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Debatlederen, justitieråd Gustaf Möller, Finland:

Debatlederen bød velkommen, præsenterede referenten og korrefe-
renten samt gav nogle praktiske oplysninger vedrørende mødet.

Referenten, biträdande professor Eva Gottberg, Finland:

I mit referat fik emnet to juridiske niveauer: et økonomisk og et al-
ment. Det økonomiske niveau er dagligdags og praktisk: Her gælder
det underhold, ejendomsspørgsmål, pensioner, skatter, forskellige bi-
drag og kommunale og statslige serviceafgifter m.m. Beroende på fa-
milietypen kan der forekomme store forskelle med hensyn til familien
og dens medlemmers rettigheder og pligter i alle disse henseender. En
del er motiverede, men ofte bliver resultaterne også tilfældige og til og
med urimelige. De sidstnævnte tilfælde forårsages oftest af en usam-
menhængende lovgivning og det faktum, at lovgiver ikke tilstrækkeligt
effektivt kan eller vil følge udviklingen i samfundet.

Det almene niveau karakteriseres af etisk-moralske spørgsmål. Her
gælder det retten til at opbygge en juridisk set relevant familie, for-
holdet mellem forældre, børn og stedbørn samt muligheder for fami-
lieforøgelse med hjælp af juridiske eller medicinske hjælpemidler i
barnløse tilfælde. Også internationale konventioner garanterer f.eks.
beskyttelse af familie og privatliv og giver barnet bl.a. retten til at



80 Eva Gottberg

kende sine forældre. I den forbindelse har indvandrerne og flygtnin-
gene flyttet problemer af hidtil ukendt natur med sig. F.eks. forstås
med familien næsten det samme, som vi i Norden er vant til at kalde
for »slægt«. De finske myndigheder er også for nylig stødt på tilfælde,
hvor sammenføring af polygame familier kræves. Disse spørgsmål af
accentueret international karakter skal her kun nævnes forbigående.

Barnets stilling som familiemedlem og dets rettigheder er et af de
vanskeligste spørgsmål under dagens overskrift. Barnet kan samtidig
være medlem af en biologisk familie, en social familie, en underholds-
familie, en forældremyndighedsfamilie og en samværsfamilie, af hvilke
ingen er identiske, og som til og med kan stå i uløselige konflikter med
hinanden. Hvilket familieliv beskyttes da først? Hvilke forældre har
barnet retten til at kende i medfør af De Forenede Nationers konven-
tion om barnets rettigheder, hvis barnet er blevet til gennem artificiel
insemination? Konventionernes bestemmelser er ofte runde og svære
at tolke, deres forarbejder i sammenligning med national lovgivning
ofte både svært tilgængelige og svære at fortolke. Alligevel må konven-
tionerne tilpasses i intern retspleje ofte lang tid inden, at et bestemt
spørgsmål har fået sin principielle løsning hos internationale autori-
teter.

Disse er bare nogle eksempler på problemer, som er direkte for-
bundne med familiebegrebet i forskellige juridiske sammenhænge, og
som dels det internationale samfund, dels hver stat, lovgiver og myn-
dighed, må løse. I debatten kan jo også disse sider af problematikken
tages frem. Herefter behandler jeg kort de teser og diskussionsemner,
som jeg har taget som udgangspunkt i slutningen af referatet. Herved
pointerer jeg også, at min synsvinkel er finsk angående såvel fakta som
kritik. Jeg håber, at debatdeltagerne vil udvide synsfeltet også i denne
henseende.

Ad 1:
Spørgsmålet er af stor praktisk betydning. I særdeleshed familiefor-
mens virkninger i forhold til forskellige sociale fordele er forvirrende
for almenheden. Årsagen til dagens forhold er delvis, at forskellige
love er forberedt på forskellige tider og uafhængigt af hinanden. Må-
ske har man i lovforberedelsen heller ikke været opmærksom på de
problemer, som opstår på grund af samboforhold og blandede fami-
lier, som øges i antal.
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Man kan naturligvis henvise til, at samboende har mulighed for at
gifte sig og hermed undgå den uklare retsstilling, de er havnet eller
risikerer at havne i såvel i forhold til samfundet som indbyrdes. Rets-
politisk set har lovgiveren imidlertid også en ansvarsbunden service-
funktion: den må følge samfundet i det mindste på den måde, at
afstanden mellem gældende lovgivning og samfundets realiteter ikke
bliver for stort.

Hvor stor kan afstanden anses for at være, hvis sædvanlige og typiske
dagligdags foreteelser er utilstrækkeligt regulerede, eller den gæl-
dende regulering fremkalder mindre ønskværdige løsninger. Sambo-
forhold og blandede familier giver mange eksempler på problemer af
denne karakter. Den svenske lovgiver mente ikke at kunne forblive
passiv, og loven om samboendes fælles hjem blev til i 1987. I Finland
fortsætter diskussionen om behovet for en sambolovgivning på civil-
retligt niveau.

