
Fredag den 22. august 1975 kl. 10
Plenarmøde

Den papirløse familie

Se bilag XI

Diskussionsleder: Landsretssagfører Kristian Mogensen, Danmark:

Diskussionsiederen:

Jeg har den ære at byde velkommen til mødet om den papirløse
familie, som har undertitlen den retlige regulering af samliv uden
ægteskab. Det er jo et emne der har tildraget sig megen opmærk-
somhed og således også på dette møde.

Det er tillige et meget stort emne, som vi jo ikke har nogen mu-
lighed for at uddebattere på tre timer. Vi er nødt til at resignere på
en fuldstændig behandling, og vi er også nødt til at foretage en af-
grænsning af emnet. Derfor vil jeg gerne sige allerede nu, at det
henstilles, at de senere debatdeltagere så vidt muligt diskuterer
emnet på det grundlag, som referenten og korreferenten har lagt
op, og dermed respekterer denne ramme, der er givet om debatten.
Som eks. på afgrænsning af emnet kan jeg sige, at referenten og
korreferenten udelader en nærmere drøftelse f.eks. af homofile for-
hold eller af forhold knyttet til storfamilien, og i stedet kaster lyset
på det hyppigst forekommende, nemlig samliv mellem to personer
af forskelligt køn. Grundlaget for debatten er jo iøvrigt de i for-
vejen udsendte trykte teser, skrevet af landsdommer Inger Mar-
grete Pedersen, dagens referent.

Desuden er der i dag uddelt en ting, der indgår i debatten,
nemlig et af referenten udarbejdet skitseret lovforslag, som illust-
rerer en tankegang, der kommer frem i referentens indlæg.
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Referent, landsdommer Inger Margrete Pedersen, Danmark:

Herr ordførende, mine damer og herrer.
Det er af mange grunde halsløs gerning at skabe et dækkende

oplæg til en diskussion om retlig regulering af faste samlivsforhold.
Ikke desmindre vil jeg takke de nordiske juristmøders styrelse for
at have givet mig denne lejlighed til at lægge hovedet på blokken.
Hvis jeg bliver et hoved kortere i dagens løb, lader jeg livet med
min egen fulde indforståelse.

Alene dette, at det skriftlige oplæg — hvad jeg er fuldt ud enig i
— måtte begrænses til ca. 20 sider har gjort at jeg har måttet ud-
skille adskilligt stof, som burde medtages. Jeg vil vende tilbage til
dette punkt senere.

Men selve emnet er vanskeligt at give sig i lag med. Det skyldes
først og fremmest, at det er begrænset hvad der foreligger af blot
nogenlunde pålidelige oplysninger om fænomenet faktiske samliv.
Man kan af gode grunde ikke lave en samlivsstatistik, der kan sam-
menlignes med ægteskabsstatistikken, og der foreligger kun for-
holdsvis få sociologiske undersøgelser. Siden jeg afleverede mit
manuskript er der dog kommet to vigtige publikationer til, udsendt
af henholdsvis de svenske familjelagssakkunniga og det danske social-
forskningsinstitut. Den sidstnævnte rapport viser — på grundlag af
tal fra 1974 — at ca. 8% af samtlige parforhold er papirløse, heraf
også en del fra de ældre generationer. Det svenske udvalgs rapport
viser tal på ca. 12% baseret på en undersøgelse ligeledes fra 1974.
Den danske mødrehjælps statistikker viser en fortsat mærkbar stig-
ning i antallet af klienter, der lever sammen uden vielsesattest.

En anden grund til, at emnet er vanskeligt at behandle, er at det
rækker ind over så mange lovområder. Man kan ikke komme til
bunds i det, hvis man kun holder sig til civilretten. Her kan jeg
også henvise til det svenske pionerarbejde om de faktiske samlivs-
forhold professor Jacob Sundbergs „Familjerätt i omvandling". Vil
man diskutere retspolitik og målsætning, må man prøve at se spørgs-
målet i en bredere juridisk sammenhæng, der jo i øvrigt ganske
enkelt svarer til den mangfoldighed af praktiske problemer, som
møder ægtepar og faktisk samlevende par i deres hverdag.

Det er min opfattelse, at disse praktiske problemer for mange
par er ganske store, og med de ret entydige tal, som foreligger i
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Sverige og Danmark om udbredelsen af samliv uden ægteskab er
min tese A efter min opfattelse velbegrundet: man bør overveje
retlig regulering af de faktiske samlivsforhold.

Som korrektion må dog tilføjes: Der er allerede sket retlig re-
gulering. Jeg vil kun fremdrage enkelte eksempler: I hvert fald i
Sverige og Danmark har man i et vist omfang taget fat på proble-
merne omkring børn og bolig. — De sociale sikringsordninger har
— om end på forskellig vis i de enkelte nordiske lande — i et vist
omfang måttet indrette sig på, at der er par, som vælger at leve
sammen uden vielsesattest. Tese A burde derfor lyde: Man bør
sørge for, at der kommer system og konsekvens i den retlige re-
gulering af faste samlivsforhold.

Mine teser B og C — der går ud på at man ikke bør afskaffe
ægteskabet som juridisk institution og at man ikke generelt bør
ligestille faktisk samliv med ægteskab — tager sigte på at nå frem
til en afklaring af den ideologiske debat, som vi har haft i de senere
år. Den har sin baggrund i stærke ønsker om ligestilling og neutrali-
tet. Disse ønsker blev bl. a. bragt på bane i direktiverne til de
svenske familjelagssakkunniga og i det finske ægteskabsudvalgs be-
tænkning fra 1972, som nu er udkommet på svensk.

Med hensyn til ligestilling er det klart, at det er vigtigt at få op-
lyst, hvor ægteskabslignende de faktiske samliv er.

Når det drejer sig om neutralitet er det naturligvis helt afgørende
hvad man lægger i dette ord, jfr. også det svenske udvalgs betænk-
ning. Hvis det skal betyde, at det offentlige ikke bør bruge juraen
til at løfte moralske pegefingre over for personer, der vælger at leve
sammen uden vielsesattest, kan de fleste vist være enige. Ministre
og parlamentsmedlemmer er ikke de bedst egnede til at drage
grænserne for samlivsforholdenes etik og moral.

Ordet neutralitet kan også bruges i den forstand, at man fra det
offentliges side skal indtage den holdning at det er samfundet lige-
gyldigt om varige samlivsforhold registreres eller ikke. I den for-
stand har jeg i hvert fald ikke lyst til at være neutral. Jeg mener,
at ægteskabet som en registrering af parternes aftale om samliv er
en nyttig og praktisk foranstaltning som jeg til enhver tid er villig
til at gøre reklame for. Det er gennemsnitlig set den mest egnede
løsning, når man skal se på hensynet til parterne selv, til børnene,
til private tredjemænd og til offentlige myndigheder, der jo i det
moderne Norden ikke optræder som moralske bussemænd, men som
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repræsentanter for større eller mindre grupper af medborgeres vel-
begrundede interesser.

Må jeg her springe fra teserne til listen over diskussionsemner,
nemlig til pkt. A — kriterierne for fast samliv. Bitter erfaring viser,
at der jævnlig opstår tvivl om hvorvidt der er eller har været et
ægteskabslignende forhold, og at det i vidt omfang er nødvendigt
at lade myndighederne afgøre spørgsmålet. Det kan skyldes, at par-
terne selv er uenige, men det kan også skyldes hensynet til et sær-
barn, til tredjemænd og til det offentlige. Man bør ikke gå ind for
en afskaffelse af ægteskabet eller for en helt generel og almindelig
ligestilling mellem ægteskab og faste samliv uden at gøre sig klart,
at det indebærer, at myndighederne ofte — oftere end i dag — får
en lovbunden pligt til at krænke privatlivets fred.

Som før nævnt er det min opfattelse, at man ikke kan drøfte
retlig regulering af samlivsforhold uden at kaste blikket udover
civilrettens grænser. Men når det drejer sig om de mere konkrete
lovgivningsproblemer har debatlederen og jeg ment det rigtigst
stort set kun at medtage spørgsmål, der ligger inden for den tradi-
tionelle familieretlige problemkreds. Selv med denne begrænsning
er spisesedlen blevet meget lang, og det selv om vi har udeladt
problemer som i og for sig er ret betydningsfulde. Skal papirløse
par have adgang til at få deres tvister behandlet efter samme regler
som familieretlige sager? Og hvad med deres indbyrdes aftaler?

På min egen ønskeseddel har jeg især indførelse af regler, der
sikrer, at en lejebolig kommer til at følge børnene uanset om det
er faderen eller moderen, der har lejekontrakten.

Jeg mener også, at det bør være muligt at træffe bestemmelse om
forældremyndighed i forbindelse med samlivsophævelse. Reglerne
må imidlertid udformes således, at der ikke skabes usikkerhed om
forældremyndighedsproblemet for gravide kvinder og unge mødre
i de mange tilfælde, hvor der ikke har været samliv og boligfælles-
skab.

I hvert fald i Danmark er der behov for en forbedring af arve-
afgiftsreglerne.

Med hensyn til det økonomiske opgør opstår der urimelige og
belastende situationer i et ikke helt ringe antal tilfælde, når par-
terne går fra hinanden, eller den ene dør. Det skyldes ikke alene det
stigende antal ægteskabslignende forhold, men også den stigende
velstand. Da jeg for ea, 15 år siden havde min første sag om et papir-
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løst opgør, var parterne, der begge havde lønindtægt, efter 8 års
samliv lige så besiddelseløse som da de flyttede sammen, bortset
fra at manden ejede en brugt bil. I dag er situationen helt ændret,
selv når der drejer sig om korte samliv og unge par uden særlig
høje indtægter. Helårsboliger, sommerhuse, biler, farvefjernsyn
(med indbygget båndafspiller), kontant opsparing, obligationer m. v.
passerer revy i retten. På eet punkt har billedet dog ikke ændret
sig. Der er stadig en helt overvejende tendens til, at opsparing —
kontant eller i varige forbrugsgoder — sker i mandens navn. Men
en eventuel gæld er ofte optaget i kvindens navn. Her bør man
navnlig være opmærksom på, at mens lån tidligere fortrinsvis blev
optaget til investering i erhverv eller varige forbrugsgoder, spiller
studielån — altså lån til dækning af løbende forbrug — en stadig
stigende rolle.

Yderligere en konfliktsituation kan nævnes: Den ene part op-
giver en billig bolig eller en fordelagtig stilling i anledning af sam-
livets etablering. Hvis samlivet hæves af den anden efter kort tids
forløb, kan der opstå endog særdeles betydelige økonomiske tab.

Så vidt jeg kan skønne er der hidtil i vidt omfang blevet lappet
på disse problemer ved hjælp af fornuftige advokater og 1. instans-
domstole. Det er i hvert fald tilfældet i Danmark, hvor der rundt
om ved skifteretterne findes en slags juridisk subkultur, der særlig
opererer med samejeproblematikken. Men problemerne er nu ved
at nå frem til ankeinstanserne og domssamlingerne. Jeg er selv endt
i den overbevisning, at det nu vil være rigtigst at prøve at finde en
løsning ad lovgivningsvejen, der kan afbøde de værste urimelig-
heder. Ellers bliver man let tvunget til at ,,overanstrenge" obliga-
tions- og ejendomsretlige begreber som berigelse, bristede forud-
sætninger og sameje. Det er givet, at en ikke ringe del af proble-
merne kan løses ved, at domstolene strækker sig vidt med hensyn
til at statuere sameje ikke mindst med hensyn til familieboligen og
familiebohavet. En sådan løsning vil dog næppe være tilstrækkelig.
Man bør utvivlsomt også overveje en særlig løsning, når et lang-
varigt samlivsforhold opløses ved død, jfr. tese E. 3. Men herud-
over tror jeg også, at man alvorligt bør overveje en regel ad modum
§ 56 i den danske ægteskabslov fra 1969. Denne løsning vil inde-
bære, at domstolene får beføjelse til at pålægge den ene part at
betale et beløb til den anden, hvis denne stilles urimeligt ringe
eller åbenbart urimeligt ved samlivsophævelsen. Formentlig bør
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den udformes så den også kan finde anvendelse, når den ene part
dør.

Til slut: jeg havde helst set, at mit skriftlige oplæg havde om-
fattet en gennemgang af problemerne på retssammenlignende basis.
Det skyldes i første række pladshensyn, at jeg begrænsede det dels
til en beskrivelse af de faktiske samlivsforholds karakter med ud-
gangspunkt i det af de danske og svenske ægteskabsudvalg tilveje-
bragte materiale, dels til en gennemgang af de praktiske problemer
med udgangspunkt i min egen — rent beskrivende — redegørelse
til det danske ægteskabsudvalg.

En konfrontation med det juridiske dagligliv er imidlertid efter
min mening et nyttigt, ja nødvendigt middel til at skaffe sig over-
blik over lovgivningsproblemerne. Dertil kom at jeg tillod mig at
gå udfra den arbejdshypotese, at dette juridiske dagligliv ikke frem-
byder så grundlæggende forskelle fra land til land, at vi ikke med
nytte kan trække på hinandens erfaringer. Denne hypotese blev jeg
bestyrket i, da jeg senere blev bekendt med den omfattende svenske
afhandling „Samvetsäktenskapen och juridiken" fra Uppsala uni-
versitet.

Det var med særlig beklagelse, at jeg måtte stryge en gennem-
gang af den foreliggende nordiske litteratur om dagens emne. Der
foreligger vigtige afhandlinger, som er nordisk fælleseje — eller sam-
eje — som f. eks. Sundbergs før nævnte „Familjerätt i omvandling".
Nævnes kan også professor Bengtssons „Om äktenskapsliknande
samliv" i festskriftet til Arnholm, der er et af de meget få faste
punkter, som en dansk dommer har at læne sit hovede til, når det
i en sag om papirløse økonomiske opgør begynder at svirre i luften
med påstande om berigelse, bristende forudsætninger m. v. Nordisk
retssamarbejde er jo ikke blot et spørgsmål om kommissioner og lov-
givning. Det betyder også noget, at der er et nordisk juridisk milieu,
som påpeget af Sundberg på juristmødet i Helsingfors, da han tog
til genmæle over for den fremherskende pessimisme med hensyn til
det nordiske retssamarbejdes fremtid.

Udover dette nordiske fællesgods findes der imidlertid i det en-
kelte land ganske megen litteratur, som ikke er særlig let tilgænge-
lig selv for en interesseret nabojurist. En del cirkulerer således i
duplikeret tilstand — det gælder f.eks. den oven for nævnte „Sam-
vetsäktenskapen och juridiken". En del ligger uden for retsviden-
skabens område. Det gælder f. eks. den religionssociologiske afhand-
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ling af B. Bjørnsson: „The Lutheran Doctrine of Marriage in Mo-
dern Icelandic Society".

På denne baggrund opgav jeg også min oprindelige plan om at
lave en nordisk bibliografi. Jeg ville finde det meget ønskeligt,
hvis dette juristmøde kunne resultere i et samarbejde om at ud-
arbejde en sådan bibliografi — ja, endnu bedre, hvis man i sam-
arbejde med det nystiftede International Society of Family Law
kunne udarbejde en international bibliografi og nødvendige op-
lysninger om domme m. v. Vi kan fra nordisk side hente adskilligt
fra litteratur, domspraksis og lovgivningsinitiativer i en række andre
lande, f.eks. England, Holland og Kanada. Et sådant materiale vil
være af større nytte i det kommende lovgivningsarbejde.

