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Förändrat familjemönster – finns det behov av nya
regler om egendomsordning och arv?

Af advokat Lára V. Júlíusdóttir, Island

Familiemønstret i Norden har ændret sig betydeligt i de seneste årtier. I stedet for
ægteskab vælger moderne mennesker andre samlivsform, papirløst samliv og registre-
ret partnerskab. Det har havt et stort udtryk på lovgivningen i alle de nordiske lande.
Medens man har valgt den lösning for ægteskabsreglerne at afklare og forenkle lovgiv-
ningen om ægteskab, både om ingåelse og oplösning af ægteskabet, og ligeledes om
ægtepars rettigheder og forpligtelser, har man vedtagt særlige lovbestemmelser om at
folk, der lever sammen papirløst, har samme retsstilling som personer i ægteskab. Især
hvis parterne har et barn sammen.

I mit indlæg taler jeg om dette emne i forbindelse med den islandske virkelighed, de
retsregler der gælder om ”samlevere”, hvilke problemer der er opstået, hvilke mulig-
heder der kunne være til forbedringer og hvor langt ændringer i reglerne skal gå i
retning til reglerne om ægteskab, særdeles reglerne om folks økonomiske forhold.

Lára V. Júlíusdóttir er födt 1951, ble cand. jur. 1977 i Island. Hun var bl.a. jurist hos
Landsorganisasjonen i Island 1982–1994 og har siden drivet advokatvirksomet i
Reykjavík, nu som høyesterettsadvokat. Hun er adjunkt ved Universitetet i Island og har
skrivet bøger om arbejdsret, familieret og erhvervsret i Island.

Indledning

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
ægteskab viger nu for synspunkter som frihed, selvstændighed og individets
stadige søgen efter livslykke. Unge mennesker indgår ikke længere ægteskab
uden forinden 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 homoseksuelle,
der vælger denne samlivsform, i alle de nordiske lande, nu også i Finland fram 2001.

Denne udvikling har i nogen grad fundet sted i hele den vestlige verden, men
den har især været iøjnefaldende i vores verdensdel. 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
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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.

Der har som bekendt været et nært samarbejde om udviklingen af ægtesk-
abslovgivningen i Norden i mange årtier. Man har valgt den løsning at afklare og
forenkle lovgivningen om ægteskab, både om indgåelse og opløsning af ægte-
skabet, og ligeledes om ægtepars rettigheder og forpligtelser, herunder ægtepars
bodeling, mens der intetsteds i Norden findes nogen samlet lovgivning om folks
retsstilling, hvis de lever sammen papirløst. Man følger således primært den
ideologi at vedtage særlige lovbestemmelser om at folk, der lever sammen papir-
løst, og som opfylder betingelserne i bestemmelserne, har samme retsstilling som
personer i ægteskab. Det har været et ganske sammenfaldende træk blandt de
nordiske lande, at diverse særregler gælder udelukkende om ægteskab, såsom
formelle regler omkring stiftelse og opløsning af ægteskab, generelle regler om
ægtefællers økonomi og regler om arveret. I alle nordiske lande undtagen i
Finland er der blevet vedtaget en lov om registreret partnerskab for homoseksuelle.

På baggrund af den udvikling, der er sket med ændringer i samlivsformen og
ændrede holdninger til folks samlivsformer, er tiden inde til at spørge, hvorvidt
det er nødvendigt at fastlægge samleveres retsstilling i en samlet lovgivning. I mit
indlæg vil jeg tale om dette emne i forbindelse med den islandske virkelighed, de
retsregler, der gælder dér, hvilke problemer der er opstået og hvilke muligheder
der kunne være til forbedringer. 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 Hrefna Fri∂riksdóttir, som er jurist hos
Statens centralkontor for børneværn og timelærer ved universitetets juridiske
fakultet. Jeg støtter mig endvidere til Forelæsninger om økonomiske forhold i
ægteskab, registreret partnerskab og papirløst samliv af Sigrún Jóhannesdóttir,
direktør for Persónuvernd (Personbeskyttelse) og timelærer ved universitetets
juridiske fakultet.

