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Referent, advokat Låra V. Júliúsdóttir, Island:

Referenten berättade att hennes ämne behandlar förändrade familjemönster och
behovet av nya regler. Referatet koncentreras till "papirløsa samlivsforhold" och
särskilt med inriktning på reglerna på Island.

Det er særdeles velkendt, at familiemønstret i Norden har ændret sig betydeligt
i de seneste årtier. Moderne mennesker vælger samlivsform efter andre principper
end tidligere, og religiøse og etiske synspunkter vedrørende indgåelse af ægtes-
kab viger nu for synspunkter som frihed, selvstændighed og individets stadige
søgen efter livslykke. Unge mennesker indgår ikke længere ægteskab uden forin-
den at have boet sammen med ægtefællen så og så længe. Det er almindeligt, at
der offentliggøres bryllupsbilleder i aviser af brudepar sammen med deres børn i
forskellige aldre.

At folk af samme køn lever sammen er nu alment anerkendt og der er blevet
vedtaget en særlov om registreret partnerskab, om retsstillingen for homoseksuel-
le, der vælger denne samlivsform, i alle de nordiske lande, nu også i Finland fra
2001. Juraen går ikke glip af denne udvikling. I stigende grad spørges der om
retsregler og samleveres retsstilling, og det er en almindelig retsvildfarelse, i hvert
fald i Island, at folk, når de har boet sammen i 5-10 år, på en eller anden
udefinerlig vis, opnår samme retsstilling som gifte personer. Det er almindeligt at
de mener, at arveret er noget, der opstår af sig selv, og at der gælder de samme
regler om samleveres økonomi som om gifte personers, for at nævne et eksempel.
Når folk så finder ud af, at det ikke forholder sig sådan, spørger de gerne, hvorfor
i alverden ingen har fortalt dem det.

Retsreglerne i Island er så nært knyttet til reglerne i det øvrige Norden, at det
ikke skulle være til nogen skade, at jeg vælger denne fremgangsmåde. I mit
indlæg vil jeg især holde mig til en rapport udgivet af justitsministeren om
samleveres retsstilling, der blev fremlagt i Altinget i foråret 2001. Rapporten er
skrevet af Hrefha Fridriksdóttir, som jeg tror er her med os i dag.



74 Sektionsmöte

Begrebet "samlevere" er ikke blevet defineret i islandsk lovgivning og er i sin
natur meget vidtrækkende. Man kan sige, at begrebet omfatter alle voksne perso-
ner, der vælger at dele hjem. Der er ikke i Island vedtaget nogen samlet lov om
samleveres retsstilling, hvilket gør det til en hovedregel, at hver enkelt person i
juridisk henseende behandles uden hensyn til samlivet.

Som tidligere nævnt er samlivsformerne meget forskellige og der er bestemte
problemer forbundet med at afgrænse hvilke samlivsformer, der skal have retlig
indvirkning. Der må stilles visse minimumskrav til samlivet, hvis det skal kunne
henføres under begrebet papirløst samliv. I de lovbestemmelser, der knytter rets-
virkninger til papirløst samliv, har man ikke holdt sig til en enkelt definition, men
derimod har betingelserne været forskellige efter lovene. Generelt gælder dog
princippet om fælles bopæl, økonomisk samhørighed, samlivets tidsmæssige
udstrækning, fælles børn og meddelelse om eller registrering af samlivet. Kort
sagt kan man gå ud fra at der med begrebet "papirløst samliv" menes en mands og
en kvindes samliv i fælles hjem, uden at de er i ægteskab, og en vis økonomisk
samhørighed.

Man kan sige, at særlige lovbestemmelser på afgrænsede områder, hvor der
opstilles bestemte betingelser for at parter kan nyde godt af bestemte rettigheder
eller pådrager sig bestemte forpligtelser. I de seneste år er man i øget grad
utvetydigt gået i den retning at sidestille samliv uden vielse med ægteskab i
enkelte juridiske sammenhæng, især hvis parterne har et barn sammen.

Der er først og fremmest to argumenter for ikke at gå længere i denne henseen-
de en man har gjort. Dels har der været grund til at give ægteskabet en klar
særstilling i juridisk henseende og til dels at opfordre til indgåelse af ægteskab,
idet ægteskabet er blevet anset for at være en ønskelig og eftertragtet livsform.
Dels har man lagt vægt på, at forskel på folks retsstilling i ægteskab og i papirløst
samliv er naturlig i den forstand, at folk skal have reelle alternativer med hensyn
til, hvordan de vil ordne deres nære samliv.

