 1:
Konkubent musiał bezpośrednio lub pośrednio
partycypować w nabyciu danego przedmiotu
majątkowego.

Partycypacja bezpośrednia

Bezpośrednia partycypacja to przykładowo może być
pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego (płatności
pieniężne).

Partycypacja pośrednia to przykładowo może być
Partycypac- zajmowanie się domem lub pokrywanie wszystkich
ja pośrednia bieżących wydatków bytowych rodziny (przykładowo
płacenie za żywność lub odzież).
Aby zostać współwłaścicielem w następstwie pośredniej
partycypacji, konkubent musi – poprzez wykonywanie
prac domowych lub pokrywanie wydatków na bieżące
potrzeby bytowe rodziny – oswobodzić czas lub środki
pieniężne partnera. Oznacza to, że np. Twoje prace w
domu lub opłacanie wydatków na zaspokojenie
bieżących potrzeb bytowych rodziny umożliwiły
Twojemu konkubentowi nabycie / pozyskanie dla siebie
jakiegoś przedmiotu majątkowego.
Przykład: Kasia pracuje w restauracji dwa dni w
tygodniu. W pozostałe dni tygodnia jest w domu,
opiekuje się dziećmi, przygotowuje posiłki, sprząta i
pierze. Kasia płaci za wszystkie zakupy żywności dla
rodziny.
Konkubent Kasi ma na imię Piotr. Pracuje on jako
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nauczyciel pięć dni w tygodniu i nie pomaga w domu. W
czasie wolnym Piotr buduje domek letniskowy.
Piotr jest właścicielem domu, w którym mieszkają.
Spłaca on swój kredyt hipoteczny, zaciągnięty na zakup
domu.
Czy partycypacja Kasi mogła umożliwić Piotrowi
budowanie domku letniskowego lub spłacanie jego
kredytu zaciągniętego na dom?
Odpowiedź: Tak. Kasia oswobodziła zarówno czas jak i
środki pieniężne Piotra. Ona wykonywała całość prac
domowych i opiekowała się dziećmi. Dzięki temu Piotr
miał czas na budowanie domku letniskowego w czasie
wolnym od pracy. Kasia płaciła też za wszystkie
artykuły żywnościowe spożywane przez rodzinę. Dzięki
temu Piotr mógł zamiast pokrywania tych wydatków
spłacać kredyt za dom.
Warunek 2:

Wspólne
zamierzenie

Aby zostać współwłaścicielem przedmiotu majątkowego
konkubenta, pozyskanie tego przedmiotu musi być
wspólnym zamierzeniem partnerów. Oznacza to, że obie
strony związku powinny korzystać z tego przedmiotu
majątkowego. Strony powinny też być zgodne, co do
pozyskania tego przedmiotu i planować wspólne jego
użytkowanie.
Ważne!
Jeśli jeden z konkubentów był właścicielem jakiegoś
przedmiotu majątkowego (dom, samochód czy inne
rzeczy) zanim para weszła w konkubinat, to bardzo dużo
trzeba, by uzyskać udział w takim przedmiocie
majątkowym konkubenta.
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Przykład: Piotr kupił dom w chwili, kiedy zamieszkał z
Kasią. Uzgodnili oni zakup domu, żeby mogli
zamieszkać w nim razem, ale to Piotr jest zarejestrowany
jako właściciel i to on zapłacił za dom. Aby stać go było
na zakup domu, musiał zaciągnąć wysoki kredyt, który
spłacał już po tym jak oboje sprowadzili się do tego
domu. Mieszkali w tym domu przez 10 lat. Obydwoje
płacili za odnowienie domu.
Czy dom ten był ich wspólnym zamierzeniem?
Odpowiedź: Prawdopodobnie tak. Uzgodnili zakup
domu i przez cały czas wspólnie w nim mieszkali.
Obydwoje płacili za odnowienie domu.
Jeśli spełnione są oba te warunki, to prawdopodobnie
uzyskało się udział w przedmiocie majątkowym
konkubenta.
Niestety trudno jest mieć pewność czy oba te warunki są
spełnione, ponieważ uregulowania nie są całkiem jasne.

Porozumienie
Sądy

Zapytaj
JURK lub
adwokata

Dlatego powinno się dojść do porozumienia ze swoim
partnerem czy uzyskało się udział w danym przedmiocie
majątkowym czy nie. Należy to zapisać w umowie
majątkowej konkubentów (patrz rozdział 6.2). Jeśli nie
dojdziecie do porozumienia, kwestię tę mogą
rozstrzygnąć za Was sądy. Naprawdę bardzo wiele
trzeba, by sąd zdecydował, że uzyskało się udział w
przedmiocie majątkowym innej osoby.
Jeśli zastanawiasz się, czy uzyskałaś udział w
przedmiocie majątkowym konkubenta (lokalu
mieszkalnym, samochodzie czy czymś innym), możesz
skorzystać z pomocy kancelarii JURK lub adwokata.
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3.2 Inne uprawnienia i obowiązki
3.2.1 Odpowiedzialność za zadłużenie
Zadłużenie ma miejsce, gdy się jest winnym komuś
pieniądze. Jeśli np. pożyczysz pieniądze z banku, to
masz zadłużenie w banku.
Jeśli Twój konkubent zaciągnie dług, nie może on żądać
Odpowiedzialność za byś jego dług spłacała. W konkubinacie każda ze stron
jest bowiem odpowiedzialna tylko za te długi, które
własne długi
sama zaciągnęła.
Jeśli jeden z konkubentów ma duże zadłużenie, jego
wierzyciel (osoba, której jest winien pieniądze) nie może
żądać spłaty od drugiego z konkubentów.
3.2.2 Odpowiedzialność za wydatki
Każda ze stron żyjących w konkubinacie ma zasadniczo
obowiązek pokrywania tylko tych wydatków, które są
związane z rzeczami będącymi jej własnością. Jeśli
samochód jest osobistą własnością jednego konkubenta,
to tylko ten konkubent ma obowiązek pokrywać
wszystkie wydatki związane z tym samochodem, takie
jak paliwo, naprawy czy podatek drogowy.
Chociaż taka jest zasada (główna), konkubenci mogą
jednak umówić się, że w inny sposób rozłożą między
siebe wydatki. Mogą uzgodnić, że oboje będą pokrywać
wydatki związane z samochodem, mimo iż tylko jeden z
konkubentów jest właścicielem samochodu.

3.2.3 Wzajemny obowiązek utrzymywania
konkubenta
Nie ma wza- Konkubenci nie mają obowiązku utrzymywania się
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jemnego
obowiązku
utrzymywania konkubenta

wzajemnie. Utrzymywanie kogoś oznacza dbanie o to,
by ten ktoś miał to, co niezbędne, czyli by miał co jeść i
gdzie mieszkać. Konkubenci mogą uzgodnić, że będą się
wzajemnie utrzymywać, mimo iż nie jest to ich
ustawowym obowiązkiem.
Ta kwestia wygląda tu inaczej niż w związkach
małżeńskich, gdzie strony związku mają wzajemny
obowiązek utrzymywania małżonka.
3.2.4 Uprawnienia i obowiązki względem
wspólnych dzieci
Kto jest matką i ojcem dziecka?
Ojcem dziecka jest mężczyzna będący mężem matki w
chwili narodzin dziecka.
Jeśli rodzice nie mają ślubu, ojciec może złożyć
oświadczenie o uznaniu dziecka jeszcze w czasie ciąży
lub po narodzinach dziecka. Może to zrobić pisemnie na
zgłoszeniu narodzin dziecka (jest to dokument, który
dostajesz, gdy urodzisz dziecko). Ojciec może też
oświadczyć, że jest ojcem dziecka poprzez stawienie się
u położnej, w urzędzie ewidencji ludności
[folkeregisteret] bądź w urzędzie pracy, opieki i
ubezpieczeń społecznych NAV lub – jeśli ojciec
przebywa za granicą – u urzędnika zagranicznej
placówki dyplomatycznej (w ambasadzie lub
konsulacie), gdzie może powiedzieć to osobiście.
Jeśli ojciec dziecka sam nie złoży oświadczenia o
ojcostwie, to odpowiedzialność z urzędu za stwierdzenie,
kto jest ojcem dziecka spoczywa na państwie. Sprawami
tymi zajmuje się urząd NAV lub sądy.
Jeśli matka dziecka jest w związku małżeńskim z
kobietą, ta uznawana jest za współmatkę. Jeśli matka
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dziecka mieszka z inną kobietą bez ślubu, ta uznawana
jest za współmatkę, jeśli złoży oświadczenie o uznaniu
dziecka lub jeśli tak to zostanie stwierdzone z urzędu.
Jeśli chcesz się dowiedzieć czy NAV może Ci pomóc w
ustaleniu kto jest ojcem / współmatką dziecka możesz
się skontaktować z tym urzędem.
Kto ma władzę rodzicielską?
Wspólna
władza
rodzicielska

Jeśli rodzice dzieci żyją w konkubinacie, to obydwoje
mają władzę (odpowiedzialność) rodzicielską. Znaczy
to, że obydwoje muszą dawać dzieciom miłość i
sprawować nad nimi opiekę, żywić je i ubierać oraz
zapewniać wszystko inne, co dzieciom jest potrzebne, by
było im dobrze. Ponadto mogą decydować w sprawach
dzieci, na przykład kiedy te mają się kłaść spać, gdzie
mają chodzić do przedszkola czy szkoły.