Definitioner

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, hvad deres grund til det så end måtte være. Her kan
der f.eks. være tale om en far eller en mor med en voksen søn eller datter, andre
slægtninge, venner eller de, der bor sammen i et nært forhold, der kan sammen-
lignes med ægteskab eller registreret partnerskab, men som dog afstår fra at vælge
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den form. Der er ikke i Island vedtaget nogen samlet lov om samleveres retsstil-
ling, hvilket gør det til en hovedregel, at hver enkelt person i juridisk henseende
behandles uden hensyn til samlivet.

I Island gælder en særlig lov om ægteskab, nr. 31/1993. I henhold til §1 gælder
den om ægteskab mellem en mand og en kvinde, men omfatter ikke papirløst
samliv. I loven omtales betingelser for indgåelse af ægteskab, vielse, opløsning af
ægteskab, ægtefællers forsørgerpligt over for familien, ægtefællers ejendom og
gæld, aftaler mellem ægtefæller og om bodeling ved opløsning af ægteskab.
Desuden er et antal bestemmelser gældende i særlove om ægtefællers rettigheder
og forpligtelser.

Krav om særlige lovregler om samleveres retsstilling har først og fremmest
haft tilknytning til de personer, der vælger at leve i hvad der er blevet kaldt
”papirløst samliv” og lovgiveren har imødegået kravene på forskellig vis. Disse
synspunkter er forbundet med en ændret holdning til ægteskabet i det sidste
århundrede, en stigning i antallet af dem, der vælger at leve sammen i et nært
forhold uden at indgå ægteskab og en tilbøjelighed til at mindske forskellen på
folks retsstilling, når de lever under tilsvarende forhold. Som tidligere nævnt er
samlivsformerne meget forskellige og der er bestemte problemer forbundet med
at afgrænse hvilke samlivsformer, der skal have retlig indvirking. Der må stilles
visse minimumskrav til samlivet, hvis det skal kunne henføres under begrebet
papirløst samliv. I de lovbestemmelser, der knytter retsvirkninger til papirløst
samliv, har man ikke holdt sig til en enkelt definition, men derimod har betingel-
serne 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 det til en vis grad har været bevidst, at man ikke har vedtaget
nogen samlet lov om papirløst samliv men derimod har vedtaget særlige lovbes-
temmelser 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 sammenhænge,
især hvis parterne har et barn sammen. Det er først og fremmest kommet på tale
på de områder, hvor det kommer an på sociale rettigheder, f.eks. hvor det
offentlige uddeler rettigheder af social karakter og vedrørende de forpligtelser,
der følger deraf. Her kan nævnes arbejdsmarkedsret, skattesager, socialforsikrin-
ger og social bistand. På nogle områder er der tale om at samlevere kan vælge
mellem at blive behandlet som enkeltpersoner eller på samme måde som ægtepar,
jf. f.eks. lov nr. 75/1981 §63 om indkomstskat og ejendomsskat, men på andre
områder gælder automatisk de samme lovregler om ægtepar og samlevere, jf.
f.eks. bestemmelser i lov nr. 117/1993 om socialforsikring.
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Der er først og fremmest to argumenter for ikke at gå længere i denne henseen-
de. 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.

Som grundlag for ægteskabslovgivningen i Island har man altid bygget på
resultaterne af det nordiske lovgivningssamarbejde og taget hensyn til nordisk
lovgivning. I nordiske love har man overalt afvist den ide at behandle ægteskab og
papirløst samliv under ét og i samme lov, og man har i stedet valgt at omtale
rettigheder og forpligtelser i hver enkelt lovsammenhæng.

Den 27. juni 1996 trådte Lov nr. 87/1996 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 heteroseksuelle i samfundet og i familielivet. Det er ikke blevet un-
dersøgt, 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 papir-
løst samliv mellem heteroseksuelle.