Bilag med referentens foredrag:

Den papirløse familie

A. Lovskitse (til diskussion og overvejelse).
Har der mellem to parter bestået et ægteskabslignende forhold

med økonomisk fællesskab, kan det i tilslutning til samlivets ophør
ved død eller på grund af uoverensstemmelse ved dom bestemmes,
at der af den ene part eller dennes bo skal ydes den anden part et
beløb for at sikre, at denne ikke stilles åbenbart urimeligt i øko-
nomisk henseende.

B. Bemærkninger.
Det forudsættes, at reglen anvendes med betydelig tilbageholden-

hed, idet det ikke bør være hovedreglen, at den ene part kan skrive
en regning til den anden part efter samlivets ophør. Normalt bør
den kun anvendes, når den, som kravet rettes imod, har en be-
holden formue, og fortrinsvis når den i væsentlig grad overstiger en
eventuel formue hos den anden part.

Hensigten med forslaget er at give domstolene mulighed for at
afbøde åbenbare urimeligheder. Nogle situationer fra praksis kan
nævnes til illustration af problematikken.

1) Den ene part har i overvejende grad anvendt sine indtægter
til familiens løbende forbrug, mens opsparingen er sket i den
andens navn.
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2) Den ene part har optaget lån til anskaffelse af fast ejendom
eller et større forbrugsgode, der ejes af den anden alene.

3) Den ene part har under samlivet optaget større lån til dækning
af det løbende forbrug end den anden (studielån).

4) Den ene part har — uden at der foreligger et formelt lånefor-
hold — overladt den anden part forholdsvis betydelige midler,
som denne har anvendt til sit særlige behov.

5) Den ene part har i anledning af samlivets etablering skilt sig
af med en billig bolig eller opgivet en fordelagtig stilling. Sam-
livet ophæves af den anden efter kort tid.

Som situationen er i dag, støttes kravene i de økonomiske opgør
mellem parterne, der har levet i ægteskabslignende forhold, typisk
på, at der skal være opstået et sameje, at der er ydet lån, eller at
der foreligger erstatningsbegrundende forhold. Også forudsæt-
ningssynspunkter og berigelsessynspunkter påberåbes jævnligt.

Tilstanden er utilfredsstillende, fordi man på den ene side ikke
kan løse problemerne i alle situationer, hvor der er et praktisk be-
hov derfor, og på den anden side i mangel af en positiv bestemmelse
let kan komme til at benytte de ovennævnte ejendomsretlige og
obligationsretlige regler i videre omfang end heldigt er. En meget
vidtgående anerkendelse af sameje i den ovenfor under 1) beskrevne
situation — som af praktiske grunde næppe kan begrænses til kun
at angå familieboligen og familiebohavet — ville således få vidt-
rækkende konsekvenser for særejeægteskaber og nedbryde forskellen
mellem fælleseje (giftorättsgods) og særeje (enskild egendom), hvil-
ket ikke i alle situationer er ubetinget heldigt.

Den foreslåede bestemmelse vil naturligvis ikke udelukke, at der
kan opstå sameje, låneforhold, berigelseskrav m. v. mellem såvel
ikke-gifte som gifte par.

Reglen er udformet således, at det ikke er udelukket at anvende
den over for et dødsbo, også selv om afdøde efterlader sig livs-
arvinger, og det bør vel overvejes, om ikke i hvert fald tvangsarve-
retten bør nyde en ubetinget beskyttelse. Det er vel imidlertid
tvivlsomt om dette bør blive resultatet af overvejelserne. Hvis en
papirløs enke med sine indtægter indirekte væsentlig har bidraget
til en afdød mands opsparing, bør domstolene formentlig ikke be-
grænses i deres muligheder for at udøve et konkret skøn, selv om
afdøde har mindreårige særbørn.



Den papirløse familie 363

Korreferent, universitetslektor Kirsti Bull, Norge:

Herr ordfører, mine damer og herrer.
1. Først vil jeg gi uttrykk for min store anerkjennelse til re-

ferenten Inger Margrete Pedersen for hennes skriftlige innlegg til
dette møtet og likeledes for hennes myndige innlegg her i dag.
Det er en lang rekke problemer og spørsmål i tilknytning til den
papirløse familie som hun tar opp. I mitt innlegg, hvor jeg legger
hovedvekten på norske forhold, blir det ikke anledning til å komme
inn på alle de spørsmål sem hun behandler.

Vi har ingen sikre data over hvor utbredt ugift samboenhet er
i Norge, men det forekommer nok i langt mindre utstrekning enn i
Sverige og Danmark. En nylig undersøkelse viste at 2.7% av alle
parforholdene var papirløse. Også hos oss synes imidlertid antall
papirløse ekteskap å være stigende.

2. Den klare hovedregel i norsk rett er at to personer som bor
sammen uten å være gift behandles som to enslige. Bare på enkelte
spredte og tilfeldige områder har man lovregulert ugift samboen-
het. Sammenlignet med den rettslige regulering som har funnet
sted i Sverige, er imidlertid den norske helt ubetydelig.

For partene i det papirløse ekteskap innebærer det både fordeler
og ulemper å bli vurdert som enslige. På bakgrunn av dette kan
man spørre: hvorfor da bekymre seg med de papirløse forhold?
Riktignok nyter de ikke godt av alle de goder som tilkommer
ektefeller, men på den annen side har de jo en rekke fordeler som
gifte ikke har. Imidlertid er ikke forholdet så enkelt. De regler
som gjelder for ekteskapet virker i forskjeilige plan. Vi har de rene
ekteskapsregler som søker å regulere forholdet ektefellene imellom,
og vi har de regler som søker å regulere forholdet mellom ekte-
fellene og omverdenen, som f. eks. regler innen trygde- og skatte-
lovgivningen. I forhold til omverdenen vil det papirløse ekteskap
innebære flere fordeler enn ulemper hvis begge parter er yrkes-
aktive og begge har relativt høy inntekt. Hvor derimot den ene er
hjemmeværende og uten egen inntekt eller formue, vil det papir-
løse ekteskap lett medføre flere ulemper enn fordeler, fordi partene
f. eks. ikke kan nyte godt av gunstige skatte- og trygderegler. I for-
holdet partene imellom kan fordeler og ulemper ved det papirløse
ekteskap slå nokså forskj eilig ut. Hvis den ene part både økonomisk
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og psykologisk sett er sterkere enn den armen, vil han lett kunne
høste fordeler i et papirløst ekteskap på bekostning av den annen.
Jeg er derfor enig med Inger Margrete Pedersen i at man ikke kan
la de papirløse forhold seile sin egen sjø, men at det må foretas
en rettslig gjennomdrøftelse av problemene omkring samliv utenfor
ekteskapets ramme.

3. Når man i den offentlige debatt har diskutert de papirløse
ekteskapene, har man gjerne brukt uttrykket samvittighetsekteskap.
Uttrykket samvittighetsekteskap får en til å tenke på unge bevisst-
gjorte mennesker som velger det papirløse samliv som en protest
mot ekteskapet. Det er klart at slike personer vil være motstandere
av å lovregulere de papirløse forhold, særlig hvis denne lovregule-
ring skal innebære at alle ekteskapets regler blir tredd nedover
hodene på dem. Men papirløse forhold består ikke bare av personer
som velger dette samliv som en protest mot det formelle ekteskapet.
Danske undersøkelser viser at det tvert om bare er et mindretall
som har valgt ugift samboenhet ut fra en slik holdning, og det er
grunn til å tro at det samme gj elder i de andre nordiske land.

Etterhvert som det papirløse ekteskap griper om seg, vil dessuten
stadig flere personer som før gled inn i et ekteskap nå i stedet gli
inn i et papirløst forhold. Et typisk trekk ved vår ekteskapslovgiv-
ning er alle de regler som tar sikte på å beskytte den svakeste part
i et ekteskap. Og de personer som bare glir inn i et forhold vil
være langt mer utsatt for utnyttelse i et papirløst forhold enn i et
formelt ekteskap. Men selv om man velger ugift samboenhet ut fra
en klar politisk holdning, kan opprydningen i partenes mellom-
værende bli nokså innfløkt hvis forholdet går i stykker. Riktignok
bør man være fremsynt og inngå avtaler med sikte på et eventuelt
samlivsbrudd. Men det er i seg selv et spørsmål i hvilken utstrek-
ning slike avtaler er bindende langt ut i fremtiden, og dessuten
viser svenske undersøkelser at de fleste av de ugifte samboende ikke
har inngått avtaler om sitt økonomiske mellomværende.

Oppfatningen synes å være at papirløse ekteskap bare forekom-
mer i de høyere sosiale lag. Men det viser seg at ugift samboenhet
forekommer i stor utstrekning også i andre lag av befolkningen.
Spørsmålet om rettslig regulering av papirløse forhold er derfor
langtfra bare et eksklusivt overklasseproblem.

Allerede rent sosiale hensyn tilsier derfor etter min mening at
man må foreta en viss lovregulering av de papirløse ekteskapene,
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slik at man også her ivaretar det beskyttelsesmomentet som ligger
i vår familie- og trygdelovgivning. Det er viktig for meg å under-
streke dette sosiale hensyn fordi man i hvert fall i Norge må vente
motstånd mot en slik lovregulering fra dem som mener at ekte-
skapet er den eneste akseptable rammen for et samliv mellom
kvinne og mann. Så sent som i 1972 viste denne holdningen seg
under debatten i Stortinget om å oppheve den såkalte konkubinat-
paragraf i straffeloven. Bestemmelsen ble opphevet, men etter åt-
skillig motstånd. De som stemte imot, deriblant hele Kristelig Folke-
partis gruppe, mente at en opphevelse kunne tolkes som en god-
kjennelse av samliv utenfor ekteskapets ramme. Flere av de repre-
sentantene som gikk inn for opphevelse av konkubinatbestemmel-
sen fant det forøvrig nødvendig å uttale under behandlingen i Stor-
tingets justiskomité at „ . . . det norske samfunn bygger på ekte-
skapet som den riktige samlivsform, og det må være en høyt priori-
tert samfunnsoppgave å støtte og underbygge ekteskapet såvel prak-
tisk som etisk". Uttalelsen — og den holdning den representerer —
står i skarp kontrast til forholdet i Sverige, hvor justisminister Kling
allerede i 1969 i sitt direktiv til de Familjelagssakkunniga uttalte
at en ny lovgivning så langt som mulig måtte være nøytral i forhold
til ulike samlivsformer og ulike moraloppfatninger.

4. Langt vanskeligere enn spørsmålet om vi bør få en viss lov-
regulering av papirløse ekteskap, synes jeg imidlertid det er å ta
stundpunkt til hvor langt en slik regulering skal gå. Selv om man
ikke ønsker å lovregulere i videre utstrekning enn det sosiale behov
tilsier, vil det være gj ens tand for åtskillig diskusjon å fastslå hvor
langt det sosiale behov egentlig går. Og også ved en lovregulering
som er helt begrenset og klart sosialt begrunnet, kan det bli vanske-
lig å forsvare en likhet med ekteskapets regler på ett område, men
ikke på et annet. Så lenge det dreier seg om rettigheter overfor
omverdenen som de gifte har i dag, er det politisk utenkelig at de
samboende skulle få tilsvarende rettigheter og samtidig beholde
vesentlige fordeler ved å bli vurdert som enslige. Slik det norske
folketrygdesystemet i dag er bygd opp, vil man f.eks. neppe kunne
gi gjenlevende i et langvarig samlivsforhold rett til etterlattepen-
sjon uten at man samtidig får en bestemmelse om at etterlattepen-
sjonen skal falle bort hvis den pensjonsberettigete innieder et nytt
papirløst samlivsforhold.

Derimot er det antagelig politisk sett lettere å frata de ugifte
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samboende fordelene ved å bli vurdert som enslige uten samtidig
i andre henseender å gi dem fordeler ved å bli vurdert som gifte.
De såkalte dyneløftesaker gir et klart eksempel. Det ble kalt trygde-
misbruk at ugifte mødre som samlevede med barnets far ble
vurdert som enslige forsørgere og dermed hadde rett til stønad fra
folketrygden. Regiene ble endret, slik at en ugift mor nå ikke får
stønad hvis hun bor sammen med en mann som kan være barnets
far. Retten til å bli vurdert som enslig forsørger er altså fratatt
henne, men samtidig er der ikke erstattet med en rett til å bli
vurdert som ektefelle i relas jon til de øvrige bestemmelser i folke-
trygden.

Prinsippet blir fulgt opp i en utredning fra Socialdepartementet
hvor man foreslår at alle enslige forsørgere, derunder også skilte,
separerte og etterlatte skal miste retten til stønad hvis de lever i et
ekteskapslignende forhold.

I en noe annen gate, men med samme tendens, er en norsk høy-
esterettsdom fra januar i år. Her ble en bestemmelse i Forsikrings-
avtaleloven som gir adgang til avkortning i forsikringssummen så-
fremt forsikringstilfellet er fremkalt ved grov uaktsomhet fra ekte-
fellen, gitt analogisk anvendelse på ugifte samboende.

Jeg tror ikke det er mulig på forhånd å bestemme seg for at
man bare ønsker å foreta en begrenset lovregulering av de papir-
løse ekteskap. Allerede i dag er det en prosess i gang med å like-
stille ugift samboenhet og ekteskap, og vi må i hvert fall forhindre
at denne likestillingen bare skjer i negativ retning. Etter min me-
ning er derfor den eneste farbare vei å ta utgångspunkt i at det
må være uten betydning hvilken ramme to personer har valgt for
sitt samliv. Rettsregler som bygger på ekteskap har sin begrunnelse
i det forhold som eksisterer mellom to mennesker i et samliv. Når
det samme samliv eksisterer utenfor ekteskapets ramme, vil langt
på vei de samme problemer oppstå, og det er naturlig at man søker
å regulere også disse. Dette betyr imidlertid ikke at man skal adop-
tere alle de någjeldende rettsregler som bygger på ekteskap. Flere
av de bestemmelser som gj elder for ektefeller er uheldige fordi de
nærmest oppfatter ektefeller som siamesiske tvillinger og ikke som
to selvstendige personer; og slike regler bør ikke overføres på ugifte
samboende.

En tilnærming i regiene for ugift samboenhet og ekteskap burde
i virkeligheten like meget være en toveis-prosess hvor man over-



Den papirløse familie 357

fører regler som i dag gj elder for ugift samboenhet på ekteskapet
der hvor ekteskapets regler er uheldige, eller eventuelt gir helt nye
regler for de to samlivsformer.

5. Hva slags samliv ønsker jeg nå å lovregulere? Er det bare de
langvarige samliv eller også de kortvarige som bare har preg av
prøveekteskap? Jeg tror ikke det er formålstjenlig å oppstille en
definisjon av samliv som kan gjelde generelt for en lovregulering
av papirløse forhold, fordi en slik definisjon vil inneholde en rekke
skjønnsmessige kriterier, som meget lett vil kunne tillegges varie-
rende vekt i forskjellige rettslige relasjoner. Jeg tror derfor man må
definere samlivsbegrepet i relasjon til de konkrete lovbestemmelser
— på bakgrunn av hva slags forhold man ønsker å regulere med
den aktuelle lovbestemmelse. I enkelte tilfelle vil man bare re-
gulere det langvarige samliv, mens man i andre tilfelle også tar
sikte på de kortvarige samliv eller f. eks. bare ønsker å regulere
samliv hvor det er barn. Slike nyanser burde vel i høyere grad også
prege regiene for ekteskap. Riktignok er en rekke av ekteskaps-
reglene også skjønnsmessige, men mange av dem — og da særlig de
regler som regulerer forholdet til tredjemann eller offentlig myndig-
het — er preget av en høy grad av automatikk.