I 1996 trådte Lov om registreret partnerskab i kraft. I henhold til loven kan to
personer af samme køn registrere deres samliv og har da samme retsstilling som
personer i ægteskab med nærmere anførte undtagelser. Loven blev først og
fremmest vedtaget med henblik på homoseksuelle personer og der blev lagt vægt
på at øge forståelsen af homoseksuelles ligeværdige status i forhold til heterosek-
suelle i samfundet og i familielivet. Det er ikke blevet undersøgt, hvorvidt og da
hvordan det ville kunne lade sig gøre at vedtage særlige lovbestemmelser om
homoseksuelles retsstilling i „uregistreret partnerskab", hvilket man kunne kalde
et forhold mellem homoseksuelle svarende til et papirløst samliv mellem hetero-
seksuelle.

For at give et indtryk af familieformen i Island, nævner jeg det at personer i
familier i ægteskab, voksne og børn er 68 % av alle de personer i samliv og
ægteskab. Personer i familier i papirløst samliv, voksne og børn er 19 %. Personer
i enlige forældres familier, voksne og børn er 12 %. Man kan sige at disse tal er
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højere end de har været men vi har jo en tradition i Island at folk lever sammen
uden at gifte sig. Men disse taler ikke meget forskellige fra tal i de andre nordiske
lande tror jeg

Ved regler om enkelte forhold i papirløst samliv i islandsk ret og indgåelse og
opløsning af samliv gælder ingen generelle formaliteter om indgåelse og opløs-
ning af samliv i Island. Man skal således ikke opfylde særlige betingelser for at
indgå samliv, institutionen er uformel og det samme kan siges om opløsning af
samliv. Lovbestemmelser, der giver samlevere bestemte rettigheder, kan være
afhængige af at samlevere har samme faste bopæl eller at samlivet er registreret i
folkeregistret eller at det på anden måde er dokumenteret. Ingen særlige lovregler
forhindrer at en person lever sammen med flere parter på samme sted eller på
mere end et sted. Det kan nævnes, at der er intet som forhindrer, at en person, der
er separeret, indleder et papirløst samliv med en ny part, men det er ham eller
hende ikke tilladt at indgå ægteskab før efter at skilsmisse er bevilget.

Samleveres rettigheder og forpligtelser når det kommer til økonomien under
samlivet så gælder ingen særlige lovregler om økonomien hos samlevere eller
folk i papirløst samliv i Island. At indgå et samliv har i princippet ingen indvirk-
ning på personers retsstilling med hensyn til ejendomsret og ansvar for gæld.
Hovedreglen er, at enhver person alene ejer de effekter, som han eller hun
medbringer i samlivet og han eller hun erhverver sig under samlivet. Personer kan
indbyrdes indgå aftaler om regulering af ejendomsret eller aftaler om fælleseje.
Der er ingen gensidig forsørgerpligt mellem folk, der lever sammen, og heller
ingen særlige regler om ligestilling, fortrolighed eller arbejdsdeling som om gifte
personer.

Når det kommer til regler om parternes retsstilling ved opløsning af samliv
findes ingen særlige substantielle regler i loven om samleveres bodeling. Man
betragter samlevere som to selvstændige personer og om deres økonomi gælder
almene regler i formueretten. I de seneste årtier har der været mange tvivlsspørgs-
mål omkring folks økonomiske forhold ved opløsning af samliv og det er altid
blevet anset for at være urimeligt udelukkende at gå efter formel ejendomsret ved
bodeling. I Island har domstole formet vejledende regler om disse forhold og man
har lagt vægt på at vurdere den økonomiske samhørighed og at foretage en
vurdering af bl.a. længden af samlivet, hver enkelt parts økonomiske bidrag til
indkøb af ejendom og bidrag, der består i arbejde i hjemmet, f.eks. ved pasning af
børn. Det kan nævnes, at de, der mener at eje en ejendom i udelt fælleseje, kan
kræve, at ejendommen sælges på tvangsauktion i henhold til loven om tvangsauk-
tion, hvis der ikke opnås aftale om disponering af ejendommen og såfremt andre
betingelser er opfyldt.

Også kan man nævne at personer i papirløst samliv er endvidere sikret en
særlig retsplejefordel i loven om boskifte i henhold til lovens §100 kan en mand
eller en kvinde eller begge sammen, som opløser et papirløst samliv efter at have
boet sammen uafbrudt i mindst to år eller boet sammen i kortere tid, hvor de har
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fået et barn eller kvinden er blevet gjort gravid af manden, kræve offentlig
skiftebehandling ved bodeling mellem dem.

Hvis man taler om kreditorers retsstilling i det papirløse samliv kan der opstå
uenighed om ejendomsret mellem personer i samliv, og kreditorers og andres krav
på samme ejendom. Det kan være nødvendigt for en samlever at sikre sig sin
ejendomsret ved formel registrering for at beskytte sig mod krav fra kreditorer
eller andre, der erhverver ret over ejendommen i god tro.