I socialretten sidestilles samboforholdet på mange måder med æg-
teskabet, men også undtagelser findes. Dette besværliggør mulighe-
derne for at kortlægge den retslige stilling i de mest dagligdags spørgs-
mål. Helt uagtet, hvilken løsning lovgiveren vælger med tanke på sam-
boendes indbyrdes forhold og disses regulering, må man godtage, at
der findes og i voksende mængde kommer til at findes familieforma-
tioner med brogede juridiske værge- og underholdsforpligtelser, hvil-
ket for sin del har talrige reflektioner på den socialretlige side.

I disse forhold må lovgivningen både strukturelt og sagligt udformes
så klart, at det ikke er nødvendigt med forfinet juridisk fortolknings-
arbejde for at kunne træffe beslutninger i dagligdagsspørgsmål. F.eks.
i den finske sociallovgivning var visse punkter indtil lovændringen i
1993 så svære at fortolke, at der krævedes et præjudikat af den højeste
forvaltningsdomstol for at bestemme, hvilke indkomster daginstitu-
tionsudgiftens størrelse i en blandingsfamilie skulle baseres på. Ved
siden af at forsøge at skabe retfærdige løsninger i den økonomiske
familielabyrint må det også tilstræbes, at man uden større anstrengel-
ser kan klarlægge sin og sin families retlige stilling i hverdagslivet også
med tanke på mulige forandringer i familiestrukturen.

Ad 2:
Spørgsmålet er værd en monografi, men kan her bare tilegnes nogle
ord. I et samfund med formindsket familiestabilitet kommer man før
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eller siden til et tidspunkt, hvor den klassiske på ægteskab og blods-
bånd baserede underholdspligt må tages under fordomsfri kritisk vur-
dering, og hvor man muligvis må trække nye grænser mellem det
socialretlige og det privatlige underhold. Forskellige blandingsfamili-
er, ægtepar og samboende, parrets indbyrdes underholdsforpligtelse
eller mangel herpå udgør i dag sammen med den almene og den
forsikringsbaserede sociale beskyttelse et utroligt kludetæppe.

Årsagen til de nuværende forhold ligger i de hurtige og gennem-
gående forandringer, som igennem nogle årtier er sket i såvel samfun-
det, familien som lovgivningen. Antallet af udearbejdende kvinder er
mangedoblet, familiestabiliteten sunket, nye familieformer kommet
til, den sociale tryghed øget, og også kravene på retfærdig behandling
og fordeling af goder. Arbejdsforholdet giver udover lønnen social
beskyttelse, som i mange henseender overstiger det minimum, sam-
fundet garanterer for alle sine medlemmer. En stor del af familiens
tidligere opgave er overtaget af samfundet.

Ved siden af moderne institutioner, tankesæt og fremgangsmåder,
lever imidlertid også stadig meget af det gamle. F.eks. har de nye
familieformer ikke tilsidesat de klassiske, billedet er bare blevet mere
broget. De hjemmegående mødre er ikke forsvundet, uanset at lovgiv-
ningen for en stor dels vedkommende bygger på andre familiemodel-
ler. Det private og det offentlige underhold udgør en normjungle
bestående af en halv snes kasuistiske og ofte mangelfuldt koordine-
rede underkodekser, som dertil ofte afspejler helt ulige lovgivningsi-
deologier. Et sådant system skjuler i sin struktur utallige muligheder
for haltende kombinationer og over- og underkompensation i enkelte
tilfælde.

Ad 3:
Såvel den civile familieret som socialretten er delvis overgået fra regi-
strerede institutioner til faktiske forhold som grundlag for visse rettig-
heder og pligter. Ofte kan dette også være helt nødvendigt for at nå
retfærdige løsninger.

I lovforberedelsesarbejdet må man dog altid tænke på, at en øget
betydning af faktiske forhold utvivlsomt medfører øget kontrolbehov.
Den klassiske »manden som overnatter« truer os endnu engang juri-
disk. Så mange funktioner han også under den juridiske historie har
haft, og selvom han med stor sandsynlighed fortsætter at overnatte på
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en eller anden måde uvedkommende, føles det mindre lokkende, at
myndighederne burde begynde at snage i menneskers privatliv for at
få kendskab til sådanne »sociale lønforhold«.

I Finland aktualiseredes spørgsmålet for nylig i sammenhæng med
loven om klientafgifter inden for socialsystemet. I loven tillagdes også
ægteskabslignende forhold betydning, men ingen nærmere definitio-
ner blev givet. Udgangspunktet burde endda være, at samboforholdet
kun får juridisk betydning i objektivt set klare tilfælde, nærmest når
begge parter er registrerede på bopælen og selv optræder som sam-
boende. I den juridiske debat, som opstod omkring spørgsmålet, blev
med føje betonet, at privatlivets beskyttelse forudsætter en afvisende
holdning hos myndighederne for så vidt angår anmeldelse fra naboer
og andre lignende informationskilder.