Selv om man — som jeg — tilstreber rettslig likhet mellom de to
samlivsformer, vil løsningene likevel kunne bli forskjellige rent
faktisk. Ved ekteskapet kan man dagen etter vielsen statuere et sam-
liv, men hvor to bare flytter sammen, må det gå lenger tid før man
vil si at det foreligger et rettslig relevant samliv. To parter som
gifter seg har ved dette gitt signal om at de f. eks. ønsker at legal-
arvereglene mellom ektefeller skal gjelde for dem. Det er langt
vanskeligere å bygge slike regler på et formløst samliv — i så fall
må det bare gjelde ved svært langvarige forhold.

Når man først flytter blikket fra ekteskapet og ønsker å lovre-
gulere også de papirløse forholdene, synes jeg det er naturlig å
spørre om man kan stoppe der. En nær tilknytning og et økono-
misk fellesskap eksisterer ikke bare mellom mennesker i et ekte-
skap eller i et ekteskapslignende forhold, men også mellom andre
mennesker som bor sammen, som f.eks. to homofile, to søsken eller
en mor og en voksen datter.

Ved en lovregulering av de papirløse forhold bør man derfor
vurdere å ta med alle former for samliv og ikke bare det såkalte
ekteskapslignende forhold mellom kvinne og mann. Men jeg skyn-
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der meg å presisere at de rettstekniske problemer med å fastslå om
det foreligger et rettslig relevant samliv selvfølgelig vil være et
vesentlig hinder for likestilling mellom alle typer samliv. Det er
imidlertid uttrykk for en riktig linje når vårt Familiebeskatnings-
utvalg vil gå inn for at kriteriet gift/ikke gift skal forsvinne fra
skatteretten og i stedet erstattes med et nøytralt husstandsbegrep.

6. Hittil har jeg konsentrert meg om spørsmålet hvorvidt man
skal lovregulere ugift samboenhet. Jeg har uttrykt meg i generelle
vendinger uten å behandle konkrete rettsspørsmål. Imidlertid har
jeg lyst til slutt å gå inn på et aspekt ved samlivstilfellene, nem-
lig det formuerettslige forhold mellom partene. Problemstillingen
er: Hvem er eier av de midler som er ervervet under samlivet?
Dette er et spørsmål av betydning vis-a-vis tredjemann og av be-
tydning for hva hver av partene kan ta ut hvis forholdet går i
stykker, eventuelt hva gjenlevende kan beholde hvis den annen
part faller fra uten å ha opprettet testament.

Tilsvarende spørsmål oppstår selvfølgelig også hvor partene er
gift. Og i norsk rett har vi etterhvert fått en ganske rikholdig retts-
praksis vedrørende disse spørsmål. Men problemet blir særlig bren-
nende ved ugift samboenhet fordi man her helt mangler regler
som ivaretar den svakeste parts interesser.

La oss tenke oss at begge parter i et samlivsforhold er yrkesaktive
og har inntekt. Den enes inntekt går i sin helhet med til familiens
løpende forbruk. Den annens inntekt blir spart eller brukes til
anskaffelse av verdigjenstander. I et slikt tilfelle bør resultatet bli
at de oppsparte midler eller formuesgodene tilhører partene i sam-
eie. Det kan jo være nokså tilfeldig at de to inntektene blir benyttet
akkurat på denne maten. I andre tilfelle er det kanskje ikke så til-
feldig, men det er ikke mindre grunn til å statuere sameie hvor
f. eks. den sterkeste part sørger for at hans inntekt disponeres til
anskaffelse av varige formuesgoder, mens den annens inntekt in-
vesteres i mer forgj engelige verdier. Så sant den enes oppsparing
eller erverv har vært mulig nettopp fordi den annens inntekt er
blitt brukt til å dekke de daglige utgifter, bør derfor sameie sta-
tueres.

Jeg tror også stillingen de lege lata i Norge vil være rett til å
statuere sameie i et slikt tilfelle enten partene er gift eller ikke.
For ektefeller trekker tendensen i norsk rettspraksis og teori klart
i retning av å statuere sameie med hensyn til verdier som er an-
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skaffet under ekteskapt. Selv om man ikke har noen tilsvarende
praksis for ugifte samboende, tror jeg vanskelig løsningen vil bli
en annen her.

Også i de tilfelle hvor den ene part har vært hjemmeværende og
overhodet ikke har bidratt inntektsmessig til familiens underhold,
kan det være grunn til å statuere sameie med hensyn til gjenstander
som er ervervet under samlivet. Jeg vil her ta utgångspunkt i en
norsk høyesterettsdom avsagt i mars i år. Forholdet var her at
mannen ved egen arbeidsinnsats og med noe dugnadshjelp hadde
bygget familiens bolig selv. Hustruen hadde i byggeperioden hatt
ansvaret for hjem og tre små barn. Høyesteretts fler tall — tre dom-
mere — kom til at boligen var innbragt av ektefellene i fellesskap
— det forelå altså sameie. Man la vekt på at eiendommen var an-
skaffet under ekteskapet og at anskaffelsen ikke var skjedd ved arv
eller gave og at ingen av ektefellene heller hadde hatt formue da
ekteskapet ble inngått. Mannens byggeinnsats hadde vært mulig
fordi hustruen hadde tätt alt arbeidet med hjemmet og barna. Ved
sin innsats hadde hun medvirket til at familien fikk egen bolig.

De to dissenterende dommere var ikke uenig i at hustruens inn-
sats i hjemmet måtte teile med ved avgjøreisen av om boligen var
ervervet av ektefellene i fellesskap. Men de fant at mannens inn-
sats i dette tilfellet hadde vært helt usedvanlig og at han derfor
måtte sees som ene-erverver.

Denne dommen må få betydning også hvor partene ikke er gift
med hverandre, men lever i et papirløst forhold. Vurderingen av
partenes faktiske innsats må være det avgj ørende, ikke hvilken juri-
disk overbygning de har valgt for sitt samliv.

Et alternativ til en sameiekonstruksjon måtte være regler som
bygget på prinsippet om overføring av midler til den svakeste part
i forholdet ved et samlivsbrudd. Så vidt jeg forstår er det en slik
tankegang som ligger bak det lovforslag som er fremlagt her i dag.
I et samlivsforhold med tradisjonelt rollemønster vil det da bli
mannen som ansees som eier av alle formuesgjenstander, og over-
føring av midler til kvinnen blir det aktuelle. Men dette får preg
av en håndstrekning til henne, sem lett vil virke ydmykende. Dess-
uten vil hun ikke ha rettigheter så lenge samlivet består, og f. eks.
heller ikke beskyttelse overfor mannens kreditorer. Et slikt system
er derfor etter min mening et klart dårligere system enn sameie-
konstruksjon en.

24
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Diskussionsiederen:

Jeg siger både referenten og korreferenten tak for det gode oplæg, de har
givet til den drøftelse, vi nu skal have. Som man kunne vente sig, er jo referen-
ten og korreferenten enige med hinanden et langt stykke i deres analyse af,
hvor problemerne ligger henne. Men der var også i de indlæg, vi hørte her
i dag, punkter, der afslørede, at referenten og korreferenten ikke ser ens på
alle forhold. Det var jo interessant, at referenten erklærede at hun ikke havde
lyst til at være neutral i spørgsmålet om, hvor vidt samfundet skulle fore-
trække ægteskabet som det normale udtryk for et varigt samlivsforhold. Mens
omvendt korreferenten som principielt udgangspunkt tog, at det måtte være
uden betydning, hvilken form eller hvilken ramme to personer har valgt for
deres samliv.

Det hører vi formentligt mere om i diskussionen, vel også fordi der fore-
ligger forskellige tilkendegivelser fra nogle af de nordiske lande herom. Kor-
referenten nævnede jo forskellen på officielle svenske tilkendegivelser om
neutralitet og officielle norske tilkendegivelser om ægteskabets fortrinsstilling.
Jeg ved ikke om det har en vis sammenhæng med denne nuance, at referenten
også er mest tilbøjelig til at stille det spørgsmål, i hvilket omfang man skal
opstille regler for fast samlevende, der tilnærmer deres retstilling til de giftes,
mens korreferenten ganske interessant omvendt siger, at der kunne være brug
for i et vist omfang at lade en nuancered bedømmelse, der gælder for de papir-
løse, også være gældende i ægteskabet.

Jeg mærkede mig også en tydelig forskel mellem referentens og korreferentens
synspunkter, når spørgsmålet er om samejekonstruktioner hvor langt disse
kan bære, idet det er jo ganske tydeligt, at referenten advarer imod, at man
overbelaster de kendte civilretlige begreber, mens omvendt korreferenten an-
befaler en samejeløsning i en række tilfælde, herunder også foretrækker en
samejeløsning for det skitsemæssige lovforslag, som referenten til brug for
diskussionen har ladet dele ud i dag. Men alt dette og meget mere får vi
sikkert at høre i den kommende diskussion.

Hovrättsassessor Lars Tottie, Sverige:

Herr ordförande. Mina damer och herrar.
Den svenska kommittén för översyn av familjerätten — familjelagssakkunniga

— har med början hösten 1974 påbörjat en sociologisk undersökning baserad
på intervjuer med ett hundratal sammanboende ogifta par och lika många
nygifta par. Sammanlagt har alltså något över 400 personer intervjuats. Under-
sökningen, som vi så småningom kommer att publicera, är ännu inte färdig-
bearbetad. Den ger emellertid redan på detta preliminära stadium anledning
till några reflektioner angående en möjlig utveckling.

Av vår intervjuundersökning framgår att det numera förefaller vara socialt
accepterat att en man och en kvinna sammanbor utan att vara gifta. En klar
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minoritet uppgav sig ha upplevt något tryck från omgivningen — från för-
äldrar eller andra — att gifta sig. Flertalet ansåg sig inte ha varit utsatt för
något sådant tryck. Detta gällde såväl de nygifta som de ogifta samman-
boende.

Majoriteten av de nygifta hade sammanbott i mer än 2 år före giftermålet.
De uppgav att de betraktade sammanboendet som en prövotid inför ett ev.
äktenskap. Av de sammanboende ogifta hade ungefär hälften sammanbott
under 2 till 5 år vid tidpunkten för intervjun. Majoriteten av de samman-
boende uppgav att de tänkte gifta sig eller trodde att de skulle komma att
gifta sig. Bestämd avsikt att inte ingå äktenskap uppgavs av i medeltal var 3:e
eller var 4:e intervjuad. När man värderar denna bestämda avsikt bör man
emellertid jämföra med svaret på motsvarande fråga till de nygifta. Samma
bestämda avsikt hade var 4:de eller 5:e av de nygifta haft, när de flyttade
samman med sin partner. Trots detta hade de alltså så småningom ingått
äktenskap.

Barn förekom i en stor andel av fallen. Nästan hälften av de nygifta paren
hade fått barn tillsammans före giftermålet. Av de sammanboende ogifta paren
var det cirka 1/3 som vid tidpunkten för intervjun hade barn tillsammans.

Dessa siffror antyder att vi håller på att få ett nytt mönster för familjebild-
ning. Tidigare var det vanligt att man först började sällskapa med varandra
regelbundet. Efter en tid förlovade man sig, d. v. s. man tillkännagav för om-
givningen att man planerade för äktenskap. Därefter gifte man sig och flyttade
samman. Nu har i många fall sammanboende kommit att ersätta dels den första
tiden av regelbundet sällskap, dels förlovningstiden, dels också den första tidens
äktenskap. Av de intervjuade nygifta paren var det endast ett, som följt det
äldre mönstret och flyttat samman först i samband med giftermålet. Anmärk-
ningsvärt är i hur stor omfattning de sammanboende är inställda på ett fram-
tida giftermål. Än mer anmärkningsvärt är i hur stor utsträckning förbindelsen
också resulterar i äktenskap.

När jag här talar om förlovning så är detta inte identiskt med det nyligen
i Sverige avskaffade trolovningsinstitutet. Förlovningen är närmast en social
handling, en handling varigenom man utåt tillkännager sin samhörighet. 2/3
av de sammanboende ogifta uppgav sig vara "förlovade". Denna förlovning
hade, i de fall barn fanns, i regel ingåtts före barnets ankomst. Cirka 90% av
de gifta paren sade sig ha varit "förlovade" före giftermålet.

Om vi är på väg att erhålla ett nytt socialt mönster, där sammanboendet
normalt fått den funktion som här antytts, d. v. s. som proväktenskap enligt
vad referenten anför under tesen C, frågar man sig vilka slutsatser lagstiftaren
bör draga av detta. Referenten har pekat på svårigheterna med att införa
ett system av ensartade regler för gifta och ogifta samboende. Någon full
likställdhet kanske i sak inte ens är önskvärd? Är sammanboendet i regel en
prövotid inför ett äktenskap vore det väl, som referenten framhåller, närmast
fel att tvinga in de samboende ogifta i det regelsystem de utröner förutsätt-
ningarna för?

Möjligt är att man vid en ev, reglering av parternas privaträttsliga mellan-
havanden bör göra skillnad mellan de fall, då förbindelsen bryts under par-
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ternas livstid, och de fall, då den upplöses genom ena partens död. Har par-
terna brutit förbindelsen skulle man vara mer restriktiv med att uppställa
regler. Kanske skulle man här nöja sig med ett föräktenskapligt regelsystem
av begränsad räckvidd, på motsvarande sätt som vi tidigare hade när det var
fråga om brytning av trolovning. Har däremot förbindelsen upplösts genom
ena partens död kan det finnas skäl att gå längre. Man kan ju i det läget
säga sig att förbindelsen normalt skulle ha lett fram till äktenskap, såvida inte
döden mellankommit. De sammanboende själva torde alltför sällan tänka på
att genom testamente säkra den efterlevande. I vår undersökning fanns det
bara några enstaka sammanboende som hade upprättat testamente. En för-
siktig tendens att beakta problemen vid ett dödsfall kanske redan nu kan
spåras. Inom tjänstegrupplivförsäkringens område har man sålunda i Sverige
funnit sig i viss omfattning böra tillgodose kvinna som sammanbodde med
arbetstagaren. Under vissa förutsättningar arvsbeskattas samboende part dess-
utom enligt den lindrigare, för efterlevande make gällande skatteskalan.