Hvis man kan kommer til situationen når samlivsfælle dør så finder man at der
er ingen gensidig arveret mellem samlevere og efterlevende samlivsfælle opnår
ikke ret til at sidde i uskiftet bo, sådan som det gælder om efterlevende ægtefælle
i ægteskab i henhold til bestemmelser i den islandske arvelov. En person kan
foranstalte sin ejendom med et testamente til enhver som han ønsker, f.eks. til en
samlivsfælle i papirløst samliv eller uregistreret partnerskab såfremt den afdøde
ikke efterlader lovmæssige arvinger, d.v.s. ægtefælle og/eller efterkommere. Men
arveskatten i disse testamenter kan gå op til 45 % i Island så der er en stor del som
går direkte til staten. Man kan sige, at bestemte rettigheder tilkommer den efter-
levende samlivsfælle i henhold til enkelte lovbestemmelser i denne forbindelse
kan nævnes lov om Forfatternes biblioteksfond, hvor der findes særlige lovbe-
stemmelser, der gælder om betaling til forfattere. Og også kan nævnes loven om
organektomi som taler om lige ret til samlevene som gifte.

Som nævnt i det foregående sidestilles samleveres retsstilling med ægtepars
retsstilling mange steder i lovgivningen og i der er reglerne om børn. Med
vedtagelse af den nugældende Børnelov i 1992, var det især meningen at elimine-
re forskellen på børns retsstilling efter om forældrene var gifte eller ej. Således
gælder de samme faderskabsregler om børn, hvad enten folk er gift eller i
papirløst samliv, lov om teknisk befrugtning skelner heller ikke mellem gifte
personer og folk i papirløst samliv. I regler om forældremyndighed over børn,
forsørgerpligt over for børn og regler om samvær skelnes der heller ikke mellem
folks retsstilling efter deres samlivsform i denne henseende.

Når det kommer til beskæftigelse så taler man om loven fra 1997 i henhold til
loven om obligatoriske pensionsrettigheder og pensionskassernes virksomhed har
alle lønmodtagere og erhvervsdrivende eller selvstændige erhvervsdrivende ret og
pligt at sikre sig pensionsrettigheder ved medlemskab af en pensionskasse fra og
med 16 års alderen til det fyldte 70. år. Der en helt speciel islandsk opfindelse,
tror jeg, og går meget længere en andre regler i de nordiske lande.

Ægtefælle er i henhold til loven den, som ved dødsfaldet var i ægteskab med
medlemmet af pensionskassen, registreret partnerskab eller papirløst samliv, for
så vidt formuefællesskabet ikke var blevet ophævet før medlemmets død. Med
papirløst samliv menes en mands og en kvindes samliv, som har fælles fast bopæl,
er sammen, har barn sammen eller at kvinden er gravid eller samlivet har varet
uafbrudt i mindst to år.

Når man taler er om sociale rettigheder er loven om socialforsikring baseret på
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det princip, at en persons adgang til offentlige fonde skal være uafhængig af
ægteskabelig status, men i loven om socialforsikring tages der dog i nogen grad
hensyn til folks familiære status. Af §44 i Loven om socialforsikring fremgår det,
at samlevere har samme ret til tilskud som ægtepar, såfremt samlivet har været
registreret i folkeregistret længere end et år. Den samme ret har en mand og en
kvinde, der har et barn sammen eller hvis kvinden er gravid ved hans medvirken,
såfremt deres papirløse samliv er registreret i folkeregistret.

I skattesager har man også regler om at en mand og en kvinde, der bor sammen
i papirløst samliv og har fælles fast bopæl, har ret til at indgive selvangivelse og
blive beskattet som et ægtepar, der bor sammen, hvis de har barn sammen eller
kvinden er gravid. I anden lovgivning findes der mange andre steder enkelte
bestemmelser, hvor det understreges, at med ægtefælle menes der både ægtepar
og folk i papirløst samliv. Selvom man ikke har en særskilt lov om papirløst
samlivsforhold i Island så kan man sige at på mange steder i lovgivningen taler
man om papirløst samliv.

Når det kommer til konklusioner så er der tilsyneladende generelt enighed om,
at der om ægteskab skal gælde en særlov, ægteskabet er indgået på formel vis, der
er fastlagte rettigheder og forpligtelser i ægteskab i loven og ved opløsning gælder
der meget klare regler. Man kan ikke sætte lighedstegn mellem bestemmelser om
ægteskab og samliv i lovgivningen, men det er rigtigt og naturligt, at man gør det
på bestemte områder i lovgivningen, efter nøje overvejelser.

Det, der især vækker spørgsmål er, hvorvidt der er grund til at foretage radikale
ændringer i reglerne om folks økonomiske forhold i papirløst samliv i retning af,
at de kommer til at ligne dem, der gælder om ægtepar, mest muligt, samt hvorvidt
man bør ændre arvereglerne og indføre en slags arveret mellem samlevere.