Obydwoje
muszą
pokrywać
wydatki na
dziecko

Obydwoje rodzice są odpowiedzialni za pokrywanie
wydatków na dziecko, a to w oparciu o to ile pieniędzy i
jakie dochody ma każdy z konkubentów. Rodzice mogą
umówić się ile każde z nich ma płacić.
Jeśli nie dojdziesz do porozumienia z konkubentem co
do wielkości kosztów pokrywanych przez każde z Was,
możesz skontaktować się z urzędem NAV lub kancelarią
JURK.

3.2.5 Uprawnienia i obowiązki w urzędzie pracy,
opieki i ubezpieczeń społecznych NAV
To, że mieszkasz ze swoją sympatią może mieć
znaczenie, gdy NAV rozważa, czy – a jeśli tak, to w
jakim wymiarze – możesz uzyskać świadczenia
(pieniężne lub rzeczowe) przyznawane przez ten urząd.
Wspólne

Jeśli Ty i Twój konkubent macie wspólne dzieci, to
macie takie same uprawnienia i obowiązki względem
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dziecko

urzędu NAV jakbyście byli małżeństwem.

Byłe
małżeństwo

Jeśli Ty i Twój konkubent byliście wcześniej
małżeństwem, ale już nim nie jesteście, to również macie
takie same uprawnienia i te same obowiązki w urzędzie
NAV jak gdybyście byli małżeństwem.
Jeśli Ty i Twój konkubent nie macie wspólnych dzieci i
jeśli nie byliście wcześniej małżeństwem, to nie macie
takich samych uprawnień i obowiązków w urzędzie
NAV jak pary małżeńskie.
Poniżej znajduje się zestawienie niektórych świadczeń
przyznawanych przez urząd NAV, gdzie posiadanie
konkubenta ma znaczenie:
 Emerytura z tyt. osiągnięcia wieku emerytalnego
(ust. o ubezp. społ. rozdział 3, 19)
 Zapomoga na pochówek (pogrzeb) (ust. o ubezp.
społ. § 7-2)
 Przy naliczaniu renty z tytułu niezdolności do
pracy (ust. o ubezp. społ. rozdz. 12)
 Renta z tytułu niezdolności do pracy dla małżonka
pozstającego przy życiu (ust. o ubezp. społ. § 1218)
 Zasiłek dla samotnej matki lub ojca (ust. o ubezp.
społ. rozdz. 15)
 Zasiłek dla osoby pielęgnującej członka rodziny
(ust. o ubezp. społ. rozdz. 16)
 Świadczenia dla małżonka pozstającego przy życiu
(ust. o ubezp. społ. rozdz. 17)
 Emerytura z tyt. osiągnięcia wieku emerytalnego
dla małżonka pozstającego przy życiu ( ust. o
ubezp. społ. § 19-16)
Aby uzyskać więcej informacji o przysługujących Ci
świadeczeniach i ich wysokości, możesz skontaktować
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się z rejonowym urzędem NAV w miejscu zamieszkania.
Możesz zapytać NAV, czy posiadanie konkubenta ma
znaczenie w Twojej sytuacji.
NAV ma
obowiązek
instruowania

Twój obowiązek informowania

Żądanie
zwrotu
świadczenia

Urząd NAV ma obowiązek instruowania petentów.
Oznacza to, że urząd ten musi udzielić Ci tych
informacji, które są Ci potrzebne.
Jeśli otrzymujesz pieniądze z urzędu NAV, musisz ten
urząd powiadamiać o wszelkich zmianach, jakie
zachodzą w Twoim życiu. Jeśli zamieszkasz ze swoją
sympatią w okresie otrzymywania świadczeń z NAV,
masz obowiązek zgłosić to temu urzędowi. Fakt, że ma
się konkubenta może mieć wpływ na wysokość
świadczenia otrzymywanego z NAV.
Jeśli otrzyma się z NAVu świadczenie, do których się
nie ma prawa lub dostanie się za wysoką kwotę jakiegoś
świadczenia, dlatego że nie zgłosiło się temu urzędowi
zmian w sytuacji życiowej, wówczas NAV może
wymagać zwrotu pieniędzy. Nosi to nazwę żądania
zwrotu świadczenia. Aby uniknąć otrzymania żądania
zwrotu świadczenia, trzeba udzielać urzędowi NAV
informacji zgodnych z prawdą i powiadamiać go o
zmianach w sytuacji życiowej.
3.2.6 Podatek dochodowy

Departament
podatków

Fakt, że ma się konkubenta może mieć znaczenie przy
naliczaniu wysokości podatku dochodowego.
Informacje o uregulowaniach podatkowych znajdziesz
na stronie internetowej www.skatteetaten.no lub
uzyskasz pod numerem telefonu: 800 80 000.
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3.2.7 Prawo pobytu z racji konkubinatu
W Norwegii można dostać prawo pobytu zależne od
prawa konkubenta. Jest to jedna z form imigracji
rodzinnej.
Wiek przynajmniej 18
lat

Aby można było uzyskać prawo pobytu z racji
konkubinatu (zależne od prawa konkubenta), obaj
konkubenci muszą mieć przynajmniej 18 lat. Wymaga
się też, by nie pozostawali w związku małżeńskim z
żadną inną osobą.

Wspólne
Aby uzyskać w Norwegii prawo pobytu zależne od
zamieszkiwa prawa konkubenta, para musi najpierw mieszkać ze sobą
nie przez 2
przez dwa lata i mieć zamiar nadal mieszkać razem.
lata
Jeśli konkubenci mieszkają razem w Norwegii, podczas
gdy jeden z nich przebywa tu w kraju nielegalnie (bez
ważnego prawa pobytu), okres ten nie jest uwzględniany
przy obliczaniu długości okresu wspólnego
zamieszkiwania.
Lub wspólne Jeśli ma się dziecko z konkubentem, nie jest wymagany
dwuletni okres wspólnego zamieszkiwania. Wtedy
dziecko
można dostać pozwolenie na pobyt zależne od prawa
konkubenta ze względu na posiadanie wspólnego
dziecka.
Lub spodziewanie
się wspólnego dziecka

Jeśli jesteś w ciąży, to także możesz uzyskać prawo
pobytu w Norwegii zależne od prawa konkubenta, mimo
że nie mieszkałaś wcześniej ze swoją sympatią (i ojcem
dziecka).
Przykład: Mieszkasz w Norwegii przez dwa lata mając
ważne pozwolenie na pobyt jako imigrant zarobkowy.
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Przez oba te lata mieszkasz ze swoją sympatią. Nagle
tracisz pracę, ale nadal chcesz mieszkać w Norwegii. Co
możesz zrobić?
Odpowiedź: Możesz starać się o pozwolenie na pobyt z
racji konkubinatu. Przez dwa lata mieszkałaś ze swoją
sympatią, przy czym oboje mieliście ważne pozwolenia
na pobyt.
Skontaktuj
się z UDI

Jeśli masz pytania dotyczące pozwolenia na pobyt z racji
konkubinatu, możesz się skontaktować z Głównym
Urzędem ds. Cudzoziemców [Utlendingsdirektoratet
(UDI)]. Urząd ten ma obowiązek udzielenia wskazówek.
Oznacza to, że UDI musi udzielić Ci informacji o
przysługujących Ci uprawnieniach.

4.0 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI, GDY
KONKUBENCI PRZESTAJĄ MIESZKAĆ
RAZEM
4.1 Co komu, gdy konkubenci się rozchodzą
Gdy rozpada się małżeństwo, ustawa o związkach
małżeńskich określa zasady, według których przedmioty
majątkowe (lokal mieszkalny, samochód czy inne
rzeczy) i pieniądze mają być pozdzielone. Dla
konkubentów nie ma żadnej takiej ustawy. Dlatego
trudniej jest się rozeznać jak podzielić przedmioty
majątkowe, pieniądze i długi, gdy rozpada się
konkubinat.
Poniżej JURK przedstawia zestawienie uprawnień, jakie
Ci przysługują, gdy wyprowadzasz się od swojego
konkubenta.
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4.2 Umowa majątkowa konkubentów
Umowa
majątkowa
konkubentów

Konkubenci mogą mieć umowę określającą jak podzielić
przedmioty majątkowe, pieniądze i zadłużenie na
wypadek gdyby zdecydowali się na zaprzestanie
wspólnego zamieszkiwania. Nosi to nazwę umowy
majątkowej konkubentów.
Jeśli konkubenci zawarli umowę majątkową
stwierdzającą, co ma komu przypaść po rozpadzie
związku, trzeba się zastosować do postanowień tej
umowy. Jest tak dlatego, że umowy są wiążące. Oznacza
to, że nie można zmienić zdania po spisaniu umowy,
chyba że obie jej strony się na to zgodzą lub gdy umowa
będzie bardzo niekorzystna dla jednej ze stron
(niesłuszna).
Więcej na temat umów majątkowych konkubentów
przeczytasz w rozdziale 6.2.