Vare sig förbindelsen upplöses under parternas livstid eller genom ena par-
tens död finns det skäl att uppmärksamma den faktiska ekonomiska gemen-
skap, som rått mellan parterna under sammanboendet, och de praktiska pro-
blem som f. n. uppkommer när denna gemenskap skall upplösas. Problemet
har en materiell och en formell sida. Till den materiella hör frågan hur man
skall kunna tillgodose den part som efter sin förmåga bidragit till den gemen-
samma ekonomin men vid upplösningen står utan egna tillgångar. Som re-
ferenten anförde visar erfarenheten ofta — det må gälla gifta eller ogifta sam-
boende — att en av parterna har stått för hushållsutgifter och andra löpande
utgifter medan den andra gjort inköpen av de s. k. kapitalvarorna — bil, tv,
frysbox etc. Vid upplösningen har den senare sina tillgångar i behåll under det
att den förre fått sina tillgångar konsumerade. Eftersom vanligtvis kvinnan
ännu är den som ensam sköter de praktiska bestyren i hushållet blir det i
allmänhet hon som blir lidande av den nuvarande bristen på lagregler. Möj-
ligen skulle man kunna komma förbi några av de största orättvisorna om man
införde en presumtion för samäganderätt till sådana tillgångar som normalt
anskaffas för gemensamt bruk. Om parterna vid förvärvet inte överenskommit
eller avsett att annat skulle gälla, skulle vid den ekonomiska uppgörelsen efter
en upplösning tillgångarna delas lika som följd av denna presumtion, jfr. en
dom av Norges Høyesterett i mars 1975 (Rt 1975 s. 220).

Den formella sidan av problemet hänför sig till bristen i dag på något lämp-
ligt instrument för fördelning av tillgångarna i hemmet. Vi saknar i Sverige
skifteretter och följaktligen varje möjlighet att med en extensiv tillämpning
låta även samboendes gemensamt ägda bo undergå ett skifte. Vid samägande-
rätt — som inte så sällan föreligger redan i dag — är i Sverige reglerna i 1904
års samäganderättslag till föga glädje. Den lösning som där anvisas är för-
säljning på offfentlig auktion. Föreligger samäganderätt till en mängd till-
gångar — till ett gemensamt bo — efterlyser man någon motsvarighet till bo-
delningsförfarandet. Möjligheten till viss behovsprövning i samband därmed
bör även övervägas. Som numera gäller i fråga om bostaden bör också det
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gemensamma bohaget kunna tilldelas den av parterna som har det största be-
hovet därav.

Nu är den form av ekonomisk gemenskap som jag här berört inte någonting
som är utmärkande bara för ogifta samboende. För gifta samboende med full-
ständing egendomsskillnad måste samma ojämna egendomsinnehav kunna före-
ligga vid en skilsmässa som följd av att den ene stått för löpande utgifter och
den andre för investeringar. Även om giftorättsgemenskap föreligger kan ju
frågan om vem som äger tillgångarna få stor betydelse, eftersom tilldelning för
täckning av gäld skall äga rum innan det delningsbara nettot kan beräknas.
Stora skulder hos den av makarna som äger tillgångarna kan därför leda till
att giftorätten inte får sin avsedda, utjämnande effekt.

Inte heller behöver de här behandlade problemen vara något specifikt för
samboende man och kvinna. Samma gemenskap kan föreligga så snart två eller
kanske fler människor har gemensam bostad och gemensamt hushåll. Kunde
man finna en lösning som är praktiskt användbar på alla former av samlevnad
— inte bara de äktenskapsliknande — vore mycket vunnet. Man skulle alltså
söka en lösning som enligt referentens tes E 1. innebär att man likställer gifta
och ogifta samboende med andra samboende. Problemen och svårigheterna
med en sådan vid och generell lagstiftning är dock stora.

Vi fick för ett och ett halvt år sedan i Sverige en lag som är avsedd att lösa
en speciell fråga som uppkommer när en äktenskapsliknande samlevnad upp-
löses. Frågan gäller vem av parterna som skall få bo kvar i lägenheten. Den
som har det största behovet av lägenheten skall enligt lagen äga rätt att överta
hyresrätten eller bostadsrätten av den andra parten, i förekommande fall mot
lösen. Erfarenheterna av denna lagstiftning är ännu relativt begränsade. En-
ligt samstämmiga uppgifter fyller lagen ett länge känt behov. Från advokathåll
har försports att i en del fall redan kännedomen om lagens existens bäddat
för uppgörelser i godo.

Lagen är i normalfallet tillämplig när parterna har eller har haft barn till-
sammans. Genom detta anknyter lagen till de rekvisit som i Sverige vanligtvis
uppställts när det i skilda sammanhang gällt att utvidga tillämpningsområdet
för bestämmelser rörande gifta till ogifta samboende. Som framgår av referen-
tens redogörelse förekommer detta sätt att kvalificera samboendet inte i Dan-
mark. Kanske är detta ett utslag av den skillnad man i familjerättsliga samman-
hang ofta träffar på mellan å ena sidan den västnordiska rätten och å andra
sidan den svenska och den finska rätten. Vi föredrar att lägga fast kriterierna
för tillämpningen i lag under det att man i våra västra grannländer är mindre
rädd för att överlämna mer till de tillämpande myndigheternas fria skön. Jag
är därför något tveksam för Sveriges vidkommande när det gäller den av re-
ferenten diskuterade möjligheten — som den kommer till utryck i lagutkastet —
att tillägga ett samliv äktenskaps rättsverkningar efter en skönsmässig bedöm-
ning.

Med ledning av vår undersökning kan vi konstatera att på detta material
hade lagen om samboendes gemensamma bostad varit tillämplig på 14 av totala
antalet samboende ogifta. Så många av dem hade barn tillsammans. Ser man
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på dem som s.a.s. stod närmast till att gifta sig torde antalet öka något; när-
mare hälften av de nygifta hade fått barn innan de gifte sig.

För fullständighetens skull vill jag här tilläga att lagen kan tillämpas ock-
så när parterna aldrig haft barn tillsammans. Men då krävs att det föreligger
synnerliga skäl. Lagstiftaren har närmast tänkt på den gravida kvinnan resp.
på den som sammanbott med lägenhetsinnehavaren under mycket lång tid. Vi
har erfarit att denna bestämmelse tillämpats i något enstaka fall.

Slutligen; gifta och ogifta samboende utgör inte sammantagna en konstant
enhet, där ökning på ena sidan nödvändigtvis motsvaras av en minskning på
den andra. Vår sociologiska expert har påpekat att totala antalet samboende
f. n. ökar. Även den svenska giftermålskurvan, som en tid varit sjunkande,
har åter börjat stiga. Familjebildning är med andra ord på modet. Möjlig-
heterna att med lagens hjälp styra valet av samlevnadsform bör inte över-
drivas. Som svar på en fråga om hur de skulle ha handlat om samboende ogifta
av lagen vore helt likställda med gifta svarade de intervjuade nygifta med
förkrossande majoritet att de ändå skulle ha gift sig. Endast i medeltal var 8:e
skulle inte ha gift sig. Bland de sammanboende ogifta uppnåddes vid detta
tankeexperiment inte någon majoritet för giftermål, men som jag tidigare på-
pekat finns det här en grupp som troligen med tiden ändå faller till föga.
Hur utvecklingen skall bli är en fråga om samspel mellan många olika faktorer,
där lagstiftningen inte nödvändigtvis kommer att vara den viktigaste.

Højesteretssagfører, adjunkt Guðrún Erlendsdóttir, Island:

Hr. ordførande, mine damer og herrer.
Jeg vil begynde med at takke referenten og korreferenten for deres højst

interessante foredrag. — Som det fremkom i deres indlæg, så bliver det papir-
løse ægteskab stadig mere populært i Skandinavien. Det papirløse ægteskab er
også kendt her i Island og har været det igennem tiderne. Der foreligger ingen
direkte undersøgelser af frekvensen af det papirløse ægteskab her i landet,
men ifølge folkeregistret var der den 1. december 1974 antallet af ugifte par,
der lever i ægteskabslignende forhold ca. 4.5% af samtlige samlivsforhold (giftes
såvel som ugiftes), deraf var der ca. 1.5% uden børn og ca. 3.0% med børn.
Procentvis synes der ikke at være nogen stigning af de ægteskabslignende forhold
fra den 1. december 1968.

Skønt det papirløse ægteskab er et faktum, så er det ikke en selvfølgelighed
at man bør afskaffe ægteskabet som juridisk institution og afløse denne ved en
lovgivning der knytter retsvirkninger udelukkende til faktisk samliv. Man kan
sikkert pege på en del sociale hensyn for at ligestille i en væsentlig grad faktisk
samliv og ægteskab. På den anden side må det være betænkeligt at lovgivningen
yder fulde rettigheder til folk i et papirløst ægteskab, f. eks. rettigheder ifølge
sociallovgivningen, men pålægger dem ikke samme forpligtelser som ægte-
par har, f. eks. forsørgelsespligt.

De som foretrækker faktisk samliv i stedet for ægteskab gør det i de fleste
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tilfælde frivilligt og med åbne øjne. En anden sag er det at den almindelige
borger har ikke kundskab om sin ret, hverken i ægteskabet eller i et faktisk
samliv, og jeg synes at der er et vældigt behov for retsinformation på dette
område.

Selv om jeg ikke personligt kan tilslutte mig en målsætning om generel
ligestilling af ægteskab og faktisk samliv, så er der dog nogle områder, hvor
der er særlig behov for at fastsætte regler angående faktisk samliv. Først på
listen vil jeg sætte regler angående det økonomiske opgør ved ophævelsen af
faktisk samliv. Ifølge min praksis så er det på dette område hvor de fleste
problemer opstår. Efter min mening så er vor domspraksis, der går ud på at
tildømme en kvinde ved ophævelsen af faktisk samliv løn som husholderske
helt urimelig. Selv om man på denne måde har prøvet at tilfredsstille den
parten som ikke får andel i boets ejendele, så er det i de færreste tilfælde gjort
ud fra rigtige forudsætninger.

Jeg synes at det er nødvendigt at skabe faste regler angående det økonomiske
opgør. For min part så synes jeg det ville blive den bedste løsning, hvis hver
af parterne fik hvad han har medbragt, men at der blev ligedeling af det som
de har erhvervet under samlivet (akkvisitionsfællesskab).

For at gøre det muligt at fastlægge et adekvat juridisk kriterium for det
økonomiske opgår, så er det også nødvendigt at der fastlægges visse kriterier
for eksistensen af fast samliv. Jeg synes at man bør pointere forholdets varighed,
f.eks. at samlivet skal have vedvaret i en bestemt tid før den kan blive kaldt
fast samliv, foruden at parterne skal have samme bolig. Retsvirkningerne for
samlivet bør muligvis regnes fra tilmelding til folkeregistret, og det mest natur-
lige ville være at pålægge vedkommende personer bevisbyrden for at der består
fast samliv.

Vedrørende børnenes forhold i et papirløst ægteskab så forekommer det mig
helt klart, at der bør gælde de samme regler om forældremyndighed i dette
tilfælde som angående ægtebørn, det vil sige at faderen til et barn i fast sam-
liv skal have lige ret til forældremyndighed over barnet som moderen ved
ophævelse af samlivet, og samme ret til samvær med barnet som om det var
et barn født i ægteskab.

Vedrørende underholdsbidrag ved ophævelse av faktisk samliv så kan jeg ikke
tiltræde et forslag om at anerkende en bidragsordning. Situationen vedrørende
underholdsbidrag er også lidt anderledes her i landet end i de øvrige nordiske
lande, da underholdsbidrag mellem ægtefæller efter skilsmisse kun undtagelses-
vis bliver betalt, skønt et bidrag er det almindelige ved separation. Spørgsmålet
om underholdsbidrag må dog vurderes i nær forbindelse med spørgsmålet om
forsørgelsespligten generelt set, både i ægteskabet og i faktisk samliv.

Angående arveret mellem parter i et papirløst ægteskab så kan jeg ikke til-
slutte mig den tanke, at de for ægtefæller gældende arve- og skifteregler skulle
anvendes i situationer, hvor det drejer sig om faktisk samliv. I enkelte tilfælde
hvor dødsfaldet indtræffer efter mange års fast samliv er jeg enig i at der bør
overvejes at give domstolene mulighed til at tillægge en efterladt samlever
rettigheder der minder om efterladt ægtefælles, men jeg synes at i de tilfælde
skulle der et ganske langt samliv til.

Islandsk lovgivning har i nogle tilfælde taget hensyn til faktisk samliv. Jeg
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vil kun nævne lovbestemmelser angående fastslåelse af faderskab af uægte børn,
også bestemmelser i den sociale lovgivning, hvor faktisk samliv ligestilles med
ægteskab i visse situationer. Bøndernes pensionslov fra 1970 ligestiller faktisk
samliv med ægteskab og ifølge denne lov synes kriteriet for samliv kun at være
medlemmers meddelelse. Jeg vil også lige nævne en ændring i skatteloven der
tillader sambeskatning af faktisk samlevende par.

Af de ovenfør nævnte bestemmelser kan man drage den slutning at lov-
giveren anerkender nødvendigheden for retlig regulering af faktisk samliv, men
jeg synes det er på høj tide at lovgiveren tager standpunkt til de praktiske pro-
blemer som faktisk samliv kan give anledning til, og jeg håber at der kan
blive samarbejde mellem de nordiske lande på højde med det udmærkede sam-
arbejde vi har haft specielt på familie-, arve- og personrettens områder.

Professor Jacob Sundberg, Sverige:

Mina damer och herrar.
1. Det är en sak som jag först skulle vilja bringa i erinran. När det första

juristmötet sammankallades 1872 var man framför allt plågad av olikheterna
mellan de nordiska ländernas lagar. Olikheterna omöjliggjorde en givande
diskussion, ty den ene var ej medveten om den andens utgångspunkter. Då
beslöts att skapa Nordisk Retsencyklopedie för att råda bot härpå. Genom
att man där sammanställde — parallellställde rättsläget på de olika punkterna
i de nordiska länderna fick man en utgångspunkt för en givande diskussion.
Efterhand som man fick den nordiska lagstiftningen bortföll behovet av Nordisk
Retsencyklopedie: alla hade samma utgångspunkt, diskussionen blev därigenom
integrerad.

När jag tittar på I. M. Pedersens rapport här blir jag konfunderad. I
denna rapport finns ju nästan icke ett ord i texten om annat än danska för-
hållanden. I internationellla kongresssammanhang skulle detta betraktas som
en dansk nationalrapport. Men om referaten å de nordiska juristmötena skall
ha sådan karaktär, då behövs det vad jag kan förstå fem nationalrapporter
för att återföra diskussionen till den nivå den hade på Retsencyklopedins tid.

I internationella kongresssammanhang brukar man sammanställa national-
rapporterna i en generalrapport som kan ligga till grund för diskussionen.
Även om jag är den förste att beundra den danska nationalrapporten och
egentligen har föga att invända mot dess teser, är den ingen generalrapport
och jag menar att en riktig generalrapport om läget i Norden är indispensabel
vid diskussionen av ett av de mest facinerande rättsliga problem vi får möta
i denna generation.

2. Jag skall nu försöka bidraga till diskussionen genom att skissera en teori
om de stora dragen i vad som sker.

1909 års nordiska reformarbete på familjerättens område sökte delvis sina
impulser från Schweiz. Man kan säga att dess syfte var, och det förverkligade
det till slut, en övergång från en familjerättslig syn till en annan. 1683, 1687
och 1734 års lagar var baserade i en aktiv, religiöst förankrad sedepolitik.
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1909 års arbete kastade loss äktenskapsrätten från det mesta av denna sede-
politik och sökte i stället fylla den av ålder givna institutionen med ett slags
humanitärt patos. En ledstjärna var, kan det sägas, att minimera lidandet.
Denna linje fullföljdes sedan ganska resolut t.o.m. familjerättskomitténs och
dess nordiska syskonkommittéers betänkanden.