Jeg mener dog, at man bør holde inde her. Folk vælger deres samlivsform frit
og ubundne. Jeg er af den opfattelse, at man bør respektere folks ret til at stå uden
for den institution som ægteskabet er i manges tanker, og man må stille de krav til
folk, at de er bekendte med deres retsstilling, hvad enten de vælger at leve i
papirløst samliv eller indgå ægteskab. Såfremt personer vælger at leve sammen i
papirløst samliv har de mulighed for at forsikre sig endnu bedre og kontraforsikre
sig med privatretlige kontrakter indbyrdes, både med hensyn til aftaler om fælle-
seje i samlivet og hvorledes man skal forholde sig ved opløsning af samlivet og
ligeledes med testamente.

Som jeg har nævnt i det foregående er der blevet vedtaget en lov om registreret
partnerskab, som sikrer homoseksuelle par samme retsstilling som ægtepar har.
Tilsvarende regler findes ikke om to homoseksuelle personers retsstilling, hvis de
vælger at leve sammen uden at registrere deres partnerskab. Homoseksuelles
papirløse samliv anerkendes derfor ikke i lovgivningen. Her mener jeg, at det
eventuelt kan være nødvendigt at rette op på lovgivningen og vedtage en bestem-
melse i loven om at sikre denne gruppe den samme retsstilling som to personer af
modsat køn, der vælger at leve sammen uden at indgå ægteskab.
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Korreferent, højesterettsdommer Jørgen Nørgaard, Danmark:

Referentens indlæg vedrører i første række papirløse samlivsforhold - samlivsfor-
hold mellem en mand og en kvinde, der uden at have indgået ægteskab lever i et
fælles hjem, som om de var gift med hinanden.

Det vil mit indlæg også gøre. Det er først og fremmest dér, der er et så forandret
familiemønster, at der er anledning til at få besvaret spørgsmålet: Er der behov for
nye regler om formueordning og om arv? - Men jeg tilføjer, at man efter min
opfattelse i videst mulig omfang bør have de samme regler for henholdsvis
heteroseksuelle og homoseksuelle par.

En redegørelse i tal for situationen i Danmark til sammenligning med referent-
ens tal fra Island: 22 % af alle, som i Danmark lever sammen med en anden, lever
papirløst, svarende til 582.000 mennesker = 291.000 par. 95.000 af disse har
fællesbørn. Dertil kommer godt 20.000 par, som ikke har fællesbørn, men som
har et eller flere særbørn boende hos sig. De islandske og de danske tal svarer til
hinanden.

Jeg forstår referentens konklusioner således, at referenten er tilhænger af, at
man løbende, enkeltområde for enkeltområde, tager stilling til, om der ved speci-
allovgivning er behov for at sidestille samlevendes status med ægtepars, eventuelt
med visse justeringer, og at denne stillingtagen også afhænger af, om der er en
vækst i antallet af samlivsforhold, men at referenten ikke mener, at man skal
gennemføre en samlet lovgivning om samlevende personers økonomiske forhold,
sådan som man har lovgivning om ægtefællers formueforhold, og at referenten
heller ikke mener, at man bør indføre en arveret mellem samlevere.

Det er en - vigtig, oplever jeg - del af begrundelsen for referentens standpunkt,
at det er et rimeligt krav at stille til mennesker, at de sætter sig ind i, hvilken
retsstilling man har i den samlivsform, de pågældende nu har valgt, og at de, der
vælger at leve papirløst sammen, har udmærkede muligheder for gennem opret-
telse af kontrakter og testamenter at beskytte sig selv og hinanden.

Referentens holdning er ikke så langt fra den, det danske 1969-Ægteskabs-
lovsudvalg gav udtryk for i tre betænkninger fra henholdsvis 1975, 1980 og 1983.
1969-Ægteskabslovsudvalget afviste en samlet retlig regulering af samlivsfor-
hold med navnlig den begrundelse, at en sådan lovgivning "ifølge sagens natur
ikke kunne være i det væsentlige identisk med ægteskabslovgivningen. Man ville
derved indføre et ægteskab af anden klasse og hos parterne skabe en falsk følelse
af tryghed, som ville være egnet til at afholde dem fra at indgå ægteskab.
Udtrykket "ægteskab af anden klasse" har vist sig at være et demagogisk kunst-
greb i den absolutte mesterklasse. -Aner man en vis bedreviden?

Men det er i alt fald et par forskelle i relation til referentens konklusioner og de
danske betænkningerne - der er 20 til 25 år mellem referentens udsagn og
betænkningerne, og der er en stor forskel i antallet af ugifte samlivsforhold. Jeg
tror ikke, at danske betænkninger i 2002 ville få samme indhold som betænkning-
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erne fra 1975, 1980 og 1983 - men i ethvert repræsentativt sammensat udvalg vil
der være fortalere for "ægteskab af anden klasse-synspunktet."