Ad 4:
Neutralitetsprincippet har i hele Norden været kommenteret og dis-
kuteret. Samfundets sekularisering har givet menneskene større fri-
hed til at vælge samlivsform end tidligere. Med lovgivers tiltag kan
menneskene næppe tvinges til at gifte sig eller vælge andre priorite-
rede løsninger. Mindre tidstypisk er også muligheden for økonomisk
eller på anden måde at »straffe« de par, som vælger ikke at gifte sig.

I forhold til samboende beskyttes parterne i et ægteskab af stærkere
og flersidede normer i særlig grad, når parforholdet brydes op. Også
det »2. klasses ægteskab«, som samboloven i Sverige har skabt, giver
kun en minimumsbeskyttelse, som i mange tilfælde endda udebliver.
Hvem, som ved et dødsfald eller en eventuel separation kommer at
være svagere eller stærkere, kan ikke sikkert forudses i alle livets for-
hold. Om disse fakta alment og åbent holdes frem, har man også gjort
det mulige for at fremme ægteskabet frem for andre samlivsformer i
vort nutidige samfund.

Ad 5:
Neutralitetsspørgsmålene kan og må efter min mening altid analyseres
med hensyn til hver lovgivningsgrens hovedsigte. På mange områder
kan der findes delspørgsmål, hvor man af forskellige grunde må afstå
fra neutralitetsprincippet, også selv om den er et naturligt udgangs-
punkt. Som et eksempel herpå anvendte jeg i referatet adoptionen -
samme argument gælder stort set også ved artificiel forplantning.
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Ved økonomiske spørgsmål, registrering og lignende sammenhæng
bør neutraliteten være gældende som hovedregel. Med tanke på ho-
moseksuelle par og deres muligheder for officiel pardannelse betyder
denne indstilling på principielt niveau, at de nævnte krav bør bifaldes
fra lovgivers side. Dog må man her føre debatten videre. Der findes
også andre nære forhold end seksuelle.

Om man giver nye muligheder til homoseksuelle, men holder an-
dre udenfor, får det seksuelle en overdreven betydning med hensyn
til, at det her gælder personer, hvis forhold ikke behøver beskyttelse på
grund af en potentiel forældrerolle. Dette er for sin del hele familie-
og ægteskabsreguleringens oprindelige motiv. Om retten til juridisk
familiedannelse på en eller anden måde udvides, bør det afgørende i
vore dage være parternes fælles vilje til at dele det økonomiske ansvar
og støtte hinanden, ikke deres seksuelle orientering som sådan. Selve
seksuallivet kræver jo i nutidige forhold ingen statslig ceremoniel
institution som beskyttelse i hverken homo- eller heteroseksuelle til-
fælde.

Korreferenten, hæstaréttardómari Gudrun Erlendsdottir, Island:

Endnu engang vælges et emne fra familierettens område til drøftelse
på de nordiske juristmøder. Diskussionsemnet denne gang er: Fami-
liebegrebet og lovgivningen. Når man læser referentens indlæg igen-
nem, kan man konstatere, at vi er ved et vendepunkt. En total men-
talitetsændring er sket i indstillingen til familieretlige emner, siden
disse først blev taget op til drøftelse i dette forum. Nu er det kommet
så vidt, at man for alvor er begyndt at overveje, om familien som sådan
ikke er et forældet begreb.

I de sidste årtier er der sket radikale ændringer inden for familie-
rettens område. Man har afskaffet begreberne »ægte børn« og »uægte
børn«. Paternitetsbegrebet har fået et nyt indhold. Nye og fremmede
begreber er nu på alles læber: insemination og »ægteskab« mellem
homoseksuelle. Den gamle frase: »Familien er samfundets funda-
ment«, som har lydt i århundreder, lyder efterhånden lidt falsk i man-
ges ører. Men hvilken betydning har dette?

Begrebet familie kan anvendes i en meget vidtstrakt forstand. En
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familie kan bygge på ægteskab, slægtskab eller svogerskab. Indled-
ningsvis vil jeg begynde med at tale om ægteskabsfamilien.