Zatrzymuje
własne
przedmioty
majątkowe,
pieniądze i
zadłużenie

Zatrzymuje
tak wartość
przedmiotu
jak i sam

4.3 Gdy konkubenci nie zawarli umowy
majątkowej
Jeśli konkubenci nie zawarli żadnej umowy, to reguła
jest taka, że każdy z nich zatrzymuje swoje własne
przedmioty majątkowe, pieniądze i własne zadłużenie,
gdy się rozchodzą. Każdy z konkubentów zatrzymuje tak
wartość własnego mienia (to ile przedmioty są warte w
przeliczeniu na pieniądze) jak i same przedmioty. Jeśli
jeden z konkubentów ma zadłużenie, to pozostaje ono
nadal jego czy jej własnym zadłużeniem.
Jeśli wyłącznie jednen z konkubentów jest właścicielem
domu (własność osobista), to zatrzymuje wartość domu
(to ile dom jest wart w przeliczeniu na pieniądze) i sam
dom.
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przedmiot

Przykład: Iga odziedziczyła dom w 1999 r. i od tamtej
pory w nim mieszkała. W 2002 r. wprowadził się do niej
jej chłopak Igor i zamieszkał razem z nią. Nie zawarli
żadnej umowy majątkowej. W 2005 r. doszło do
zerwania i Igor się wyprowadził. Kto dostanie dom po
tym jak zaprzestali wspólnego zamieszkiwania?
Odpowiedź: Ponieważ wyłącznie Iga jest właścicielką
domu, cały dom przypadnie jej po rozstaniu. Zatrzyma
ona zarówno wartość domu (to ile dom jest wart w
przeliczeniu na pieniądze) jak i sam dom.
Może się zdarzyć, że w danym przypadku zastosowanie
ma wyjątek od tej zasady głównej, który sprawi, że Igor
dostanie część równowartości domu lub część samego
domu. (Zob. rozdział 4.4 i 4.5)
4.3.1 Wyjątki
Istnieją cztery wyjątki od zasady głównej polegającej na
tym, że konkubenci zatrzymują własne przedmioty
majątkowe, pieniądze i zadłużenie, gdy się rozchodzą:

Prawo do
przejęcia
lokalu mieszkalnego

Prawo
użytkowania
Przejęcie
umowy naj-

1. Możesz mieć prawo do przejęcia lokalu
mieszkalnego, w którym razem mieszkaliście
(wspólne mieszkanie) i ruchomości domowych
znajdujących się w tym lokalu (meble, rzeczy),
mimo że to Twój konkubent jest właścicielem
wszystkiego.
2. Możesz mieć prawo do dalszego użytkowania
lokalu mieszkalnego, w którym razem
mieszkaliście, mimo że to Twój konkubent jest
jego właścicielem (prawo użytkowania).
3. Możesz mieć prawo do przejęcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, gdy umowa najmu jest
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mu lokalu
Rekompensata

sporządzona na nazwisko Twojego konkubenta.
4. Możesz uzyskać rekompensatę (pieniądze) od
konkubenta, jeśli ten dzięki Tobie osiągnął korzyść
majątkową w okresie trwania konkubinatu.

Dodatkowo - poza tymi czterema wyjątkami – można też
Udział w
sobie wypracować udział w przedmiotach majątkowych
przedmiocie
będących własnością konkubenta. Oznacza to, że jest się
własności
właścicielem części przedmiotu (lokalu mieszkalnego,
samochodu czy czegoś innego). W takiej sytuacji winno
się otrzymać pewną część danego przedmiotu
majątkowego, gdy dochodzi do rozejścia się z
konkubentem. O tym jak dochodzi do uzyskania udziału
w przedmiocie własności konkubenta przeczytasz więcej
w rozdziale 3.1.3.3.

4.3.1.1 Wyjątek dotyczący lokalu mieszkalnego,
w którym mieszkali konkubenci (wspólnego
mieszkania)
Ustawa o ustaniu wspólnoty gospodarstwa domowego
jest ustawą, która stanowi o tym, co ma się stać z
lokalem mieszkalnym i ruchomościami domowymi, w
które jest wyposażony (meble, inne rzeczy), jeśli
wyprowadzają się z niego osoby tam zamieszkujące lub
gdy jedna z tych osób umiera.
Uregulowania tej ustawy mogą być wykorzystywane w
sytuacji, gdy konkubenci kończą wspóne
zamieszkiwanie, a nie mają umowy stwierdzającej, kto
ma przejąć lokal mieszkalny i ruchomości domowe.
Kim są

Aby skorzystać z uprawnień przysługujących w myśl
ustawy o ustaniu wspólnoty gospodarstwa domowego,
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konkubenci? konkubenci muszą:
- Być dwoma lub więcej osobami, które nie
pozostają w związkach małżeńskich.
- Mieć ukończone 18 lat.
- Mieszkać w tym smym lokalu mieszkalnym.
- Być osobami, które albo mieszkają razem od
dwóch lub więcej lat albo mają, miały lub będą
miały wspólne dziecko.
Prawo do przejęcia wspólnego mieszkania i
ruchomości domowych
Ustawa o ustaniu wspólnoty gospodarstwa domowego
mówi, że jeden z konkubentów może mieć prawo do
przejęcia lokalu mieszkalnego, który dotychczas był
wspólnym mieszkaniem konkubentów, wraz z
ruchomościami domowymi, jeżeli:
- Przemawiają za tym silne powody.
- Lokal ten był wykorzystywany wyłącznie jako
wspólne mieszkanie konkubentów, a nie na
przykład jako nieruchomość gospodarcza (sklep,
gospodarstwo rolne).
- Osoba będąca właścicielem tego lokalu nie
odziedziczyła go ani nie otrzymała w darowiźnie
od swojej rodziny ani też nie ma prawa majoratu
[odelsrett] obejmującego ten lokal mieszkalny.
Musisz
zapłacić za
lokal

Jeśli masz prawo przejąć ten lokal mieszkalny, musisz za
niego zapłacić pełną cenę.
Co to są silne powody?

Silne
powody

Jeden z konkubentów może mieć «silne powody», jeśli
jego / jej interes i potrzeby mają większą wagę niż
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potrzeba partnera by zatrzymać lokal mieszkalny.
Dotyczy to na przykład sytuacji, w których dzieci mają
potrzebę dalszego zamieszkiwania w danym lokalu, a
dziećmi zajmować ma się ten z konkubentów, który nie
jest właścicielem lokalu.
Oceny czy jeden z konkubentów ma «silne powody» by
przejąć lokal mieszkalny trzeba dokonywać
indywidualnie dla każdej pojedynczej sprawy.
Naprawdę wiele trzeba, by uzyskać prawo do przejęcia
lokalu mieszkalnego na podstawie przepisów ustawy o
ustaniu wspólnoty gospodarstwa domowego.
Jeśli chcesz się dowiedzieć czy możesz przejąć lokal
mieszkalny, możesz skontaktować się z kancelarią
JURK lub z adwokatem na stronie internetowej
www.advokatenhjelperdeg.no.
Prawo do użytkowania wspólnego mieszkania

Można
uzyskać
prawo do
mieszkania
w lokalu

Czynsz

Mimo że konkubent nie ma dostatecznie silnych
powodów, by móc przejąć lokal mieszkalny na
podstawie przepisów ustawy o ustaniu wspólnoty
gospodarstwa domowego, może on w niektótych
przypadkach uzyskać prawo do użytkowania tego lokalu.
Gdy uzyskasz prawo do użytkowania to znaczy, że
wolno Ci mieszkać w lokalu jakby był Twój własny,
mimo że lokal ten nie jest Twoją własnością.
Jeśli jedna ze stron uzyska prawo do użytkowania lokalu
mieszkalnego, druga strona może wymagać od niej
czynszu za ten lokal.
Aby uzyskać prawo do użytkowania lokalu
mieszkalnego na podstawie uregulowań ustawy o ustaniu
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wspólnoty gospodarstwa domowego trzeba mieć
«szczególne powody».
Co to są szczególne powody?
Szczególne
powody

Kryteria są nieco łagodniejsze, gdy chodzi o uzyskanie
prawa do użytkowania lokalu mieszkalnego niż wtedy,
gdy chodzi o przejęcie tego lokalu. Jednak nadal dużo
trzeba, by uzyskać prawo do użytkowania takiego
lokalu.
W taki sam sposób jak wtedy, gdy starasz się o przejęcie
lokalu, trzeba ocenić czy Twoje interesy i potrzeby są
bardziej ważkie niż potrzeba tej drugiej osoby, by
zatrzymać lokal mieszkalny. Przy ocenie tej może mieć
znaczenie to, gdzie mają mieszkać dzieci, jak długo
byliście konkubentami w tym lokalu i czy jesteś jego
współwłaścicielem.
Prawo do przejęcia umowy o najem lokalu, który był
wspólnym mieszkaniem

Umowa o
najem
lokalu mieszkalnego

Trzeba
powiadomić
wynajmującego

W niektórych przypadkach konkubent może uzyskać
prawo do przejęcia umowy najmu spisanej na nazwisko
drugiego z konkubentów. To także wynika z przepisów
ustawy o ustaniu wspólnoty gospodarstwa domowego.
Konkubent, który chce przejąć umowę najmu musi mieć
«silne powody». W rozdziale 4.4.1.1 znajdziesz więcej
informacji o tym, co uważane jest za silne powody.
Wynajmujący (właścicielka lub właściciel tego lokalu
mieszkalnego) nie może się sprzeciwić przejęciu przez
jednego z konkubentów umowy najmu zawartej przez
drugiego z nich. Konkubenci muszą jednak powiadomić
wynajmującego o przejęciu umowy.
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4.3.1.2 Wyjątek uprawniający do rekompensaty
(pieniędzy)

Zasada
główna

Jeśli dasz swojemu konkubentowi jakieś przedmioty
majątkowe lub pieniądze, to co do zasady (głównej) nie
możesz żądać ich zwrotu gdy się rozchodzicie.
Przykład: Dałaś swojemu konkubentowi w prezencie
drogi obraz. Zapłaciłaś też trochę za odnowienie Waszej
łazienki. Czy możesz to dostać z powrotem, jeśli
będziecie się rozchodzić?
Odpowiedź: Nie, zasadniczo nie możesz. Zasada
główna jest taka, że nie możesz żądać zwrotu rzeczy /
pieniędzy, które dałaś swojemu konkubentowi.