En helt anden vurdering end referentens (og 1969-Ægteskabsudvalgets
betænkninger) finder vi i en af de danske lærebøger i familieret, Linda Nielsens
og Jesper Vorstrup Rasmussens: "Familieretten", 3. Udg. (2001), hvor det på s.
380 hedder: "De ugifte samlevende befinder sig i en retsposition, hvor der i en
række lovregler tillægges samlivsforholdet retlige konsekvenser, mens der i den
centrale ægteskabslovgivning (og arvelovgivning) er tale om et retstomt rum for
de ugifte samlevende. Man kan derfor sige, at der allerede er et faktisk eksisteren-
de ægteskab af tredje klasse. Den lovgivningsmæssige situation efterlader den
økonomisk og socialt svage del af samleverne i en dårlig økonomisk situation ved
samlivsophævelse og ved samleverens død. Der kan derfor være god anledning til
at overveje at afhjælpe det retstomme rum for ugifte samlevende og overveje
lovregler om (en vis) formuedeling og eventuelt arveret. ... Ved at tillægge
samlivsforholdet familieretlige retsvirkninger ville man bevæge sig fra at lægge
vægt på formen - ægteskabet - til at lægge vægt på indholdet - fællesskabet."

Så er problemet sat op, hvor det befinder sig bedst som grundlag for en debat:
På spidsen - og derfra vil jeg i enhver henseende kravle ned i takt med, at jeg
forsigtigt skitserer mine egne tanker. Jeg drillede for et øjeblik siden referenten
med, at hun på én gang lægger til grund, at de papirløse samlevende må sætte sig
ind i retsreglerne, og samtidig konstaterer, at uvidenheden er betydelig. For mig er
det sidste det vigtigste. Det nytter ikke at moralisere og være forarget over, hvad
der meget vel kan opleves som manglende ansvarsfølelse - specielt hos andre end
de helt unge, der betragter samlivet som et slags prøveægteskab. Denne moralise-
ring koster de efterladende samlevende for dyrt. Nogenlunde på samme måde har
jeg det med udsagnet: "De kan jo bare gifte sig - hvorfor gør de ikke det?"

De mennesker, der ønsker at stå uden for den institution, som ægteskabet er,
skal have dette standpunkt respekteret, jeg er helt enig med referenten. Det
gælder, hvad enten det er ægteskabsinstitutionens religiøse præg, der byder dem
imod, eller det er den sathed - far på sofaen i slippers og mor i slåbrok og med
papillotter i håret - som nogle forbinder med ægteskabet, der får enhver tanke om
vielse til at blive afskyelig.

Man kunne indføre en frivillig registreringsordning á la de - også frivillige -
ordninger, man pr. 1 januar 1998 har indført i Holland og i 1999 har vedtaget i
Frankrig (dvs. i et katolsk land og i et land med en ikke helt lille katolsk
minoritet), jf. Helene Bentsens artikel i Ugeskrift for Retsvæsen 2001 B s. 165 ff:
"Ugifte samlevende - skal de nu have indbyrdes arveret?", hvor Helene Bentsen
også oplyser, at den hollandske ordning har medført langt flere registreringer, end
man havde forventet. I Holland var det indtil ordningens indførelse en ret udbredt
opfattelse, at samlevende par gennemgående ikke havde ønske om at opnå ægtes-
kabslignende rettigheder og pligter - men det slog altså ikke til.

Ifølge ordningerne i Holland og Frankrig kan samlevende par - heteroseksuel-
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le som homoseksuelle - på meget enkelt vis lade deres samlivsforhold registrere,
hvis de opfylder en række betingelser, der stort set er de samme som betingelser-
ne for at indgå ægteskab. I og med registreringen indtræder - så længe samlivet
består - stort set de samme retsvirkninger som ved et ægteskab.

Den hollandsk/franske løsning er en ganske radikal løsning - og måske heller
ikke en ideel løsning i de nordiske lande, hvor ordningen ville føre til fuldt
formuefællesskab mellem parterne fra registreringens første dag, hvilket kan
forekomme at have karakter af "overdoing" - specielt i en tid, hvor formuefæl-
lesskabet er på retur og særeje vinder frem, specielt i den yngre (individualist)
generation. Men løsningen er jo også kun et udgangspunkt. Man kan nøjes med at
indføre en vis formuedeling i tilfælde af samlivets ophør i begges levende live -
eventuelt kombineret med fuld arveret (arveret som en ægtefælles) ved samlivets
ophør som følge af død. Det afgørende er, at "instrumentet er stemt" med en
registreringsordning.