Familiens virksomhed har ændret sig meget i tidens løb. Nu er det
nemt at opnå skilsmisse, og rollefordelingen mellem kønnene gen-
nemgår hele tiden ændringer. Familien som sådan står i dag ved et
vendepunkt - de ydre forhold og omstændigheder, som folk rettede
sig efter i århundreder, er totalt ændrede. To hovedprincipper, som
kendetegnede den klassiske familieret, er ved at falde fra hinanden,
dvs. at de par, som levede sammen, var i ægteskab, og at det var en
undtagelse, at ægtepar blev skilt. I de sidste årtier har man gjort forsøg
med nye former af samlivsforhold, som f.eks. ugifte samboende, kol-
lektiver, storfamilier. Kernefamilien, samlevende par, der enten er gifte
eller ugifte, sammen med deres børn, er stadigvæk den dominerende
samlivsform, selv om antallet af enlige forældre er vokset stærkt. Der er
intet som tyder på, at dette vil ændres væsentligt i den nærmeste
fremtid. Mentaliteten har ændret sig, hvad angår holdningen til de
forskellige familieformer. Dette har bl.a. ført til en mere liberal lov-
givning på dette område, og et nærliggende eksempel herpå er lov-
givningen, som vedrører børns retsstilling.

Der har været et tæt nordisk samarbejde på familierettens område i
hele dette århundrede. Der har hersket fuld enighed om ikke at æn-
dre de grundlæggende principper i loven om ægteskabs indgåelse og
opløsning samt ægteskabets retsvirkninger. Helt fra begyndelsen har
man lagt stor vægt på, at ægteskabet skal bygge på en frivillig overens-
komst mellem en mand og en kvinde. Det nordiske revisionsarbejde
danner stadigvæk grundlag for de nyeste ægteskabslove, som er ved-
taget i de sidste år: 1987 (Sverige samt ændring af de finske love), 1989
(Danmark), 1991 (Norge) og 1993 (Island).

Lovgivningen bygger på lige ret mellem mand og kvinde i ægteska-
bet, deres ligestilling som forældre angående forældremyndigheden og
underholdspligten - endvidere ægtefællernes økonomiske selvstændig-
hed, frihed til at indgå aftaler og fælles ansvar for hjemmet og familien.

Ægteskab medfører en række retsvirkninger, såvel rettigheder som
pligter, som automatisk indtræder ved indgåelse af ægteskab og bort-
falder ved skilsmisse. Den opfattelse har længe været herskende, at
familiens indre anliggender er så personlige, at man ikke bør lovfæste
nogle regler herom. Derimod har det været anset som en selvfølge, at
den ydre ramme omkring familien skal være formet af de regler, som
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til enhver tid genspejler samfundets synspunkter. Det gælder som sagt,
at i privatlivet skal familien være usynlig, mens den skal være synlig i
det offentlige liv. Eftersom familien efterhånden er kommet til at va-
retage færre opgaver, har det ført til, at den i større grad må kommu-
nikere med offentlige myndigheder.

Samliv mellem mand og kvinde, der lever sammen ugift, er i vok-
sende grad blevet sidestillet med ægteskab (»ægteskabslignende sam-
livsforhold«), specielt hvis de har et fælles barn. I alle de nordiske
lande har man fastsat visse kriterier for samboende og vedtaget regler
om ugifte samboende i sociallovgivningen, skatteloven, huslejeloven
og børneloven. I nogle af landene findes lovregler om skifte af for-
muen ved samlivets ophævelse, mens man i de andre lande bygger på
domstolenes præjudikater, hvad dette angår.

Kunne man måske tænke sig den løsning, at lovgivningsmagten ikke
blander sig i ægteskabet og ser på det som borgernes private sag eller
som et religiøst forhold, der ikke behøves at være reguleret af lovregler?

De offentlige myndigheders muligheder for at påvirke familieudvik-
lingen er meget begrænsede. Lovgivningsmagten øver ingen indfly-
delse længere om, hvorvidt personer bor sammen i ægteskab eller ej.
Børns retsstilling er ikke længere afhængig af, om forældrene er i
ægteskab. I adskillige love er ugifte samlevende sidestillet med ægte-
par, sådan som tidligere forklaret. Gensidig underholdspligt mellem
ægtefæller har længe været anset som en af hovedpligterne i ægteska-
bet. Ugifte samlevende er ikke forpligtet til at bidrage til hinandens
underhold, men de fleste underholder hinanden frivilligt, mens de
lever sammen.

Her foran har jeg omtalt de forskellige familieformer.
Først har jeg nævnt kernefamilien, som bygger på ægteskab. Der-

efter kommer de ugifte samboende; mand og kvinde, som selvfølgelig
omfattes af familiebegrebet. Herefter kommer enlige forældre sam-
men med deres børn, som også falder ind under familiebegrebet. Men
der findes også flere slags familieformer, som ikke falder helt så klart
ind under det gamle kendte familiebegreb. Her nævner jeg samle-
vende søskende eller andre familiemedlemmer, som ikke bygger på et
seksuelt forhold, og endvidere homoseksuelle samlevende.

Her opstår det spørgsmål, om vi gør rigtigt i at lade de samme regler
finde anvendelse på alle disse familieformer? Skulle vi måske udeluk-
kende bygge på vedkommende parters ensidige skøn således, at så-
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fremt de mener, at de danner en familie, så skulle man tage det for
gode varer.