1969 års svenska direktiv markerade ett slut på denna utveckling. Den
explikation till dem som statsrådet Carl Lidblom givit, är att de sökt
artikulera det nya, det nya som motiverar att ett nordiskt land bryter upp
och såsom pionjärland söker ge det nya rättsliga former i medvetandet att de
andra kommer att följa efter när även den blivit varse det nya.

Vad är det nya som vi till sist gemensamt skola bli varse och som skall
leda oss så att vi till sist åter finna oss i samma rättsliga kulturform? Ja, på
den punkten ha vi fått ringa vägledning. Vi ha att göra våra egna analyser
av rättsläge och rättsutveckling. Det är här en generalrapport skulle varit
så hjälpsam för i en parallellställd beskrivning framhävas sådana drag i
rättsutvecklingen mycket bättre.

Vad ändrade sig egentligen på 1960-talet så att familjrättskommitténs och
dess nordiska syskonbetänkanden sattes åt sidan i den utsträckning som
skedde? Och förmådde statsrådet Lidbom att göra sig till tolk för pionjärlands
teorin? Enligt min bedömning är det framför allt tre faktorer som gjort sig
gällande.

P-pillret är det första. P-pillret utsatte plötsligt trohetskravet allmänt för
påfrestningar som icke tidigare aktualiserats annat än inom avgränsade grupper
såsom sjöfolk och krigsfolk. Promiskuiteten ställdes mot de bålverk som i
lagen rests kring trohetskravet. En ny front öppnades som krävde omdispo-
nering av försvaret. Man valde den elastiska rätten.

Det mognade högskattesamhället medförde en total reorientering av det
familjeekonomiska tänkandet. Olika privatekonomiske dispositioner försjönk i
betydelselöshet jämförda med de skatterättsliga effekterna. När nettobeskatt-
ningen av en lysande privatekonomisk disposition är allenast 20—30 procent av
dess nominella värde, blir intresset för dispositionen förstås mycket förstrött.
I gengäld tilltar intresset för beskattningen desto mer. När därtill föreställningen
odlas, att det är statens utgifter som bestämmer skattetrycket — en falsk föreställ-
ning i socialistsamhället vad jag förstår — och man finner att en huvuddel av
statens utgifter faller på socialbudgeten, ja då intensifieras intresset för dem
som draga nytta av dessa sociala utbetalningar. När därtill utbetalningsflödet
visar sig styrt av familjerättsliga rekvisit, då koncentreras nordbons hela in-
byggda missunnsamhet på dem som inrättat sig profitabelt genom att genom-
skåda familjerättens tomhet i dagens socialsamhälle. Det reses krav på nya
bestämmelser som bättre tillgodese missunnsamheten än den gamla, först religiöst
styrda och därefter humanitärt styrda familjerätten. Så ha vi överallt fått dessa
halväktenskap i olika lagstiftningsprodukter, som tillsammans bilda icke ett
integrerat helt utan en kåkstad i bric-a-brac stil, där en god jurist för all
del kan finna sig fram men som onekligen utmanar i sin fulhet och plottrighet.

Socialismens övergång i sin destruktiva fas är den tredje faktorn. Övergången
till ett genomfört socialistiskt samhälle stöter på många svårigheter förankrade
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i människans genuina, nedärvda, förvärvade eller fostrada natur. Svårigheterna
accentueras genom familjen som social enhet på grund av dess förmåga att
fortplanta tradition mellan släktleden. En fast familjebildning är därför ett
hinder bland andra för en snabb samhällsomvälvning i socialistisk riktning.
Därför är det ett genomgående drag att familjebindningen är ett av de första
offren, när kraven på socialistisk samhällsvandling aktualiseras. En sådan
aktualisering leder därför familjepolitiken in i en destruktiv fas. Vad den
destruktiva fasen innebär, det kan studeras i samtidshistorien. Jag får här
hänvisa till min uppsats i American Journal of Comparative Law.

3. Sedan den destruktiva fasen verkat färdigt och det gamla samhällets
dödgrävare gjort sitt, vidtar emellertid en ny fas. Då skall de socialistiska
idéerna utvecklas konstruktivt, icke destruktivt. Socialismen går in i sin kon-
struktiva fas. Detta betyder igen en väldig omställning, som innefattar att
man söker sig fram till en genomtänkt modell i familjesynen. I denna fas
har man ringa bruk för de destruktiva talangerna, det är deras personliga
tragik. Analysen och framtagandet av den konstruktiva modellen behöver
hos oss emellertid ej ske i ett vakuum. Den har nämligen redan verkställts
på andra håll, verkställts med en tankekraft och en insikt i socialismens rätta
innebörd som dessvärre helt utestängts från aktuell nordisk debatt. Jag får
här dock göra ett undantag för Saldéns avhandling om „Skadestånd vid äkten-
skapsskillnad" vari polska erfarenheter utnyttjas. Analysen av den konstruktiva
synen har nämligen verkställts i det röda Preussen, vad som kallas DDR, där
en familjelagbok utarbetades på 1950-och 1960-talen och antogs som lag 1965.
Vad som där utarbetats, det är facit för ett socialistiskt samhälle, det är värt
att studera och det kommer att studeras. Man kan ej glömma att Preussen
varit en av de stora inkörsportarna för nya idéer i Norden.

Karakteristiskt för den röda preussiska modellen är den integrerade synen.
Familjerätten blir i det genompolitiserade socialistiska samhället en aktiv
politiserande sedepolitik i vilken inordnas socialrätt, skatterätt och familjerätt
till ett helt, representerande en helgjuten familjesyn. Det blir sålunda en
integrerad familjejuridik, i många hänseenden påminnande om resultatet av
1700-talets religiösa aktiva sedepolitik. Medborgarna polisiera varandra för
att utrota eventuella avvikelser från modellen.

Mot denna bakgrund vågar man påstå att vad som f.n. diskuteras om den
s.k. „papirlöse familie" ej har förutsättningar att bliva annat än tavlor på
vattnet.

Ankechef Fanny Hartmann, Danmark:

Det er jo meget besværligt at folk vil leve papirløst. Besværligt for dem
selv, værre for juristerne, værst for de jurister der arbejder med sociallov-
givningen.

Først en ren social betragtning, der intet har med jura at gøre. Erfaringerne
i Danmark viser, at når et papirløst forhold ophører, da bliver den svageste
af parterne ofte meget dårligt stillet. Uden den beskyttelse, som lovgivningen
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knytter til ægteskabet, bliver han eller hun — og det er næsten altid hun —
og børnene urimeligt dårligt stillet.

Hvordan påvirker vielsesattest eller papirløst samliv størrelsen af de sociale
ydelser? I Danmark er der relation mellem ægtestand og størrelsen af hjælp
på ca. 30 områder.

På enkelte områder er det lovregler: pensionen bliver reduceret, hvis 2
ægtefæller begge har pension. Børnebidrag til enlig forsørger bliver redu-
ceret, hvis forsørgeren samlever med barnets fader eller anden. Men på de
allerfleste områder findes der ikke så klare regler og de retsanvendende
myndigheder, og det vil som hovedregel sige de kommunale socialforvalt-
ninger, må selv finde ud af det. Hjælpen skal i de fleste tilfælde gives
efter en behovsvurdering. Men forsorgsloven har nogle almindelige regler
om forsørgelsespligt. Ægtefæller har forsørgelsespligt overfor hinanden (og
deres børn). En mand og en kvinde, der lever sammen uden papir, har
ikke denne pligt. Hvis vi betragter 2 arbejdsløse mænd, hvor af den ene
har en udearbejdende ægtefælle, den anden en udearbejdende samleverske
så er deres situation efter en behovsvurdering helt parallel, men reglerne om
forsørgelsespligt kan føre til, at den gifte mand får afslag, men den papir-
løse får hjælp. Dog skal der ved udregningen af hjælpen tages hensyn til
den økonomiske fordel ved samlivet.

Det har vist sig i Danmark, at de kommunale sociale myndigheder ofte
vægrer sig ved at akceptere, at den, der ikke er gift, må betragtes som enlig.
Det er en meget fast opfattelse, at når 2 personer lever sammen, må de, navnlig
hvis samlivet har strakt sig over en længere tid, finde sig i at blive betragtet
som en økonomisk enhed, og at den, der bliver arbejdsløs eller syg, må
underholdes af den anden.

Dette er som sagt holdningen i befolkningen, herunder hos kommunerne,
men det stemmer bare ikke rigtigt med lovgivningen. Ved en meget liberal
fortolkning, navnlig ved en frisk og håndfast bedømmelse af, hvilke økonomiske
fordele de papirløse har af samlivet, kan vi undgå nogle af de største vanskelig-
heder.

På et enkelt specielt område med hensyn til børnetilskud, har dansk lov-
givning indenfor den seneste tid taget den stilling, at papirløst samliv må
ligestilles med ægteskab. Der er ikke for tiden planer om at drage konklus-
ioner heraf for andre sociale områder, men det kan forudses, at det kan
blive nødvendigt at tage stilling til disse spørgsmål. — Hidtil har reglerne om
forsørgelsespligt efter den privatretlige lovgivning og efter sociallovgivningen
været nogenlunde ens. Men vil det være rigtigt også i fremtiden at have
ensartede regler? Måske var det bedre, hvis det private og det sociale område
fik hver sine regler om forsørgelsespligt.

Hvorfor lever folk papirløst?
Er det en bevidst ideologisk holdning, en stærk frihedstrang? Er det et

modelune? Eller er det fordi det bedre kan betale sig? Jeg tror det sidste
argument spiller en ikke helt lille rolle, i hvertfald i Danmark. Og det er
uheldigt.

Når vi er enige om, at det lovformelige ægteskab stadig er en betydelig
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beskyttelse for den svageste part, så må det ikke være sådan, at reglerne på
det sociale felt medfører at det, specielt for de socialt svageste samfunds-
grupper, kan betale sig at leve papirløst. Vi må kunne udforme vore regler
sådan, at man altid stiller to personer, der lever sammen eller har levet
sammen, på samme måde, uanset om samlivet er med eller uden papir.

Bitr. generalsekreterare av FN Helvi Sipilä, Finland:

Hela frågan om en rättslig regulering av samliv utan äktenskap tycks visa
att förhållandena i de nordiska länderna går till en motsatt riktning från det,
som gav behov till avkunnandet i den universala deklarationen om mänskliga
rättigheter 1948 av en rättighet för varje man och kvinna att ingå äktenskap.

Det samma gäller den internationella konventionen som angår bland annat
äktenskapets registrering, som antogs av FNs general församling 1962 och som
är ratificerad av alla andra nordiska länder utom Island. Sagda konvention
är i synnerhet ägnad att skydda den svagare parten — vanligtvis kvinnan i
egenskap av mor — samt barnens intressen och ge dem en trygghet, som ett
registrerat äktenskap med dess lagstadgade konsekvenser borde erbjuda.

I stället för att underteckna den trygghet och klarhet som ett formellt
registrerad äktenskap ger, står vi nu i Norden framför frågan, på vilket sätt
någotslags trygghet och rättvisa kan åstadkommas utan att parterna vill
acceptera de som ett äktenskap skulle erbjuda.

De nordiska förhållandena är dock mycket olika från många andra i världen
och parterna som ingår äktenskap eller lever tillsammans ovigda har åtminstone
teoretiskt större jämnställdhet — icke minst på grund av kvinnans större
jämnställdhet — både i utbildning och yrkesverksamhet och därav påföljande
ekonomiskt oberoende. Enligt lagen är kvinnan också i våra länder synner-
ligen jämnställd med mannen och hon har också både rättslig och faktisk
möjlighet att tillfredställa sina intressen i samhällslivet.

Det är därför som jag frågar, om det faktiskt finns behov av reglering
mellan två fullvuxna och jämnställda människor, som har full frihet att
antingen gifta sig eller inte. Om ett sådant behov finns, varför inte sedan
reglera samlivet mellan andra personer, som bor tillsammans utan att kunna
gifta sig, t. ex. två personer av samma kön.

Å andra sidan måste man medge att varje rent ekonomisk gemenskap
behöver sina regler.

Det är därför i synnerhet samäganderätten och rätten till bostaden som
kanske mest behöver reglering i ett sådant samliv, som vi nu diskuterar.

Jag har läst med stort intresse referentens rapport och är enig med hennes
teser i fall det anses nödvändigt att reglera ett samliv utan äktenskap.

Å andra sidan frågar jag om det inte vore nyttigt också att undersöka,
huru man skulle ändra reglerna om äktenskap för att göra det mera acceptabelt,
t.ex. genom avskaffandet av sådana påföljder som egentligen inte härstammar
från själva äktenskapet som en institution. Liksom sambeskattningen eller
negativa påföljder av underhållsplikten.
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Om det anses nödvändigt att reglera samliv utan äktenskap skulle jag
rekommendera nordiskt samarbete för att studera frågan från alla synpunkter,
på grund av de faktiska förhållandena och de behov som de anses antyda i
våra respektiva länder.

Jag skulle också rekommendera försiktighet og avhållsamhet i regleringen
av samliv utanför äktenskap och en möjlighet för domstolen att avgöra i
varje fall enligt skäliga behov och i synnerhet med tanke på barnets och den
svagare parts intresse.

Professor Sten Hillert, Sverige:

Herr Ordförande! Ärade Ledsagare! Bästa Juristkolleger!
Dagens överläggningsämne är principiellt interessant och har stor praktisk be-

tydelse. Bristande kännedom om rättsläget har här lett till misstag, inte bara
när folk avstått från att söka juridisk vägledning utan även när par som valt
att leva samman utan vigsel vänt sig till advokat för att få råd. Det är därför
mycket värdefullt att årets juristmöte tar upp de juridiska problemen kring
de „papirløsa familjerna" eller, som vi ibland säger i Sverige, „samvetsäkten-
skapen". Referent och korreferent har kommit med värdefulla bidrag. Jag
tänkte här lämna några synpunkter med utgångspunkt i det forskningsarbete
vi sedan några år bedrivit i Uppsala om Samvetsäktenskapen och juridiken.

Att man nu mera på allvar börjat söka efter juridiska lösningar när det
gäller de papirlösa familjerna hör självklart samman med den större frekvensen
för sådan samlevnadsform. Vi har börjat vänja oss vid den samlevnadsformen.
Den har i stor utsträckning blivit socialt — och politiskt — accepterad. Fort-
farande lär man dock kunna konstatera att föräldrar, som säger sig acceptera
och alls inte ogilla att deras barn valt att leva i samvetsäktenskap, dock blir
påtagligt glada om de efter något år får höra att de unga tu bestämt sig för
vigsel och alltså tänker gå över till det legala äktenskapets form.

Även detta nordiska juristmöte skulle möjligen kunna sägas ha accepterat
samvetsäktenskapen. I det tryckta materialet talar man ju inte längre om pro-
gram för „medföljande makar" (Helsingfors) eller „medfølgende ektefeller"
(Oslo) utan har i stället beteckningen „ledsagerprogram", en formulering som
mycket väl kan täcka även den nya formen av samlevnad. Det är dock tänk-
bart att det mera är språkliga än principiella överväganden bakom valet av
detta nya uttryckssätt.