Det er jo intet i vejen for, at man - livsområde for livsområde - beslutter sig
for, at på dette konkrete område skal deltagerne i et registreret partnerskab være
ligestillet med ægtefæller, når de udover registreringen f.eks. har boet sammen i 2
eller 5 år, eller har et fællesbarn eller dog et fællesbarn i vente. Det er jo ikke
givet, at retten til at overtage en lejlighed, retten til at kunne blive indsat som
begunstiget i en skattemæssigt favoriseret forsikrings- eller pensionsordning og
adgangen til legal arveret skal bero på de samme kriterier - om end jeg vil tillade
mig kraftigt at advare mod alt for differentierede betingelser, for så bliver syste-
met for uoverskueligt.

Det vil efter min opfattelse være en fordel at kunne spille på et sådant, stemt
instrument - en allerede eksisterende registrering/(-smulighed) - når man på et
givet område beslutter sig for helt eller delvis at ville parallelisere mellem samliv
og ægteskab. Meget enklere end at skulle konstruere et nyt instrument hver gang -
også fordi den sidstnævnte metode øger risikoen for overindividualisering (og
dermed risikoen for uoverskuelighed).

Regler om retsstillingen for samlevende par - specielt vedrørende formueord-
ning og arv - bør tilvejebringes af lovgivningsmagten; ikke af domstolene, som
ikke har nogen realistisk mulighed for at overskue perspektiverne. Retsreglerne
for samlevende par bør ikke udarte sig til et "tag selv bord", hvor man fra situation
til situation frit kan vælge efter, hvad der i den konkrete relation er fordelagtigst -
at være stillet som en ægtefælle eller ikke at være det. Dette er et emne for navnlig
sociallovgivningen og skattelovgivningen. Men i øvrigt er jeg, som det vil være
fremgået af det sagte, i højere grad end referenten tilhænger af at besvare spørgs-
målet: "Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendoms-
ordning och arv?" med et ja.
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Lektor Irene Nørgaard, Danmark:

I forlængelse af, hvad der er sagt af referenten, vil jeg tilslutte mig, at der ikke bør
være en større samlet lovgivning av papirløse samlevende. Som koreferenten
mener jeg, at eventuelle regler bør være enkle, da almindelige menneskers viden
om reglerne og lyst til at bruge tid på at sætte sig ind i reglerne desværre er meget
begrænset.

Det interessante spørgsmål er efter min mening, hvorfor samlevende ikke
gifter sig. Samlevende er formentligt en meget uensartet gruppe, og jeg vil pege
på nogle afgrundene til, at samlevende ikke gifter sig. Nogle bryder sig ikke om
"institutionen" af etiske eller måske religiøse grunde, eller de finder, at den er for
"sat" eller for borgerlig som tidligere nævnt af koreferenten - andre er blot
passive. Det er altså af ganske irrationelle grunde, at ægteskab ikke indgås i denne
gruppe, hvorfor det er svært at tage højde for denne gruppe i lovgivningen. Ud
over "de irrationelle" er der en gruppe, der ikke bliver gift, fordi den ene ganske
enkelt ikke vil. Han eller hun har - som man siger det på dansk - sit "på det tørre".
Vedkommende ønsker ikke at påtage sig ægteskabets forpligtelser eller give
afkald på sine privilegier. Det er en gruppe, man møder i retspraksis - den er ikke
specielt sympatisk, men den eksisterer. En tredje gruppe er dem, der af helt
rationelle grunde vurderer, at det økonomisk er en dårlig ide at gifte sig, fordi de
ved indgåelse af ægteskab vil miste rettigheder, f.eks. ægtefællepension efter en
tidligere ægtefælle, eller miste muligheden for fortsat at sidde i uskiftet bo - og
der kan være andre rationelle begrundelser.

Selv om jeg altså for disse meget uensartede grupper af samlevende ikke
finder, at man bør have én større selvstændig lovgivning, synes jeg, man kunne
overveje at give de samlevende to tilbud: For det første kunne man tillade samlev-
ende at blive "registrerede" på linje med homoseksuelle par: En mulighed for alle,
der kan gifte sig, og med retsvirkninger som for ægtefæller. Det er en mulighed,
der på baggrund af de hollandske erfaringer, som koreferenten nævnte, skulle
kunne løse en del af de samlevendes problemer. Det er for så vidt en ren "sminke-
løsning" med henblik på at komme forbi nogle af de irrationelle begrundelser for
ikke at gifte sig - men den forekommer effektiv.

De par, som ikke vil lade sig registrere efter den nævnte model med fulde
ægteskabsretlige virkninger, kunne få et andet tilbud: Efter f.eks. to års samliv -
de to år dukker allerede nu op i flere lovregulerede sammenhæng, og det er
enklest så vidt muligt at bruge samme tidsmæssige kriterier - kan de samlevende
blive registreret som samlevende med ægtefællestatus i relation til arv og/eller
pensionsrettigheder (i vid forstand) på dødsboskifte. Det er jo disse to områder,
der giver de fleste reelle problemer, og en samlet offentlig registreringsordning er
enklere end at forsøge at regulere (pensions)ordning for (pensions)ordning.