Det er borgernes ret at vælge, hvordan de lever deres liv, herunder
hvilken form for familie, de vælger. Statsmagten bør stå neutral over
for disse valgmuligheder. Mange af de regler, som er nødvendige i
forbindelse med samlivet mellem mand og kvinde, er tillige nødven-
dige for andre slags samlivsforhold som fleks. samlevende familiemed-
lemmer og samlevende homoseksuelle.

Det er enkelt at definere indgåelse og ophævelse af ægteskab, men
det samme er ikke tilfældet, hvad angår samlivsforhold, der er stiftet
på en uformel måde. I dag er der ikke mange ting, der skulle hindre
mennesker i at indgå ægteskab, fordi reglerne er blevet ret liberale.
Vordende ægtefæller indgår ægteskab med fuld vilje og underkastes
de regler, som herom gælder. Der er ingen grund til at lade de samme
regler gælde for papirløst samliv som for ægteskab. Hvis dette var
tilfældet, så var der ikke tale om noget valg. Statsmyndighederne bør
ikke blande sig for meget i familiens indre anliggender, men de bør
træde til og hjælpe, når det er nødvendigt.

Familien som institution er kendt helt fra tidernes morgen. Den har
altid spillet en samfundsmæssig og følelsesmæssig rolle, som ingen
anden institution har kunnet varetage. Familiens følelsesmæssige rolle
er blevet mere påfaldende, eftersom vigtigheden af andre opgaver
reduceres. Alle er knyttet med stærke bånd til deres familier. Familiens
rolle har undergået en ændring, men den er ikke noget forældet
fænomen, så længe omsorg af børnene foregår inden for familien, og
voksne medlemmer søger tilflugt inden for dens rammer. Hjemmet er
børnenes første skole. Her begynder forberedelserne til livet og frem-
tiden. Hjemmets virkefelt er stadigvæk vidtstrakt, og det har en man-
gesidet funktion og værdi. Hvis fundamentet for familien brister, kan
man godt forvente, at de fleste andre elementer også brister i mere
eller mindre grad. Derfor er det vigtigt at give hjemmene al mulig
støtte, for at de kan være i stand til at udføre dette hverv. Familien som
institution kan ikke gå til grunde, fordi menneskene har altid behov
for at bo sammen, selvom samlivsformen gennemgår nogle ændringer.

Ægteskabet har en fremtrædende plads inden for familieretten, og
den plads vil den beholde også i fremtiden. Ægteskabet er den mest
naturlige ramme omkring familien for de fleste. Utallige undersøgel-
ser har vist, at det er bedst for børn at bo hos begge forældre. Jeg er
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af den anskuelse, at man bør lovfæste mindst muligt angående ugiftes
samliv, og at man hellere bør tilskynde til ægteskab. Jeg tror, at fami-
lien ville være bedst tjent herved, og det ville medføre stabilitet og
sikkerhed for familiemedlemmerne. For at folk kan være i stand til at
gøre sig klart, hvilke retsvirkninger de forskellige samlivsforhold inde-
bærer, er det nødvendigt at give folk fornøden information herom,
inden de står over for valg af samlivsform.

Jeg er af den anskuelse, at homoseksuelle bør sikres de samme
livsvilkår som andre borgere. Homoseksuelle har hidtil ikke nydt den
samme sikkerhed og sociale beskyttelse som de fleste andre. Dette er
dog ved at ændre sig, men det er først nu, at lovforslag om afskaffelse
af diskrimination over for homoseksuelle forberedes i Island. En slags
registrering af samlivet behøves ligesom ved et ugift samliv mellem
mand og kvinde. Det må være af størst betydning for de homoseksu-
elle at få sikret sociale goder som f.eks. skattelettelser og ret til boliger
på samme måde som andre ugifte samlevende. Jeg anser det derimod
for absurd at tale om deres ret til at indgå ægteskab. Det er ægteska-
bets egenskab at være et forhold mellem mand og kvinde. Jeg slutter
mig til referenten i opfattelsen om, at samlevende homoseksuelle ikke
bør gives tilladelse til i fællesskab at adoptere børn. I denne henseende
må der først og fremmest tages hensyn til barnets tarv, og ingen un-
dersøgelser er blevet gennemført, der går ud på at undersøge, hvor-
vidt opdragelse af et barn i hjemmet hos homoseksuelle er lige så
nyttigt for det som i et vanligt hjem.

Til slut ønsker jeg at komme ind på de spørgsmål, som referenten
stiller i slutningen af sit referat:

1. Definitionen af familien er i dag forskelligartet, sådan som det frem-
går af det foran anførte. Jeg synes dog ikke om at tale om en »skat-
tefamilie«, »arbejdsløshedsfamilie osv. Men jeg er helt enig i, at
lovgivningen bør være så utvetydig, at det er helt klart, hvilke grup-
per den omfatter.