Det er ikke klart, hvorvidt lovbestemmelser, der fastlægger folks retsstilling i
papirløst samliv, kan finde anvendelse med udvidende fortolkning eller analogi
om homoseksuelle, der lever sammen. Det kan bl.a. være afhængigt af formule-
ringen af hver enkelt bestemmelse på et bestemt retsområde. I de pågældende
lovbestemmelser defineres papirløst samliv ofte særskilt som en mands og en
kvindes samliv, men i nogle tilfælde tales der udelukkende om samliv eller
samlivsfælle uden nærmere definitioner. Endvidere kan særlige synspunkter
komme på tale, hvor der tales om personer i hjemmet, nært beslægtede, pårørende
eller familiemedlemmer.

For at give et indtryk af familieformen i Island, nævner jeg følgende tal fra
1999 om antallet af personer i samliv. Der var i alt 279.049 indbyggere i landet, og
af dem stod 78.346 uden for kernefamilier:

• Personer, voksne og børn i samliv og ægteskab 200.703 (100 %)
• Personer i familier i ægteskab, voksne og børn 137.028 (68 %)

(Deraf 43 par i registreret partnerskab)
• Personer i familier i papirløst samliv, voksne og børn 39.110 (19 %)
• Personer i enlige forældres familier, voksne og børn 24.565 (12 %)

Lára V. Júlíusdóttir
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Regler om enkelte forhold i papirløst samliv

Indgåelse og opløsning af samliv

Der gælder ingen generelle formaliteter om indgåelse og opløsning 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. Lovbes-
temmelser, 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.

Det skal nævnes, at i henhold til loven om bopæl, nr. 21/1990, er en persons
faste bopæl det sted, hvor vedkommende bor fast. I henhold til lovens §7 skal
ægtepar have samme faste bopæl. Det samme gælder om folk i papirløst samliv
alt efter omstændighederne. 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, økonomi

Under samlivet

Der gælder ingen særlige lovregler om økonomien hos samlevere eller folk i
papirløst samliv i Island. At indgå et samliv har i princippet ingen indvirkning på
personers retsstilling med hensyn til ejendomsret og ansvar for gæld. Hovedreg-
len 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. Hvis andet
ikke er fastsat, er ligedeling sandsynligt ved opløsning af fælleseje. Der gælder
ingen særlige regler om udformningen af sådanne aftaler vedrørende samlevere.
Det skal nævnes, at generelle aftaler mellem samlevere, der indgås mens alt er i
bedste velgående, kan være ugyldige i det omfang de gælder om forpligtelser,
hvis samlivet opløses under henvisning til ugyldighedsregler i Aftaleloven. 7/1936.

Samlevere har uforbeholden dispositionsret over deres ejendom og har ikke
pligt til at oplyse hinanden om deres økonomi, økonomiske forhold eller gældsta-
tus. Så er hovedreglen den, at personer, der lever sammen, kan stifte gæld og har
det fulde ansvar for den gæld, som de selv stifter.

Der er ingen gensidig forsørgerpligt mellem folk, der lever sammen, og heller
ingen særlige regler om ligestilling, fortrolighed eller arbejdsdeling.

Förändrat familjemönster – finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv?
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Parternes retsstilling ved opløsning af samliv

Der 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. Hovedreglen er at ved opløsning af samliv
tager hver person de ejendele, som han eller hun ejer særskilt, medmindre andet er
aftalt. I de seneste årtier har der været mange tvivlsspørgsmål 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. I de senere år
har man først og fremmest forsøgt at afhjælpe det misforhold, der kan opstå ved
opløsning af papirløst samliv, ved at en samlever tildømmes ejerandel i ejendom,
der er skabt under samlivet eller at parternes fælleseje erkendes. Man må antage,
at lignende synspunkter kan lægges til grund ved opløsning af uregistreret part-
nerskab, men der vides ikke at være afsagt domme i tvister desangående.

Der foreligger formodentlig også mulighed for at gøre anvendelse af regler om
ulovmæssigt udbytte, hvor det hedder, at udbytte, som en eller anden har opnået
på en andens bekostning uden retsgrundlag, skal leveres tilbage. Disse regler er
dog uklare og og de er forsvindende omfang blevet anvendt her i Island.