For dem, der selv med disse muligheder ingenting får gjort, og for dem, der
kun har foretaget registrering for så vidt angår arv og/eller pension, men hvis
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samliv ophæves i levende live, burde der være et sæt sociale minimumsbeskyttel-
sesregler vedrørende specielt fælles bolig og indboet i det fælles hjem og ved-
rørende formuen i almindelighed. For så vidt angår bolig og indbo bør beskyttel-
sen være den samme som for ægtefæller med særeje - det vil for dansk ret indtil
videre betyde ingen særlig beskyttelse - og for formuen i almindelighed kan man
indføre en regel i stil med den danske ægteskabslovs § 56 om særejeægteskaber -
samleveren må ikke stilles "urimeligt ringe" i formuemæssig sammenhæng. Den
sidstnævnte regel skal i alt fald gælde ved samlivsophævelse, men bør også gælde
ved dødsfald i de tilfælde, hvor de samlevende ikke har ladet sig registrere som
ægtefæller i arvemæssig henseende. Et sådant regelsæt kunne få plads i ægtes-
kabslovene, og man kunne så i forarbejderne beskrive, hvilke kriterier, der skal
lægges vægt på ved tildeling af et kompensationskrav - samlivets varighed,
samlivsskade, samlivsfordele o.s.v. Et sådant system ville ikke skabe et "ægtes-
kab af 2. klasse".

Professor Anders Agell, Sverige:

Eftersom professor Peter Lødrup och jag senare i dag skall presentera en nordisk
utredning om äktenskapsrätt och successionsrätt vill jag gärna ta tillfallet i akt att
göra ett par positionsbestämningar även om samboende utan äktenskap. Såvida
man i anslutning till direktiven för den förberedande, nordiska utredningen verkli-
gen vill söka harmonisera familjerätten i de fem nordiska länderna bör önskemå-
let gälla även det inbördes mellanhavandet mellan en man och en kvinna som
sammanbor på ett mer eller mindre äktenskapsliknande vis. I vår utredning
behandlas dock inte sambofrågorna.

I Sverige finns sedan 1987 lagen om sambors gemensamma hem och i Norge
sedan 1988 "loven om rett til felles bolig og innbo när husstandsfelleskap opp-
hører". Den svenska lagen är mera långtgående och ger i princip en sambo under
äktenskapsliknande samliv en rätt att vid samboendets upphörande få likadela
värdet av bostad och boskap som den andre sambon anskaffat för parternas
gemensamma begagnande. Den norska lagen inskränker sig till en övertagande-
rätt mot lösen och förutsätter samboende under två år eller att parterna har barn
tillsammans. I de andra länderna finns inga motsvarande lagar.

För samboende homosexuella par har den danska modellen av registrerat
partnerskap vunnit acceptans i alla de nordiska länderna så att vi på det området
fått en enhetlig lagreglering. Denna har dock en mycket begränsad tillämplighet,
eftersom registreringarna kan räknas till högst några hundra per år i varje land.
Det är klart att en möjlighet att registrera partnerskap skulle få väldigt mycket
större betydelse om den infördes även för en man och en kvinna som bildar ett
par. Korreferenten har på ett intressant sätt diskuterat den tanken. Dock binder
han sig inte i frågan huruvida de ekonomiska rättsverkningarna borde bli fullt ut
desamma som av ett äktenskap.
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En registreringsmöjlighet skulle onekligen kunna tillgodose ett praktiskt behov
i en del fall. Möjligheten av registrering har på sin tid diskuterats men också
avvisats i det svenska lagstiftningsarbete som ledde fram till sambolagen. Det
framhölls att en registreringsmöjlighet inte skulle lösa några juridiska problem för
par som fortsätter att leva tillsammans utan formaliteter. När registrering av
partnerskap förs på tal som ett alternativ till äktenskap är det önskvärt att man tar
ställning till flera grundläggande frågor, inte minst med tanke på vilka värden på
lång sikt - s.k. ultimärmål - som lagstiftningen bör söka främja.

För det första kan man fråga sig vilka särskilda värden som äktenskapet
erbjuder. Äktenskapet är ett s.k. statusförhållande eftersom det kommer till stånd
och upplöses genom beslut av myndighet. Det är enligt min mening ändå äkten-
skapsavtalet mellan makarna, vilket kommer till uttryck under vigseln, som ger
äktenskapet en inre kraft som saknas vid samboförhållanden. Med äktenskapet
följer ett paket av rättsverkningar. Äktenskapet kan samtidigt i bästa fall skapa
stabila uppväxtförhållanden för makarnas barn.