2. Som jeg tidligere har fremhævet, er jeg ikke af den opfattelse, at de
samme regler bør gælde for ægtefæller og ugifte samlevende. Her
findes der valgmulighed. Lovgivningen eller domstolene kan gribe
ind, hvis man anser, at samlivsophævelse fører til urimelige resul-
tater.
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3. Jeg er enig med referenten i, at man ikke bør bygge på konkrete
forhold om familiens indre anliggender, idet det ville medføre, at
de offentlige myndigheder kom til at blande sig for meget i bor-
gernes private forhold.

4. Jeg tager neutralitetsprincippet med varsomhed - det er meget
vanskeligt at definere dette begreb. Det er min anskuelse, at alle
bør kunne vælge den livsform, de selv ønsker, hvad enten det er
ægteskab, ugifte samlevende, homoseksuelle samlevende eller fa-
miliemedlemmers samlivsforhold. Lovgivningsmagten bør ikke van-
skeliggøre valget heraf for den enkelte. Det er min opfattelse, at
den klassiske familie, en mand, en kvinde og børn, er i besiddelse
af ærespladsen. Ægteskab er reguleret af lovregler, og vi har en del
lovregler om ugifte samlevende og homoseksuelle samlevende.
Disse regler bør ikke alle være enslydende.

Samfundet har svigtet totalt i sin rolle til at belære publikum om
de forskellige retsvirkninger, som knytter sig til de respektive sam-
livsformer. Dette oplysningsarbejde må snarest intensiveres, thi ind-
til denne information er nået ud til almenheden, bliver der faktisk
ikke tale om et reelt valg.

F.d. Högsta domstolens ordförande Olle Höglund, Sverige, rejste spørgs-
målet om retsvirkningerne af registreret partnerskab i Danmark og
Norge.

Amanuensis Asbjørn Strandbakken, Norge:

Jeg kan oplyse, at man i Norge har vedtaget en partnerskabslov for
homofile - lov af 30. april 1993 nr. 40 - som indebærer, at homofile par
kan få deres partnerskab registreret. Loven trådte i kraft 1. august 1993.

Registrering af partnerskab medfører, at det homofile par får samme
rettigheder som ægtefæller. Man har altså koblet sig på lovgivningen,
som omhandler ægtefæller en bloc. Den eneste forskel i forhold til
ægteskabslovgivningen er, at homofile par ikke har ret til vielse og ret
til adoption.

Det er fremhævet i debatten, at en eventuel udvidelse af rettigheder,
som tilkommer ægtefæller, til andre grupper i samfundet, kræver en
nøje udredning. Man kan næppe sige, at der er foretaget en sådan
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udredning i Norge forud for partnerskabsloven. Departementet fore-
tog kun en datasøgning, da man skulle undersøge, hvilke konsekven-
ser det ville få at give ægteskabslovgivningen tilsvarende anvendelse på
registreret partnerskab. Man fandt, at ægtefællers rettigheder var re-
guleret i over 800 paragraffer fordelt på 120 love. Fn del af disse
bestemmelser omhandler ikke ægtefæller, og en del af de øvrige er
kun lidet praktiske for homofile parforhold.

Partnerskabsloven var naturligt nok omstridt i Stortinget og ellers i
den offentlige debat. Enkelte argumenterede imod loven ud fra reli-
giøse og moralske modforestillinger. Andre hævdede, at loven indebar
en svækkelse af ægteskabet, og at homofile parforholds behov for
regulering burde være afhjulpet gennem en fælles lov for homofile og
hetrofile samboende. Til dette sidste argument vil jeg fremhæve, at
man bør være forsigtig med at foretage en udbygning af samboendes
rettigheder og pligter, dersom man ønsker at bevare ægteskabets
stærke stilling i samfundet. Dersom man vælger en lovgivning i denne
retning, kan man let komme i fare for at lave en form for »miniægte-
skab«, som indebærer, at parterne får nogle af rettighederne, som
tilkommer ægtefæller, men på den anden side undgår pligterne.

Personligt er jeg tilhænger af den regulering, som blev valgt. He-
trofile og homofile par har nu samme muligheder for at få reguleret
deres parhold: enten lever som samboende, eller indgår ægteskab/
registreret partnerskab.

Som nævnt var loven omdiskuteret og ikke særligt godt forberedt.
Der er grund til at tro, at dette til dels skyldtes det forestående Stor-
tingsvalg: partnerskabsloven kunne let blive et hedt tema i valgkam-
pen. Det er derfor ikke vanskeligt at forstå, at den siddende regering
ønskede loven vedtaget i god tid før valget.