Det kan nævnes, at de, der mener at eje en ejendom i udelt fælleseje, kan
kræve, at ejendommen sælges på tvangsauktion i henhold til lov nr. 90/1991 om
tvangsauktion, hvis der ikke opnås aftale om disponering af ejendommen og
såfremt andre betingelser er opfyldt.

Personer i papirløst samliv er endvidere sikret en særlig retsplejefordel i lov nr.
20/1991, om skifte af dødsboer m.v. 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 fået et
barn eller kvinden er blevet gjort gravid af manden, kræve offentlig skiftebehand-
ling ved bodeling mellem dem. I henhold til ordlyden gælder bestemmelserne i
loven om skifte af dødsboer m.v. ikke personer i uregistreret partnerskab.

Kreditorers retsstilling

Der kan opstå uenighed om ejendomsret mellem personer i samliv, og kreditorers
og andres krav på samme ejendomme. 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.

Der gælder særlige regler om ophævelse af aftaler mellem nærtstående i de
tilfælde, hvor personen viser sig ude af stand til at betale sin gæld, hvor det er
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muligt at kræve annulering af ældre aftaler end ellers. I henhold til §131 i lov nr.
21/1991 om konkursbehandling kan der kræves annulering af en gave, hvis gaven
er blevet overdraget i løbet af de sidste seks måneder før fristdagen. Der kan
kræves annulering af en gave til nærtstående i bestemte tilfælde. I lovens §3 er
ordet nærtstående defineret og det bruges bl.a. om ægtepar og dem, der lever i
papirløst samliv, dem, der er beslægtede i lige linie eller første led til siden og
dem, der er knyttet sammen ved ægteskab eller papirløst samliv med tilsvarende
slægtskab.

Parternes retsstilling ved samlivsfælles død

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 Arveloven nr. 8/1962. Ved
dødsfald må der skelnes mellem hver enkelts ejendom for sig, den efterlevende
samlivsfælle får sin ejendom og afdødes arvinger deler dennes ejendom indbyr-
des i henhold til bestemmelserne i Arveloven. Uenighed om ejendomsret eller
eventuel markedsandel i dannelse af ejendom må løses på samme måde som ved
opløsning af samliv, jævnfør det foregående.

En person kan foranstalte sin ejendom med et testamente i.h.t. §35 i Arveloven
til enhver som han ønsker, f.eks. til en samlivsfælle i papirløst samliv eller
uregistreret partnerskab. Såfremt den afdøde efterlader lovmæssige arvinger,
d.v.s. ægtefælle og/eller efterkommere, har han dog kun tilladelse til at foranstalte
1/3

 
af sin ejendom ved et testamente. Hvis han ingen lovmæssige arvinger har,

er det ham tilladt at foranstalte al hans ejendom ved testamente.
Man kan sige, at bestemte rettigheder tilkommer den efterlevende samlivsfælle

i henhold til enkelte lovbestemmelser, jf. her senere i kapitlet om beskæftigelse.
I denne forbindelse kan nævnes lov nr. 33/1997 om Forfatternes biblioteksfond,
hvor der findes særlige lovbestemmelser, der gælder om betaling til forfattere og
oversættere for afbenyttelse af bøger i biblioteker. Forfattere kan anmode om
uddeling fra fonden, og ret til uddeling efter rethaveres død har bl.a. efterlevende
ægtefælle og den efterlevende person, der levede sammen med rethaveren, da han
døde, for så vidt samlivet har varet mindst fem år. Det kan nævnes, at i.h.t. §31 i
lov nr. 73/1972 om ophavsret gælder bestemmelserne i Arveloven om ophavsret-
ten efter en forfatters død. Ophavsretten kan derfor ikke tilkomme samlivsfællen
undtagen i henhold til et testamente.

Ligeledes kan nævnes lov nr. 16/1991 om organektomi. I henhold til loven er
det, efter at en person er død, tilladt at fjerne organer eller organisk materiale fra
vedkommendes krop til brug ved medicinsk behandling af en anden person,
såfremt afdødes samtykke foreligger, jf. lovens §2. Hvis et sådant samtykke ikke
foreligger, er det tilladt at fjerne organer eller organisk materiale fra en afdød
persons krop, hvis hans nærmeste pårørendes samtykke foreligger og det ikke
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menes at være i modstrid med den afdødes vilje. Med nærmeste pårørende menes
bl.a. ægtefælle eller samlever, men samliv er ikke defineret i loven.