För det andra brukar till stöd för rättsverkningar på grund av samboende
anföras, att människor av olika skäl inte vill gifta sig och att detta måste respekte-
ras. Visst, man kan och bör inte tvinga människor in i äktenskap. Men hur många
i befolkningen är egentligen principiella motståndare till äktenskap? Antagligen
är det små grupper, som är dåligt underrättade om äktenskapets karaktär av ett
rent profant rättsförhållande utan varje kyrkligt inslag, så när som på att de som
vill kan välja kyrklig vigsel för ett giftermål.

Två erfarenheter från Sverige tyder på att de principiella äktenskapsmotstån-
darna är fa. - Dels brukar bara några tusen par gifta sig i december varje år.
I december 1989 gifte sig dock uppemot 90 000 par. Man trodde nämligen att
bestående äktenskap vid ingången av 1990 skulle bevara rätt till änkepension för
kvinnan, om mannen avled efter årsskiftet; då avskaffades nämligen i princip
änkepensionerna i den statliga socialförsäkringen. Dels sker merparten av alla
vigslar i Sverige i kyrkan. Detta senare förhållande bygger dock inte på någon
särskilt kristen äktenskapsuppfattning utan på åsikten att kyrkbröllop är festligast,
särskilt om det kombineras med ett ordentligt bröllopskalas. Just denna senare
önskan att ordna en bröllopsfest kan rentav vara den utlösande orsaken till att man
överhuvudtaget gifter sig.

Personligen tror jag att ökningen av antalet samboende men ogifta par, en
ökning som kommit till stånd i större delen av norra och mellersta Europa, mest
beror på en sedvana som spritt sig på grund av kvinnans frigörelse och andra
orsaker. Äktenskapet har uppfattats som onödigt men knappast som principiellt
motbjudande för de allra flesta människor. Det betyder att medvetenheten om
behovet av en juridisk reglering, lämpligen genom ett äktenskapsavtal, är mycket
låg i befolkningen. Här finns utrymme för upplysningskampanjer som, såvitt jag
vet, inget land försökt genomföra på rationella grunder.

För det tredje kan man fundera på konsekvenserna om lagstiftaren inför en
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möjlighet till registrerat partnerskap för en man och en kvinna som kan ingå
äktenskap. I Nederländerna kan, sedan ett par år tillbaka, såväl heterosexuella
som homosexuella antingen gifta sig eller registrera partnerskap med i huvudsak
likartade rättsverkningar i båda fallen. Detta speciella rättsläge har uppstått ge-
nom successiva resonemang till motverkande av diskriminering, ett ord som ofta
används på ett missvisande eller alltför oklart sätt. Först gavs homosexuella par,
som inte kunde gifta sig, en möjlighet till registrering av partnerskap. Därefter
fick heterosexuella par, som kan gifta sig, den ytterligare möjligheten att ingå
registrerat partnerskap! Till sist tänkte man om och öppnade det formella äkten-
skapet för homosexuella par! I detta säregna läge har den nederländska riksdagen
beslutat att man år 2006 skall överväga om reglerna om registrerat partnerskap
alls skall behållas eftersom alla nu kan gifta sig oberoende av kön.

Den nederländska utvecklingen är enligt min mening inte värd efterföljd.
Visserligen har ett avsevärt antal heterosexuella par registrerat partnerskap, men
det förhållandet uttrycker kanske snarare en nedgång av äktenskapsfrekvensen än
en nedgång av antalet par som sammanbor helt formlöst. Anser man det värt att
slå vakt om äktenskapet som en kulturellt hävdvunnen avtalstyp, så är en sådan
utveckling minst av allt önskvärd. Det borde - om man resonerar strängt rationellt
- räcka med denna enda avtalstyp för långvarig samlevnad mellan en man och en
kvinna. Samtidigt finns det emellertid all anledning att se till att äktenskapsrätten
har ett lämpligt innehåll som passar moderna parförhållanden. Man bör inte utgå
att äktenskapsrätten har ett för all framtid givet innehåll på grund av en lagstift-
ning som delvis går tillbaka till de första decennierna av 1900-talet.

Agell avslutade med att konstatera att man kan göra en del förbättringar i
äktenskapslagstiftningen. I bästa fall kunde man, om man enar sig om ett nordiskt
samarbete och når resultat, göra att äktenskapet blir lite mer populärt om resulta-
tet av ett sådant samarbete saluförs på lämpligt sätt.

Referent, advokat Låra V Júlíusdóttir, Island:

Referenten tackade deltagarna för den intressanta diskussionen och konstaterade
att de nordiska länderna är eniga om det mesta. Det finns även enighet om att ifall
det skall finnas regler om papperslöst samliv skall dessa vara enkla regler.
Problem finns dock gällande frågor som t.ex. arvsrätt och pension.

Ytterligare följande personer gjorde inlägg i debatten:

Adj. professor, dr.jur. Svend Danielsen, Danmark