Wyjątek
Rekompensata

Wyjątek: W niektórych przypadkach można dostać
rekompensatę (pieniądze) od swojego konkubenta, jeśli
dało się mu dużo pieniędzy lub rzeczy. Konkubenci
mogą zawrzeć umowę stanowiącą, że jeden z nich ma
dostać rekompensatę od drugiego.
Jeśli konkubenci nie zawarli takiej umowy i nie dojdą do
porozumienia w kwestii rekompensaty, sprawa taka
może zostać rozstrzygnięta na drodze sądowej.

Po to, by sąd mógł zadecydować, że jeden z
konkubentów ma dostać rekompensatę, ich związek
musiał być stabilnym związkiem podobnym do związku
małżeńskiego. Rozumie się przez to, że konkubenci
Kim są
powinni byli mieszkać w tym samym lokalu przez
konkubenci? przynajmniej dwa lata albo, że mają, mieli lub będą
mieli wspólne dziecko. Ponadto konkubinat musi być
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«związkiem podobnym do małżeństwa». Oznacza to, że
konkubent musi być sympatią / strony związku muszą
stanowić parę i żyć ze sobą tak jakby były małżeństwem.
Dwa
warunki
Duża
korzyść
majątkowa

Ponadto spełnione muszą być dwa warunki / wymogi:
Warunek 1:
Jeden z konkubentów dał drugiemu pieniądze lub rzeczy,
dzięki czemu ten drugi osiągnął dużą korzyść
majątkową.
Przykładowo mogłaś doprowadzić do dużej korzyści
majątkowej konkubenta, jeśli zapłaciłaś za odnowienie
jego mieszkania. Tak samo mogłaś doprowadzić do
dużej korzyści majątkowej konkubenta, jeśli zajmowałaś
się Waszymi dziećmi, domem lub przygotowywaniem
posiłków, dzięki czemu Twój konkubent mógł więcej
pracować.
Warunek 2:

Słuszność

Przyznanie rekompensaty jednemu z konkubentów musi
też być słuszne. Pod pojęciem słuszne rozumie się tu
sprawiedliwość faktu, że jeden z konkubentów dostanie
pieniądze od drugiego. Aby stwierdzić czy słuszne jest
przyznanie rekompensaty jednemu z konkubentów
można wziąć pod uwagę to, czy konkubent ten będzie
potrzebować tych pieniędzy w przyszłości, na przykład
żeby pokryć wydatki na potrzeby dzieci lub temu
podobne. Przy ocenie tej ważną rzeczą jest też to jak
długo trwał konkubinat.
Jeśli spełnione są oba powyższe warunki możesz mieć
prawo do rekompensaty. Bardzo wiele potrzeba, by
otrzymać rekompensatę w taki sposób. Dlatego
kancelaria JURK doradza wszystkim konkubentom
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spisanie umowy majątkowej. Więcej o umowach
majątkowych konkubentów przeczytasz w rozdziale 6.2.
4.3.2 Gdy konkubent uzyskał udział w
przedmiocie własności partnera
Jeśli uzyskałaś udział w czymś, co wcześniej było
Udział w
przedmiocie własnością wyłącznie Twojego konkubenta, to znaczy,
że jesteś właścicielką części tego przedmiotu. W takiej
własności
sytuacji – gdy rozchodzisz się z konkubentem – musisz
dostać część równowartości tego przedmiotu lub przejąć
przedmiot.

Porozumienie

Ty i Twój konkubent musicie dojść do porozumienia
odnośnie do tego, kto ma przejąć sam przedmiot, a kto
ma w zamian dostać pieniądze. (Jak dochodzi do
uzyskania udziału w przedmiocie własności partnera
przeczytasz w rozdziale 3.2.3).

Droga
sądowa

Jeśli nie dojdziecie do porozumienia, sprawa może
zostać rozstrzygnięta na drodze sądowej.
Przykład: Alek wypracował sobie w okresie trwania
konkubinatu 50-procentowy udział w domu Lizy. Dom
ten jest wart 2 miliony koron. Alek i Liza umawiają się,
że Liza przejmie dom. Ponieważ Alek jest właścicielem
połowy domu (50 %), Liza musi dać Alkowi 1 milion
koron. W ten sposób Alek i Liza dostają po tyle samo z
równowartości domu, mimo że Liza dostaje sam dom.
4.3.3 Gdzie możesz znaleźć pomoc
Jeśli się wyprowadzasz od swojego konkubenta i
zastanawiasz się, co się stanie z przedmiotami
majątkowymi, pieniędzmi i zadłużeniem, możesz:

Skonsultuj
się z JURK
lub adwoka-

 Skontaktować się z kancelarią JURK. Możemy
udzielić Ci wskazówek na temat uprawnień i
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tem

obowiązków. Wszelka pomoc jest tu bezpłatna.
 Skontaktować się z adwokatem. Pomoc adwokata
kosztuje.
4.4 Inne uprawnienia i obowiązki
4.4.1 Uprawnienia i obowiązki względem
wspólnych dzieci

Wspólna
władza
rodzicielska

Kto ma władzę (odpowiedzialność) rodzicielską?
Mimo że rodzice przestają mieszkać razem, obydwoje
wspólnie sprawują władzę rodzicielską nad wspólnymi
dziećmi.
Oznacza to, że rodzice muszą otaczać dzieci miłością i
pieczą, dawać im jeść, ubierać i zaspokajać wszystkie
inne potrzeby, niezbędne do tego, by dziecku było
dobrze. Ponadto obydwoje rodzice nadal decydują w
sprawach dzieci.

Obydwoje
muszą płacić Obydwoje rodzice nadal muszą płacić za dziecko, na
za dzieci
przykład za żywność spożywaną przez dzieci czy za
zajęcia pozaszkolne i inne rzeczy. Rodzice mogą się
umówić ile każde z nich będzie płacić.
Skontaktuj
się z JURK Jeśli rodzice nie dojdą do porozumienia co do wielkości
kwot, jakie każde z nich ma płacić, mogą się z tą kwestią
lub NAV
zwrócić do urzędu NAV lub kancelarii JURK. Wysokość
należnych kwot jest po części uzależniona od zarobków
każdego z rodziców.
Stałe
miejsce zamieszkania
Naprzemienne miejsce
zamieszka-

Gdzie zamieszka dziecko?
Jeśli rodzice przestają razem mieszkać, muszą uzgodnić
gdzie ma zamieszkać dziecko. Tam, gdzie dziecko
mieszka stale ma ono swoje «stałe miejsce
zamieszkania» [«fast bosted»]. Dziecko może mieszkać
pół na pół u obojga rodziców, wtedy ma ono
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nia

«naprzemienne miejsce zamieszkania» [«delt bosted»].

Decydowanie

Rodzic, u którego dziecko mieszka na stałe może
samodzienie decydować o sprawach ważnych w
codziennym życiu dziecka. Może tu na przykład chodzić
o to, w jakiej miejscowości dziecko ma mieszkać czy
gdzie ma chodzić do przedszkola. Rodzic ten może o
tym decydować w pojedynkę, mimo że oboje rodzice
sprawują władzę rodzicielską.

Kontakty z
dzieckiem

Umowa

Droga
sądowa

Skonsultuj
się z kancelarią JURK,
Poradnią
Rodzinną,
adwokatem

Mimo że rodzice nie mieszkają już razem, a dziecko ma
stałe miejsce zamieszkania u jednego z nich, obydwoje
rodzice mogą mieć prawo do przebywania z dzieckiem.
Nazywa się to prawem do kontaktów z dzieckiem
[samværsrett].
Stałe miejsce zamieszkania i kontakty z dzieckiem są
przedmiotem umowy między rodzicami. W odniesieniu
do tej umowy nie ma żadnego znaczenia czy rodzice byli
małżeństwem czy żyli w konkubinacie.
Jeśli rodzice nie są zgodni co do tego, gdzie dziecko ma
mieszkać na stałe lub jaki ma być zakres kontaktów
każdego z rodziców z dzieckiem, sprawę tę muszą
rozstrzygnąć sądy.
Jeśli masz pytania na temat władzy rodzicielskiej,
miejsca zamieszkania dziecka i kontaktów z dzieckiem,
możesz uzyskać pomoc w kancelarii JURK, Poradni
Rodzinnej lub u adwokata. Numery telefonów i adresy
znajdziesz w rozdziale 7.0.

4.4.2 Uprawnienia i obowiązki w urzędzie NAV

Zgłoś do

Wyprowadzenie się od konkubenta może mieć znaczenie
dla uprawnień przysługujących Ci ze strony urzędu
NAV.
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urzędu NAV Jeśli dostajesz z NAV jakieś świadczenia, musisz zgłosić
do tego urzędu, że wyprowadzasz się od swojego
konkubenta.
Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy będziesz mieć prawo do
świadczeń wypłacanych przez NAV, gdy wyprowadzisz
się od swojego konkubenta, możesz skontaktować się z
rejonowym urzędem NAV w miejscu zamieszkania.
4.4.3 Prawo do pobytu w Norwegii z racji
konkubinatu
Jeśli otrzymasz pozwolenie na pobyt tymczasowy w
Norwegii z racji konkubinatu (zależne od prawa
konkubenta), możesz starać się o otrzymanie pozwolenia
na pobyt stały po upływie trzech lat. Pozwolenie na
pobyt stały jest wydawane na całe życie.
Jeśli wyprowadzisz się od konkubenta po otrzymaniu
pozwolenia na pobyt stały, możesz nadal mieszkać w
Norwegii.
Jeśli otrzymasz pozwolenie na pobyt z racji konkubinatu,
ale wyprowadzisz się od konkubenta zanim dostaniesz
pozwolenie na pobyt stały, to co do zasady (głównej) nie
będziesz mieć dłużej prawa do mieszkania w Norwegii.
4.4.3.1 Niezależne zezwolenie na pobyt
Istnieje szczególne uregulowanie dotyczące sytuacji, w
których konkubent stosuje wobec Ciebie przemoc.
Uregulowanie to dotyczy także sytuacji, gdy konkubent
stosuje przemoc wobec Twoich dzieci.
Uregulowanie to nosi nazwę ”pobytu (niezależnego) na
odrębnej podstawie” [”opphold på selvstendig
grunnlag”]. Dzięki niemu możesz dostać pozwolenie na
pobyt w Norwegii, nawet jeśli wyprowadzisz się od
konkubenta przed upływem trzech lat i przed
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otrzymaniem prawa stałego pobytu.
Wniosek o pozwolenie na pobyt (niezależny) na
odrębnej podstawie składa się do Głównego Urzędu ds.
Cudzoziemców [Utlendingsdirektoratet (UDI)].
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o pozwoleniach
na pobyt i o prawie pobytu niezależnym od prawa
konkubenta, możesz skontaktować się z kancelarią
JURK.