Andre lovregler om samleveres og ægtepars ligeret

Som nævnt i det foregående sidestilles samleveres retsstilling med ægtepars
retsstilling mange steder i lovgivningen. Her følger en kort oversigt over de
forskellige retsområder, hvor dette er iagttaget i lovgivningen i de seneste år og
årtier.

Børn

Med vedtagelse af den nugældende Børnelov, nr. 20/1992, var det især meningen
at eliminere forskellen på børns retsstilling efter om forældrene var gifte eller ej.
I henhold til den tidligere Børnelov nr. 9/1981, fik børn af samlivsforældre i
praksis samme retsstilling som børn af gifte forældre, selvom man dog opretholdt
den oldgamle skelnen mellem ægte og uægte børn. Som naturlig fortsættelse af
denne udvikling blev begrebene afskaffet ved lov nr. 20/1992. Således gælder de
samme faderskabsregler om børn, hvadenten folk er gift eller i papirløst samliv,
lov om teknisk befrugtning nr. 55/1996 skelner heller ikke mellem gifte personer
og folk i papirløst samliv, såfremt samlivet har varet i mindst tre år, i lov om
adoption nr. 130/1999 skelnes der heller ikke mellem folk efter om de er gifte
eller lever sammen papirløst og heller ikke i bestemmelserne i Børneværnsloven
nr. 58/1992 om plejebørn. I regler om forældremyndighed over børn, forsørgerp-
ligt over for børn og regler om samvær skelnes der heller ikke mellem folks
retsstilling efter deres samlivsform i denne henseende.

Beskæftigelse

I henhold til loven om obligatoriske pensionsrettigheder og pensionskassernes
virksomhed, nr. 129/1997, har alle lønmodtagere og erhvervsdrivende eller
selvstændige erhvervsdrivende ret og pligt at sikre sig pensionsrettigheder ved
medlemsskab af en pensionskasse fra og med 16 års alderen til det fyldte 70. år.
I loven omtales både pensionsopsparing og pensionsrettigheder, der er baseret på
kollektiv sikring og der findes bestemmelser om minimumsvilkår.

I henhold til kapitel 2 i loven kan der indgås en særlig aftale om pensionsops-
paring. Denne opsparing er tiltænkt en lignende funktion som folke-, invalide- og
familiepensionen fra pensionskasser. I lovens §11 hedder det, at hvis en rethaver
dør inden pensionsopsparingen til fulde er udbetalt, tilfalder den arvingerne og
fordeles mellem dem efter reglerne i Arveloven.

III. kapitel omhandler kollektive pensionsrettigheder i pensionskasser. Med
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betaling af præmier til opnåelse af pensionsrettigheder i fælleeje erhverver et
medlem af pensionskassen sig, sin ægtefælle og efter omstændighederne sine
børn, ret til pension, invalidepension og ægtefælle- og børnepension. Ægtefælle
er i henhold til loven den, som ved dødsfaldet var i ægteskab med medlemmet af
pensionskassen, registreret partnerskab eller papirløst samliv, forsåvidt for-
muefællesskabet 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, jf. §16 stk. 3. Her menes der derfor ikke efter ordlyden
uregistreret partnerskab.

I lovens §14 omtales folkepension. Et medlem af pensionskassen og dennes
ægtefælle kan indgå en særlig aftale, der omfatter udbetalinger af folkepension,
værdien af folkepensionen eller folkepensionsrettigheder for begge parter og
består i en gensidig og lige fordeling af opnåede rettigheder. I §16 omtales
ægtefællepension og betingelser for betaling af den.

Retten til pension fra en pensionskasse er afhængig af de regler, der gælder om
hver enkelt pensionskasse og det er således den enkelte pensionskasse tilladt at
give parter større ret end loven foreskriver. Det er almindeligt at pensionskasser
relaterer til samme definition af ægtefælle som lov nr. 129/1997.

