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Referent: Førsteamanuensis Hrefna Friðriksdóttir, Island 
Koreferent: Advokat Maryla Rytter Wróblewski, Danmark 

Debattleder: Professor Margareta Brattström, Sverige 

Referentens referat, se bind I s. 117–35

Redaksjonens oppsummering av koreferentens innlegg:
 

Temaet har tre diskusjonspunkter: Skal det være en rettslig regulering som gir bedre 
minimumsbeskyttelse for samboere? Hvis det skal være lovregulering, skal den være 
fellesnordisk? Skal en eventuell lovregulering ha det innhold referenten legger opp til? 
Koreferentene ville fokusere på spørsmålet om det skulle være særlig regulering for samboere. 

Referenten har en tese 1 om at det er den økonomisk sterke parten i et ugift samliv 
som spekulerer i å unndra seg økonomiske forpliktelser. Et utviklingstrekk i den preseptoriske 
reguleringen for ektefeller er at den har blitt mindre omfattende. Hvorfor skal det innføres 
preseptorisk regulering for samboere? En antitese er at det generelt sett ikke er en sterk eller 
svak part i samboerforhold. Den som vinner diskusjonen om det skal inngås ekteskap eller 
ikke, vil også vinne i diskusjonen om «opt out» fra ekteskapslovgivningens deklaratoriske 
regler.

En tese 2 er at det er et livsfellesskap som skal vernes i et ugift samliv. Referenten 
skiller her mellom par med og uten felles barn. Antitesen her er at det reelt sett er hensynet til 
barna som begrunner den rettslige reguleringen, og ikke samlivet. Det er derfor ikke grunn til 
å oppstille krav om samliv som vilkår for denne reguleringen. 

En tese 3 er at samboere forventer et slikt vern. Erfaringen fra danske forhold er at 
samboere ikke forventer en beskyttelse fra lovgiver, men partene vil regulere dette for eksempel 
når de anskaffer fast eiendom mv. En antitese er at samboere ikke forventer beskyttelse og at en 
lov med begrenset beskyttelse vil få samboere til å tro at ekteskapet ikke gir bedre beskyttelse.

En tese 4 er at lovgivningen skal være nøytral overfor valg av samlivsform. De 
foreslåtte prinsippene gir ikke samboere (med barn) samme rettsstilling som ektefeller (med 
eller uten barn). Spørsmålet her er om rettsstillingen bør være den samme for ektefeller og 
samboere. En antitese er at det er en verdi for samfunnet at par har en oppfordring til å inngå 
ekteskap. Ektefeller og samboere bør derfor ikke likestilles.

Til spørsmålet om fellesnordisk lovgivning oppstiller koreferenten antitesen om at det 
ikke vil være mulig med en fellesnordisk lov.

***

Oppsummering av seksjonsmøtet ved debattlederen, professor Margareta Brattström, 
Sverige:

Under diskussionen som följde efter referentens inledning och koreferentens synpunkter 
dryftades bland annat behovet av lagstiftning för att reglera upplösning av samboförhållanden, 
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huruvida en lösning med opt-in- eller opt-out skulle vara att föredra samt gränsdragningsfrågor 
avseende vilka förhållanden som borde omfattas av eventuell lagstiftning. 

Professor Ingrid Lund Andersen från Danmark inledde med att poängtera att de 
presenterade principerna inte är avsedda som gemensam nordisk lagstiftning. Istället är 
syftet att principerna ska fungera som en inspirationskälla, och på så sätt kunna bidra till en 
rättsutveckling i samma riktning för de nordiska länderna. 

Professor Tone Sverdrup från Norge lyfte fram att delningsregler mellan sambor kan 
motiveras av de olika typer av insatser som båda parter i ett förhållande brukar bidra med. 
Delningsförslag som fokuserar på ena partens behov av skydd, antyder att svagare part ska 
få del av något denna inte har förtjänat. Men det är de typiska konsekvenserna av ett samliv, 
med sammanflätning genom konsumtion, investeringar med mera, som bör föranleda att vissa 
värden delas vid en upplösning av förhållandet.