5.0 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI W RAZIE
ŚMIERCI JEDNEGO Z KONKUBENTÓW
5.1 Wstęp

Kto co
dostaje?

Ustawa o
dziedziczeniu

Gdy ktoś umiera, to albo jego własne dyspozycje mogą
decydować o tym, jak mają zostać podzielone jego
przedmioty majątkowe, pieniądze i zadłużenie albo
decydować o tym może prawo. Zwykle majątek
pozostawiony przez zmarłego dzieli się pomiędzy
małżonka, konkubenta, dzieci czy wnuki.
Ustawa o dziedziczeniu określa ile pieniędzy i rzeczy
możesz dostać w razie śmierci konkubenta. Konkubent
może też napisać w testamencie, komu chce pozostawić
w spadku swoje przedmioty majątkowe i pieniądze.
5.2 Kim są konkubenci w myśl ustawy o
dziedziczeniu

Dwie osoby
Ukończone
18 lat

W myśl ustawy o dziedziczeniu konkubentami są dwie
osoby w wieku powyżej 18 lat, które nie pozostają w
związku małżeńskim ani w konkubinacie z innymi
osobami, a które żyją w «związku przypominającym
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małżeństwo».
Co to znaczy?
W myśl ustawy o dziedziczeniu konkubinat to związek
dwóch osób. Jedna osoba nie może więc być
konkubentem kilku osób jednocześnie. Jeśli mieszkasz w
kolektywie z przyjaciółmi, nie jesteście konkubentami w
rozumieniu ustawy o dziedziczeniu. Konkubinat może
być związkiem mężczyzny i kobiety, związkiem dwóch
kobiet lub związkiem dwóch mężczyzn.
Muszą
mieszkać
razem

Muszą
stanowić
parę

Wspólne
zamieszkiwanie przez
5 lat lub
wspólne
dziecko

Konkubenci muszą «żyć razem». Znaczy to, że muszą
mieszkać w tym samym lokalu mieszkalnym (dom,
mieszkanie lub temu podobne). Nie ma wymogu, by
konkubenci byli zameldowani (zarejestrowani w
urzędzie ewidencji ludności [folkeregisteret]) pod tym
samym adresem. Mimo to warto mieć meldunek pod tym
samym adresem jako dowód na długość trwania
konkubinatu. Jeśli jeden z konkubentów mieszka gdzie
indziej przez krótszy czas, na przykład podczas urlopu, z
uwagi na kształcenie czy też gdy jeden z konkubentów
musi się przenieść do domu opieki, to nadal są
konkubentami w myśl ustawy o dziedziczeniu.
Konkubinat musi być związkiem «przypominającym
małżeństwo». Znaczy to, że konkubent musi być
sympatią / konkubenci muszą stanowić parę i żyć ze
sobą tak jakby byli małżeństwem.
Po to by konkubentom przysługiwały uprawnienia w
myśl ustawy o dziedziczeniu, muszą oni albo
pozostawać w konkubinacie przez przynajmniej pięć lat
albo być parą, która ma bądź miała wspólne dziecko lub
się go spodziewa.
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5.3 Prawo konkubenta do objęcia majątku bez
działu spadku
Objęcie
majątku
niepodzielonego =
odroczony
dział spadku

Osoba, która pozostawała w konkubinacie ze zmarłym w
chwili jego śmierci może mieć prawo do «objęcia
majątku niepodzielonego». «Objęcie majątku
niepodzielonego» oznacza, że podział rzeczy i pieniędzy
nie odbywa się od razu po śmierci jednego z
konkubentów, a dopiero później. Może to być korzystne
dla konkubenta, który nadal żyje. A to dlatego, że ten
może żyć jak wcześniej, nie musi się wyprowadzać z
domu, w którym para mieszkała razem, nie musi też
oddawać przedmiotów majątkowych ani pieniędzy
pozostałym spadkobiercom.
Majątek niepodzielony mogą objąć tylko konkubenci,
którzy mają, mieli lub będą mieli dziecko ze zmarłym.
5.3.1 Gdy ma się dziecko ze zmarłym
konkubentem

Co możesz
objąć?

Jeśli masz, miałaś lub będziesz miała dziecko ze
zmarłym konkubentem, masz prawo do objęcia majątku
niepodzielonego. Do masy niepodzielonego majątku
możesz włączyć następujące rzeczy:
- Lokal mieszkalny, w którym mieszkaliście oraz
meble i rzeczy znajdujące się w tym lokalu.
- Samochód i domek wypoczynkowy (daczę), z
których oboje korzystaliście.
- Meble i rzeczy znajdujęce się w domku
wypocznkowym.
Możesz też objąć inne przedmioty majątkowe, jeśli Twój
konkubent napisał to w swoim testamencie lub jeśli
pozostali spadkobiercy się na to zgodzą.

Jak długo

Niepodzielony majątek możesz zajmować do swojej
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możesz zajmować majątek niepodzielony

śmierci, do czasu, kiedy z nowym konkubentem
będziesz mieć dziecko / mieszkać przez dwa lata lub
więcej lub do chwili zawarcia związku małżeńskiego.

Jeśli Twój konkubent pozostawił dziecko, które nie jest
Zgoda dzieci Twoim dzieckiem (dziecko z innego związku), dziecko
to musi najpierw zaakceptować objęcie przez Ciebie
z innych
niepodzielonego majątku (wyrazić na nie zgodę). Jeśli
związków
dziecko to nie wyrazi zgody, nie możesz objąć
zmarłego
niepodzielonego majątku.
Odpowiedzialność za zadłużenie

Zadłużenie

Zadłużenie to sytuacja, w której jest się winnym komuś
pieniądze. Jeśli zdecydujesz się na objęcie majątku
niepodzielonego, weźmiesz na siebie odpowiedzialność
za zadłużenie zmarłego. Jeśli zmarły miał duże
zadłużenie, może się okazać, że nie warto obejmować
majątku niepodzielonego, lepiej raczej odziedziczyć
rzeczy i pieniądze w zwykły sposób (zob. rozdz. 5.4).
Co zrobić, gdy chcesz objąć majątek niepodzielony?

Skontaktuj
się z sądem
rejonowym
[tingretten]

Jeśli Twój konkubent zmarł, a macie wspólne dziecko,
musisz w ciągu 60 dni od śmierci konkubenta wysłać
zawiadomienie do sądu rejonowego właściwego dla
miejsca Twojego zamieszkania. W zawiadomieniu
musisz podać imiona i nazwiska wszystkich
spadkobierców zmarłego. Musisz też zrobić listę
wszystkiego, co było własnością Twoją i zmarłego. Na
koniec musisz podać wiek i miejsce pobytu
spadkobierców.
Sąd rejonowy oceni, czy wolno Ci zająć majątek
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niepodzielony. Jeśli tak, to dostaniesz zaświadczenie o
objęciu majątku niepodzielonego (dokument
stwierdzający, że możesz zajmować majątek
niepodzielony).
5.3.2 Gdy nie ma się dziecka ze zmarłym
konkubentem
Bezdzietny
związek - nie
ma prawa
do objęcia
majątku
niepodzielonego