Docent Gunnar Flodhammar, Sverige:

Referenten anførte sammenfatningsvis, at hun så grunde til at beskytte
det økonomiske fællesskab mellem to samboende, men ikke fandt
anledning til at særbehandle det seksuelle fællesskab. Jeg stiller spørgs-
målet, om ikke vi vildledes af ordet homoseksuel, når vi diskuterer
spørgsmål om homoseksuelle samboendes retslige stilling. Det homo-
seksuelle samliv er hverken mere eller mindre seksuelt end samlivet
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mellem to parter af forskelligt køn. I det homoseksuelle samliv kan det
seksuelle fællesskab være mere vigtigt i visse perioder af parternes liv,
i andre perioder kan det vigtige være den gensidige emotionelle støtte
eller det intellektuelle fællesskab.

I grunden adskiller samliv mellem to parter af samme køn sig ikke
fra samlivet mellem to parter af forskelligt køn undtagen netop for så
vidt angår den samboendes køn. Men ordet homoseksuel leder let
tankerne til, at det homoseksuelle fællesskab skulle være mere seksuelt
farvet. Vores sprog kan lede vores analyse af behovet for retsregler på
forkert spor.

Korreferenten nævnte ved diskussionen om retten til at adoptere
for homoseksuelle samboende, at der ikke findes nogen undersøgel-
ser, som viser, at børn i homoseksuelle familier ikke har det dårligt.

Der findes faktisk ret mange sådanne undersøgelser, hovedsagelig
fra USA. Det overvejende flertal viser, at børn i homoseksuelle familier
typisk ikke kommer ud for større besværligheder end andre børn.
Muligvis kan disse børn have et gunstigere opvækstmiljø, eftersom de
samboende forældre af samme køn er særlig opmærksomme på at give
deres børn en særlig god opdragelse, da de ved, at en del voksne i
omgivelserne er skeptiske eller negative over for deres familieskabelse.

I sin argumentation for, at homoseksuelle samboende ikke skulle
tillades at adoptere, anførte korreferenten, at adoptionen først og
fremmest skulle ske for barnets skyld. Adoption er ikke nogen rettig-
hed for adoptanten.

Denne opfattelse deles sikkert af mange, som er positive over for
registreret partnerskab for homoseksuelle endda for muligheden for
homoseksuelle samboende til at adoptere børn. Det sædvanlige og
efter min mening vigtigste adoptionstilfælde i forbindelse med homo-
seksuelle er nærtstående adoptioner. Type tilfælde t er en kvinde, som
lever i sædvanligt ægteskab og dér får børn. Kvinden opdager eller
accepterer, at hun er lesbisk og får skilsmisse. Derefter indleder hun et
lesbisk forhold, som leder til et samlivsforhold. Ved skilsmissen får
kvinden forældremyndigheden til børnene fra ægteskabet, og disse
børn opfostres siden af deres lesbiske mor og hendes kvindelige sam-
bo. Børnene har to »mødre« og finder ofte ikke dette mærkeligt. Så
dør børnenes biologiske mor, f.eks. i forbindelse med en bilulykke.
Der kan udspille sig en væmmelig strid om forældremyndigheden til
børnene. På den ene side dukker den biologiske mors mor op. Hun
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har altid været imod datterens lesbiske livsstil. I sin egenskab af mor-
mor anser hun sig for bedst egnet til at have forældremyndigheden
over børnene. På den anden side har vi den biologiske mors lesbiske
sambo, som har været børnenes sociale »mor«, og som er både villig og
i stand til at tage vare på børnene.

Med de nuværende regler findes der ingen mulighed for dette les-
biske par til at beskytte barnet i denne situation.

Den argumentation, som føres af visse homoseksuelle aktivister, fo-
rekommer mig at være overdreven. Adoptionsspørgsmålet gælder ikke
homoseksuelles rettigheder, men det gælder retten for børn i homo-
seksuelle familier til at få den bedst mulige opvækst.

Lektor Ingrid Lund-Andersen, Danmark:

Hvor der i finsk og svensk lovgivningsarbejde, der berører familiens
forhold, tages udgangspunkt i et neutralitetsprincip, har man i dansk
ret ved en folketingsbeslutning af 14. maj 1987 vedtaget at lade et
individualprincip være ledetråden for fremtidig lovgivning, dvs. at til-
dele det enkelte individ rettigheder alene på grundlag af egne for-
hold. Heroverfor står et fællesskabs- eller familieprincip, hvor der til-
deles rettigheder ud fra familiens samlede situation.

Individualprincipppet har hidtil især haft betydning for ægtefæller
inden for den offentligretlige lovgivning, idet flere lovændringer er
blevet begrundet med et ønske om at ophæve en eksisterende diskri-
minering af ægtefæller, sådan at ægtefæller kunne opnå samme gun-
stige retsstilling som ugifte samlevende. Dette er f.eks. sket i 1988, hvor
det blev vedtaget, at ægtefæller gradvist fik tildelt to bundfradrag ved
beregning af formueskat. Retsstillingen for ugifte samlevende har så-
ledes fået indvirkning på retsstillingen for ægtefæller som udtryk for
en slags omvendt ligestillingsstrategi.