Flera advokater invände, varav koreferenten var en, att sambor kan ingå avtal, eller gifta 
sig, för att påverka hur deras relation ska regleras (opt-in). Mot ett sådant resonemang anfördes 
för det första empiriska resultat från bland annat Sverige (genom doktorand Kajsa Walleng) 
och Island (genom Hrefna Friðriksdóttir) som visar dels en mycket låg avtalsfrekvens mellan 
sambor, dels att många sambor vill att förhållandet ska ges mer vidsträckta rättsverkningar vid 
såväl separation som en sambos död än vad som gäller för närvarande. För det andra var det 
flera som invände mot ett opt-in system och ansåg istället att ett system med grundregler för 
delning, med möjlighet till opt-out, skulle neutralisera parternas styrkeförhållanden och leda 
till ett rimligt resultat i fler fall. Utan delningsregler kan den starkare parten ensam avgöra 
om en upplösning av förhållandet ska leda till någon form av delning mellan samborna. Ett 
opt-out system ansågs av många särskilt motiverat för sambor med gemensamma barn; inte 
primärt för att skydda barnen utan för att barn på ett tydligt sätt leder till familjesamarbete 
och ofta påverkar den ekonomiska situationen för båda samborna. Att använda ett opt-out 
system för sambor med gemensamma barn och opt-in för andra kan vara ett sätt att hantera 
gränsdragningen beträffande vilka förhållanden som bör omfattas av eventuell lagstiftning.  

Sammanfattningsvis var det betydligt fler som var för än som var mot lagstiftning 
angående upplösning av samboförhållanden, baserad på de presenterade principerna. Att det inte 
hänt något på alla de år som frågan varit föremål för diskussion, bland annat vid flera nordiska 
juristmöten, ansågs kunna förklaras av att det inte finns någon särskild påtryckningsgrupp som 
driver frågan politiskt. För att bidra till rättsutveckling på området finnas det därför skäl för 
jurister att skapa debatt och att delta i den. 

Innlegg fra justitieråd Göran Lambertz, Sverige:

1. Det är lite egendomligt att regleringen om samboförhållanden i länderna inte svarar mot 
de krav som man vanligen ställer på lagstiftning. Normalt kräver man ju av lagen att de 
berörda legitima intressena balanseras mot varandra på ett klokt och genomtänkt sätt, att 
alla relevanta effekter beaktas och att lagen håller hög kvalitet när det gäller rimlighet, 
förutsebarhet och begriplighet. Men när det gäller sambor har lagstiftning hållits tillbaka 
av argumenten a) att man ska främja äktenskapet som samlevnadsform och b) att man inte 
ska lägga sig i parternas rättsliga förhållanden när de har valt en oreglerad form. Att dessa 
argument saknar bärkraft framgår tydligt av referatet, och det är egendomligt att de har haft 
så stor betydelse i praktiken som de faktiskt har haft. 
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2. Det övergripande intresset på detta område måste vara att samboförhållanden ska avvecklas 
på ett någorlunda rättvist sätt med gott skydd för den svagare parten. Så varför har detta 
inte slagit igenom i lagstiftningen? Jag tror det beror på att argumenten emot är enkla och 
ser starka ut vid en snabb politisk prövning. Därför finns det ett politiskt motstånd mot 
rimlig lagstiftning. Så är det ibland. Det är få på den politiska arenan som argumenterar för 
en reform som egentligen är rimlig och bra. Och det finns inte några intressegrupper som 
driver sambornas talan.

3. Hur löser man ett sådant problem? Jo, i sådana lägen har juristerna ett särskilt ansvar. 
Juristerna behöver aktivera sig och argumentera. Det finns flera andra sådana rättsområden 
(integritetsrätten är ett). Och vi jurister måste vara uppmärksamma på det, på vårt särskilda 
ansvar ibland. Det gäller alltså när det inte finns någon intressegrupp som driver saken och 
när det politiska intresset är svagt.

4. Därför måste man varmt välkomna det initiativ som har tagits av de nordiska professorer som 
har arbetat fram de principer som redovisas i referatet. Låt dem nu inte bara ligga! Fortsätt 
att ta ansvar: för fram förslagen, argumentera och debattera. Vi behöver en lagreglering av 
samboförhållanden i Norden.
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