Spadek

Konkubent, który nie ma, nie miał albo nie spodziewa
się dziecka ze zmarłym, nie ma prawa do objęcia
majątku niepodzielonego.
Takiego prawa nie można też nadać poprzez dyspozycję
w testamencie.
5.4 Prawo do spadku z racji konkubinatu
Jeśli pozostały przy życiu konkubent nie obejmuje
majątku niepodzielonego, wówczas spadek po zmarłym
(pieniądzie i rzeczy) zostają podzielone między
spadkobierców. Spadkobiercami są osoby, które mają
otrzymać pieniądze i rzeczy po zmarłym – czy to
dlatego, że tak stanowi prawo czy to dlatego, że tak
rozporządził zmarły w swoim testamencie. Osoba
będąca konkubentem zmarłego w chwii jego śmierci
może mieć prawo do spadku (pieniędzy lub rzeczy).
Uprawnienia spadkowe uzależnione są tu od tego czy
konkunbenci mają wspólne dzieci i od tego jak długo
mieszkali razem.
5.4.1 Gdy masz dziecko ze zmarłym
konkubentem
Jeśli masz, miałaś lub spodziewasz się dziecka ze
zmarłym, masz prawo do otrzymania spadku po
zmarłym. Ustawowo konkubent ma prawo do
odziedziczenia pieniędzy w kwocie odpowiadającej
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czterokrotnej wartości kwoty bazowej ubezpieczeń
społecznych (G) obowiązującej w chwili zgonu. W roku
Masz prawo
2019 jest to 99 858 kr x 4 = 399 432 kr. Kwota bazowa
odziedziczyć
ubezpieczeń społecznych zmienia się co roku. Aktualną
399 432 kr
kwotę bazową znajdziesz na stronach internetowych
departamentu podatków i urzędu NAV.
Jeśli masz dziecko ze zmarłym konkubentem, dostaniesz
czterokrotną wartość kwoty bazowej ubezpieczeń
społecznych (G) (czyli 399 432 kr w 2019 r.), nawet jeśli
przez to dzieci lub wnuki zmarłego nie dostaną w spadku
nic lub bardzo niewiele.
Mimo że macie wspólne dzieci, Twój konkubent może
postanowić w testamencie, że nie dostaniesz po nim
Może
żadnego spadku. Jeśli chce on pozbawić Cię spadku,
decydować o
musisz się o tym dowiedzieć za jego życia. Jeśli się o
spadku w
tym nie dowiedziałaś zanim zmarł, to w dalszym ciągu
testamencie
masz prawo do spadku odpowiadającego czterokrotnej
wartości kwoty bazowej ubezpieczeń społecznych (G).
5.4.2 Gdy nie masz dziecka ze zmarłym
konkubentem, ale mieszkaliście razem przez
pięć lat lub dłużej
Jeśli konkubinat trwał 5 lat lub dłużej w chwili śmierci
Twojego konkubenta, możesz mieć prawo do spadku po
zmarłym.
Testament zmarłego może stanowić, że konkubent ma
odziedziczyć czterokrotną wartość kwoty bazowej
Może
decydować o ubezpieczeń społecznych (399 432 kr w 2019 r.), nawet
jeśli to oznacza, że dzieci lub wnuki zmarłego nie
spadku w
testamencie dostaną w spadku nic lub bardzo niewiele. Dyspozycja
zmarłego nie może przyznać konkubentowi więcej niż
399 432 kr, jeśli sprawi to, że dzieci lub wnuki nie
dostaną spadku przysługującego im po zmarłym na
41

mocy ustawy.
Jeśli zmarły nie zapisał Ci nic w testamencie, nie
przysługuje Ci prawo do spadku po zmarłym.
5.4.3 Gdy nie masz dziecka ze zmarłym
konkubentem i mieszkaliście ze sobą krócej niż
pięć lat
Jeśli zmarły nie napisał w testamencie, że masz dostać
po nim spadek, to nie masz prawa do spadku.
Jeśli zmarły napisał w testamencie, że masz dostać po
nim spadek, ale pozostawiony przez niego majątek nie
wystarcza na spadek zarówno dla Ciebie jak i dla dzieci
lub wnuków zmarłego, nie będziesz mieć prawa do
spadku.
5.5 Wyjątek: Prawo do przejęcia lokalu
mieszkalnego i ruchomości domowych

Kto jest
konkubentem?

Mimo że nie masz prawa do objęcia majątku
niepodzielonego z racji konkubinatu i mimo że nie masz
prawa do spadku, możesz jednak mieć prawo do
przejęcia lokalu mieszkalnego i ruchomości domowych
(meble i rzeczy), które były własnością Twojego
konkubenta.
Obowiązujące uregulowania prawne znajdziesz w
ustawie o ustaniu wspólnoty gospodarstwa domowego.
Aby mieć uprawnienia na mocy tej ustawy, konkubenci
muszą:
- Być dwoma lub więcej osobami niepozostającymi
w związkach małżeńskich.
- Mieć ukończone 18 lat.
- Mieszkać w tym samym lokalu mieszkalnym.
- Być albo osobami, które mieszkały ze sobą przez
dwa lata lub dłużej albo osobami, które mają czy
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miały wspólne dziecko lub się go spodziewają.

Szczególne
powody

Trzeba
zapłacić

Ponadto muszą istnieć ”szczególne powody”,
przemawiające za tym, że konkubent powinien móc
przebjąć lokal mieszkalny. Szczególnym powodem może
być specjalna więź z lokalem, to, że mieszkają w nim
wspólne dzieci konkubentów, nad którymi żyjący
konkubent sprawuje opiekę, długi okres wspólnego
zamieszkiwania w lokalu lub to, że lokal jest
współwłasnością żyjącego konkubenta.
Jesli chce się przejąc taki lokal mieszkalny, trzeba za
niego zapłacic.
Jesli konkubenci mieszkali w najmowanym lokalu, to
konkubent pozostały przy życiu może w niektórych
przypadkach mieć prawo do przejęcia umowy najmu,
mimo iż ta wystawiona jest na nazwisko zmarłego. Jest
tak, gdy okres wspólnego zamieszkiwania konkubentów
sięgnął dwóch lat i pozostały przy życiu konkubent ma,
miał lub spodziewa się, że będzie miał dziecko ze
zmarłym. Jeśli chce się przejąć umowę najmu, trzeba
płacić czynsz za najem lokalu.
Konkubent nie może uzyskać prawa użytkowania lokalu
mieszkalnego, który był własnością zmarłego, jak to ma
miejsce w przypadku, gdy konkubenci się rozchodzą.

5.6 Inne uprawnienia i obowiązki
5.6.1 Uprawnienia i obowiązki w urzędzie NAV
W pewnych przypadkach w razie śmierci konkubenta,
drugiemu konkubentowi mogą przysługiwać
świadczenia (pieniądze lub rzeczy) przyznawane przez
urząd NAV.
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Skontaktuj się z lokalnym urzędem NAV, by dowiedzieć
się, czy przysługują Ci jakieś świadczenia. NAV ma
obowiązek Cię poinstruować.
5.6.2 Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie to umowa z bankiem
stanowiąca, że najbliższa rodzina ubezpieczonego
dostanie pieniądze w razie jego śmierci lub niezdolności
do pracy. Aby mieć takie ubezpieczenie trzeba płacić
bankowi.
Ubezpieczony konkubent może postanowić, że – w razie
jego śmierci lub inwalidztwa (utraty zdolności do pracy)
– ubezpieczenie na życie ma być wypłacone jego
konkubentowi.
Warto rozważyć zawarcie takiej umowy. W ten sposób
pozostały przy życiu konkubent będzie mieć
zabezpieczenie finansowe (pieniądze).
Możesz porozmawiać z obsługującym Cię bankiem na
temat ubezpieczenia się na życie i o tym jak zawrzeć
umowę o wypłacenie takiego ubezpieczenia
konkubentowi w razie Twojej śmierci / inwalidztwa.

6.0 TESTAMENT, TESTAMENT WZAJEMNY
I UMOWA MAJĄTKOWA KONKUBENTÓW
6.1 Testament i testament wzajemny
Testament

Testament
wzajemny

Testament to dokument sporządzony pisemnie. W
dokumencie tym możesz wydać dyspozycje decydujące
o ty, co ma się stać ze wszystkim co do Ciebie należy po
Twojej śmierci. Przykładowo możesz postanowić kto ma
przejąć Twoje mieszkanie, samochód lub pieniądze
zgromadzone w banku. Konkubenci mogą sporządzić

44

testament wspólnie. Nosi on nazwę testamentu
wzajemnego.
Spisanie testamentu jest szczególnie ważne dla
konkubentów. Jest tak dlatego, że uregulowania
ustawowe dają niewiele uprawnień konkubentowi
zmarłego. Zwłaszcza konkubenci, którzy nie posiadają
wspólnych dzieci mają mało uprawnień
zagwarantowanych prawem.
Zasady
dotyczące
testamentu

Sporządzając testament / testament wzajemny trzeba się
trzymać szeregu zasad. Między innymi testament musi
być sporządzony pisemnie. Musi on być podpisany przez
testatora, czyli osobę zapisującą swoje pieniędze czy
rzeczy. Osoba pisząca testament musi mieć ukończone
18 lat. Testament musi też być podpisany przez dwóch
świadków. Świadkami nie mogą być spadkobiercy, przy
czym świadkowie muszą wiedzieć, że składają podpis na
testamencie. Muszą oni też zobaczyć, że testator
własnoręcznie podpisuje testament.
Jeśli nie zastosujesz się do zasad obowiązujących przy
sporządzaniu testamentu / testamentu wzajemnego, to
testament będzie nieważny. Wówczas treści ujęte w
testamencie nie będą mieć żadnego znaczenia.