Ser man på familiebegrebet i relation til samlevendes forhold, kan
der i dansk ret efter min opfattelse tales om 4 hovedområder:

1. Den offentligretlige lovgivning, hvor der i vidt omfang er ligestilling
mellem ugifte samlevende og ægtefæller. Dette gælder særligt, hvor
ligestilling er en økonomisk gevinst for staten f.eks. vedrørende
fratagelse/beregning af visse offentlige ydelser.
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2. Forældres retsstilling i forhold til deres børn, hvor der i de senere
år er sket en ligestilling på næsten alle områder uafhængig af for-
ældrenes ægteskabelige status.

3. Områder hvor forsikringsselskaber og udenforstående tredjeperso-
ner bliver belastet med de økonomiske følger af en ligestilling. Her
findes en række eksempler på ligestilling. F.eks. blev der i Danmark
i 1984 vedtaget en lov om erstatning for tab af forsørger som følge
af en andens uansvarlige handling, hvorefter den efterlevende sam-
lever blev ligestillet med en efterlevende ægtefælle.

4. De privatretlige regler, der berører parternes indbyrdes forhold,
navnlig reglerne om formuedeling ved samlivs ophør og arv. På dette
område findes der i Danmark ingen regler for samlevende, og der er
ingen ligestilling med ægtefæller. En samlevers eneste mulighed for
at få andel i samlivspartnerens formue er ved at anlægge sag ved
domstolene med henblik på at få tildelt et kompensationsbeløb.

Retsstillingen inden for de tre første områder, hvor der i lovgivningen
er en udpræget tendens til ligestilling af samlevende ægtefæller, har-
monerer således ikke med den manglende lovregulering inden for det
4. område. Der vil først opnås harmoni i retsstillingen, hvis der indfø-
res lovregler om formuedeling og arv for samlevende.

Lagmann Chr. Borchsenius, Norge:

Han bemærkede indledningsvis, at han i det væsentligste er enig med
det, som referenten og korreferenten har udtalt, men han ønskede at
fremføre, at han mente, at ægteskabet og ægteskabsloven bør behol-
des. Dels bør samfundet på den måde markere betydningen af ægte-
skabet som institution, en tjenlig og ønskelig samlivsform. Dels kan
man ikke udelukke, at der i fremtiden vil ske et skifte i opfattelsen,
sådan at det bliver mindre populært at leve »papirløst«, hvorved æg-
teskabet vil blive mere fremherskende som samlivsform. Det kan også
nævnes, at det - politisk set - sandsynligvis vil være ganske vanskeligt
at få ophævet ægteskabsloven. Politikerne vil sandsynligvis kvie sig ved
at foretage sig noget sådant, hvor folks følelser vil blive stærkt enga-
geret.
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Endvidere havde professor Jacob Sundberg, Sverige, ordet.

Referenten, biträdande professor Eva Gottberg, Finland:

Med hensyn til seksualiteten behøver den kun beskyttelse, hvis den
medfører produktion af børn. For så vidt angår homoseksuelle er
problemet derimod ofte, at de har den opfattelse, at deres seksualitet
berettiger dem til også at kræve, at samfundet hjælper dem til at få
børn. Der er en meget stor forskel.

Korreferenten, hæstaréttardómari, Gudrun Erlendsdottir, Island:

Det væsentligste familieretlige problem i dag er børnenes retsstilling
ved skilsmisse og spørgsmålet om stiftelse af nye familieforhold hos
faderen eller moderen. Man er måske i de senere år gået lidt for langt
med henblik på at give forældrene rettigheder på bekostning af bar-
nets bedste.

Referenten, biträdande professor Eva Gottberg, Finland:

Familiens kernespørgsmål er beskyttelsen af barnet, og her er det
interessant, at barnet jo aldrig har haft mulighed for at vælge, hvilken
familieform det vil vokse op i. Valget foretages af de voksne.

Korreferenten, hæstaréttardómari, Gudrun Erlendsdóttir, Island:

Det har været nævnt flere gange, at man ikke bør diskrimere mellem
forskellige samlivsformer. Men lighed er et vanskeligt begreb, og det
er slet ikke entydigt. Jeg tror ikke, at tiden endnu er inde til regler, der
sikrer fuldkommen lighed mellem alle samlivsformer, men måske næ-
ste gang der afholdes Nordisk Juristmøde i Danmark, hvilket vil sige
om 15 år, eller måske først om 30 år.

Debatlederen, justitieråd Gustaf Möller, Finland, takkede referent,
korreferent og alle debatdeltagere for en god og nyttig diskussion.