Samhället måste välja linje när det gäller inställningen till samvetsäkten-
skapen. Skall lagstiftningen vara neutral eller skall man gynna en viss sam-
levnadsform? Tidigare idag har uttalats att vi i Sverige valt neutralitetens
princip. Jag vill påpeka att det uttalandet inte stämmer med verkligheten.
Trots deklarationen, att samhällets lagstiftning — så långt möjligt — bör vara
neutral till olika samlevnadsformer, utgår den svenska lagstiftningen även efter
1973 års reform från att det legala äktenskapet — det som ingås genom vigsel —
är den normala formen för samlevnaden. När det gäller de centrala familje-
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rättsliga reglerna — inte minst reglerna om parternas ekonomiska mellan-
havanden — är det endast för det legala äktenskapet man ger klara regler för
flertalet av de praktiska situationer som kan uppstå. De papirtøsa lämnas i
stora delar utan sådana lösningar. När det gäller regler om skatter, sociala
förmåner m. m. strävar man däremot efter neutralitet. Målet är där att valet
av samlevnadsform inte skall ge fördelar eller nackdelar och man har i de
sammanhangen redan kommit tämligen långt i neutralitet. Bristen på lämp-
ligt avpassade laglösningar när det gäller den centrala familjerättens område
gör dock att man måste konstatera att de papirløsa paren i väsentliga avseen-
den är missgynnade av den svenska lagstiftningen.

Om nu samhället valt den linjen och det sedan visar sig att en mycket stor
del av de nya familjerna avstår från äktenskapets form, blir de alltså utan de
juridiska lösningar i den centrala familjerätten som lagstiftaren ansett önsk-
värda — och detta måste i så fall tydligen innebära ett misslyckande för sam-
hället. Vid 1973 års reform hade man det problemet klart för sig. Man hop-
pades då att vissa av de ändringar som genomfördes skulle bidra till att göra
äktenskapet mera allmänt acceptabelt och lockande för parterna. Detta gällde
t. ex. de nya reglerna om äktenskapsskillnad och det förenklade alternativa
formuläret för borgerlig vigsel. Hur gick det då? Uppgången av vigselsiffrorna
i Sverige för år 1974 — från 38.000 till 45.000 — kan naturligtvis innebära att
en del nya par, som enligt tidigare tendens skulle ha levt utan vigsel, nu valt
det legala äktenskapet. Familjesociologerna tycks dock ha goda skäl då de säger
att ökningen till väsentlig del kan förklaras på annat sätt och kanske helt
enkelt hör samman med ökningen av den grupp av par som stått inför valet
om man skall leva i legalt äktenskap eller papirløst. Först med vigseltal be-
tydligt över 60.000 skulle man komma i närheten av de frekvenser som gällde
under 1960-talet. Trots de ökade vigselsiffrorna är det enligt sociologerna fort-
farande mycket vanligt att de nya paren startar sitt samliv utan vigsel och det
tycks endast vara en del av dem som inom några år går över till det legala
äktenskapets form. Samhället-lagstiftaren har därför anledning att konstatera
att man ännu inte lyckats och man bör därför fråga sig hur man skall kunna
komma ur misslyckandet. Jag skall här komma med några synpunkter och för-
slag.

1. Åtgärder beträffande äktenskapen.
Vi bör så långt som möjligt justera de juridiska regler som fortfarande gör

det till en fördel för paren att inte låta viga sig. Se t. ex. över de olika reg-
lerna om pension. Folkpensionen reduceras för äkta makar. Änka mister sin
pension efter förre mannen om hon gifter om sig.

Man kan inte bortse från att den politiska debatten kring påstådd dis-
kriminering av äktenskapet är en faktor som förstärkt tendensen att par avstår
från vigsel. Detta gäller särskilt när man enbart framhåller de ännu kvar-
stående nackdelarna.

Samhället bör mera rejält stå för sin ståndpunkt genom att göra PR för
äktenskapet och sprida upplysning om de juridiska nackdelar som följer med
att par avstår från vigsel. Främst tänker jag här på de centrala familjerätts-
liga reglerna.
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2. Åtgärder beträffande samvetsäktenskapen.
Främst lär det dock vara andra faktorer än detaljerna i lagreglerna och

tyngden i samhällets eventuella PR för äktenskapet som påverkar männi-
skornas val av samlevnadsform. Vi lär därför ha anledning räkna med att
åtminstone under avsevärd tid ha en stor grupp av par som lever samman utan
vigsel. Med dagens referent och många andra kan man därför ha skäl hävda
att vi måste se över i vad mån det går att ge bättre juridiska lösningar för
paren, särskilt när det gäller de centrala familjerättsliga situationerna. Kan
vi inte på den punkten komma längre än hittills — ja, då har vi onekligen
här ett allvarligt misslyckande för samhället. Detta misslyckande blir allvar-
ligare ju längre tidsperiod ett samvetsäktenskap varar och ju fler par det är
som lever samman i sådan form. Jag vill speciellt peka på det alltför litet
kända förhållandet att det till och med är tveksamt i vilken utsträckning det
nu är möjligt för sådana par att i förväg arrangera den ekonomiska sidan av
samlevnaden genom avtal som verkligen blir rättsligt bindande.

Om man då försöker åstadkomma lagregler som skall ge lämpliga lösningar
för samvetsäktenskapen, ställs man inför åtskilliga svåra problem. Jag skall
här inskränka mig till att ta upp några bevistekniska frågor.

Väljer man att införa lagregler för äktenskapsliknande samlevnad, är det av
stor vikt att de blir så klara som möjligt i sin avgränsning. Referenten har
förtjänstfullt uppmärksammat detta i sin behandling av kriterierna. Behovet
av sådan klarhet är särskilt tydligt vid regler om skatter och sociala förmåner
och skyldigheter. Det gäller där att finna kriterier som kan hindra paren att
i samförstånd löpa zig-zag mellan de olika rättsreglerna och på varje punkt
uppträda i den skepnad — äktenskapsliknande eller inte äktenskapsliknande
— som är mest fördelaktig för dem.

Önskan att så långt möjligt hindra sådant missbruk av reglerna är en av
förklaringarna till att vi i Sverige valt att låta många viktiga regler som till-
kommit sedan år 1960 bygga på det stränga rekvisitet att paret sammanlever
och har barn tillsammans (alternativt: att de tidigare varit gifta med varandra).
Så är det med viktiga sociala regler, t. ex. reglerna om studiebidrag för stu-
denterna, men också i reglerna om inkomst- och arvsskatt. De sammanlevande
paren är därför i realiteten i dessa sammanhang inte uppdelade i gifta och
ogifta utan i stället i dessa två grupper: dels de som är gifta och de som är
ogifta men fått barn tillsammans (resp. varit gifta tidigare), dels de som varken
gift sig eller fått barn tillsammans. På vissa punkter ger lagreglerna fördelar
åt den ena gruppen. På andra punkter är det den andra gruppen som vinner.

Ibland ser man här hur lagstiftaren önskat ge viss regel för alla par i äkten-
skapsliknande samlevnad men dock funnit sig tvungen att avstå från att gå så
långt just på grund av de väntade bevissvårigheterna.

Fördelen av att bygga på kriterier av så påtagligt och odiskutabelt slag som
förekomsten av gemensamma barn eller tidigare äktenskap är nu inte bara
den, att det blir svårare för paren att vilseleda myndigheterna, eftersom man
har goda möjligheter att hålla reda på vilka som ingått äktenskap och vilka
som har gemensamma barn. Minst lika viktigt är det vid tvist är tämligen
lätt att bevisa att viss sådan faktor föreligger. Med sådana kriterier slipper
man därför de komplikationer som lätt uppstår om myndigheterna i ett ärende
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om skatter eller sociala förmåner eller skyldigheter mera fritt skall avgöra om
ett pars samlevnad är "äktenskapsliknande". Har lagregeln i sina ord endast
rekvisitet "äktenskapsliknande samlevnad", kan ju myndigheterna vid tvist
tvingas att gå närmare in i detalj ock undersöka parternas relationer. Man
måste då fråga sig vilka faktiska detaljer som krävs för att samlevnaden skall
bedömas som "äktenskapsliknande". Och sedan blir man tvungen att pröva
bevisning om att den erforderliga detaljutformningen föreligger.

Här finns ännu inget givet svar på frågan vilken faktisk relation som skall
föreligga för "äktenskapsliknande samlevnad" eller ens på frågan om man
skall upprätthålla samma krav på faktisk detaljutformning vid tillämpning av
alla lagregler med rekvisitet "äktenskapsliknande". I klartext innebär detta
bl. a. att vi måste ställa frågan om man för "äktenskapsliknande samlevnad"
enligt sådan lagregel skall kräva att det förekommer sexuell samvaro mellam
parterna. Skall man i så fall kanske rent av kräva sådan samvaro av viss minimi-
frekvens? Ytterst kan detta ju leda till att social- och skattemyndigheter kan
tvingas att för tillämpningen av lagreglerna börja rota i parternas mest intima
samliv och söka få fram bevisning om dess utseende. Det lär behövas starka
skäl för att man skall anse det lämpligt att införa lagregler som får sådana
konsekvenser.

Dessa beviskomplikationer aktualiseras än mer om man för parternas in-
bördes förhållande inför lagregler som bygger på rekvisitet "äktenskapsliknande
samlevnad". Anta att ett par flyttat isär och att den ena av dem med stöd av
viss sådan lagregel vill överta den andres hyreslägenhet eller kanske vill få
viss del av den andres förmögenhet. (Jag tänker här t. ex. på den svenska lagen
om de sammanboendes gemensamma bostad resp. på den av Inger Margrete
Pedersen idag framlagda skissen till bodelningsregel.) I en eventuell process
mellan parterna kan situationen här mycket väl bli den att den ene påstår
och den andre förnekar "äktenskapsliknande samlevnad". Domstolen får då
att handskas med bevisföring om de mest ömtåliga detaljer och den kan tvingas
att precisera vilken faktisk utformning av t. ex. parternas sexuella relation som
är nödvändig för att "äktenskapsliknande samlevnad" i resp. lagregels mening
skall anses ha förelegat.

Jag vill inte överdriva dessa svårigheter men vill framhålla hur viktigt det är
att man noga överväger dessa komplikationer innan man eventuellt inför lag-
regler som enbart bygger på kriteriet "äktenskapsliknande samlevnad".

Det finns mycket mer att säga både om dessa tekniska problem och om andra
frågor som rör den papirløsa familjen. På grund av tidsbrist får jag nöja mig
med att avslutningsvis uttala att det är tänkbart att lagstiftaren i inte ringa
utsträckning kommer att finna att man på grund av sådana bevistekniska
svårigheter bör avstå från att ge de papirløsa familjerna — eller åtminstone
vissa av dem — lämpligt avpassade rättsregler. I den mån man efter övervägan-
dena under det nu pågående lagstiftningsarbetet stannar för att fortfarande
låta vissa par i samvetsäktenskap bli utan lämpligt avpassade juridiska lös-
ningar om de inte gifter sig, blir det än viktigare för samhället att — på något
sätt — marknadsföra det legala äktenskapet mera effektivt så att verkligen
flertalet nya par väljer den samlevnadsformen — eller åtminstone går över till
den samlevnadsformen efter ej alltför lång tids samlevnad.
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Høyesterettsdommer Lilly Bølviken Norge:

Det har vært en lang diskusjon. Når jeg likevel ber om ordet, er det for å
si noen ganske få ord, i det jeg mer er på linje med den danske referent
enn med den norske korreferent.

Jeg tar mitt utgångspunkt i det som har vært slagordet i de senere års
samlivsdebatt — likestilling mellom faktisk samlevende og ektefeller.

Dersom dette likestillingskrav er slik å forstå at samfunnet ikke skal løfte
pekefingeren, som Inger Margrete Pedersen uttrykte det, og at de fordeler
som tilflyter familiene når partene er gifte, også skal komme dem til gode
som baserer sitt samliv på et papirløst ekteskap, er jeg helt ut enig i like-
stillingskravet.

Men dersom likestillingskravet går videre, som jeg forstår det gjør, og det
kreves at det skal gjelde samme lovregler for ugifte som for gifte samboende
kan jeg ikke være enig.

Likestilling i sist nevnte forstand kan gjennomføres på to mater: Når et
samliv faktisk har vart noen tid, kan man anvende ekteskapslovgivningens
regler på forholdet. Dette er ingen ukjent form for ekteskapsinngåelse i vår
rettshistorie, og et forslag fra det danske SF i 1968 gikk i denne retning.
Eller man kan gi feiles lovregler gjeldende så vel ektefolk som faktisk
samlevende. I begge tilfelle vil det bli nødvendig med en vurdering av det
faktiske samlivs karakter.

Men uansett hvorledes man vil ordne dette, kan jeg for min del ikke
erklære meg enig i at det skal gjelde samme regler for gifte og ugifte sam-
boende. Korreferenten tok som utgångspunkt at den rettslige regulering
burde være den samme enten partene hadde valgt den ene eller annen
ramme for sitt samliv. Jeg tar det motsatte utgångspunkt: reguleringen av
partenes innbyrdes forhold bør ikke være uavhengig av den form for samliv
som de selv har valgt. Hvis alle regler som gjelder ektefeller skal anvendes
på faktisk samlevende, vil man få den situasjon som korreferenten nevnte —
faktisk samlevende som ikke ønsker å inngå ekteskap, vil få alle ekteskapslov-
givningens regler „tredd over hodet" på seg. Og det kan ikke være noe
ønskelig resultat. Mot å gi feiles regler for samlevende gifte og ugifte taler
også den usikkerhet som vil være forbundet med å bestemme hvilke faktiske
samlivsforhold som en lovregulering bør fange inn.

Siden jeg bare har ett minutt igjen av min taletid, skal jeg kort presisere
mitt syn på lovregulering her:

Utenfor området for den egentlige ekteskapslovgivning bør gjelde samme
regler for samlevende gifte og ugifte. Jeg tror ikke det er så vanskelig å
skape denne likhet. Man kan, som referenten var inne på, knytte rettigheter
— men også plikter — til andre begrep enn begrepet ekteskap — til „hus-
stand", „familie4', „nærmeste" m.v. Videre kan man søke å komme over til
et system med beskatning og trygding av det enkelte individ uten hensyn
til sivilstand. Når man frem her, har man løst mange problemer.

Innenfor den egentlige ekteskapslovgivning — den lovgivning som regulerer

25
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ektefellenes innbyrdes forhold — bør man etter min mening være tilbake-
holdende med å påtvinge dem, som har valgt faktisk samliv, de regler som
gjelder for ektefeller.

Professor, riksdagsman Ulla Jacobsson, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar.
Varför inte diskutera diskussionsunderlaget? Jag går nu snabbt förbi de

ideologiska synpunkterna till några processuella och lagtekniska synpunkter
på det diskussionsunderlag, som här lagts fram av referenten. Under 2 A har
hon gett anvisning på vad hon vill ha diskuterat angående kriterierna för
fast samliv. Där står ett antal underrubriker. Det intressanta är naturligtvis
detta: Vad är det vi vill diskutera när vi skall diskutera kriterierna för fast
samliv? Vill vi ha en enhetlig definition av fast samliv, som skulle kunna
vara brukbar i alla sammanhang, när det gäller en faktisk samlevnad? Bruk-
bar innanför äktenskapsrätten, familjerätten i övrigt, sociallagstiftningen,
skattelagstiftningen; eller vad är det vi vill diskutera?