Adwokat

Jeśli chcesz się dowiedzieć czy dany testament jest
ważny / poprawnie sporządzony, możesz porozmawiać z
adwokatem.
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6.2 Umowa majątkowa konkubentów
Ponieważ nie ma żadnej ustawy regulującej stosunki
własności w związkach konkubentów, ważną rzeczą jest
to, by konkubenci mieli umowę majątkową.
Umowa majątkowa konkubentów jest umową zawieraną
między konkubentami. W umowie tej powinno się spisać
co do kogo należy, kto jest odpowiedzialny za spłatę
zadłużenia i czy konkubenci mają jakieś zobowiązania
wobec siebie (na przykład, że mają się wzajemnie
utrzymywać, zob. rozdz. 3.3.3). Powinno się tu również
ująć postanowienia o tym, co ma się stać z przedmiotami
majątkowymi konkubentów w razie rozpadu związku.
Wtedy łatwiej jest o sprawiedliwy podział.
Konkubenci powinni umówić się, co do kogo należy i w
jakiej części ułamkowej. Dotyczy to lokalu
mieszkalnego, domku wypoczynkowego (daczy),
samochodów, ruchomości domowych (mebli i innych
rzeczy znajdujących się w domu) oraz pozostałych
przedmiotów majątkowych. Warto też umówić się, kto
ponosi koszty związane z poszczególnymi przedmiotami
majątkowymi, na przykład koszty eksploatacji
samochodu.
Konkubenci powinni uzgodnić, kto jest właścicielem
pieniędzy na rachunkach bankowych. Powinni tez
uzgodnić, co ma się stać z wypłatami
ubezpieczeniowymi. Ponadto powinni uzgodnić, kto jest
odpowiedzialny za spłatę zadłużenia.
Konkubenci powinni umówić się, kto ma ponosić
wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa
domowego. Są to na przykład wydatki na jedzenie, picie
i odzież.
Konkubenci powinni uzgodnić, co ma się stać z ich
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przedmiotami majątkowymi w razie rozpadu ich
związku.
Mogą tu na przykład uzgodnić, kto przejmie wspólne
mieszkanie w razie rozpadu pożycia i kto przejmie
zadłużenie.
Umowy majątkowe konkubentów mogą być uchylane ze
względu na swoją niesłuszność. Oznacza to, że jeśli
konkubenci uzgodnili coś, co jest bardzo niekorzystne
dla jednego z nich, to taka umowa może zostać uchylona
(być nieważna).
Wiele trzeba, by sąd uchylił umowę z powodu jej
niesłuszności.
W rozdziale 8.0 znajdziesz propozycję kształtu umowy
majątkowej konkubentów. Jeśli zastawiasz się jak
wypełnić proponowaną umowę, możesz się z tym
zwrócić do kancelarii JURK lub do adwokata.

7.0 WAŻNE KONTAKTY
JURK

Skippergata 23, 0154 Oslo
Tel.: 22 84 29 50
www.jurk.no
Przyjęcia spraw przez internet: www.jurk.no «Send
oss din sak!» [«Prześlij nam swoją sprawę!»]

JUSSBUSS

Skippergata 23, 0154 Oslo
Tel.: 22 84 29 00
www.jussbuss.no
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Jussformidlingen i
Bergen

Pośrednictwo prawne w Bergen.
Sydneshaugen 10, 5007 Bergen,
Tel.: 55 58 96 00

Jusshjelpa i
Nord-Norge

Pomoc prawna w Północnej Norwegii.
Terminalgata 38, 9019 Tromsø,
Tel.: 77 64 45 59

Kontoret for Biuro bezpłatnej pomocy prawnej.
fri rettshjelp Skontaktuj się z urzędem wojewódzkim
[fylkeskommunen]

Advokatvakten

Dyżur adwokacki. Skontaktuj się z urzędem
wojewódzkim [fylkeskommunen]

Telefon: 55 55 33 33
Placówka
urzędu NAV Strona internetowa: www.nav.no
Placówki urzędu NAV znajdują się we wszystkich
gminach. Zawsze możesz zwrócić się do placówki tego
urzędu w miejscu zamieszkania. Jeśli nie wiesz, gdzie
się ona znajduje, możesz zadzwonić do NAV lub znaleźć
informację na stronie www.nav.no.

Familievern- Poradnia Rodzinna
W Norwegii jest dużo Poradni Rodzinnych.
kontor
Najbliższą Poradnię Rodzinną wraz z jej danymi
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kontaktowymi znajdziesz na tej stronie internetowej:
https://www.bufdir.no/Familie/Finn_familievernkontor/

Skatteetaten Departament podatków.
Telefon: 800 80 000
Strona internetowa: www.skatteetaten.no

8.0 UMOWA MAJĄTKOWA
KONKUBENTÓW PROPONOWANA PRZEZ
KANCELARIĘ JURK
Poniżej znajdziesz zestawienie najważniejszych rzeczy,
które trzeba ująć w umowie majątkowej konkubentów.
Jeśli masz pytania dotyczące treści takiej umowy,
możesz zwrócić się z nimi do kancelarii JURK. Możemy
na przykład wytłumaczyć Ci, co znaczą użyte w tekście
pojęcia.
Jeśli chcesz zawrzeć umowę majątkową z konkubentem
możesz skonsultować się z kancelarią JURK. Otrzymasz
wówczas wskazówki jak krok po kroku podejść do
tematu, by napisać dobrą umowę majątkową
konkubentów.
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UMOWA MAJĄTKOWA KONKUBENTÓW
Między
(imię i nazwisko) …………………………………………… ur.…………………
i
(imię i nazwisko) ….…………………………………………ur.…………………
została w dniu dzisiejszym zawarta niniejsza umowa:
Umowa ta określa stosunki majątkowe między nami w okresie wspólnego pożycia.
Stanowi ona także, jak wartość mienia, przedmioty majątkowe i zadłużenie zostaną
podzielone w razie rozpadu pożycia lub śmierci.
Niniejsza umowa może zostać zmieniona za naszą obopólną zgodą. Wszelkie
zmiany wymagają sporządzenia pisemnego załącznika do umowy opatrzonego
datą i podpisanego przez obie strony umowy.

1. LOKAL MIESZKALNY
1.1 STOSUNKI WŁASNOŚCI I PARTYCYPACJA W KOSZTACH
Lokal mieszkalny (adres) ………………………………………
w gminie ………………………… kommune jest własnością konkubentów
zgodnie z następującym stosunkiem własności:
(Imię i nazwisko) …………………………….właściciel……..%
(Imię i nazwisko)……………………………. właściciel ……..%

Za wszystkie wydatki na lokal mieszkalny konkubenci odpowiadają:
a Proporcjonalnie do wielkości własnego udziału w lokalu mieszkalnym (części
ułamkowej) każdego z nich.
b

Zgodnie z załączoną umową Załącznik (…)

1.2 KREDYT (pieniądze, które pożyczyliście z banku w celu nabycia lokalu
mieszkalnego)
Konkubenci są względem siebie odpowiedzialni za kredyt w następujący sposób:
Za kredyt nr. ……………………………………………w (nazwa
kredytodawcy)……………………………………
(imię i nazwisko)………………….. odpowiada w …….%, a
(imię i nazwisko)………………….. odpowiada w ….....%
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2. DACZA
2.1 STOSUNKI WŁASNOŚCI I PARTYCYPACJA W KOSZTACH
Dacza (adres)……………………………………….………………………………
w gminie ………………………….kommune jest własnością konkubentów
zgodnie z następującym stosunkiem własności:

(Imię i nazwisko)……………………………….jest właścicielem……%
(Imię i nazwisko)……………………………….jest właścicielem……%

Za wszystkie wydatki związane z tą nieruchomością, zarówno obecne jak i
przyszłe, konkubenci odpowiadają:
a Proporcjonalnie do wielkości własnego udziału w nieruchomości (części
ułamkowej) każdego z nich.
b

Zgodnie z załączoną umową Załącznik (…)

2.2 KREDYT (pieniądze, które pożyczyliście z banku, by zapłacić za daczę)
Konkubenci są względem siebie odpowiedzialni za kredyt w następujący sposób:
Za kredyt nr. ……………………………………………w (nazwa
kredytodawcy)……………………………………
(imię i nazwisko)……………………………... odpowiada w …….%, a
(imię i nazwisko)…………………….……….. odpowiada w ….....%

3. SAMOCHODY
Samochód o numerze rej.. …………………….. jest własnością konkubentów
zgodnie z następującym stosunkiem własności:

(Imię i nazwisko)………………………………..jest właścicielem……%
(Imię i nazwisko)………………………………..jest właścicielem……%

Za wszystkie wydatki związane z tym samochodem konkubenci odpowiadają:
a

Proporcjonalnie do własnej części ułamkowej

b

Zgodnie z załączoną umową Załącznik (…)

4. PRZYCZEPA TURYSTYCZNA, MOTOCYKL, ŁÓDŹ, PRZYCZEPA
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SAMOCHODOWA, INNE
Przedmiot majątkowy……………………………………
nr rej. ………………….., jest własnością konkubentów zgodnie z następującym
stosunkiem własności:

(Imię i nazwisko)………………………………jest właścicielem……%
(Imię i nazwisko)………………………………jest właścicielem……%

Za wszystkie wydatki związane z tym przedmiotem majątkowym konkubenci
odpowiadają:
a

Proporcjonalnie do własnej części ułamkowej

b

Zgodnie z załączoną umową Załącznik (…)

5. ZWYKŁE RUCHOMOŚCI DOMOWE I INNE PRZEDMIOTY
MAJĄTKOWE
Te przedmioty majątkowe, które były własnością każdego z konkubentów w
chwili, gdy konkubenci zamieszkali razem, stanowią osobistą własność każdego z
nich. To samo dotyczy przedmiotów majątkowych, które każdy z konkubentów
zakupił za własne pieniądze w okresie trwania konkubinatu bądź dostał na
wyłączną własność tytułem spadku czy darowiny.
Przedmioty majątkowe, które konkubenci nabyli wspólnie w okresie konkubinatu
stanowią współwłasność konkubentów w częściach równych, po połowie, chyba że
konkubenci uzgodnili inny stosunek własności. Umowa w sprawie stosunku
własności sporządzona jest w załączniku do niniejszej umowy.
Załącznik (…), przedstawia stosunki własności dla poszczególnych przedmiotów
majątkowych. Załącznik musi być podpisany przez obu konkubentów, by był
ważny. Nowe przedmioty majątkowe wpisuje są do załącznika w toku trwania
konkubinatu opatrując kolejne wpisy nowymi podpisami i datami.