Inden for forskellige områder af arbejdsretten, både i gældende love og ligele-
des i overenskomster, er ægtefællens retsstilling fastlagt. Tilsyneladende stilles
der strengere krav om ægteskab her end mange andre steder. For eksempel opnår
en samlivsfælle ikke nogen ret på grundlag af Industriloven nr. 42/1978 eller Lov
om løngarantifonden i forbindelse med konkurs nr. 53/1993.

Sociale rettigheder

I henhold §76 stk. 1 i forfatningen, jf. §14 i Forfatningsloven nr. 97/ 1995, skal
alle, der har behov, ifølge lov være sikret ret til bistand i forbindelse med sygdom,
invaliditet, alderdom, arbejdsløshed, fattigdom og tilsvarende omstændigheder.

Lov om socialforsikring nr. 117/1993 foreskriver nærmere om den anførte ret
for personer til bistand, og i.h.t. lovens §1 omfatter den pensions-, ulykkes- og
sygesikring. Loven er baseret på det princip, at en persons adgang til offentlige
fonde skal være uafhængig af ægteskabelig status, men i loven om socialforsi-
kring tages der dog i nogen grad hensyn til folks familiære status. En person i
ægteskab eller samliv menes at have behov for mindre til livets ophold end den,
der bor alene, og der kan være saglige argumenter for at gøre nogen forskel på
betalinger til personer fra offentlige fonde efter, hvorvidt pågældende er samlever
eller ej. Straks med Loven om folkeforsikringer fra 1943 blev der lagt den politik,
at folk i papirløst samliv skulle have de samme rettigheder som ægtepar. Det kan
nævnes, at dette ikke altid er en fordel for samlevere, da forskellige betalinger fra
socialforsikringen er lavere til ægtepar end til to personer.
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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. Loven om socialforsikring gælder ikke
personer i uregistreret partnerskab.

Lov om social bistand nr. 118/1993, lov om barsels- og forældreorlov nr. 95/
2000 og lov om børnehavers virksomhed nr. 78/1994 ligestiller overalt papirløst
samliv med ægteskab.

Skattesager

I Lov nr. 75/1981 om indkomst- og ejendomsskat, er der en lang række bestem-
melser om ægtepar. I henhold til §63 i loven har en mand og en kvinde, der bor
sammen i papirløst samliv og har fælles fast bopæl, ret til at indgive selvangivelse
og blive beskattet som et ægtepar, der bor sammen, hvis de har barn sammen eller
kvinden er gravid eller samlivet har varet uafbrudt i mindst et år, såfremt de begge
skriftligt anmoder skattemyndighederne om det. Samme slags hjemmel findes i
§81 for ejendomsskattens vedkommende. Der understreges særskilt i loven, at
personer i registreret partnerskab skal indgive selvangivelse og beskattes som
ægtepar. Efter ordlyden omfatter loven således ikke personer i uregistreret
partnerskab. Der skelnes heller ikke mellem papirløst samliv og ægteskab i
bestemmelserne om rentetilskud og børnetilskud.

Anden lovgivning

Mange andre steder findes der enkelte bestemmelser, hvor det understreges, at
med ægtefælle menes der både ægtepar og folk i papirløst samliv. Som eksempel
herpå kan man nævne lovgivning om boliganliggender og uddannelseslån og
bestemmelser i retsplejeloven om habilitet for blot at nævne noget.

Konklusioner

Tilsyneladende er der 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. Øget lovgivning i denne retning tyder
utvetydigt på, at man på en lang række områder har forsøgt at efterligne ægtepars
retsstilling, at sidestille samleveres status med ægteparrets. Utivivlsomt fortsætter
den udvikling i de nærmeste år.
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Man har hørt det synspunkt, at indgåelsen af et ægteskab bærer præg af en
religiøs aftale mellem to personer. Moderne mennesker er ikke parate til at
underkaste sig det religiøse ritual som indgåelsen af et ægteskab er. For at gøre
ægteskabet mere moderne er det derfor nødvendigt at fjerne dette religiøse præg
ved indgåelsen af ægteskabet.

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, hvadenten 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 fælleseje 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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