Som jag har uppfattat det, såsom de flesta föregående talarna också har
menat, så anser man det för praktiskt taget omöjligt att skapa ett enda
kriterium, som skall kunna tillämpas genomgående. Man vill ta sikte på
vissa ekonomiska arrangemang när det gäller viss lagstiftning, t. ex. skatte-
lagstiftningen. Man tar sikte på att parterna ha barn tillsammans inom
familjelagstiftningen etc. Om man håller fast vid detta, att vi behöver olika
kriterier i olika lagar, så tycker jag att man redan nu har kommit en bit på
vägen. Man har nämligen i och med det gett ett svar även på en annan
fråga, som ofta diskuteras i detta sammanhang. Nämligen nödvändigheten
och det praktiska av att skapa möjlighet till registrering av faktiskt sam-
boende.

Om man skall kunna registrera sig och få ett „andra gradens äktenskap"
med vissa rättsverkningar, så förutsätter det rimligen att man har ett enda
kriterium eller ett enda begrepp för faktiskt samboende. Annars skulle man
behöva registrera sig i hänseende till skattelagstiftningen eller sociallag-
stiftningen eller familjelagstiftningen. I och med detta faller tanken på ett
enhetligt registersystem enligt min mening.

Det skulle vara mycket glädjende, om vi hade haft tid att höra referentens
synpunkt på det.

Den andra frågan jag skulle vilja ta upp här er, vad som också har skymtat
eller framkommit i referentens önskemål om diskussionen, och det är frågan
om lagstiftning om inbördes rättigheter och skyldigheter på grund av det
faktiska samboendet. Alltså någon slags lagstiftning, som motsvarar den vi
har i giftemålsbalken beträffande äktenskap. Det är ju i och för sig en helt
annan fråga. Det är väl den frågan, som är mest brännande för advokaterna,
därför att på advokathåll har man ofta ställts i den situation att ta reda på
de ekonomiska verkningarna av faktiskt samboende, vid en upplösning.

Man har laborerat med tanken att skriva olika typer av avtal mellan de
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faktiskt samboende som skall kunna göra det lättare för dem, den gången
de går vart sitt håll.

Någon slags standad-kontrakt för parterna, vad jag ser nu, har vi bara
kunnat kasta en hastig blick på.

Det förslag som delades ut av referenten innan mötet började, den såkallade
„lovskits", ligger väl inom detta område. Vad jag bara vill väcka tanken på,
är två synpunkter som inte har kommit fram tidigare idag. Om man börjar
lagstifta om faktiskt samboende, som skall motsvara äktenskapet inom familje-
rätten, så har man därmed bäddat för konkurrenssituationer. Antag att 2
personer är lagligen gifta, men den ena lever dessutom i faktiskt samliv med
den annan. Hur löser man det? Eller en situation, som är vanligare, nämligen
att 2 personer har varit lagligen gifta, och flyttat isär utan skilsmässa. Den
ena eller kanske båda flyttar ihop och lever sedan i faktiskt samliv med
någon annan. Då har vi igen en konkurrenssituation. När man skall ta
ställning till det ekonomiska samspelet, så har vi alltså konkurrenssituationer
ideligen. Detta har icke belysts i diskussionen idag.

Den tredje punkten skall jag helt flyktigt beröra, och det är de bevisrättsliga
spektrerna på kriterierna. Det har många gånger idag sagts att de bevisrätts-
liga spektrerna är väsentliga. Hur skall man kunna fastställa kriterierna? För
mig är den viktiga frågan om bevisbördans placering. Men om man skall ta
ställning och diskutera den, så får man lägga direkt rättspolitiska synpunkter
och där vill jag också allmänt deklarera, att de bevisrättsliga synpunkterna
bör naturligtvis underordnas de materiellrättsliga synpunkterna.

Så skall man tala om, hvem som skall ha bevisbördan, när det gäller
att bevisa faktiskt samboende, eller inte faktiskt samboende, i hänseende till
sociallagstiftningen, då får vi rätta bevisbördsreglerna efter det. Gör man
det i skattelagstiftningen bör de skatterättsliga, materiellrättsliga ändamålen
slå igenom i bevisbördans placering.

Lektor Jørgen K. Graversen, Danmark:

I den retspolitiske debat omkring familieretslige spørgsmål kan der i over-
ensstemmelse med Sundberg være grund til at sondre mellem en aktiv og en
passiv holdning til problemstillingen, hvor den aktive familieretspolitik re-
præsenter ønsket om gennem den familieretslige lovgivning at ændre den
faktiske adfærd, at fremme videregående politiske målsætninger medens den
passive familieretspolitik repræsenterer ønsket om at skabe den bedst mulige
retlige ramme omkring den faktiske adfærd som til enhver tid faktisk følges.
Referenten har holdt sig indenfor rammen af den passive familieretspolitik,
medens korreferenten nærmer sig den aktive.

Hvis man holder sig indenfor en passiv forståelsesramme, — således som
referenten har gjort det — er det følgerigtigt at konstatere at de faste sam-
livsforhold nu har nået et så betydeligt antal at der kan være grund til at
overveje en retlig regulering. For Danmarks vedkommende må man regne
med ca. 80.000 faste samlivsforhold mod ca. 720.000 ægteskaber. Men med
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dette udgangspunkt maner tallene for formodede prøveægteskaber til den
største varsomhed.

Udgangspunktet bliver herefter, om der i den herskende tingenes tilstand
findes områder med et akut behov for retlig regulering. Navnlig to punkter
giver mig anledning til bemærkninger.

1. Indenfor den klassiske ægteskabsret har man traditionelt sondret skarpt
mellem forsørgelsesproblemer og problemer vedrørende formueforholdet —
sondringens skarphed markeres vel stærkest for Danmarks vedkommende der-
ved at problemernes løsning er henlagt til forskellige myndigheder — amter,
domstole, skifteretter.

Sondringens skarphed er imidlertid ved de seneste års lovændringer blevet
modificeret ved adskillige lovbestemmelser, som indeholder krydsende hensyn
fra begge områder, f.eks. Skiftelovens § 70 a om krydsende udtagelsesret f.s.v.
angår bolig p. gr. a. særlige boligsbehov. Ægteski. § 56 om tilkendelse af
kompensationsbelöb i særejeægteskabet hvis særejet fører til at den ene part
stilles urimeligt ringe.

Disse regler har også og efter min mening med rette sat deres spor i dom-
stolenes praksis vedrørende faste samlivsforhold, således at forsørgelsessitua-
tionen påvirker delingsforholdet.

Dette har foreløbigt ført til en usikker og forvirret retstilstand og en vild
overbelastning af hævdvundne formueretslige begreber — navnlig sameje-
begrebet. Hvem havde forestillet sig, at samejekonstruktionen kunne bruges
til at løse forsørgelsesmæssige problemer med?

Denne retstilstand tiltrænger en afklaring — en afklaring som erkender
problemets sammensatte karakter. Kun derved kan man igen komme til at
kalde tingene ved deres rette navn.

2. Det andet punkt vedrører den offentligretlige lovgivning.
Jeg er meget skeptisk overfor forsøget på at finde rimelige afgrænsnings-

kriterier f.s.v. angår faste samlivsforhold i relation til skatte- og sociallov-
givningen. Bevisproblemerne bliver her formidable fordi det drejer sig om
en opretholdt status.

Jeg tror ikke der gives anden mulighed end at udtynde såvel ægteskabets
som de faste samlivsforholds betydning i relation til skatte- og sociallovgiv-
ningen, både for socialrettens og skatterettens vedkommende er vi godt på
vej.

For så vidt angår det socialretlige felt, kunne vi for Danmarks vedkommende
gå videre med at ophæve den offentligretlige forsørgelsespligt som system-
begreb. Den volder kun forvirring og besvær. Og den privatretlige er alle-
rede nok til regulering af forholdet. Vi vilde iøvrigt herved bidrage til nordisk
retsenhed.

At denne udtynding ville falde godt i tråd med den ligestillingsmålsætning
mellem mænd og kvinder — men på den anden side rejse fordelingspolitiske
problemer — bringer mig tilbage til udgangspunktet, idet vi herved kommer
ind på den aktive familieretslovgivning. De videregående politiske målsæt-
ninger kan kun med den største vanskelighed holdes undenfor problemstil-
lingen.
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Justitierådet Olof Höglund, Sverige:

Herr ordförande.
Det väderomslag som vi har i dag har aktualiserat för mig ett svar som jag

fick när jag häromdagen frågade en svensk student, som lever i ett sådant
här samlivsförhållande utan vigsel och som jag för övrigt känner mycket nära,
varför han inte gifter sig. Efter en sekunds betänketid svarade han: „Av
samma skäl som jag inte har paraply när det inte regnar". I det svaret ligger,
kan man säga, två saker. Det ena är, att det inte finns behov av att formal-
isera sammanlevnaden genom vigsel. Och det andra, att man inte vill bära
på någonting i onödan.

Det första är naturligtvis en sanning med modifikationer — det är olika i
skilda fall. Men det är det senare som jag tycker är det mest intressanta. Det
ger den första viktiga praktiska synpunkten på dagens ämne: man skall akta
sig för att skapa ett särskilt fristående regelsystem för den kategori vi här
talar om. Ty genom ett sådant regelsystem riskerar man att beröva många
den frihet de söker genom att undvika äktenskapsformen. Det har referenten
framhållit i sitt referat, och jag vill betona synpunkten här. Men nu ropar
ju ändå många efter regler för samlevnadsförhållanden. Då finns det väl
behov av en reglering? — Ja, för dem som vill sitta på två stolar samtidigt.
Dom som i alla sammanhang vill ha fördelar men inga förpliktelser. Vilka
då förpliktelser? Sådana finns knappast några alls egentligen, utom besväret
att underkasta sig vigseln. Men skulle dom inte kunna få slippa det — jag
vill kalla lilla — besväret och ändå få ett regelsystem?

Härmed är jag inne på den andra viktiga praktiska synpunkten, nämligen
svårigheten att urskilja den kategori vi vill nå. Den frågan har också belysts
här av referenten och korreferenten, men jag vill understryka de svårigheter
som här föreligger. Vid den revision av äktenskapslagstiftningen som genom-
fördes i Sverige 1973 framhölls i samband med ändringar av skilmässoreglerna,
att man ville undvika en undersökning av makarnas personliga förhållanden.
Men det är precis vad man ger sig in på och ger anledning till, om man
skapar ett regelsystem för sammanlevande utan vigsel. Såvida man inte vill
godta rena skojet i flera situationer. Som referenten har framhållit har
man vissa kriterier att hålla sig till. Dom är sammanlevnadens varaktighet,
ekonomisk gemenskap och gemensamma barn. Av dessa tre är det egentligen
förekomsten av gemensamma barn som är det enda påtagliga kriteriet som
inte ger anledning till svåra gränsproblem. Men även det är ett dåligt
kriterium, därför att vi måste tänka på alla dem som inte kan få barn. Det
finns inga skäl att diskriminera dem. Inom straffrätten kriminaliserar vi
sedan gammalt försöket lika väl som den fullbordade gärningen. Här bör
motsvarande gälla. Men vem vill ge sig in på undersökning om sådana för-
hållanden, gräva i människors mest intima förhållanden?

Då säger man kanske, att man skulle kunna avkräva vederbörande en
förklaring av det slag referenten återger för Danmarks del när det gäller
ansökan om förhöjt eller extra barntillägg. Ja, men se då är vi genast inne
på en form för sammanlevnaden som skulle ersätta vigseln. I skepnad av
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en förklaring. Då kunde man kanske säga, att vi överger den tanken, och
menar, att i regel ger det sig självt hur förhållandena är. Men jag tror att
de tvivelaktiga fallen blir tillräckligt många för att vi skall dra på oss en
mängd besvärande tvister. Där för övrigt just frånvaron av vigsel kommer
att åberopas av släktningar till den ena eller den andra. Tänk bara på det
fallet att en utlänning, som kommer till Sverige och saknar bostad, flyttar
in hos en flicka. När blir det ett samlevnadsförhållande som faller in under
regleringen?

Vad skall man då göra? Enligt min mening skall man göra äktenskapet så
attraktivt som möjligt som samlevnadsform. Det är inte fråga om, och behöver
inte vara fråga om, moraliska eller etiska värderingar, utan bara rent prak-
tiska synpunkter. Vi lägger av betraktelsesättet, att äktenskapet är en livs-
varig förbindelse, och ser det i stället enbart som en varaktig förbindelse.
Vi skalar bort alla regler, som innefattar etiska normer av något slag, och
gör äktenskapslagstiftningen precis så som framhölls vid 1973 års reform i
Sverige till ett regelsystem som löser praktiska problem. Och det tror jag
är viktigt. Annars riskerar vi att narra in allt fler i förhållanden som vi inte
vet vad de egentligen innebär. Många tycker kanske att de vill vara utan äkten-
skapsregleringen och vill hellre skapa sina egna regler genom avtal. Men
vilka avtal blir giltiga och ogiltiga på detta område? Man lärer inte kunna
godta vilka avtal som helst, t. ex. avtal av det slag som annars är otillåtna
inom äktenskapets ram i fråga om förmögenhetsordningen parterna emellan.

Min slutsats blir alltså sammanfattningsvis, att man bör inte ha en generell
reglering för den här kategorin utan på sin höjd söka sig fram med en prag-
matisk reglering där man från fall till fall får pröva behovet mot de svårig-
heter som föreligger.

Advokat Vilhelm Leifer, Danmark:

Grundlaget for denne og tilsvarende diskussioner har vi i Danmark haft i
et par århundreder, når den danske digter Ambrosius Stub siger: „Velfødt
er vel en trøst/ dog bedre velopdragen/ vel gift er livets lyst/ vel død er
hele sagen". Hvis vi så med død sidestiller forholdets ophør på anden måde
har vi problemet klart — for „vel død" er man ikke, hvis man efterlader
sine forhold i kaos. Hele dette spørgsmål er af moralsk og social karakter:
Hvad vil man med sit liv? Og hvad vil man med det samfund man lever
i? Har et par begyndt et forhold, der kan føre til børn, er problemet straks
inde på livet af dem, for ethvert barn forlanger at have en far og en mor
og har ret dertil, og så har vi kravet om ægteskab som en samfundsbærende
institution. Vi må indse ganske klart, at der er to hovedgrunde til eventuelt
at foretrække det papirløse forhold — den ene er at søge i den meningsløse
sambeskatning og den anden i, at en af parterne eller begge i forvejen er
gift med papir. Vi kan vel lade ligge at støtte polygami eller polyandri og
koncentrere os om at søge sambeskatning og andre lignende af samfundet
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opretholdte diskrimineringer af ægteskabsinstitutionen afskaffet. Separation
og skilmisse er jo tilstrækkeligt let at opnå så den grund er hurtigt fjernet.
Man vil da formodentlig snart nå til et stadig formindskende antal af papir-
løse forhold. De vil stadig være hyppige blandt de sociale tabere, men dette
har mindre betydning, fordi disse i forvejen skal hjælpes og kan hjælpes
af samfundet efter behov. Tilbage står så stort set den lille skare, som føler
sig hævet over eller har fordel af at ignorere den ægteskabsinstitution
som deres forfædre har bygget på gennem 1000 år — men så må disse også
være intelligente og smarte nok til at sikre sig gensidigt gennem skriftlige
konstaterende aftaler og for døds skyld ved testamenter.