6. INNE ZADŁUŻENIE
Każdy z konkubentów sam jest odpowiedzialny za zadłużenie zaciągnięte przez
siebie. Postanowienie to jest obowiązujące, o ile poniżej nie uzgodniono inaczej.
Za kredyt nr……………………………………….. w
(kredytodawca)…………………………………..
(imię i nazwisko)…………………………………… odpowiada w……..% , a
(imię i nazwisko)…………………………………… odpowiada w……..%
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7. WZAJEMNY OBOWIĄZEK UTRZYMYWANIA KONKUBENTA
Konkubenci uzgadniają, że mają wzajemny obowiązek utrzymywania
konkubenta w okresie trwania konkubinatu (zob. punkt 7 instrukcji).
Konkubenci uzgadniają, że nie mają wzajemnego obowiązku utrzymywania
konkubenta w okresie trwania konkubinatu.

8. KTO ZA CO PŁACI W OKRESIE TRWANIA KONKUBINATU
a Każdy z konkubentów pokrywa połowę wydatków bieżących rodziny
(żywność, odzież, energia elektryczna i temu podobne).
b Każdy z konkubentów pokrywa wydatki bieżące rodziny odpowiednio do
własnej sytuacji materialnej.
c Konkubenci pokrywają wydatki bieżące rodziny zgodnie z postanowieniami
odrębnej umowy. (Załącznik…)

9. KONTA BANKOWE, LOKATY BANKOWE I STOSUNKI PIENIĘŻNE
9.1 KONTA WŁASNE
Pieniądze zgromadzone w banku są osobistą własnością osoby zarejestrowanej
jako właściciel konta.

9.2 KONTA WSPÓLNE
Wspólne konta oszczędnościowe i bieżące, do których dostęp mają obaj
konkubenci stanowią ich współwłasność. Pieniądze znajdujące się na tych kontach
nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z umowami zawartymi między
konkubentami.

10. UBEZPIECZENIA
10.1 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
a Konkubenci zawarli umowę ubezpieczenia na życie, w której wskazują się
wzajemnie jako osoby uposażone.
b Jeden z konkubentów zawarł umowę ubezpieczenia na życie
……………………… Osobą uposażoną jest w niej drugi z konkubentów.
Jeśli konkubenci wskazali się wzajemnie jako osoby uposażone umową
ubezpieczenia na życie, zobowiązują się oni do zniesienia uposażenia w razie
zerwania pożycia.

11. PODZIAŁ MAJĄTKU W RAZIE ZAPRZESTANIA WSPÓLNEGO
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ZAMIESZKIWANIA (ZERWANIA POŻYCIA)
W razie zerwania pożycia, każdy z konkubentów zatrzymuje swoje własne
przedmioty majątkowe, pieniądze i zadłużenie.
Niniejsza umowa nie ogranicza uprawnień konkubentów wynikających z ustawy o
współwłasności i ustawy o ustaniu wspólnoty gospodarstwa domowego. Umowa ta
nie ogranicza też prawa konkubentów do żądania rekompensaty (zob. punkt 12
instrukcji).

11.1 NIERUCHOMOŚCI (lokal mieszkalny, dacza)
Nieruchomość, która jest osobistą własnością pozostaje własnością osoby, która
jest jej wyłącznym właścicielem.
Dla nieruchomości, które stanowią współwłasność obowiązujące jest, co następuje:
Konkubenci mogą uzgodnić, kto przejmie nieruchomość.
Jeśli nie dojdą do porozumienia, kto ma przejąć lokal będący ich współwłasnością,
zostanie on sprzedany za najwyższą oferowaną im na wolnym rynku cenę.
Konkubenci mają prawo pierwokupu. Oznacza to, że mogą oni zakupić lokal za
ową najwyższą oferowaną im cenę. Jeśli obaj konkubenci chcą kupić lokal za tę
cenę, o tym kto go przejmie rozstrzyga losowanie.
Jeśli żaden z konkubentów nie chce przejąć lokalu, zostanie on sprzedany osobie
oferującej najwyższą cenę wolnorynkową. Kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie
podzielona między konkubentów proporcjonalnie do ich części ułamkowych.
Konkubenci sami rozliczają się ze swojej części zadłużenia związanego z lokalem.
Kwota pozostała do podziału po powyższej procedurze może ulec zmianie, jeśli
jeden z konkubentów ma otrzymać rekompensatę.

12. ZWYKŁE RUCHOMOŚCI DOMOWE I INNE PRZEDMIOTY
MAJĄTKOWE
Przedmioty majątkowe, które stanowią osobistą własność są wyłączone z majątku
podlegającego podziałowi.
Dla przedmiotów majątkowych będących współwłasnością obowiązuje, co
następuje:
Jeśli konkubenci nie są zgodni co do wartości ruchomości domowych czy innych
przedmiotów majątkowych, muszą ustalić za jaką cenę mogą one zostać sprzedane.
Zwykłe ruchomości domowe
•

W razie braku porozumienia co do tego, kto ma przejąć ruchomości
domowe, ich podziału dokona się w następujący sposób: Najpierw
ustala się wartość poszczególnych przedmiotów. Następnie
konkubenci w drodze losowania ustalają, kto jako pierwszy dokona
wyboru przedmiotu spośród rzeczy do podziału. Konkubenci
wybierają przedmioty naprzemiennie do chwili, kiedy wszystkie
zostaną rozdzielone. Dla każdego przedmiotu zapisują kwotę, jaką
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musi dostać drugi z konkubentów za dany przedmiot tytułem
odkupienia jego udziału. Na koniec sumuje się kwoty należne
każdemu z konkubentów.
Inne przedmioty majątkowe
•

W razie braku porozumienia co do tego, kto ma przejąć dany
przedmiot, zostanie on sprzedany osobie oferującej najwyższą cenę
zakupu na wolnym rynku. Obaj konkubenci mają takie samo prawo do
wstąpienia w prawa oferenta tej ceny.

Jeśli żaden z konkubentów nie zachce przejąć ruchomości domowych czy innych
przedmiotów, te zostaną sprzedane osobie oferującej najwyższą cenę na wolnym
rynku. Suma uzyskana ze sprzedaży dzielona jest między konkubentów
proporcjonalnie do ich części ułamkowych. Konkubenci sami rozliczają się ze
swojego udziału w zadłużeniu związanym z danym przedmiotem.

13. KREDYT MIESZKANIOWY / ZADŁUŻENIE ZWIĄZANE Z
PRZEDMIOTEM MAJĄTKOWYM
Osoba, która przejmuje wspólny lokal mieszkalny czy inną nieruchomość lub
przedmiot majątkowy, przejmuje także zadłużenie związane z daną
nieruchomością / przedmiotem majątkowym.
Konkubent, którego część ułamkowa jest odkupywana przez drugiego musi mieć
zabezpieczenie dla swojego roszczenia. Znaczy to, że partnerzy muszą zawrzeć
wiążącą umowę stwierdzającą, że ten konkubent dostanie należne mu pieniądze.
By dowiedzieć się jak to zrobić możecie skonsultować się z bankiem.
Osoba przejmująca nieruchomość / przedmiot majątkowy zapłaci kwotę należną z
tytułu odkupienia udziału konkubenta w terminie do …………… miesięcy od dnia
przejęcia.

Środki na wspólnych bankowych kontach oszczędnościowych i bieżących, patrz
punkt 8, dzielone są:
a

Po połowie dla każdego z konkubentów

b

Zgodnie z załączoną umową Załącznik (…)

14. ŚMIERĆ JEDNEGO Z KONKUBENTÓW
W razie śmierci jednego z konkubentów, konkubent pozostający przy życiu
zatrzymuje majątek o wartośćci odpowiadającej temu, co stanowi własność
pozostającego przy życiu.
Niniejsza umowa nie ogranicza uprawnień konkubenta pozostającego przy życiu
wynikających z ustawy o współwłasności, ustawy o dziedziczeniu i ustawy o
ustaniu wspólnoty gospodarstwa domowego.
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a Konkubenci ustanowili testament wzajemny. W razie ustania pożycia na
skutek śmierci, uprawnienia konkubenta pozostałego przy życiu uregulowane są
postanowieniami tego testamentu. Testament ten jest załączony do niniejszej
umowy. Ponadto jeden egzemplarz złożono na przechowanie w sądzie ds.
spadkowych i majątkowych [skifteretten].
b Konkubenci nie ustanowili testamentu, w którym rozrządzają wzajemnie na
korzyść konkubenta.
Ubezpieczenia na życie, w których wzajemnie wskazujemy konkubenta jako osobę
uposażoną stają się osobistą własnością konkubenta pozostałego przy życiu.
Suma ubezpieczenia nie wchodzi do masy spadkowej pozostawionej przez
zmarłego.

Uzgadniamy zawarcie niniejszej umowy wraz ze sporządzonymi aneksami i
wprowadzonymi zmianami.
Miejscowość …………………….…….. data…………………………….
Podpis……………………….………… Podpis ……………………..……….

Jako świadkowie potwierdzamy, iż niniejsza umowa majątkowa została podpisana
przez konkubentów zgodnie z ich wolną wolą i życzeniem. Oświadczamy, że w
chwili zawarcia tej umowy obaj konkubenci pozostawali w pełni władz
umysłowych.
Miejscowość …………………………….. data……………………….

Świadek 1
Imię i nazwisko……………………………… Podpis…………………… ur……
Adres ………………………………………..
Świadek 2
Imię i nazwisko………………………………. Podpis…………………… ur……
Adres ………………………………………..
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Tłumaczenia nazw ustaw wskazanych w tekście:
Arveloven – ustawa o dziedziczeniu
Ekteskapsloven – ustawa o związkach małżeńskich
Folketrygdloven – ustawa o ubezpieczeniach społecznych
Hustandsfellesskapsloven – ustawa o ustaniu wspólnoty gospodarstwa
domowego
Sameieloven – ustawa o współwłasności
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