Hvis man så ved tilføjelse til skifteloven åbner mulighed for enhver, der
har behov derfor, at bede skifteretten være behjælpelig med at afklare de
økonomiske følger af et samliv med andre personer kunde man dertil passende
føje den af referenten foreslåede lovbestemmelse med en beskeden omredige-
ring således at den lyder: „Har der mellem to parter bestået et samliv med
økonomisk fællesskab o.s.v.", så vil man dermed have mulighed for at løse
problemerne ikke alene for „de papirløse ægtefæller" men for de homofile
også, og de ikke helt få tilfælde, hvor 2 søskende eller en fader eller en moder
og et barn gennem et langt liv har boet sammen.

Advokat Elin Lauritzen, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar.
Jag vill gärna försöka att dra den logiska konsekvensen av vad som här

sagts under diskussionen. Därför att man ju trots allt måste veta slutmålet
innan man börjar diskutera, vilka detaljer man skall använda på ett institut
som man ännu inte vet om man vill ha.

Det som det gäller är alltså om samhället skall acceptera individens even-
tuella önskemål på valfrihet. Det har sagts att man i Sverige vill vara neutral
till olika samlivsformer. Det stod i direktiven till familjelagssakkunniga. Sedan
har familjelagssakkunniga påpekat att valfriheten inte finns om samhället
reglerar alla äktenskapsliknande förhållanden. Men samhället har ju egent-
ligen aldrig accepterat ett oreglerat samboende.

Tidigare påtvingade det sociala och religiösa trycket att människor ingick
äktenskap. Jag hörde till exempel på utflykt igår att på Island var det så
starkt tryck att man dränkte alla kvinnor som väntade barn utom äktenskapet.
Det är väl ändock att samhället med kraft försöker att se till att individerna
kommer in under reglerade förhållanden! Samhället har alltså alltid ansett
att det är viktigt att det inte finns oreglerade familjeförhållanden mellan
sammanboende man och kvinna. Och sedan har det visat sig att människor
i alla fall har börjat sammanbo eftersom det religiösa trycket och det sam-
hälleliga trycket har släppt. Och det har lett till att man har börjat lagstifta
och kommit fram till ett lappverk.

Det har vi nu hört att gäller alla de nordiska länderna eftersom samhället
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alltså vill ha in sammanboende under reglerna. Så tog vi i Sverige den vägen
att vi skulle avdramatisera skilsmässan och därigenom få människor att gifta
sig. Jag tror inte på att man kan saluföra äktenskapet reklamvägen, utan jag
tror att det var som när jag en gång i tiden var ute och föreläste om tvätt-
maskiner och där sa alltså ett väldig fint betänkande att man inte skulle ha
hushållstvättmaskiner utan stora kommunala tvättstugor. Och det var bara
det att människor ville ha egna hushållsmaskiner och så blev det trots allt
vad den fina utredningen sa.

Jag tror alltså att vi inte kan tvinga människor att bli intelligenta och
målmedvetna. För det är de inte alls när de börjar sitt samliv. Då är de orea-
listiska och romantiska. Och de vill själva tro att de aldrig behöver några
regler. Och sedan när de behöver dem så skriker de på at de skall finnas.

Jag tror därför att samhället vill att alla sammanboende skall ha regler.
Och det gäller trots vad som under diskussionen har sagts, alla de nordiska
länderna. Det är bara att vi i Sverige som professor Sundberg påpekade, har
hunnit lite längre på vägen mot detta deras ideal. Men de andra kommer
tydligen efter med små sidstepping. Men på väg är det för det säger varannan
talare. Och vi i Sverige har kanske kommit längst därför att vi inte tycker
om sådana skönsmässiga regleringar som det här förslaget till lagtext som vi
har fått i dag, ger uttryck för. Utan vi önskar ha mera enhetliga regler som
vi kan ta fasta på och veta hur vi skall leva.

Jag har alltså inte sagt att mitt ideal är att samhället skall reglera. Jag har
konstaterat att samhället vill reglera sammanboende. Och då får vi försöka att
gå i färd med att finna ett allmänt kriterium som är lämpligt. Och att försöka
lösa konkurrenssituationerna.

Landsretssagfører Niels Th. Kjølbye, Danmark:

Inden referenten og korreferenten får ordet for at sammenfatte debatten,
kunne det måske være rimeligt at prøve at centere debatten om nogle
væsentlige hovedlinier.

For mig står det således, at diskussionen har vist, at ægteskabet må siges
at være et praktiskt retsteknisk skarpt kriterium for en lang række rets-
virkninger, som samfundet ud fra forskellige vurderinger knytter hertil.
Heroverfor står en diffus, heterogen vanskeligt analyserbar gruppe, som man
kalde faktiske samlivsforhold, og som af retstekniske og bevismæssige grunde
må anses for uegnet til at bære generelle retsvirkninger. Jeg mener derfor,
at man med fasthed og styrke fra de nordiske juristmøders side må drage den
konklusion, at tiden ikke er moden til og næppe nogen sinde bliver inde
eller moden til en generel regulering af samlivsforhold, med henblik på at
etablere en jævnføring af disse med ægteskabet. Ægteskabet skal ikke
mytificeres. Allerede Luther sagde, at ægteskabet var „ein weltliches Ding".

Hvad kommer så ud deraf? En erkendelse af to forhold: Det ene, at ægte-
skabsretten også er en dynamisk disciplin i udvikling og tiltrænger regulering
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og justering i takt med ændrede forhold på det socialretlige, på det boligret-
lige og på det skattemæssige område.

Det andet, at visse grupper af faktiske samlivsforhold ud fra en ad hoc
præget case to case vurdering har brug for retlig regulering ud fra et eneste
væsentligt synspunkt, et synspunkt, der har nordisk retstradition for sig:
beskyttelseshensynet.

Må jeg herefter sige to ting til den fremsatte tese.
Lovskitsen må siges at være et smukt forsøg på at etablere en social

beskyttelsesregel på dette område, forsigtigt, ad hoc præget, men i god pagt
med nordisk retsindstilling. På to punkter kunne man forestille sig en
udbygning af lovforslaget. Det ene er, at støtte vel ikke alene skal gå til den
ene part, men også under visse omstændigheder, når billighed findes at
tale derfor, til børnene. På et andet område kunne jeg tænke mig skitsen
udbygget, nemlig derhen, at man også etablerer en reguleringsventil over for
aftaler, som inden for det faktiske samlivsforholds område virker urimelig
og uhensigtsmæssig over for den ene part, navnlig efter flere års samliv.
Så havde vi fået en parallel reguleringsregel her.

Således ændret og udbygget står lovskitsen som et godt eksempel på den
forsigtige nordiske måde at regulere ukendte områder på.

Korreferenten, universitetslektor Kirsti Bull, Norge:

Jeg gikk i mitt innlegg inn for en tilnærming mellom regiene for ekteskap og
faktisk samliv. Jeg må presisere at det ikke er min mening å avskaffe ekte-
skapet. Men ser vi på våre ekteskapsregler, så er det ikke noe idyllisk ekte-
skap disse tegner. Våre ekteskapsregler tar först og fremst sikte på å beskytte
den svakeste part i forholdet. Hvor et samliv eksisterer utenfor ekteskapets
ramme er det ikke noen grunn til å tro att dette samliv er mer idyllisk enn det
biidet ekteskapsreglene gir oss. Jeg tror derfor at når det gjelder forholdet
mellom parterne, er det så langt som mulig nödvendig med en likestilling
mellom regiene for faktisk samliv og ekteskap. Det er klart at det rent
rettsteknisk er langt lettere å knytte regiene til ekteskapet og jeg kan godt
se en rekke tilfeller hvor det ikke er mulig å knytte de samme regiene til
faktisk samliv. Men på de områder hvor en likhet er mulig så mener jeg at
det riktige utgångspunkt må være å ikke se på hvilken ramme det er for
samlivet mellom partene.

Når det gjelder forholdet mellom partene og omverdenen, så går i hvert
fall i de norske trygdereglene ekteskapet som en röd tråd gjennom regiene.
Det er jo ikke först og fremst ekteskapet man har önskat å lovregulere ved
disse trygdereglene — men de sosiale behov som kan oppstå hvor to mennesker
lever sammen i ekteskap. Men det samme behov oppstår jo også hvor to
mennesker lever sammen uten å være gift. Jeg kan godt se at det innen
trygderetten vil være svært vanskelig å likestille regiene for ekteskap og
regiene for faktisk samboende. Ja, de rettstekniske problemer vil være
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ganske store. Men når man vet at det faktisk eksisterer en rekke samliv
utenfor ekteskapets ramme, så kan man ikke fortsette å knytte reglen til
ekteskapet som om dette var den eneste samlivsformen. Slik som enkelte av
talerne har vært inne på i dag, så er antagelig utveien å forlate kriteriene
ekteskap og samliv i trygde- og skattelovgivningen og heller finne andre
kriterier for beskatning og tildeling av sosiale goder.

Referenten, landsdommer Inger Margrete Pedersen, Danmark:

På grund af tidsproblemerne vil mit afsluttende indlæg først og fremmest
blive et forsøg på ganske kort at trække mine hovedindtryk af diskussionen
op.

Jeg mener, at det har været den overvejende indstilling, at man ønsker at
bevare ægteskabet, men med passende reformer. Blandt de muligheder, der
har været nævnt, er at man måske bør overføre nogle af de regler, som i
dag gælder for de papirløse par til de gifte par. En diskussionsdeltager har
fremhævet meget stærkt, at man burde gøre ægteskabet attraktivt, og i den
forbindelse fremhævede han, at man måtte sigte mod noget, som skulle
regulere de praktiske forhold og ikke noget, der styrede parrets moral og
etik o.s.v.

Endvidere mener jeg, at man kan sige, at der har været den overvejende
mening, at man ikke bør have en total, generel og altomfattende lige-
stilling mellem gifte par og ikke gifte par. Det er også min opfattelse,
og dette bunder ikke i en religiøst præget moralsk fordømmelse af de
papirløse forhold, men det har sit udgangspunkt i praktiske overvejelser.

Jeg mener også at have konstateret en overvejende stemning for, at en
eller anden form for lovregulering bør man overveje og at det i over-
vejende grad har været et ønske om en pragmatisk regulering samt at ud-
gangspunktet bør være at man overvejer hvert område for sig. I denne for-
bindelse bør man nok også nævne det, som har været fremhævet fra flere sider,
at hvis de papirløse forhold i meget vidt omfang reelt er prøveægteskaber,
så tilsiger også dette, at man er forsigtig med reguleringen af dem.

Man fremhævede fra adskillige sider hvor vanskeligt det var at opstille
egnede kriterier. Jeg mener, at man må konstatere, at der var tendens til at
mene at disse kriterier må variere fra sag til sag. Der blev nævnt mulig-
heden af at man skulle kræve et vist åremål, og som et direkte spørgsmål til
mig, hvad med registrering? Og hertil vil jeg sige, at det er min opfattelse
at registrering løser ikke problemerne. Mange af dem, der vil have mest
brug for ambulanceregler til at hjælpe den svagere part i et papirløst for-
hold, vil slet ikke tænke på at sørge for at få forholdet registreret. løvrigt
kender vi i Danmark fra et fremlagt lovforslag problemerne omkring regi-
strering, hvis den ene part ønsker registrering og den anden ikke. Det
fører over i, at man må have regler, hvorefter der kan gives dom til ægte-
skab, og det tror jeg nok at den altovervejende folkestemning fandt var et
lidt fortidigt instrument.
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Det kunne siges meget mere om dette. Det er givet at man bør diskutere
muligheden af at parter, som har bestemt at leve i et ægteskabslignende
forhold, får en mulighed for at trygge det. Det kan man i dag i skriftlige
aftaler og det gør en del, men kun et mindretal.

Et andet punkt, som blev nævnt af flere, der kom med indlæg, var det
økonomiske opgør, hvor samejeløsningen var stærkt fremme. Jeg vil her
understrege, at min egen lovskitse er lagt frem til diskussion og overvejelse.
Den er ikke fra min side et færdigt forslag, men jeg vil på den anden side
understrege, at når jeg har udarbejdet den, skyldes det bl. a. at sameje-
løsningen efter min opfattelse ikke løser alle de problemer, man møder i
praksis.

Det har slået mig stærkt under hele diskussionen, også som medlem af
det danske ægteskabsudvalg, der har den vanskelige opgave at skulle formu-
lere regler af denne art, at det vil være nødvendigt og nyttigt, hvis vi kan
fortsætte med et nordisk, også mere uformelt samarbejde på disse punkter,
— en nordisk diskussion, en nordisk udveksling af oplysninger. Dette gælder
både på civilrettens område, men også på de mange andre lovområder, som
har betydning for dette emne. Jeg kan iøvrigt her nævne, at der i nær
fremtid bliver fremlagt samlede nordiske undersøgelser af forsørgerbegrebet.
Der er udarbejdet redegørelser i samtlige de nordiske lande. Og jeg tror at
dette er en vigtig og væsentlig forudsætning for, at vi i hvert af de nordiske
lande kan nå frem til en egnet lovgivning. Det er mit håb, at denne lovgivning
i videst mulige omfang kan bevare den nordiske retsenhed, som jeg sætter højt.
Jeg anser det for meget vigtigt, hvis det var muligt at nå frem til i hvert
fald en tilnærmet enighed om regler om børn og økonomisk opgør.

Som den sidste ting jeg vil nævne her er, at det har under diskussionen
også slået mig meget stærkt hvor berigende denne diskussion og dette sam-
arbejde kan være for de overvejelser vi gør også om arbejdet med selve
ægteskabslovgivningen i nordisk regi.

Diskussionsiederen:

Landsdommer Inger Margrete Pedersen arbejder jo fortsat med dette emne,
eller disse emner og det er mig bekendt at landsdommer I. M. Pedersen er
parat til at modtage henvendelser fra enhver, der har deltaget i dette møde,
og som enten har haft ordet eller som hører til dem der ikke tog ordet, men
som gerne vil meddele et eller andet synspunkt til nærmere overvejelse og
nærmere bearbejdelse i det arbejde som landsdommeren, i alt fald hjemme
hos os jo er den centrale figur i.

En anden ting vil jeg gerne meddele. Referenten efterlyste i sit første indlæg
et arbejde for en bibliografi på området, i hvert fald en nordisk, muligt efter-
hånden udvikler det sig også til at omfatte internationale publikationer.

Og referenten har bedt mig om at sige at de der måtte være interesserede i,
at deltage i indsamling af bibliografisk materiale om emnet, de vil være
meget velkomne, bagefter at komme herop og kontakte hende.
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Og hermed er dagens forhandlingsemne afsluttet og jeg kan på forsam-
lingens og på de nordiske juristmøders vegne, rette en hjertelig tak, til Inger
Margrete Pedersen, for det meget store arbejde hun har gjort forud før
mødet her, hvor hun har stillet både sin ekspertise og sin arbejdskraft til
rådighed for at vi kunne få denne højt aktuelle diskussion, der forhåbentligt
vil indgå som et godt led i det juridiske arbejde i alle de fem nordiske lande
med emnet.

Jeg vil også gerne sige tak til korreferenten som ligeledes har lagt et stort
arbejde i forberedelsen af korreferatet som grundlag for diskussionen her
i dag.

Og til sidst siger jeg tak til alle der har deltaget i diskussionen og tak til
alle, i alt fald næsten alle, for at de har gjort hvervet som ordstyrer let.

Og dermed kan jeg nedlægge hvervet og overgive podiet og ordstyrer-
hvervet til ordføreren overfor det samlede 27. nordiske juristmøde, højesterets-
dommer Årmann Snævarr.


